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Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia 

2006/2007 

 
 
 

1. Základní údaje o škole – školní rok 2006/2007 
 
Název školy: Arcibiskupské gymnázium 
Sídlo: Korunní 2, 120 00 Praha 2 
IČ: 44 84 67 38 
DIČ: CZ 44 84 67 38 
IZO: 600 004 791 
Bankovní spojení: 304547021/0100 
Právní forma: školská právnická osoba 
Zápis do školského rejstříku: 10. 2. 2006 
Zápis do rejstříku školských právnických osob: 10. 2. 2006, čj. 2804/06-21 
 
Telefon: 224 251 877 
Fax: 224 252 224 
Email: gymnazium@arcig.cz 
Webové stránky: http: //www.arcig.cz 
 
Zřizovatel: Arcibiskupství pražské 
Sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 
IČ: 00 44 51 00 
 
Ředitel: Ing. Mgr. Richard Mašek 
Telefon: 224 251 877 
Email: masek@arcig.cz 
 
Statutární zástupce: Renée Müllerová 
Telefon: 224 251 877 
Email: gymnazium@arcig.cz 
 
Školní kaplan: ThLic. Tomáš Bi ňovec (otec Gereon) 
 
Předseda rady školské právnické osoby: Mgr. Eva Tomáš ková 
 
Předseda školské rady: dr. Vojt ěch Eliáš 
 
Předseda rady rodi čů (dobrovolné ob čanské sdružení): JUDr. Milan Kocourek 
 
Výchovn ě vzdělávací program: (osmileté) gymnázium – všeobecné, k ód 7941K/801 
Denní studium 
Učební plán schválen MŠMT dne 11. 8. 2004 pod čj. 24206/2004-23 
Ve školním roce 2006/2007 se jím řídilo všech 16 tříd: I. A až VIII. B 
 
 
Charakteristika školy: 
 
Arcibiskupské gymnázium je církevní osmileté gymnázium všeobecného studijního zaměření. 
 

• Církevní gymnázium:  Škola není vyhrazena pouze věřícím (to platí jak o studentech, tak o 
učitelích). Škola zajišťuje, především prostřednictvím nabízených duchovních aktivit věřícím 
křesťanům prostředí, v němž je jejich víra věc zcela přirozená. Účast na duchovních aktivitách 
není pro nikoho povinná, ale ode všech se očekává přinejmenším tolerantní postoj ke 
křesťanství. K duchovním aktivitám školy patří bohoslužby zdůrazňující významné body 
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liturgického i školního roku, pravidelné rekolekce žáků i učitelů, přednášky, veřejná hudební 
vystoupení ve škole i mimo ni. 

• Osmileté gymnázium:  Ve škole studuje přibližně 500 žáků (přesně 508, z toho 278 dívek) 
v 16 třídách – v každém z osmi ročníků ročníku jsou dvě paralelky. 

• Všeobecné studijní zam ěření:  V  učebním  plánu jsou obsaženy cizí jazyky, humanitní 
předměty a předměty přírodovědné. Každý žák se povinně učí dva cizí jazyky a latinu, (první 
jazyk 8 let, druhý 6 let, latinu 4 roky). Téměř všichni žáci volí angličtinu, velký zájem je rovněž 
o němčinu (její studium je spojeno s možností skládat zkoušku Německý jazykový diplom) a 
dále se vyučuje francouzština a španělština. Na škole působí aprobovaní zahraniční učitelé a 
daří se zajišťovat výměnné zájezdy a studijní pobyty. Rovněž v humanitních a přírodovědných 
předmětech dosahují studenti vysoké úrovně, jak dokládají jejich studijní výsledky, úspěchy 
v soutěžích i skutečnost, že po maturitě odcházejí téměř všichni studovat na vysoké školy 
nejrůznějšího zaměření (od matematiky a fyziky přes medicínu, ekonomii a jazyky až po 
teologii). V profilaci zájmů studentům pomáhá ve třech  nejvyšších ročnících bohatý systém 
volitelných předmětů (přibližně 30 „seminářů“). Povinné zůstávají v nejvyšších ročnících jen 
základní předměty (např. jazyky a matematika) a předměty přispívající k hlubšímu pohledu na 
svět (základy filosofie). 

