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Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia 

2005/2006 
 
 
 

 
 

 
1. Název školy 

 
název: Arcibiskupské gymnázium 
sídlo: Korunní 2/586, 120 00 Praha 2 
IČO: 44 84 67 38 
IZO: 600 004 791 
právní forma: školská právnická osoba 
zápis do rejstříku školských právnických osob: 10. 2. 2006, čj. 2804/06-21 
poslední zápis do školského rejstříku: 10. 2. 2006, čj. 2408/2006-21 
 
telefon: 224 251 877 
fax: 224 252 224 
email: gymnazium@arcig.cz 
stránky: http: //www.arcig.cz 

 
2. Zřizovatel 

 
název: Arcibiskupství pražské 
sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 
 
3. Vedení školy 

 
ředitel: Ing. Mgr. Richard Mašek 
telefon: 224 251 877 
email: masek@arcig.cz 
 
statutární zástupce: Mgr. Irena Vejsadová 
telefon: 224 251 877 
email: vejsadova@arcig.cz 
 
4. Výchovn ě vzdělávací program 

 
a) (osmileté) gymnázium – všeobecné, kód 7941K/801 
denní studium 
učební plán schválen MŠMT dne 11. 8. 2004 pod čj. 24206/2004-23 
ve školním roce 2005/2006 všechny třídy kromě 8. A 
 
b) (osmileté) gymnázium – humanitní předměty, kód 7941K/811 
denní studium 
učební plán schválen MŠMT dne 11. 8. 2004 pod čj. 24206/2004-23 
ve školním roce 2005/2006 pouze třída 8.A - dobíhající obor 
 
5. Stru čná charakteristika školy  
 
Arcibiskupské gymnázium je osmiletá církevní škola převážně všeobecného studijního zaměření. 
Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské, majitelem budovy, v níž škola sídlí, jsou Školské sestry sv. 
Františka, Česká provincie, se sídlem Radimova 33/2, 160 00 Praha 6 - Břevnov. 
 
Školní budova pochází z roku 1938 a má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Nákladem školských sester 
byly zahájeny v posledních letech, vždy v průběhu prázdnin, rozsáhlé rekonstrukce (střecha, terasy v 5. 
patře, vstup do budovy, rozvody teplé a studené vody, rekonstrukce odpadního potrubí a sociálních zařízení, 
tělocvična atd.). Tyto úpravy by měly pokračovat i v následujících letech. 
Škola disponuje 16 kmenovými učebnami pro 16 tříd gymnázia a dalšími učebnami, především odbornými 
(učebny chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazyková laboratoř, chemická 
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laboratoř, kvalitně vybavená multimediální učebna pro 60 žáků, počítačová učebna v 5. patře a nově 
vznikající druhá počítačová učebna v přízemí atd.). Dále škola vlastní kvalitně vybavenou knihovnu a 
předmětové sbírky.  
V podzemních podlažích se nachází především aula pro 250 osob, velká a malá tělocvična, místnost pro 
keramický kroužek s keramickou pecí a hudební zkušebna. 
V druhém patře je rovněž nově vybavená a originálně zařízená školní kaple, která byla na začátku školního 
roku 2005/2006 slavnostně vysvěcena. 
Školní dvůr (jenž je tvořen stropem od tělocvičny) není pochozí a nelze jej nijak využívat. Škola je dobře 
dopravně dostupná, stanice metra se nachází přímo před školní budovou. 
 
Protože zaměření školy je  převážně  všeobecné,  jsou v  učebních  plánech obsaženy cizí jazyky, humanitní 
předměty a předměty přírodovědné. 
Každý student se povinně učí dva cizí jazyky a latinu, (první jazyk 8 let, druhý 6 let, latinu 4 roky). Téměř 
všichni studenti volí angličtinu, velký zájem je rovněž o němčinu (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 (v roce 2005/2006 30 tzv. seminářů). Povinné zůstávají v nejvyšších ročnících pokud možno jen 
základní předměty (např. jazyky a matematika) a předměty přispívající k hlubšímu pohledu na svět (základy 
filosofie). 
Arcibiskupské gymnázium není vyhrazeno jen věřícím křesťanům (to platí jak o studentech, tak o učitelích).  
 
