
Výro ční zpráva Arcibiskupského gymnázia 

2008/2009 

 
Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, 
konzervatoří, vyšších odborných škol a školních zařízení za školní rok 2008/2009, veškeré údaje jsou 
uváděny podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není 
uvedeno jinak. 

 

 

I. 

Základní údaje o škole 

 

1. Přesný název právnické osoby: 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. Ond řej Mrzílek, mrzilek@arcig.cz, 226 211 212 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa): 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 

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

škola kód  název oboru  

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka  
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 
dobíhající atd.) 

střední škola 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné 530 dobíhající 
střední škola 79-41-K/81 Gymnázium 530  
střední škola 79-41-K/811 Gymnázium - humanitní př. 0 dobíhající, nevyuč. 
     
     
 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2008/2009 : 
a. nové obory: žádné  
b. zrušené obory: žádné  

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

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: 
Korunní 2/586, 120 00 Praha 2 (Školské sestry sv. F rantiška, Česká provincie) 
b. jiná: žádná  

 
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: 
Škola sídlí v pronajaté budov ě. Majitelem této budovy, pocházející z roku 1938, j e Kongregace 
školských sester sv. Františka, se sídlem Radimova 33/2, 160 00 Praha 6. Školní budova má 
šest nadzemních a 2 podzemní podlaží, p řičemž Arcibiskupské gymnázium využívá tém ěř celou 
budovu, s výjimkou té části p řízemního podlaží, která se nachází v delším k řídle budovy. Tato 
část je stavebn ě odd ělena a majitel ji pronajímá jinému subjektu.  
Škola disponuje 16 kmenovými u čebnami pro 16 t říd gymnázia a dalšími u čebnami, mimo jiné 
odbornými (u čebna chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy, hu dební výchovy, jazykové 
učebny, chemická laborato ř, multimediální u čebna pro 60 žák ů, 2 počítačové u čebny, v ětší a 
menší t ělocvi čna). Dále škola vlastní knihovnu, aulu pro 200 osob  v suterénu a malou kapli ve 
2. patře. Předmětové sbírky jsou uloženy v kabinetech, které poskyt ují zázemí u čitelům. 
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Školní budova se nachází p římo u stanice metra trasy A, takže je dob ře dostupná. Na druhé 
stran ě postrádá vlastní venkovní h řišt ě nebo vlastní pochozí dv ůr. Žáci se mohou stravovat 
v jídeln ě sousedního k řesťanského domova mládeže, jehož majitelem je Kongrega ce školských 
sester sv. Františka, které pat ří i školní budova. 
 

9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů 
Školská rada p ři Arcibiskupském gymnáziu byla z řízena 11. 11. 2005. Seznam členů: 
Mgr. Pavel Kuneš - p ředseda 
S. Daniela Cibulková 
Mgr. Eva Špa čková 
RNDr. Josef Šilha, CSc. 
Mgr. Alena Kulhavá 
Václav Fafejta 
Pablo Chacón Gil 
Mgr. Jan Martínek 
Jan Němec. 
  
 

II. 
Pracovníci právnické osoby  

 
1. Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je 

v tabulkách přidejte 
 

a. počty osob   
 

škola 

ředitel a 
zástupce 
ředitele 
fyzické 
osoby 
celkem 

ředitel a 
zástupce 
ředitele 

přepočte
ní na 
plně 

zaměstn
ané 

interní 
učitelé 
fyzické 
osoby 
celkem 

interní 
učitelé 

přepočte
ní na 
plně 

zaměstn
ané 

externí 
učitelé  
fyzické 
osoby 
celkem 

externí 
učitelé 

přepočte
ní na 
plně 

zaměstn
ané 

pedagogi
čtí 

pracovní
ci 

fyzické 
osoby 
celkem 

pedagogi
čtí 

pracovní
ci 

přepočte
ní na 
plně 

zaměstn
ané 

 celkem 

střední škola 3 3 62 38,3 1 0,1 66 41,4 

 Věkový průměr učitelů je 42,4 roku. 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 
 

škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu 
ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 57 88  
  nekvalifikovaných 9 12 

 
c. další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 1 ředitelé CŠ 1 ČBK 
 1 TV 1 AŠSK 
 1  Svatá země dnes 1 Descartes 
 1 Prevence násilí 1 Trialog 
 1 Biomedic. etika 2 Jabok 
 1 Sociometrie a užití 4 KPPP 
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 1 Aktivizační metody 2 Descartes 
 1 Specif. vých. v CŠ 2 Jabok 
 1 Letní geograf. škola 1 Masarykova univerzita 
 2 Zadavatelé a matur. 3 NIDV 
 1 Letní škola soud. dějin 1 FF UK 
 1 Konstrukce test. úloh 1 Cermat 
     
školský management 1 funkční studium 1 PedF UK 
     

 
2. Nepedagogičtí pracovníci školy (za celou právnickou osobu) 
 

a. počty osob  
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

15 9 

 
b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 1 školení KP-WIN 1 KP-SYS 
 1 Archivní a spis. služba 1 Paris 
 1  1 Arcibiskupství pražské 
 1 cestovní náhrady 1 Fakta 

 
 
 

III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzd ělávání  

 
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů  

denní vzdělávání  

škola počet  
tříd / skupin 

počet  
žáků / studentů 

střední škola 16 494 

 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 
- přerušili vzdělávání:   0 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 
- sami ukončili vzdělávání:  2 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  0  
- přestoupili z jiné školy:   3 
- přestoupili na jinou školu:  15 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): žádný  

 
2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele: 
 

denní vzdělávání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu  
průměrný počet  
žáků na učitele 

střední škola 31 12 
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3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji: 
 

škola kraj 
Jiho
česk

ý 

Jih
o
m
or
av
sk
ý 

Ka
rlo
va
rs
ký 

Vy
so
čin
a 

Kr
ál
ov
éh
ra
de
ck
ý 

Li
be
re
ck
ý 

M
or
av
sk
osl
ez
sk
ý 

Ol
o
m
ou
ck
ý 

Pa
rd
ub
ick
ý 

Pl
ze
ňs
ký 

Stř
ed
oč
es
ký 

Ús
te
ck
ý 

Zlí
ns
ký 

C
EL
K
E
M 

počet žáků 
celkem 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 41 0 0 44 střední 

škola z toho nově 
přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 

 
4. Výuka cizích jazyků: 
 

škola 

Anglic
ký 

jazyk  
celke

m 

Anglic
ký 

jazyk 
z 

celku 
pokra
čující 

Fran
couz
ský 
jazy

k 
celk
em 

Fra
nc
ou
zsk
ý 

jaz
yk 
z 

cel
ku 
po
kra
čuj
ící 

Ně
me
cký 
jazy

k 
cel
ke
m 

Ně
mec
ký 

jazy
k 
z 

celk
u 

pok
rač
ující 

R
u
s
ký 
ja
zy
k 
c
el
k
e
m 

Ru
ský 
jaz
yk 
z 

cel
ku 
po
kra
čuj
ící 

Šp
an
ěls
ký 
jaz
yk  
cel
ke
m 

Šp
an
ěls
ký 
jaz
yk 
z 

cel
ku 
po
kra
čuj
ící 

It
a
l
s
k
ý 
j
a
z
y
k 
c
e
l
k
e
m 

It
al
sk
ý 
ja
zy
k 
z 

ce
lk
u 
p
ok
ra
ču
jíc
í 

Lati
nsk

ý 
jazy

k 
cel
ke
m 

Latin
ský 

jazyk  
z 

celku 
pokr
ačují

c 

střední škola 494 229 91 49 320 164 0 0 83 29 0 0 239 175 

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 
 

denní vzdělávání 
škola střední škola 
z celkového počtu žáků:  
prospělo s vyznamenáním 93 
neprospělo 5 
opakovalo ročník 0 
počet žáků s uzavřenou klasifikací k 30. 6. 2009 17 
tj. % z celkového počtu žáků 4 % 
průměrný počet zameškaných hodin na žáka 64,8 
z toho neomluvených 0,16 
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6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 
 