 
K dalším aktivitám školy patří společenské akce (maturitní ples, společenský večer, aukce výtvarných 
děl), akce sportovní (lyžařské a sportovní kursy), vystoupení pěveckého sboru, slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení, školní akademie atd. 
 
Škola sídlí v pronajaté budově. Majitelem této 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 využívá téměř celou budovu, 
pouze s výjimkou té části přízemního podlaží, která se nachází v delším křídle budovy. Tato část je 
stavebně oddělena a majitel ji pronajímá jinému subjektu.  
Škola disponuje 16 kmenovými učebnami pro 16 tříd gymnázia a dalšími učebnami, mimo jiné 
odbornými (učebna chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazyková laboratoř, 
chemická laboratoř, multimediální učebna pro 60 žáků, 2 počítačové učebny, větší a menší 
tělocvična). Dále škola vlastní kvalitně vybavenou knihovnu, aulu pro 200 osob v suterénu a malou 
kapli ve 2. patře. Předmětové sbírky jsou uloženy v kabinetech, které poskytují zázemí učitelům.  
Během prázdnin a na začátku školního roku 2006/2007 se podařilo v nedávno uvolněné části 
přízemního podlaží, která se nachází v kratším křídle budovy, vybudovat za podpory školských sester 
druhou počítačovou učebnu a hovornu pro přijímání návštěv (v těsné blízkosti vrátnice). V průběhu 
uplynulého školního roku byly uvedeny ve škole do provozu dva velkokapacitní kopírovací stroje, které 
fungují zároveň jako síťové tiskárny. Jsou umístěny v přízemí a ve 4. patře. 
Školní budova se nachází přímo u stanice metra trasy A, takže je dobře dostupná. Na druhé straně 
postrádá vlastní venkovní hřiště nebo vlastní pochozí dvůr. Děti se stravují v jídelně sousedního 
křesťanského domova mládeže, jehož majitelem je rovněž Kongregace školských sester sv. Františka. 
 
 
 
2. Údaje o pracovnících školy 
 
a) Personální zabezpe čení 
 
Zaměstnanci Fyzické osoby Přepočtené osoby 
Učitelé 61 38,8 
Ostatní pracovníci 15 9,08 
Celkem 76 47,88 
 
b) Věková struktura u čitelů 
 
Věk Muži ženy celkem % 
do 30 let 4 7 11 18 
31 – 40 let 8 12 20 33 
41 – 50 let 5 7 12 20 
51 – 60 let 1 10 11 18 
nad 60 let 4 3 7 11 
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Celkem 22 39 61 100 
% 36 64 100  
 
Průměrný věk všech učitelů: 43,26, žen: 47,69. 
 
c) Aprobovanost výuky 
 
Aprobovaných je 53 z 61 učitelů, tzn. 87%. 
Aprobovaně je odučeno 82% vyučovacích hodin. 
 
d) Odchody u čitelů v průběhu školního roku 
Počet: 1 
Důvody: na vlastní žádost 
 
e) Příchody u čitelů v průběhu školního roku 
Počet: 6 (učitelé VV, TV, AJ) 
Důvody: za učitelku odcházející na mateřskou dovolenou a za učitele, kterým byl na vlastní žádost 
v průběhu roku snížen úvazek na Arcibiskupském gymnáziu. 
 
f) Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 
typ studia počet akcí zaměření akcí účastníků vzdělávací instituce 
kurs 1 nová maturita - vedení 1 vzděl. střed. Rakovník 
kurs 1 nový zákoník práce 1 Arcibiskupství pražské 
kurs 1 kurs CŽV – islám v ČR 1 KTF UK 
kurs 1 nová maturita AJ 1 vzděl. střed. Rakovník 
kurs 1 nová maturita NJ 1 vzděl. střed. Rakovník 
kurs 1 nová maturita ČJL 1 vzděl. střed. Rakovník 
 
 
 
3. Údaje o p řijímacím řízení 
 
a) Na školní rok 2005/2006 
počet přihlášených: 150, z toho dívek: 83 
počet přijatých: 64, z toho dívek: 33 
obor: gymnázium-všeobecné (79-41-K/801) 
 
b) Na školní rok 2006/2007 
počet přihlášených: 88, z toho dívek: 51 
počet přijatých: 64, z toho dívek: 36 
obor: gymnázium- všeobecné (79-41-K/801) 
 
c) Na školní rok 2007/2008 
počet přihlášených: 100, z toho dívek: 56 
počet přijatých: 64, z toho dívek: 39 
obor: gymnázium (79-41-K/81) 
 