Cílem školy je, po této stránce, zajistit věřícím křesťanům prostředí, v němž jejich  víra bude věc zcela 
přirozená (především prostřednictvím nabízených duchovních aktivit). Na druhé straně není účast na 
duchovních aktivitách školy pro nikoho povinná, ode všech se však očekává přinejmenším tolerantní postoj 
ke křesťanství.  
K duchovním aktivitám školy patří bohoslužby spjaté s významnými body liturgického i školního roku, 
pravidelné rekolekce žáků i učitelů, přednášky duchovního programu i veřejná hudební vystoupení ve škole i 
mimo ni.  
 
K dalším aktivitám školy patří společenské akce (maturitní ples, společenský večer, aukce výtvarných děl), 
akce sportovní (lyžařské a sportovní kursy a další výlety), vystoupení pěveckého sboru, slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení, školní akademie atd. 

 
 

6. Údaje o pracovnících školy  
 
a) personální zabezpe čení 
 

pracovníci 
k 30.6. 2005 

fyzické osoby/ 
z toho externisté 

k 30.6. 2005 
přep. pracovníci 

k 30.6. 2006 
fyzické osoby /  

z toho externisté 

k 30.6. 2006 
přep. pracovníci 

pedagogičtí (vč. ředitele) 62 37,8 61 38,8 
nepedagogičtí (provozní) 14  9,2 18 10,9 
Celkem 76 47,0 79     49,7 
 

 
b) věková struktura pedagogických pracovník ů k 30.6. 2006 
 

Věk do 30 let 
včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho 

důchodci 

Počet 15 17 9 11 9 8 
z toho žen 9 10 6 10 4 5 
 
Průměrný věk všech pedagogických pracovníků:  43,47, žen: 43,49.       



 5 

c) kvalifikace pedagogických pracovník ů k 30.6. 2006 
 

Vzdělání 

Vysokoškolské 
pedagogické 

Vysokoškolské 
nepedagogické 

VOŠ 
nepedagogick

ého směru 
Typ školy 

Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. 

s DPS bez 
DPS 

VOŠ 
pedag
ogická s 

DPS 
bez 
DPS 

střední 0 31 3 0 10 5 1 15 0 0 1 

 
 

Vzdělání 

Střední odborné 
s maturitou 

nepedagogického 
směru 

Typ školy Střední odborné 
s maturitou 

pedagogického 
směru 

s DPS bez 
DPS 

střední 0 0 10 

 
 
d) aprobovanost výuky v %  
 

Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků 

Aprobovaných 58 

Neaprobovaných 42 

 
Aprobovaně je odučeno 80% vyučovacích hodin. 
 
e) odchody pedagogických pracovník ů v průběhu školního roku 

 

počet: 4 důvody: konec zastupování za nemocné učitele 

 
f) nov ě přijatí absolventi u čitelského studia v pr ůběhu školního roku 

 
počet: 1 obor: ČJ, D 

g) nově přijatí absolventi neu čitelského studia v pr ůběhu školního roku: 
 

počet: 1   obor: učitel AJ 
 
h) další vzd ělávání pedagogických pracovník ů  
 

typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce 

semináře: 
dvou a vícedenní 

3 tvorba ŠVP všichni internisté školitelky Kritického 
myšlení 

kurzy: 
dvou a vícedenní 

8 
1 

metody výuky 
koordinátor ŠVP 

2 
1 

Kritické myšlení 
MHMP 

DPS     
školský management 16 FS1  pro ředitele 1 NIDV 
rozšiřování aprobace     
jiné (uvést jaké)     
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7. Údaje o za řízení 
 
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 33 7 
  
b) žáci – cizí státní p říslušníci: 
 

stát počet žáků 

   Slovenská republika 4 
   Polská republika 2 
   Spolková republika Německo 1 
   Rusko 1 
 
c) výuka cizích jazyk ů:  

 

Typ školy (součást) jazyk počet žáků 

gymnázium angličtina 436 
 francouzština  86 
 němčina 258 
 španělština  76 
 latina 252 
 
d) kurzy na dopln ění základního vzd ělání, po čet účastník ů:  