 

 

maturitní zkoušky 

 
ško

la 

denní 
vzdělá
vání 

vzdě
lává
ní 
při 

zam
ěstn
ání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 57 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce v řádném termínu 0 0 

prospěl s vyznamenáním 32 0 

prospěl 25 0 

 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

neprospěl 0 0 
 
7. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/2010 

 
Gymnázia 

 

 
 
 

délka vzdělávání 

4 
ro
ky 

6 
let 

8 
let 

počet přihlášek celkem  0 0 157 

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 na odvolání 0 0 27 

počet nepřijatých celkem 0 0 93 

přijímací řízení 
pro školní rok 

2009/2010 
(denní vzdělávání) 

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

 obor: 0 0 0 

 obor: 0 0 0 

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro 
šk.rok 2009/2010 0 
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8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
  
Slovensko 2 
Brazílie 1 
Polsko 1 
Srbsko 1 
Bulharsko 1 
Rusko 1 
Německo 1 
Čína 1 
  

Vzdělávání žáků s cizí státní příslušností a jejich začleňování do kolektivu nečiní žádné potíže, 
protože vesměs mluví česky a žijí dlouhou dobu v České republice. Výjimku v tomto smyslu 
představují jen dva žáci na ročním pobytu na základě smlouvy se společností American Field 
Service. Tito žáci, kteří se česky zpravidla jen pomalu učí nebo začínají učit, jsou velkým 
obohacením pro své třídy a s některými z nich se daří udržovat kontakty i po skončení tohoto 
pobytu. 

 
9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
 

Tři žáci se speciálními vzdělávacími potřebami studují na gymnáziu bez potíží. Individuální přístup 
učitelů předpokládá mimo jiné zpracování zvláštních tematických plánů. Tito žáci se účastní 
prakticky všech aktivit své třídy. 

 
10. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

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

 
11. Ověřování výsledků vzdělávání 

Žádné speciální testy na ověření výsledků vzdělávání ve škole neproběhly. Za rozhodující 
ukazatel v této oblasti je považována vysoká úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na 
vysoké školy. 

 
12. Školní vzdělávací programy 

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. 
Ve školním roce 2008/2009 byl školní vzdělávací program Osm svobodných umění závazný pro 
primy a sekundy, tedy pro čtvrtinu tříd. Vedle výuky v těchto třídách souvisel s ŠVP celoškolní 
projekt k řešení problémů - druhý v cyklu osmi celoškolních projektů. Po celý školní rok, až do 
jeho závěru (srpen 2009) probíhaly dokončovací práce na ŠVP pro vyšší gymnázium. Od příštího 
školního roku tak může začít výuka podle dokončeného ŠVP v celé polovině gymnázia (primy, 
sekundy, tercie, kvinty). 
 

 
V.  

Aktivity právnické osoby 
Prezentace školy na ve řejnosti 

 
 
1. Výchovné a kariérní poradenství 

Na gymnáziu pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Škola spolupracuje s PPP pro 
Prahu 2 a s Křesťanskou PPP. Jsou zajišťovány pravidelné akce jako seznamovací výlet prim, 
sociometrická šetření, profesní testy atd.  
 

2. Prevence sociáln ě patologických jev ů 
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 Podle výsledků provedeného dotazníkového šetření jsou ve škole nadprůměrně dobré vztahy 
mezi žáky. Výsledky šetření ohledně možné šikany, případně užívání drog jsou také velmi dobré, 
nicméně všem těmto oblastem je věnována trvalá pozornost (metodik prevence, výchovný poradce, 
školní kaplan atd.). 