 
 
4. Údaje o vzd ělávání žák ů 
 
a) Dojížd ějící d ěti dle kraj ů (děti s trvalým bydlišt ěm mimo území hl. m. Prahy) 
 

kraj počet žáků z toho nově přijatých 
středočeský 35 3 

   
 
b) Žáci – cizí státní p říslušníci 
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Stát počet žáků 
Slovenská republika 2 
Polsko 2 
Spolková republika Německo 2 
Bulharsko 1 
Srbsko a Černá Hora 1 
Itálie 1 
Čínská lidová republika 1 
 
c) Výuka cizích jazyk ů 
 

Jazyk počet žáků 
Angličtina 434 
Francouzština 84 
Němčina 284 
Španělština 82 
Latina 310 
 
d) Počet tříd 
 

školní rok obor počet tříd   počet žáků 
2005/2006 Gymnázium-všeob. 16 507 
2006/2007 Gymnázium-všeob. 16 508 
 
e) Průměrný po čet žáků 
 
2005/2006: 
na třídu: 31 
na učitele: 8,13 
 
2006/2007 
na třídu: 32 
na učitele: 8,32 
 
f) Obory ve srovnání se školním rokem 2005/2006 
 
nové obory: žádné 
zrušené obory: Gymnázium – humanitní předměty (7941K/811) 
dobíhající obory: žádné  
 
g) Prosp ěch žáků a ukon čení studia ve školním roce 2006/2007 
 

 počet žáků 

prospěli celkem 499 
 z toho s vyznamenáním 132 
neprospěli 4 
opakují ročník 0 
klasifikovaných celkem 503 
vyloučených z prospěchových důvodů 5 
vyloučených z výchovných důvodů 0 
studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 2 
 
h) Hodnocení chování žák ů ve školním roce 2006/2007 
 
počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 
503 491 11 1 
 
Celkový počet zameškaných hodin: 31 240 
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z toho omluvených: 31 106 
z toho neomluvených: 134 
 
i) Výsledky maturitních zkoušek 
 
celkem u zkoušky 57 
z toho opakovaně u zkoušky 0 
žáci oktáv, kteří zkoušku nekonali 0 
prospěli s vyznamenáním 33 
prospěli 24 
neprospěli 0 
 
j) Přijímací řízení na vyšší typ školy (srovnání s p ředchozím rokem) 
 
Absolventi z roku 2006 se všichni hlásili na vysoké školy. Ze 49 absolventů jich letos studuje na VŠ 
48, 1 student pokračuje na vyšší odborné škole. 
Absolventi z roku 2007, kterých je celkem 57, podali podle údajů dostupných Arcibiskupskému 
gymnáziu celkem 216 přihlášek na VŠ nejrůznějšího typu, to jsou v průměru téměř čtyři přihlášky na 
žáka. Je pravděpodobné, že i tito letošní absolventi budou u přijímacích zkoušek podobně úspěšní 
jako jejich předchůdci.  
 
k) Vzdělávací výjezdy, sportovní kursy 
 
místo pobytu počet žáků zaměření 
Štěkeň 60 seznamovací výlet I. AB 
Petr. bouda, Krkonoše 55 lyžařský kurs II. AB 
Rokytnice nad Jizerou 52 lyžařský kurs V. AB 
Štěkeň 52 kurs estetické výchovy VI. AB 
Dobronice 48 sportovní kurs VII. AB 
Lednice 53 zoo-botanický kurs V. AB 
Jiřetín pod Jedlovou 42 exercicie VIII. AB 
 
l) Účast školy v sout ěžích (umíst ění do 3. místa na celopražské nebo vyšší úrovni) 
 
Český jazyk 
Olympiáda z českého jazyka a literatury 
Zuzana Vaňková, III. A – 2. místo v krajském kole, kategorie tercie – kvarty 
Jana Mošnerová, VII. B – 2. místo v krajském kole, kategorie kvinty – oktávy 
 