 
Arcibiskupské gymnázium neprovozuje. 
 
e) počet tříd: 
 
 

počet tříd počet žáků 

k 30.6. 2005 16 492 
k 30.6. 2006 16 507  
 
f) po čet žáků a tříd podle studijních obor ů k 30.6.2006: 
  

 
studijní obor 

 

 
kód oboru 

 

délka 
studia ročník počet 

tříd 
počet 
žáků 

forma 
studia 

Gymnázium-všeobecné 7941K/801 8  16 507 denní 
Gymnázium - humanitní předměty  7941K/811 8  0 0 denní 
 
g) průměrný po čet žáků k 30.6.2006: 
 
na třídu: 31 
na učitele:  8,13 
 
h) obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005   
 
nové obory: žádné 
zrušené obory: žádné 
dobíhající obory: gymnázium - humanitní předměty (kód 7941K/811) 
důvody změn: strategie školy 
 
i) údaje o p řijímacím řízení 

 
na školní rok 2005/2006: 
počet přihlášených: 150, z toho dívek: 83 
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počet přijatých žáků: 64, z toho dívek: 33 

na školní rok 2006/2007: 
 

 
Obor vzdělání 

 

 
kód oboru 

 

počet 
přihlášených 

počet  
přijatých 

počet 
absolventů 

Gymnázium všeobecné 7941K/801 88 64 49 
 
počet přihlášených celkem: 88, z toho dívek: 51 
počet přijatých po prvním kole: 54, z toho dívek: 29 
počet přijatých po druhém kole: nekonalo se 
počet přijatých na odvolání: 10, z toho dívek: 7 
počet přijatých celkem: 64, z toho dívek:  36  
volná místa: 2 (obor: gymnázium - všeobecné, 7941K/801)  
 
j) prosp ěch žáků a ukon čení  studia ve školním roce 2005/2006 
 

 počet žáků 

prospěli celkem 496 
 z toho s vyznamenáním 143 
neprospěli 0 
opakují ročník 0 
klasifikovaných celkem 496 
vyloučených z prospěchových důvodů 0 
vyloučených z výchovných důvodů 0 
studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 3 
 
k) hodnocení chování žák ů ve školním roce 2005/2006  
 

počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé 

496 486 9 1 
 
celkový počet zameškaných hodin: 31 396 

z toho omluvených: 31 295   
z toho neomluvených: 101 
 
l) výsledky maturitních a záv ěrečných zkoušek  
 

druh zkoušky počet žáků 
maturitní závěrečná 

celkem u zkoušky 49  
z toho opakovaně u zkoušky 0  
žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0  
prospěli s vyznamenáním 36  
Prospěli 13  
Neprospěli 0  
 
m) přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký:    

 
Srovnání s p ředchozím rokem 
Všichni absolventi se stejně jako v loňském roce hlásili na vysoké školy nejrůznějšího zaměření 
(přírodovědné i humanitní, domácí i cizí - letos Universität Hamburg). 49 absolventů podalo celkem 142 
přihlášek, tj. v průměru téměř 3 přihlášky na studenta. Absolventů přijatých ke studiu na VŠ je tradičně 
takřka 100% (loni v dalším studiu nepokračoval pouze absolvent, který sám výslovně nechtěl). Lze očekávat, 
že i letos bude úspěšnost obdobná. 

 
Počet přihlášených  k dalšímu studiu  
celkem: 49 
z toho VŠ: 49 
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z toho VOŠ: 0 
z toho jiný typ školy: 0 
 
n) ov ěřování výsledk ů vzdělávání (Maturita bez handicapu, …) 
Ve školním roce 2005/2006 se takovéto ověřování výsledků nekonalo. 
 
8. Školní stravování   

 
Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci však využívají jídelny v sousedním Křesťanské domově mládeže se 
sídlem Francouzská 1, Praha 2, jehož majitelem jsou rovněž Školské sestry svatého Františka. Díky 
propojení budovy AG s budovou KDM se žáci mohou dostat do jídelny spojovacími dveřmi v 1. patře. O 
kvalitě stravování a organizačních záležitostech souvisejících se stravováním pravidelně jedná stravovací 
komise. 