3. Ekologická výchova, environmentální výchova, mul tikulturní výchova, výchova k 
udržitelnému rozvoji 

 Tato témata budou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu a škola se jim bude ve 
větší míře věnovat v souvislosti s jeho postupným zaváděním do praxe. 

4. Školy v p řírod ě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
 
Bad Münstereifel, SRN výměnný jazykový zájezd 
Štěkeň seznamovací kurs prim 
Štěkeň soustředění pěveckého sboru AG 
Ebermannstadt, SRN výměnný jazykový zájezd 
Vídeň zájezd na výstavu děl Van Gogha 
Krkonoše lyžařský kurs kvint a sekund 
Lyon jazykový zájezd francouzštinářů 
Dobronice sportovní kurs septim 
Anglie poznávací zájezd 
Sv. Jan pod Skalou, Příbram exercicie oktáv 
 
5. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s vý ukou) 
  

Ve škole už tradičně pracuje Klub mladého diváka (Mgr. Iva Brožová). Vedle jazykových a 
sportovních kroužků se koná velké množství akcí v přírodě, které pro zájemce organizuje Mgr. 
Zdeněk Lauschmann (Čtyřiadvacítka, Vyzvědači, Blaník atd. - více ve školní ročence). 

 
6. Sout ěže 

Přestože žáci školy se účastnili jako každoročně mnoha soutěží a olympiád, ve školním roce 
2008/2009 se nikdo neumístil do 2. místa na celostátní či mezinárodní úrovni. 

7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osob y do mezinárodních program ů 

 Škola je zapojena do programu podporovaného vládou SRN Německý jazykový diplom 
(koordinátor DSD P. Täumer), v němž získala i statut zkušebního centra DSD. Dlouhou tradici mají 
rovněž každoroční jazykové výměnné pobyty se školami v Ebermannstadtu a v Bad Münstereifelu.  

 
8. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Škola spolupracuje především s dalšími církevními školami v České republice a s pražskými 
gymnázii.  

9. Další vzd ělávání realizované právnickou osobou (vzd ělávání ur čené pro ve řejnost) 

Arcibiskupské gymnázium tento typ vzdělávání neposkytuje. 

10. Další aktivity, prezentace 

Trauma cerebrale  - Kolektiv autorů pod vedením Jana Bierhanzla a Václava Šmilauera vydal sborník 
s názvem Trauma cerebrale k návštěvě žáků Arcibiskupského gymnázia v komunitě Archa v Lyonu 
(březen 2009).  Pro většinu z nich byl pobyt v Arše prvním kontaktem s lidmi s mentálním postižením a 
sborník byl sestaven na základě rozhovorů s těmito lidmi. 

Společenský ve čer septim  - Tradiční společenský večer AG, uspořádaný v budově učiliště v 
Hrdlořezích, měl letos za ústřední téma 70. a 80. léta a některá předvedená vystoupení byla až 
nepříjemně věrohodná. 

Školní ro čenka  - Na podzim 2008 byla vydána péčí kolektivu redaktorů pod vedením Mgr. A. 
Angelové další školní ročenka bohatě zdobená barevnými fotografiemi, která jako přílohu obsahovala i 
DVD nahrávkami některých školních vystoupení. 
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Nová školská rada  - Po vypršení tříletého období ukončila svou činnost školská rada s předsedou dr. 
Eliášem a po volbách zahájila v lednu svou činnost nová školská rada AG, které předsedá P. Pavel 
Kuneš. 

Modernizace školní knihovny a dokon čení jazykových u čeben  - Díky finančnímu příspěvku 
nadace Fidentia obdrželo gymnázium prostředky v řádu milionů, díky nimž bylo možno přistoupit k 
rozsáhlejší rekonstrukci školní knihovny a k dovybavení loni rekonstruovaných jazykových učeben 
knihami, mapami, nahrávkami atp.  

Modernizace u čebny fyziky  - Díky prostředkům od fondu Renovabis a od zřizovatele se rozběhla 
rekonstrukce učebny fyziky. 