Španělský jazyk 
Olympiáda ze španělštiny 
Veronika Lišková, VIII. B – 2. místo v krajském kole 
 
Chemie 
Olympiáda z chemie 
Jiří Ulrich, VI. B – 3. místo v krajském kole 
 
Náboženská nauka 
Stezka písmáků 
Zuzana Vaňková, III. A – 2. místo v celostátním kole, kategorie jednotlivců 
Šárka Knoblochová a Václav Rýdl, III. B – 3. místo v celostátním kole, kategorie družstev 
 
Umístění na nižších příčkách a údaje o dalších soutěžích obsahuje Ročenka AG za školní rok 
2006/2007.  
 
m) Zahrani ční kontakty 
 
název zahraničního subjektu stát druh kontaktu 
Gymn. Bad-Münstereifel SRN výměnný pobyt pro 23 žáků 
Gymn. Ebermannstadt SRN výměnný pobyt pro 46 žáků 
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Gymn. Bad-Münstereifel SRN studijní pobyt, 8 žáků, 1 měsíc 
Intern. škola Stein SRN indiv. pobyt, 4 žáci, 1 měsíc 
Gymn. Wolzach SRN individ. pobyt, 3 žáci, 1 měsíc 
Gymn. Loburg SRN studium, 1 žák, 1 rok 
Gymn. Zwickau SRN studium, 1 žák, 1 rok 
Gymn. Lüneburg SRN studium, 1 žák, 1 rok 
Škola Rüsselsheim SRN koncert Sboru AG v Rüss. 
Gymn. Hamburk SRN Koncert sboru a orch. v AG 
 
n) Výchovné a kariérní poradenství 
 
Ve škole působí výchovný poradce a metodik pro prevenci a zneužívání návykových látek. Jejich 
prostřednictvím a ve spolupráci s PPP pro Prahu 2 a hlavně s Křesťanskou PPP jsou zajišťovány 
pravidelně se opakující akce: seznamovací výlety prim, sociometrická šetření, profesní testy ad. 
 
o) Integrovaní žáci 
 
Dvě sluchově postižené studentky, integrované v tercii a kvartě, nadále úspěšně pokračují ve studiu. 
Učitelé k nim přistupují individuálně (mimo jiné pro ně zpracovávají zvláštní tematické plány) a obě 
studentky se účastní prakticky všech výukových i mimovýukových aktivit se svými spolužáky. 
 
 
 
5. Další aktivity školy, prezentace školy na ve řejnosti, rada ŠPO ad. 
 
a) Další aktivity školy a prezentace školy na ve řejnosti 
 
Z mnoha dalších aktivit provázejících školní rok je možno uvést například následující (podrobnější 
informace a další události jsou uvedeny v Ročence Arcibiskupského gymnázia za rok 2006/2007): 
 
„Změň se“ – ukázková hodina ekologické výchovy (Mgr. J. Chloupková a žáci zeměpisného semináře 
septim a oktáv) související s kampaní Evropské komise „I ty ovládáš změny klimatu“; zúčastnili se 
zástupci ČHMÚ, Evropské komise, ministerstva životního prostředí a novináři; o akci informoval 
zpětně rozhlas i televize; 
 
Společenský večer – tradiční společenská akce organizovaná septimány, která měla letos poněkud 
pochmurný ústřední motiv: konala se pod názvem Rigor mortis;  
 
Tvorba výstavy k 15. výročí AG – lednovým projektovým dnem vyvrcholila příprava výstavy, která se 
stala součástí oslav 15. výročí AG; základem expozice bylo 15 panelů, z nichž každý se týkal jednoho 
školního roku obnoveného AG a především absolventských tříd tohoto roku; každá ze 16 současných 
tříd připravovala za využití materiálu ze školního archivu jeden panel; 
 
Dokončení projektu „Jeden svět – příběhy bezpráví“ – mimo jiné byla v listopadu 2006 (v návaznosti 
na loňskou činnost žáků historického semináře PhDr. H. Almerové) slavnostní vernisáží zahájena 
výstava panelů, vytvořených žáky, na Novoměstské radnici; některé práce byly publikovány 
v Lidových novinách a žáci se zúčastnili živého vysílání radia Wave a v reportáži „Dětské televize“, 
která byla uveřejněna na internetu; 
 
