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Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia 
za školní rok 2020/2021  

 
 

Úvod  

Školní rok 2020/2021 je 29. rokem obnoveného Arcibiskupského gymnázia. Blížící se kulaté výročí je 
novou výzvou k reflexi naší činnosti, k revizi základních vzdělávacích dokumentů, k uvědomění si naší 
specifičnosti v konkurenčním vzdělávacím prostředí mnoha víceletých gymnázií. Tento školní rok byly 
zahájeny práce na úpravách ŠVP, implementaci digitální kompetence a prostřednictvím projektu 
SPQAG hledány a nastavovány nové způsoby komunikace a spolupráce v rámci rozvoje demokratické 
kultury školy. 

Přes optimistická očekávání byla většina školního roku opět poznamenána epidemií Covid-19, kdy 
probíhala distanční, případně střídavá výuka. Formy a způsoby výuky, komunikace a ověřování znalostí 
žáků se podařilo velmi dobře nastavit. Na základě hodnocení ČŠI lze říci, že škola v této době obstála, 
aniž by byla významně ohrožena kvalita vzdělávání. Těžkosti maturantům a novým uchazečům přinesly 
posunuté termíny maturitní zkoušky a celého přijímacího řízení až na začátek června. Velmi intenzivně 
probíhala komunikace a spolupráce se Školskými sestrami sv. Františka především z důvodu plánované 
modernizace budovy školy a KDM. Cílem projektu modernizace je vytvoření prostor, které by odpovídaly 
vzdělávacím potřebám školy 21. století, jejímu budoucímu rozvoji a propojení činnosti s dalšími subjekty.  

Ondřej Mrzílek, ředitel školy 

 
Školní rok 2020/2021 byl zvláštní hned z několika důvodů. Jednak proto, že jsme jej téměř celý prožili 
u počítačových obrazovek, jednak proto, že dal příležitost různé věci znovu promyslet a přehodnotit. 
Omezené setkávání, všudypřítomné obavy z onemocnění zásadním způsobem ovlivnily setkávání. 
Cyklus adaptačních kurzů a duchovních obnov pro třídy AG byl výrazně omezen, jedinou výjimkou byly 
seznamovací výjezdy primánů. Mnoho lidí se ocitlo v sociální izolaci, jakou dosud nikdo nezažil. Přesto 
se i toto období stalo příležitostí k hledání Boha, navázání nových přátelství a k projevům solidarity. Asi 
nejvýznamnějším počinem byla celoškolní sbírka na pomoc obcím postiženým tornádem. Naše škola 
vybrala a odeslala 54 tisíc korun na pomoc žákům ZŠ Mikulčice. 

fr. Kliment Mikulka OP, školní kaplan 

 
 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 
 

1. Přesný název školy, školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
MŠMT k 31. 8. 2021 

Arcibiskupské gymnázium 

2. Sídlo 

Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

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

IČO: 44 84 67 38, IZO: 044 846 738, telefon: 224 251 877, email: gymnazium@arcig.cz,  
web: http://www.arcig.cz, datová schránka: 5u2mbfh 

4. Zřizovatel, právní forma, členové rady ŠPO 

Arcibiskupství pražské, školská právnická osoba, členové rady ŠPO: ThDr. Jan Balík, PhD., 
Mgr. Antonín Juriga, Ing. Linda Dolečková  

 

5. Vedení školy, ředitel, statutární zástupce (kontakty) 

ředitel (statutární orgán): PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek; mrzilek@arcig.cz, 226 211 212 
zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lucie Bohatá; bohata@arcig.cz, 226 211 212 
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6. Údaje o školské radě 

Složení školské rady: 

za pedagogické pracovníky školy: 
 PhDr. Jan Váňa 
 Mgr. Tomáš Pešek 
 třetí místo neobsazeno; vzhledem k omezením školního roku neproběhly doplňovací volby 

za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky: 

 Štěpán Matoušek, VIII. A 
 Mgr. Vít Kolář, zák. zástupce nezletilého žáka 
 MgA. Irena Pohl Houkalová, zák. zástupce nezletilého žáka 

 zřizovatelem jmenovaní členové: 

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

Tento školní rok funkční období školské rady končí. 
 