 
9. Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: 

 

Místo pobytu počet 
žáků hodnocení 

Štěkeň 49 kurs estetických výchov 
Rokytnice n/Jizerou 28 lyžařský kurs 
Špindlerův mlýn 53 lyžařský kurs 
Velká Lípa 28 lyžařský kurs 
Štěkeň 59 seznamovací výlet prim 
Bad Münstereifel 24 jazykový zájezd SRN 
 
10. Závěry a zjišt ění ČŠI, případn ě jiných kontrol  
 
Inspekce ČŠI se ve školním roce 2005/2006 nekonala. 
Zástupci Katechetického střediska Arcibiskupství pražského provedli dne 17. 5. 2006 inspekční návštěvu ve 
výuce náboženské nauky. Celkové hodnocení kontroly a doporučení škole:  
a) dořešit kanonickou misi jednoho z vyučujících,  
b) inspekci zaujala zajímavá iniciativa: jednou týdně rozhlasové duchovní slovo P. P. Kuneše, které je k 
dispozici i v písemné formě pro vyučující. 

 
11. Účast školy v sout ěžích – umíst ění do 3. místa 
 
Český jazyk 
J. Hajič, VI.B  – 5. místo v krajském kole olympiády z ČJ, 1. místo v obvodním kole 
L. Müllerová, VIII. B – postup do celostátní recitační soutěže „ Wolkerův Prostějov“ 
 
Anglický jazyk 
J. Kužvart, VIII.B - 1. místo v soutěži Ambassador for a Day, vypsané velvyslanectvím Velké Británie 
(úkolem bylo napsat anglicky esej na téma „My vision of the EU“) 
 
Německý jazyk 
Z. Dvouletá, VI.B  - 1. místo v obvodním kole olympiády v NJ, kategorie SŠ studentů, 8. místo v celostátním 
kole 
V. Svoboda, VII.A - 2. místo v obvodním kole olympiády v NJ, kategorie SŠ studentů 
M. Kocourek, VII.A - 3. místo v celostátním kole soutěže Jugend debattiert international 
M. Härtelová, IV. B - 2. místo v obvodním kole v NJ, kategorie 8. a 9. tříd ZŠ 
 
Španělský jazyk 
J. Lajdová, J. Lokajíčková, M. Peprník, všichni VIII.A - 1. až 3. místo v krajském kole soutěže v ŠJ 
 
Dějepis 
D. Andreska, IV.A - 1. místo v obvodním kole olympiády v D 
J. Kužvart, VIII.B –  2. místo v celopražském kole SOČ (práce Íránský jaderný program) 
 
Matematika 
Matematická olympiáda - obvodní kolo 
1. místa získali:  
K. Ječmenová, K. Kolomý, A. Melichar, O. Košut, A. Leglerová, T. Ranošová, A. Tomšů, A. Vondrovicová, 
všichni I. A  
V. Brož, A. Fojtíková, H. Polláková, všichni II. A, V. Rýdl, II. B 
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T. Cachová, III. A 
P. Taufer, D. Andreska, B. Kachlíková, všichni IV. A, J. Hajič, IV. B 
Matematická olympiáda  - krajské kolo 
J. Hajič, IV. B - 1. místo 
Pythagoriáda 
Z. Jedličková, I. B - 1. místo v obvodním kole 
J. Čížek, II. A , a J. Kroneisl, II. B - 1. místo v obvodním kole  
Matematico OPEN (5. ro čník sout ěže pořádané Arcibiskupským gymnáziem) 
A. Berlinger, III. A - 2. místo 
Brn ěnský PIKOMAT 
J. Čížek, II. A - 2. místo 
Klokan 
M. Španěl, I. A - 1. místo kategorie Benjamín ve školním kole 
třída II. B - 1. místo kategorie Benjamín ve školním kole  
P. Taufer, IV. A - 1. místo kategorie Kadet ve školním kole  
třída IV. A - 1. místo kategorie Kadet ve školním kole  
 