Adventní koncert AG – v kostele svaté Ludmily vystoupil Sbor AG pod vedením sbormistra Igora 
Angelova a také hosté, mimo jiné pan Alfred Strejček, který doprovodil koncert přednesem vybraných 
částí z Moralit Karla IV.; 
 
Vánoční koncert AG – v prvních lednových dnech se uskutečnil v aule AG pestrý vánoční koncert, 
jehož se vedle Sboru AG zúčastnili mnozí další účinkující; 
 
Filmová odpoledne (opakování k maturitě) – Filmová noc – Filmový klub – Music Cinema (hudebně 
filmový klub) – bohatá nabídka různě směrovaných a různě motivovaných akcí, vesměs využívajících 
vybavení školní multimediální učebny; 
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Maturitní ples – letos poprvé na AG byli stužkováni v úvodu plesu i primáni, kteří stužky symbolicky 
obdrželi z rukou svých kolegů z oktávy; 
 
Dílna k tvorbě ŠVP na Arcibiskupství – na začátku března se vedoucí učitelé předmětů z AG setkali se 
svými kolegy z Křesťanského gymnázia na akci, která byla organizována odborem školství 
Arcibiskupství pražského a při níž měli možnost vyměnit si dosavadní zkušenosti s tvorbou školního 
vzdělávacího programu; 
 
Fotografická soutěž – byla organizována Mgr. A. Kulhavou; proběhla zatím dvě kola; jedno na téma 
„zvíře“, druhé na téma „zima“ a „úsměv“; 
 
Benefiční akce pro poutníky do Santiaga – v rámci příprav na pouť (načasovanou na konec prázdnin) 
se péčí studentů a Mgr. A. Kulhavé uskutečnilo na AG odpoledne plné originálních benefičních akcí 
(bazar a nejrůznější dílny); 
 
Velikonoční koncert Sboru AG – v kostele svaté Ludmily vystoupil Sbor Arcibiskupského gymnázia a 
hosté, pod vedením sbormistra I. Angelova, a přednesl výběr z Händelova Mesiáše jako 1. Část 
plánovaného cyklu; 
 
Časopis AG časy – letos nově vzniklý studentský časopis, obdoba Timesů, který chce vytvářet prostor 
pro kvalitní seberealizaci a reprezentaci;  
 
Oslavy 15. výročí AG – hlavní den oslav připadl na pátek maturitního týdne: dopoledne, po slavnostní 
bohoslužbě, převzali čerství absolventi maturitní vysvědčení z rukou pana kardinála a někteří z nich i 
Německý jazykový diplom z rukou pana velvyslance SRN; po poledni následovalo setkání současných 
a bývalých učitelů (i ředitelů) v budově AG; večer se ve škole sešli absolventi, k dispozici bylo 
občerstvení a hrála školní hudba Arciband; k příležitosti oslav byl vydán i zvláštní almanach a další 
propagační předměty AG; 
 
Pouť do Santiaga – pod vedením Pabla Chacóna putovala na konci prázdnin výprava poutníků z AG i 
dalších pěšky z Astorgy do Santiaga de Compostella; pro všechny zúčastněné bylo toto putování 
jedinečný zážitek, z nějž by rádi ledacos přenesli i do běžného života školy; 
 
Školní vzdělávací program – nese název Osm svobodných umění; jeho autoři se mimo jiné snažili 
jasněji načrtnout některé základní linie nasměrování AG a bez klišé a slepého přejímání frází se 
vyrovnat se základními požadavky rámcového programu a také sladit principy RVP s křesťanským 
přístupem ke světu a ke vzdělávání. 
 
b) Spolupráce školy se sociálními partnery a nezisk ovými organizacemi 
 
Sbírka Bílá pastelka – Tyfloservis 
Tříkrálová sbírka – Česká katolická charita 
Akce cihla 
Projekt Šance 
Adopce na dálku 
 
 
c) Rada školské právnické osoby 
 
Rada školské právnické osoby zasedala ve školním roce 2006/2007 dvakrát.  
Zasedání č. 2/2006 (21. 11. 2006) se týkalo schválení rozpočtu na rok 2006, vnitřních předpisů a 
ověření úkonů vybraných oblastí řízení. 
Zasedání č. 1/2007  (11. 6. 2007) bylo věnováno schválení účetní závěrky ŠPO, schválení vnitřního 
mzdového předpisu a projednání stavu dalších vnitřních předpisů, projednání návrhu uzavření pojistky 
s pojišťovnou vybranou zřizovatelem a ověření úkonů vybraných oblastí řízení. 
 