7. Charakteristika školy 

Arcibiskupské gymnázium je škola církevní, osmiletá a všeobecného studijního zaměření. 
Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Osm svobodných umění (www.arcig.cz). 
Arcibiskupské gymnázium chce 

● pěstovat vzdělání, charakter a tvořivost; 
● respektovat svobodu každého jednotlivce a zdůrazňovat jeho odpovědnost; 
● vytvářet předpoklady duchovního růstu a nabízet křesťanství jako možnou cestu. 

 
8. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle 

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 
 

Id. zařízení Typ Název 
zařízení 

Obec Ulice Vyučovací 
jazyk 

kapacita Platnost 
zařízení 

044846738 C00 SŠ Praha 2 Korunní 
586/2 

český 530 platné 

181016419 G22 ŠK Praha 2 Korunní 
586/2 

český 290 platné 

181038234 G11 SVČ Praha 2 Korunní 
586/2 

český neuvádí 
se 

platné 

 
 

II. Přehled oborů vzdělávání dle rejstříku 
 

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

škola kód název oboru 
cílová 

kapacita 
oboru 

poznámka 
(uveďte, pokud 

obor nebyl 
vyučován, je 

dobíhající atd.) 

střední škola 79-41-K/81 Gymnázium 530  

 



3 

 

1. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2019/2020: 
a. nové obory / programy  žádné 
b. zrušené obory / programy žádné 

2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka 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 nejsou 
 
 

III. Rámcový popis personálií 
 

1. Pedagogičtí pracovníci  

škola 

ředitel a 
zástupce ředitele 

fyzické osoby 
celkem 

ředitel a 
zástupce 
ředitele 

přepočtení na 
plně 

zaměstnané 

interní 
učitelé 
fyzické 
osoby 
celkem 

interní 
učitelé 

přepočte
ní na plně 
zaměstna

né 

externí 
učitelé 
fyzické 
osoby 
celkem 

externí 
učitelé 
přepoč
tení na 

plně 
zaměst
nané 

pedago
gičtí 

pracovn
íci 

fyzické 
osoby 
celkem 

pedago
gičtí 

pracovn
íci 

přepočt
ení na 
plně 

zaměst
nané 

 celkem 

gymnázium 3 3 68 44,5 0 0 68 44,5 
 
 

a. kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

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

gymnázium 
 kvalifikovaných 66 97 

 nekvalifikovaných 2 3 
 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 1 teologický seminář 32 Arcibiskupské gymnázium 

kurzy 12 
výuka jednotlivých 
předmětů; 
komunikace 

20 
UK FF, PedF, PřF, 

Universidad de la Rioja; 
MUNI, KPPP, ECML a další  

doplňkové 
pedagogické studium 0    

rozšiřování aprobace 0   
  

jiné (uvést jaké) 0     
 
 

d. údaje o učitelích jazykového vzdělávání 
 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

26 

z toho 

s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o ped. prac.) 24 

bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o ped. prac.) 2 

rodilý mluvčí 2 
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy  
 

a. počty osob  
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

20 12,1 

 
b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 0    

kurzy 2 zdroje financování, 
AJ, pracovní právo 2 Seminaria s.r.o.,Seduo.cz 

jiné (uvést jaké) 0    
 
 

 
IV. Přijímací řízení/ zápis a následné přijetí 

 

a. Gymnázia 

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 

přijímací řízení 
pro školní rok 

2019/2020 
(denní vzdělávání) 

počet přihlášek celkem  0 0 218 

počet kol přijímacího řízení celkem 0 0 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na 
autoremeduru 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 28 

počet nepřijatých celkem 0 0 154 

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

obor: gymnázium 0 0 0 

 
 

V.  Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů 
Závěrečné maturitní zkoušky 

 
 
1. Počty tříd a žáků 
 

a. denní vzdělávání  

škola počet tříd  počet žáků 

gymnázium 17 518 
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Změny v počtech dětí, žáků, studentů v průběhu školního roku  
- přerušili vzdělávání: 0 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 
- sami ukončili vzdělávání: 1 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 1 
- přestoupili na jinou školu: 4 
- jiný důvod změny: 0 

 
 
2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele  

 
a. denní vzdělávání 

 

škola 
průměrný počet  

žáků  
na třídu u 

průměrný počet  
žáků na učitele 

gymnázium 30,47 11,64 

 
 