Podpora t říkrálového pr ůvodu  - Už tradičně se na podzim 2008 konal ve škole péčí Pabla Chacóna 
a misionářů Identes benefiční koncert ve prospěch lednového tříkrálového průvodu na Hradčanech - 
na programu byla kreolská mše a jedním z účinkujících byl pěvecký sbor AG pod vedením sbormistra 
I. Angelova. 

Celoškolní projekt k um ění řešit problémy a sv. Prokopovi  - Podle ŠVP AG Osm svobodných 
umění připadl na školní rok 2008/2009 celoškolní projekt k umění řešit problémy, jehož patronem je 
podle ŠVP svatý Prokop. Při projektu koordinovaném PhDr. I. Hajičovou vypsali jednotliví učitelé svá 
témata ("své problémy"), k nimž se zapisovali žáci napříč třídami a ročníky. V předem stanovených 
termínech se žáci snažili problémy samostatně vyřešit a učitel s nimi spolupracoval jen jako 
koordinátor. Závěrečná přehlídka s plakáty a hlasováním proběhla za přítomnosti rodičů a veřejnosti 
při Akademii na konci školního roku. 

Maturitní ples  - Jako už tradičně se veřejností hojně navštěvovaný školní maturitní ples, jehož 
vrcholem je stužkování primánů i oktavánů, konal v Kulturním domě na Vinohradech. 

Maturitní p řehrávky a obhajoby - I ve školním roce 2008/2009 maturovali někteří oktavání z výtvarné 
a hudební výchovy. V seminářích, v nichž se k maturitě připravovali, zpracovali seminární práce a 
vytvořili výtvarná díla nebo nacvičili přednes děl hudebních. Před maturitní zkouškou se pak konaly 
veřejné přehrávky hudebních děl a veřejné obhajoby výtvarných prací. 

Přípravné kursy z matematiky  - I v tomto školním roce pokračovaly přípravné kursy z matematiky 
pod vedením RNDr. Zd. Lauschmanna, které se opět setkaly s velkým zájmem uchazečů. 

Pěvecký sbor, nahrávka CD, koncert na Hrad čanech  - V roce 2008/2009 pokračoval pěvecký sbor 
AG pod vedením sbormistra I. Angelova ve veřejných vystoupeních a také v přípravě Händelova 
Mesiáše. Byla pořízena nahrávka a CD by má být slavnostně uvedeno na podzim 2009. V květnu 2009 
také sbor se svými hosty vystoupil na Arcibiskupství při koncertu věnovaném jako dar panu kardinálovi 
k jeho narozeninám. 

Podrobn ější informace a informace o dalších aktivitách škol y se nacházejí v Ro čence AG.  

 

 
VI. 

Údaje o výsledcích inspek ční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

Výsledky inspek ční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2008/2009 ve škole žádná kontrola ČŠI neproběhla. 

 
 

VII. 
Základní údaje o hospoda ření školy za kalendá řní rok 2008 

 
Příloha 1. 
 
 
V Praze dne 13. 10. 2009      
         Ing. Mgr. Richard Mašek 
          ředitel školy 
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Výro ční zpráva byla projednána a schválena školskou rado u v souladu s § 168, odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání. 
Přílohou č. 2 této výro ční zprávy je kopie zápisu z p říslušného jednání školské rady, které se 
konalo dne  14. 10. 2009. 
 
 
 
V Praze dne 15. 10. 2009 
 
         Ing. Mgr. Richard Mašek 
          ředitel školy 
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Příloha 1 - Základní údaje o hospoda ření školy za rok 2008 
 

Hospodářský výsledek: 65.616,-Kč. 

Hospodaření školy s finančními prostředky v roce 2008 skončilo účetním ziskem 65.616,- Kč. Z toho 
v hlavní činnosti byla účetní ztráta a činila -219.643,-Kč hospodářská činnost byla zisková s 285.259,-
Kč. 

Celkové výnosy dosáhly 24.715 tis.Kč, ve srovnání s rokem 2007 byly vyšší o 11,48%. 