 
d) Školská rada 
 
Školská rada, zřízená podle § 167 školského zákona dne 11. 11. 2005, je tvořena 9 členy. 
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V průběhu školního roku 2006/2007 ředitel odvolal Mgr. I. Vejsadovou a jmenoval místo ní Ing. 
Mojmíra Kopečného. Před koncem školního roku ze školské rady odešla na vlastní žádost Ludmila 
Müllerová.  
Školská rada se ve školním roce 2006/2007 sešla čtyřikrát. 
13. 9. 2006 (4. jednání ŠR) si rada mimo jiné stanovila harmonogram práce a zabývala se svou 
ekonomickou strategií. 
18. 10. 2006 (5. jednání ŠR) rada projednala a schválila výroční zprávu AG za rok 2005/2006 
předloženou ředitelem. 
19. 4. 2007 (6. jednání ŠR) se projednávalo zavádění školného na AG a Smlouva o vzdělávání 
předložená ředitelem. 
30. 8. 2007 (7. jednání ŠR) rada projednala školní vzdělávací program Osm svobodných umění 
předložený ředitelem. 
 
 
e) Rada rodi čů 
 
Rada rodičů se na svých setkáních zabývala mimo jiné otázkami kvality vyučování, klasifikace, 
financování a velmi těsně spolupracoval se školou při přípravě tradičního školního kalendáře 
(tentokrát byl tvořen žákovskými kresbami a texty z rozhlasových vysílání Pavla Kuneše). Na závěr 
školního roku byla rovněž dělena cena Rady rodičů, kterou letos získal Pavel Taufer z V. A za 
vytvoření počítačové aplikace umožňující elektronické zapisování do seminářů. 
 
 
 
6.  Údaje o výsledcích inspek ční činnosti provád ěné Českou školní inspekcí 
 
Pracovníci ČŠI navštívili v průběhu školního roku 2006/2007 Arcibiskupské gymnázium celkem třikrát. 
 
1) V listopadu 2006 kontrolovala ČŠI využívání státní dotace. 
 
Zaměření kontroly: následná kontrola odstranění nedostatků zjištěných při státní a veřejnosprávní 
kontrole využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu ve dnech 15. – 18. 
3. 2005. 
Kontrolní zjištění: následná kontrola prokázala správnost vykazování statistických údajů a nebylo 
zjištěno porušení. 
 
2) V červnu 2007 zkoumala ČŠI (z důvodu stížnosti) pr ůběh maturitní zkoušky. 
 
Předmět kontroly: státní kontrola dodržování právních předpisů zaměřená na organizaci a průběh 
maturitní zkoušky konané ve školním roce 2006/2007. 
Kontrolní zjištění: 
 
1. Pedagogická dokumenatce školy a žáků – dodržování ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) a f) zákona 
č. 561/2004 Sb. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 
 
2. Podmínky pro vykonání maturitní zkoušky – dodržování ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 
442/1991 Sb. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 
 
3. Termíny konání maturitní zkoušky – dodržování ustanovení § 8 odst. 2 (věta první a druhá) a odst. 
3 vyhlášky č. 442/1991 Sb. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního 
předpisu. 
 
4. Předměty maturitní zkoušky – dodržování ustanovení § 10 odst. 1 (věta první) a odst. 5 vyhlášky č. 
442/1991 Sb. V tomto bodě nebylo zjištění porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 
 
5. Počty témat ústní maturitní zkoušky – dodržování ustanovení § 10 odst. 6 (věta první a druhá) 
vyhlášky č. 442/1991 Sb. V tomto bodě nebylo zjištění porušení uvedených ustanovení právního 
předpisu. 
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6. Klasifikace a hodnocení – dodržování ustanovení § 20 odst. 1, 2, 3 a odst. 4 písm. a), b) a c) 
vyhlášky č. 442/1991 Sb. Tím, že se zkouška žákyně s pořadovým č. 7 v Protokolu o maturitní 
zkoušce třídy oktávy B nekonala před úplnou zkušební komisí bylo porušeno ustanovení § 20 odst. 1, 
vyhlášky č. 442/1991 Sb. 
 