3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji  
 

škola kraj 
Jiho
česk

ý 

Jiho
mor
avsk

ý 

Karl
ovar
ský 

Vys
očin

a 

Král
ové
hrad
ecký 

Libe
reck

ý 

Mor
avsk
osle
zský 

Olo
mou
cký 

Par
dubi
cký 

Plze
ňský 

Stře
doč
eský 

Úste
cký 

Zlín
ský 

CEL
KE
M 

 

počet žáků 
celkem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89 1 0 90 

z toho nově 
přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 

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

 
a.  denní vzdělávání 

škola gymnázium 

z celkového počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 359 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 0 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 499 

tj. % z celkového počtu žáků 96,33 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 49,12 

z toho neomluvených 0,05 
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2. Výsledky maturitních zkoušek 

škola gymnázium 
 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při 

zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 56 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 

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

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 32 0 

prospěl 24 0 

neprospěl 0 0 

 

3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Ve školním roce 2020/2021 studovalo na gymnáziu 9 žáků se státní příslušností slovenskou, 
2 s ukrajinskou, 1 s bulharskou 1 s irskou. Řádně studující cizinci a příslušníci národnostních 
menšin se začleňují bez problémů.  

 
4. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole 8 integrovaných žáků.  
 
5. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Jedna žákyně sexty s mimořádným nadáním a s přiznáním pedagogické intervence pracovala 
podle individuálního plánu. 

 
6. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce vzhledem k dlouhému uzavření škol neproběhlo žádné srovnávací testování 
žáků. 
 

7. Školní vzdělávací programy 

Ve školním roce 2020/2021 byl pro primy až oktávy závazný školní vzdělávací program Osm 
svobodných umění. Ten je každý rok aktualizován, především pokud jde o osnovy seminářů.  

V rámci jednotlivých předmětů začala práce na revizi a úpravy ŠVP, společně s implementací 
digitální kompetence. 

 
8. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Všichni žáci se po celou dobu studia učí angličtinu a druhý cizí jazyk v obdobné hodinové dotaci. 
Zhruba polovina žáků volí němčinu, čtvrtina francouzštinu a španělštinu. Od kvarty do septimy 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 C1, někteří C2 
podle SERR).  
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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 školními kaplany 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 zajišťování 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 či 
částečným 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, kvint a spirituálně edukačních programech. 
Oblasti, které řeší školní poradenské pracoviště, se týkají především problémů osobních vztahů, vztahů 
v rodině, vztahů ve třídě, šikany a jiných sociálně-patologických jevů, studijního neúspěchu a 
kariérového poradenství. 
Preventivní program školy 
Každý rok je vytvářen preventivní program školy, zaměřený především na žáky prim 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 učení. 
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 realizaci podpůrných 
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na prevenci školní neúspěšnosti a na 
metodickou podporu pedagogickému sboru. Kariérové poradenství spojuje vzdělávací, informační a 
poradenskou činnost, směřující k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění. 
Ve spolupráci se školním metodikem prevence se výchovný poradce podílí na předcházení a řešení 
různých forem rizikového chování, včetně různých forem šikany a diskriminace. Výchovný poradce 
zajišťuje spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními při poskytování poradenských služeb. 
Ve své činnosti poradce úzce spolupracuje s preventivním týmem školy, třídními učiteli, vedením školy, 
zákonnými zástupci žáků, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími školskými poradenskými 
pracovišti. 
Poradenské činnosti poskytované během distanční výuky 
Preventivní tým školy během distanční výuky nabídl speciální on-line preventivní program zaměřený na 
fenomén prokrastinace a ve spolupráci s pedagogickými pracovníky se pomocí nabídky on-line 
konzultací zaměřil především na minimalizaci dopadů sociálního odloučení, rizikového chování na 
internetu a psychické zátěže, které distanční výuka některým žákům přinášela. Bezprostředně po 
návratu žáků k prezenční výuce preventivní tým připravil a společně s třídními učiteli realizoval speciální 
třídnické hodiny a další aktivity sloužící ke snazší resocializaci žáků. 
Mediace 
Mediace je využívána jako forma prevence konfliktů ve škole. Mediační tým je složen z peer-mediátorů 
a školních mediátorů. S ohledem na distanční režim byly aktivity mediátorů převedeny do online 
prostředí a čas byl využit k posilování mediačních technik a dovedností a k utužení týmu. Tým měl 
možnost se zapojit do cvičných kauz a navzdory lockdownu je připraven kdykoliv převzít školní kauzu. 
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VII. Aktivity a prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 
 

1. Spolupráce právnické osoby s partnery 
 
AV ČR 
PedF UK 
PřF UK 
3. LF UK 
Autoškola Autostart 
Nezisková organizace Pro-Contact  
 