V účetním roce 2008 celkové náklady činily 24.649 tis.Kč a překročily náklady minulého roku  o 
10,35%. 

Stěžejní složkou výnosů byly dotace MŠMT 20.285 tis. Kč a její meziroční zvýšení činilo 5,62%. Tato 
dotace byla plně využita. MŠMT poskytlo škole provozní dotaci ve výši 20.164 tis.Kč a dále účelovou 
dotaci na zvýšení mezd pedagogickým pracovníkům 121 tis.Kč. Oba výše zmíněné dotační tituly byly 
plně využity.  

Fyzické a právnické osoby darovaly škole 2.067 tis. Kč. Studenti, rodiče a ostatní fyzické osoby poskytli 
gymnáziu 1.919 tis.Kč, zřizovatel Arcibiskupství pražské 87 tis.Kč a ostatní právnické osoby 61 tis.Kč. 
Dále byly poskytnuty dary k pořízení hmotného majetku a věcné dary v celkové výši 249 tis. Kč, které 
nejsou a nemohou být obsaženy ve Výkazu zisku a ztráty. Nárůst darů proti roku 2007 činil 913 tis.Kč. 
Byl způsoben změnou účtování školních akcí, na které si žáci sami přispívají. 

Tržby z prodeje služeb (nájemné, služby studentům, školné, vlastní vydavatelské produkty) dosáhly 
776 tis.Kč. Tržby byly nižší o 429 tis.Kč.  

V rámci ostatních výnosů bylo dosaženo plnění 1.577 tis. Kč a proti roku 2007 došlo ke zvýšení o 974 
tis. Kč. Došlo ke změně způsobu účtování, jsou zde již plně zahrnuty výnosy za topení - přeúčtování 
energií Křesťanského domova mládeže a také byly zúčtovány dary minulých let na knihovnu a vstup do 
budovy gymnázia-zúčtování fondů v částce 250 tis. Kč. 

Nejvyšším nákladem roku 2008 byly mzdové náklady v částce 13.226 tis.Kč a nárůst objemu mezd 
proti předchozímu roku činil 1,93%. V sociálním a zdravotním pojištění bylo dosaženo zvýšení o 2,35 
% a činilo 4.571 tis. Kč. 

Ve spotřebě materiálu škola meziročně utratila o 3,50 % více a náklady činily 887 tis. Kč. V oblasti 
spotřeby energií se projevila také změna způsobu účtování jako u ostatních výnosů - náklady za 
elektrickou energii Křesťanského domova mládeže v plné výši. Prostředky vynaložené na pokrytí 
energií dosáhly 2.355 tis. Kč, proti roku 2007 byly vyšší o 1.006 tis. Kč.  

V službách byly náklady celkově vyšší o 926 tis. Kč. V opravách a udržování se zvýšení čerpání 
projevilo započtením vyúčtování darů na knihovnu a vstupu do budovy ve výši 250 tis. Kč, jiný výrazný 
rozdíl v této položce proti roku 2007 nebyl zjištěn. Změna způsobu vyúčtování darů žáků na školní 
akce se projevila v Ostatních službách navýšením o 721 tis. Kč.  

V následujícím účetním období jsou prioritou vedení školy v oblasti hospodaření vyrovnané výnosy a 
náklady nebo dosažení přiměřeného účetního zisku. 

 

 

 

         Ing.Mgr.Richard Mašek 

Zpracoval: T.Žídek         ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sestaveno podle

vyhl. č. 504/2002 Sb.