7. Zkušební komise – dodržování ustanovení § 22 odst. 1, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb. Bylo 
porušeno ustanovení § 22 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb. Bylo porušeno ustanovení § 22 odst. 3 
vyhlášky č. 442/1991 Sb. V ostatních oblastech posuzovaných v tomto bodě nebylo zjištěno porušení 
právních předpisů. 
 
8. Oznámení volitelného předmětu – dodržování ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 442/1991 Sb. 
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 
 
 
3) V srpnu 2007 prov ěřovala ČŠI z důvodu stížnosti zp ůsob klasifikace žák ů.  
 
Zaměření kontroly: Hodnocení a klasifikace v předmětech matematika, chemie, náboženská nauka, 
český jazyk a literatura a hodnocení chování žáka vedeného v třídním výkazu pod č. 7.  
a) nedostatečná informovanost zákonných zástupců o prospěchu a chování ve výše uvedených 
předmětech, nemožnost zjistit informace o osnovách – učební plán. 
b) postup ředitele školy ve věci zamítnutí žádosti zákonných zástupců o změnu klasifikace bez 
dodatečného komisionálního přezkoušení. 
 
Stížnost je v bodě a) hodnocena ČŠI jako nedůvodná. 
Stížnost je v bodě b) hodnocena ČŠI jako nedůvodná. 
 
 
 
7. Údaje o hospoda ření školy – p říloha 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. 10. 2007       Ředitel školy: 
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Příloha 1 - Výkaz zisk ů a ztrát - Komentá ř 
 
Arcibiskupské gymnázium vykázalo za rok 2006 náklady ve výši 19 965 tis. Kč a výnosy ve výši 20 
271 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl zisk 306 tis. Kč. 
 
Náklady 
Podstatnou část nákladů představují osobní náklady v celkové výši 15 738 tis. Kč.  (necelých 80% 
celkových nákladů). 
Dalšími nejvýraznějšími položkami jsou spotřeba energie (1 051 tis. Kč), spotřeba materiálu (944 tis. 
Kč - především nábytek, vybavení pro ICT a učební pomůcky). Do ostatních služeb patří nájemné, 
spojové služby za telefon, internet a poštovné, zpracování mezd a hlavního účetnictví, odvoz odpadu, 
ubytování a doprava žáků na školních výletech atd. 
 
Výnosy 
Základem výnosů byla dotace MŠMT, odbor 46 ve výši 17 860 tis. Kč, v tom účelově 128 tis. Kč na 
rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích  (přibližně 87% celkových výnosů). 
Dále škola získala účelovou dotaci od MŠMT, odbor 55 ve výši 330 200 Kč (Standard ICT), od MČ 
Praha 2 na pěvecký sbor ve výši 25 tis. Kč  (na kostýmy pěveckého sboru).  
Finanční příspěvek Arcibiskupství pražského činil v roce 2006 142 250 Kč, příspěvky od rodičů 
přibližně 871 tis. Kč. 
Výnosy z hospodářské činnosti se skládají z výnosů z podnajímání prostor (195 tis. Kč) a 
poskytnutých služeb (přípravné kursy z matematiky, školení). 
 
Výsledný zisk byl vyšší než bylo rozpočtováno. Skutečné výnosy byly oproti rozpočtovaným vyšší o 
109 tis. Kč, především díky vyšším výnosům z hlavní a doplňkové činnosti.  
Skutečné náklady byly oproti rozpočtovaným nižší o 205 tis. Kč, přičemž např. skutečné náklady na 
energie byly oproti rozpočtovaným nižší o 216 tis. Kč. 
Výsledek hospodaření byl usnesením č. 01-07 rady ŠPO zaúčtován na účet 932 - Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let. 