2. Exkurze a přednášky 
 
Festival vědy (VŠCHT, ČVUT, AVČR) online 
Online Týden vědy a techniky 
Noc vědců 
Meteorolog Petr Zacharov 
Cumulonimbus – oblak známý i neznámý, Observatoř Milešovka, předpovědi počasí 
Valdštejnská jízdárna 
Žákovská AGORA 
AGitace 
Geopark Říčany  
Trilopark  
Anatomický ústav 3. LF UK 
 

3. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
 
Škola spolupracuje se zahraničními školami uvedenými níže. Vzhledem k omezením se v tomto 
roce jazykové výměny neuskutečnily. 
Gymnázium Bad Münstereifel, Německo 
Gymnázium Ebermannstadt, Německo 
IASA – střední škola v Jeruzalémě, Izrael 
Střední škola v Rennes, Francie  
 

4. Projekty předložené a realizované financ. z cizích zdrojů 
 
OP PPR 
 
V51 - Senatus populusque Archiepiscopalis gymnasii (SPQAG) 
V54 - Projektový týden - začleňování a podpora žáků s OMJ 

 
OP VVV 

 
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 
Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/ mentoringu/ koučinku 

 
MHMP 
Posilování pozitivních hodnot a postojů a osobnostně sociální výchova 
Vzdělávání zaměstnanců 
 
ČNFB 
 Roční pobyt studenta Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg 
 
Renovabis 
Animo Atque animae 
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5. Soutěže  

Studentská AGORA - tým AG - 1. místo 
Certamen Latinum - celostátní kolo kategorie A - 1. místo; kategorie B - 2. místo 
EuropaSecura - družstvo VII. C - celostátní kolo - 1. místo 
16. ročník soutěže Lidice pro 21. století - celostátní kolo - 1. a 2. místo 
Ve školním roce 2020/21 se většina vyšších kol než obvodních, nekonala. 

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

Mimo trvající kvalitu výchovy a vzdělávání na Arcibiskupském gymnáziu nebylo mimořádných 
úspěchů dosaženo. Podařilo se uzavřít smlouvu s PřF UK a FF UK o statutu fakultní školy. 
 

7. Akce a aktivity žáků, pedagogů, školy propojené s církevním charakterem školy: (duchovní akce, 
dobročinné akce, akce spojené se zřizovatelem, jiné) 

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

Během roku pravidelné středeční mše a celoškolní bohoslužby. Skupina žáků gymnázia se 
připravovala na biřmování, které uděloval biskup Václav Malý 23. května na Slavnost seslání 
Ducha svatého v kostele sv. Jiljí. Oba kněží, kteří byli jmenováni školními kaplany, jsou v 
průběhu školního týdne k dispozici žákům a učitelům ke svátosti smíření a duchovnímu 
rozhovoru. 

Duchovní aktivity jsou vždy stanoveny v Plánu duchovních aktivit pro příslušný školní rok. 

8. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu Osm svobodných 
umění.  

 
9. Multikulturní výchova 

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu Osm svobodných 
umění.  

 
10. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu Osm svobodných 
umění.  
 

11. Mediální výchova 

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu Osm svobodných 
umění.  

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

Výběr vícedenních akcí v průběhu roku: 

Seznamovací výlet prim, Svatý Jan pod Skalou 

Zkouška DSD oktáv 

Cambridgské zkoušky pro zájemce ze septim a oktáv 

Mediace - online setkávání  

 
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 
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Jazyková výměna ve Španělsku a v Praze 

Adaptační výjezd kvint 

Spirituálně edukační program sekund až septim 

Duchovní soustředění oktáv 

Lyžařský výjezd sekund, Pec pod Sněžkou 

Lyžařský výjezd kvint, rakouské Alpy 
 
13. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Jedná se především o aktivity školního klubu, střediska volného času a aktivity žáků oceněné 
každoroční Cenou rady rodičů AG. 

 
14. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 
 

typ vzdělávání zaměření 
počet 

účastníků 

určeno pro  
dospělé / žáky 

akreditace 
MŠMT 

ano / ne 
odborný kurz     
pomaturitní specializační 
kurz     

rekvalifikace     
jiné (uvést jaké) kroužky v rámci 

SVČ – DDM 
260 pro žáky i 

dospělé 
ne 

 
15. Další aktivity, prezentace 

Školní rok byl zahájen i ukončen mší svatou v kostele svaté Ludmily. Po zahajovací mši proběhlo 
přivítání primánů a předávání Biblí z rukou Dominika kardinála Duky. Tradiční Cena Rady rodičů 
byla udělena po závěrečné mši svaté za vynikající nevýukovou činnost a úspěchy. 
S odcházejícími učiteli proběhlo rozloučení na pravidelném semináři k ŠVP 30. června 2021. 