Zeměpis 
T. Pištorová, IV. B - 2. místo v obvodním kole olympiády v Z 
L. Knoblochová, IV. B - 1. místo v obvodním kole olympiády v Z 
T. Ranošová, I. A - 1. místo v obvodním kole olympiády v Z  
V. Brož, II. A - 2. místo v obvodním kole olympiády v Z 
A. Fojtíková, II. A - 3. místo v obvodním kole olympiády v Z 
J. Hajič, VI.B - 1. místo v obvodním kole olympiády v Z 
třídy IV. A, IV. B a VI. A - postup do celostátního finále v soutěži Eurorébus 
 
Biologie 
L. Knoblochová, IV. B - 1. místo v obvodním kole olympiády v Bi 
M. Andresková, II. A - 2. místo v obvodním kole olympiády v Bi 
 
Fyzika - Astronomický kroužek 
J. Fait, IV. A - 1. místo v celostátním kole astronomické olympiády 
 
Cena učené spole čnosti ČR 
V. Vlček, VIII.A - cena Učené společnosti ČR za výjimečné vědecké aktivity (práce Geologický profil 
Římovské přehrady získala 1. místo v celostátním kole SOČ) 
 
Náboženská nauka 
A. Formánková, II. A - 3. místo v celostátním kole soutěže Stezka písmáků, kategorie jednotlivců 
D. Žáková, L. Böhmová, IV. A - 1. až 2. místo v celostátním kole soutěže Stezka písmáků, kategorie 
družstev 
 
12. Zahrani ční kontakty 

 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Arc. gymn. BadMünstereifel SRN výměnný pobyt pro 27 studentů 
Gymn. Ebermannstadt SRN výměnný pobyt pro 21 studentů 
Gymn Wien Rakousko projekt o W. A. Mozartovi, internet 
Deutsche Schülerakademie SRN 2 studenti na letní škole věd. práce 
Gymn. Wollnzach, Stein, 
Zwickau, Münster 
 

SRN individuální studijní pobyty na 
gymnáziích s ubytováním v rodinách pro 
celkem 13 studentů 

Gymn. Marburg  3 studenti na 3 týdny 
 

13. Výchovné a kariérní poradenství – činnost, spolupráce s SPC, PPP 
 
Potřebám studentů jsou určeny funkce výchovné poradkyně a metodika pro prevenci a zneužívání 
návykových látek. Tyto funkce vykonávají členky pedagogického sboru PhDr. A. Lišková a Mgr. O. 
Steuerová. Prostřednictvím výchovné poradkyně a metodičky prevence jsou zajišťovány mimo jiné 
pravidelně se opakující akce jako seznamovací výlety prim, sociometrická šetření v rámci peer-programu, 
profesní testy atd. 
Vedle toho škola spolupracuje s Křesťanskou PPP a PPP pro Prahu 2. Spolupráce s oběma poradnami je na 
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dobré úrovni a neustále se rozšiřuje. 
  
14. Integrace 
  
Ve škole jsou integrovány dvě sluchově postižené studentky (v tercii a v sekundě). Díky spolupráci všech 
zúčastněných učitelů (mimojiné zvláštní tématické plány), výchovného poradce a rodičů nezaostávají tyto 
studentky za ostatními a naprosté většiny vzdělávacích i mimovýukových akcí se účastní se svými 
spolužáky. 
 
 
15.  Ekologická výchova 

 
Jeden z letošních projektových dní byl uspořádán na téma „Voda“. Obsáhl celkem 11 oblastí (flóra, fauna, 
vodohospodářství, moře...). Na projektu se podíleli všichni studenti gymnázia. 
  
16. Akreditované programy dalšího vzd ělávání, pop ř. existence st řediska dalšího vzd ělávání.   
 
Školící st ředisko 
AG je certifikovaným školícím střediskem pro školení kategorie Z (č. 945) a P (č. 668) SIPVZ. 
V roce 2005 proběhlo 12 školení (školení Z, školení P0 a grafika a digitální fotografie). Celkem bylo 
vyškoleno 77 absolventů z AG i jiných škol. 
Informa ční centrum 
AG má statut Informačního centra MŠMT. Centrum má číslo IC/021 a je zaměřeno na podporu využití Linuxu 
a open-source technologií ve výuce a infrastruktuře školy. 
 