(v tis.Kč)

IČO

Účetní jednotka doru čí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

číslo řádku hlavní činnost hospodářská 
činnost

za účetní období 
celkem

b 1

A. x
x

I. 001 3 111 131 3 242

1. 501 002 816 71 887

2. 502 003 2 295 60 2 355

3. 503 004

4. 504 005

II. 006 3 071 233 3 304

5. 511 007 542 542

6. 512 008 75 75

7. 513 009 22 22

8. 518 010 2 432 233 2 665

III. 011 17 863 99 17 962

9. 521 012 13 151 75 13 226

10. 524 013 4 547 24 4 571

11. 525 014 109 109

12. 527 015

13. 528 016 56 56

IV. 017 0 0 0

14. 531 018

15. 532 019

16. 538 020

V. 021 81 1 82

17. 541 022

18. 542 023 1 1

19. 543 024

20. 544 025

21. 545 026

22. 546 027

23. 548 028

24. 549 029 80 1 81

VI.
030

59 0 59

25. 551 031 59 59

26. 552 032

27. 553 033

28. 554 034

29. 556 035

30. 559 036

VII. 037

31. 581 038

32. 582 039

VIII. 040

33. 582 041

042 24 185 464 24 649

Daň z příjmů celkem                   ř. 041
Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem         ř. 001+006+011+021+030+037+040

Tvorba opravných položek

Poskytnuté p říspěvky celkem      ř. 038 až 039
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Poskytnuté příspěvky

Zůstat.cena prodaného dlouh. nehm. a hm. majetku

Prodané cenné papíry a vklady

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem      ř. 031 až 036

Odpisy dlohodobého nehmotného a hmotného majetku

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky

Kursové ztráty

Dary

Ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady celkem              ř. 022 až 029
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky celkem              ř. 018 až 020
Daň silniční

Daň z nemovitostí

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady celkem               ř. 012 až 016

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží

Služby celkem                            ř. 007 až 010
Opravy a udržování

NÁKLADY

Spot řebované nákupy celkem     ř. 002 až 005
Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Název ukazatele

a

účetní jednotky

Arcibiskupské gymnázium

44846738
Korunní 2/586
120 00 Praha 2

Výkaz zisk ů a ztrát

k 31.12. 2008
Název, sídlo a právní forma



B. x
x x x

I. 043 264 512 776

1. 601 044

2. 602 045 264 512 776

3. 604 046

II.
047

0 0 0

4. 611 048

5. 612 049

6. 613 050

7. 614 051

III. 052 10 0 10

8. 621 053

9. 622 054

10. 623 055

11. 624 056 10 10

IV. 057 1 440 137 1 577

12. 641 058

13. 642 059

14. 643 060

15. 644 061 1 1

16. 645 062

17. 648 063 250 250

18. 649 064 1 189 137 1 326

V.
065

0 0 0

19. 652 066

20. 653 067

21. 654 068

22. 655 069

23. 656 070

24. 657 071

25. 659 072

VI. 073 1 967 100 2 067

26. 681 074

27. 682 075 1 967 100 2 067

28. 684 076

VII. 077 20 285 0 20 285

29. 691 078 20 285 20 285

079 23 966 749 24 715

C. 080 -219 285 66

30. 591 081

D. 082 -219 285 66

Odesláno 
dne:

Razítko: Okamžik sestavení:

16.03.09

Telefon: 608 432 556

Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Výnosy celkem         ř. 043+047+052+057+065+073+077
Výsledek hospoda ření před zdaněním (+/-)
                                                       ř.079-ř.042

Daň z příjmů

Výsledek hospoda ření po zdan ění (+/-)
                                                       ř.080-ř.081

Přijaté příspěvky

Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace celkem                   ř. 078
Provozní dotace

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zúčtování  opravných položek

Přijaté p říspěvky celkem            ř. 074 až 076
Přijaté příspěvky zúčt.  mezi organizačními složkami

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování  rezerv

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv
a opravných položek celkem      ř. 066 až 072

Tržby z prodeje dlouh. nehmotn. a hmotn. majetku

Ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursové zisky

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Ostatní výnosy celkem                ř. 058 až 064
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Změna stavu zvířat

Aktivace celkem                         ř. 053 až 056
Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Změny stavu vnitroorganiza čních
zásob celkem                             ř. 044 až 046

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob výrobků

Tržby za vlast.výkony a za zboží celkem ř. 044 až 046
Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

VÝNOSY