Společenský večer septim ani maturitní ples nemohly, z důvodu hygienických opatření ve 
spojení s onemocněním covid-19, proběhnout. Maturitní ples byl pak nahrazen venkovním 
setkáním maturantů 18. června, po předání maturitních vysvědčení. 

Školní projekt byl v tomto školním roce ve fázi příprav, domlouvání a činností směřujících ke 
změně jeho formy, tedy realizace jednotlivých kompetencí spojených s ročníky.  

Rada rodičů podpořila některé školní akce a předala žákům další Ceny Rady rodičů, výhradně 
za nestudijní aktivity. V průběhu školního roku podpořila vznik žákovského pomocného fondu. 

 
16. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

Gymnázium, ŠK ani SVČ – DDM přes hlavní prázdniny nepracují. V čase prázdnin byly 
krátkodobě pronajaty některé učebny externími fyzickými či právnickými osobami.  

 
 

VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2020/2021 

V tomto školním roce proběhlo ve škole šetření ČŠI, které bylo zaměřeno na kvalitu distanční 
výuky, rozvržení předmětů, způsoby předávání informací. Výstupem bylo souhrnné hodnocení 
daného typu škol v příslušném kraji. 

 
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2020/2021 

V tomto roce ve proběhla základní finanční kontrola ze strany zřizovatele, Arcibiskupství 
pražského. Nebyly nalezeny žádné závažné chyby a nedostatky v účetnictví školy. Žádná další 
kontrolní činnost neproběhla. 
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IX. Dárci, partneři a granty 

Česko-německý fond budoucnosti poskytl příspěvek na studijní pobyt žáka Arcibiskupského 
gymnázia v Loburgu ve výši 39 000,- Kč. 
Arcibiskupství pražské školu podpořilo částkou 3 100 000,- Kč a 
věnovalo škole respirátory v celkové finanční výši daru. 
Rada rodičů při Arcibiskupském gymnáziu poskytla na nákup 
vyučovacích pomůcek prostředky ve výši 210 332,- Kč získané od 
rodičů. 
Firma Tanex pana Živného poskytla I.B a V.B dar ve výši 40 000,- 
Kč.  
Za covidové kroužkovné jsme vybavili nejen místnost pro mediaci v 
hodnotě 44 502,- Kč, ale také v hodnotě 34 989,- Kč zajistili techniku pro ozvučení školních akcí, 
kterou budou využívat i žákovské kapely. Všem rodičům, kteří nepožadovali poměrné 
kroužkovné za jarní období, děkujeme! 
Firma Trivalent poskytla škole dar ve výši 25 000,- Kč 
Rodiče napříč školou poskytli dary v celkové výši 132 000,- Kč 
MHMP poskytl škole dotace v rámci projektů (vzdělávání zaměstnanců; posilování pozitivních 
hodnot; SPQAG) ve výši 572 633,- Kč. 
  

Všem dárcům moc děkujeme. Prostředky budou využity pro rozvoj a kvalitní fungování školy.  
 

 
X. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 

 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: 0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

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

 
 
 

Zpracoval: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA 

V Praze dne 15. 9. 2021  

 

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA 

ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s §168, 
odst. 1 zákona č. 561/2004 dne 6. října 2021 







Příloha výroční zprávy Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2020/2021

UČEBNÍ PLÁN 2020/2021
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

předmět / ročník I II III IV V VI VII VIII
Český jazyk a literatura 5 4 4 3 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3
Nj / FJ / ŠJ 3 3 3 3 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3
Občanská výchova 1 1 1
Základy společenských věd 1 3
Základy filozofie 2 3
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 1 2 2 2 2 2
Fyzika 1 2 2 2 2 2 2
Chemie 2 2 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2 2 2 3

IVT 1 2 2 2
EVH 2 1 1 1
EVV 2 1 1 1
EVH/EVV 2 2
TV 2 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty 2 2 4 8

Náboženská nauka 1 1 1 1 1 1 1 1
Latina 2 2 2 2

Součet 29 30 31 32 35 35 34 30