Příloha 1 - Základní údaje o hospoda ření školy
Výkaz zisk ů a ztrát k 31.12.2006 

( v celých tisících K č)
Název a sídlo ú četní jednotky : Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, 120 00 Praha 2, IČO: 44 84 67 38

Hlavní Hospodá řská Celkem
a b 1

A. NÁKLADY
I. Spot řebované  nákupy celkem ř. 2 až 5 1 1 909 86 1 995

Spotřeba materiálu 501 2 897 47 944
Spotřeba energie 502 3 1 012 39 1 051
Spotřeba ost. neskladov. dodávek 503 4
Prodané zboží 504 5

II. Služby celkem                          ř. 7 až 10 6 1 610 263 1 873
Opravy a udržování 511 7 425 45 470
Cestovné 512 8 12 1 13
Náklady na reprezentaci 513 9 13 13
Ostatní služby 518 10 1 160 217 1 377

III. Osobní náklady celkem            ř. 12 až 16 11 15 653 85 15 738
Mzdové náklady 521 12 11 579 71 11 650
Zákonné sociál. pojištění 524 13 4 020 14 4 034
Ostatní sociální pojištění 525 14 50 50
Zákonné sociální náklady 527 15 4 4
Ostatní sociální náklady 528 16

IV. Daně a poplatky celkem            ř. 18 až 20 17 67 67
Daň silniční 531 18
Daň z nemovitostí 532 19
Ostatní daně a poplatky 538 20 67 67

V. Ostatní náklady celkem            ř. 22 až 29 21 128 22 150
Smluvní pokuty a úroky z prodelení 541 22
Ostatní pokuty a penále 542 23 1 1
Odpis nedobytné pohledávky 543 24
Úroky 544 25
Kurzové ztráty 545 26
Dary 546 27
Manka a škody 548 28
Jiné ostatní náklady 549 29 127 22 149

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 30 142 142
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 551 31 142 142
Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm a hm.maj. 552 32
Prodané cenné papíry a vklady 553554 33
Prodaný materiál 556 34
Tvorba rezerv 559 35
Tvorba opravných položek 36

VII. Poskytnuté p říspěvky celkem          ř. 38 až 39 37 0
Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organizač.složk. 581 38
Poskytnuté příspěvky 582 39

VIII. Daň z příjmů celkem                           ř. 41 40 0
Dodatečné odvody daně z příjmů 582 41

Náklady celkem ř. 1+6+11+21+30+37+40 42 19 509 456 19 965

Činnosti
Označ.

Název ukazatele
Č. řádku



B. x x
I. Tržby za vlast. výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 43 337 337

Tržby za vlastní výrobky 601 44
Tržby z prodeje služeb 602 45 337 337
Tržby za prodané zboží 604 46

II. Změny stavu vnitroorganiza čních 47 0
Změna stavu zásob nedokončené výr. 611 48
Změna stavu zásob polotovarů 612 49
Změna stavu zásob výrobků 613 50
Změna stavu zvířat 614 51 0

III. Aktivace celkem                                ř. 53 až 56 52
Aktivace materiálu a zboží 621 53
Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 54
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 55
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 56

IV. Ostatní výnosy celkem                       ř. 58 až 64 57 480 187 667
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58
Ostatní pokuty a penále 642 59
Platby za odepsané pohledávky 643 60
Úroky 644 61
Kurzové zisky 645 62
Zúčtování fondů 648 63
Jiné ostatní  výnosy 649 64 480 187 667

V. Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv 65 0
Tržby z prodeje dlouhod. nehm. a hmot. majetku 652 66
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 67
Tržby z prodeje materiálu 654 68
Výnosy z krátkodobého finanč. majetku 655 69
Zúčtování rezerv 656 70
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 657 71
Zúčtování opravných položek 659 72

VI. Přijaté p říspěvky celkem                 ř. 74 až 76 73 933 119 1052
Přijaté příspěv. zúčt. mezi organ. složkami 681 74
Přijaté příspěvky 682 75 933 119 1052
Přijaté členské příspěvky 684 76

VII. Provozní dotace celkem                        ř. 78 77 18 215 0 18 215
Provozní dotace 691 78 18 215 0 18 215

Výnosy celkem  ř.43+47+52+57+65+73+77 79 19 628 643 20 271
C. Výsledek hospoda ření před zdaněním (+/-) 80 119 187 306

Daň z příjmů 591 81
D. Výsledek hospoda ření po zdan ění (+/-) 82 119 187 306

VÝNOSY