17. Další akce školy 
 
Z mnoha dalších akcí tohoto školního roku lze uvést např. následující (podrobnější informace o těchto i 
dalších událostech budou obsaženy v právě dokončované Ročence Arcibiskupského gymnázia): 
 
3 X pro ŠVP - pro celý pedagogický sbor - přípravná fáze tvorby školního vzdělávacího programu v podobě 
tří dvoudenních seminářů na následující témata: typologie osobnosti, typologie osobnosti žáka a klíčové 
kompetence a aplikace moderních vyučovacích metod 
 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení - kurs kritického myšlení pro zájemce z řad učitelů 
 
Polomené hory - dvoudenní outdoorová akce pro učitele v krásné podzimní krajině 
 
Jeden svět - týmové projektové práce studentů, vedených PhDr. H. Almerovou, na téma druhý a třetí odbojů 
tým studentů zpracoval do podoby výstavních panelů informace o lidech z nejbližšího okolí, kteří přímo 
zakusili komunistické bezpráví (mj. z našich učitelů B. Strauch, A. Fingerland, V. Nebeská) 
 
Sborník odborných textů na téma Učební plán AG - byl vytvořen studenty VII A v hodinách ČJL pod vedením 
PhDr. A. Liškové 
 
Epos Waltharius – dvojjazyčná podoba latinského raně středověkého eposu Waltharius a českého překladu 
pořízeného loňskými oktavány AG vedenými prof. J. Kopeckým vyšla začátkem školního roku 2005/2006 
knižně, vlastním nákladem koordinátora překladu; dílo ilustrované dalšími studenty AG vzbudilo zájem 
odborníků a sklidilo kladné ohlasy v tisku 
 
Návštěva divadelních představení s Klubem mladého diváka - téměř 100 studentů AG, hlavní organizátor 
Mgr. I. Brožová 
 
Astronomický kroužek - astronomická observatoř na střeše školní budovy a astronomický kroužek pod 
vedením Ing. M. Kopečného přispěl letos nejen k vítězství v celostátním kole astronomické olympiády, ale 
také umožnil pozorovat takřka všem ve škole částečné zatmění Slunce v květnu 2006 
 
Adventní setkání - mělo letos 2 části, první pod vedením Mgr. I. Angelova pěveckou v kostele sv. Ludmily, 
druhou, velmi pestrou, organizovanou především studenty sext ve školní aule 
  
Rekonstrukce velikonoční pašijové hry Ludus Paschalis - učitelé a studenti AG pod vedením I. Angelova 
předvedli v kostele sv. Ludmily rekonstrukci středověké liturgické slavnosti 
 
Soutěž Talent AG 2006 - celkem 15 studentů se 6. 6. 2006 zúčastnilo ve školní aule tradiční hudební 
soutěže (zpěv, hra na klavír, housle, lesní roh); v kategorii nižší gymnázium zvítězila B. Čeřovská, III. A 
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(klavír), v kategorii vyšší gymnázium V. Landkammerová, IV. B (klavír) 
 
Závěrečná akademie 2006 - v červnu před prázdninami se konala v aule tradiční závěrečná akademie 
složená z hudebních vystoupení (především účastníků Talentu AG) a rovněž tradiční komorní aukce 
uměleckých děl studentů AG 
 
Filmové noci na AG - organizační tým studentů ve složení A. Hledík, T. Michálek, A. Bartošková, všichni VI. 
A, a J. Bareš a R. Nikl, oba VIII. B, položil letos základy nově vznikající tradice; po 1. filmové noci na téma 
Španělské filmy následovaly další dvě; v průběhu noci je promítnuto zpravidla 5 filmů a každý z nich je 
provázen výkladem 
 
Keramická křížová cesta do Štěkně - tradiční výtvarný kurs v klášteře (sestry Congregatio Iesu) ve Štěkni u 
Strakonic byl letos obohacen o tvorbu křížové cesty na zakázku; na jaře 2006 bylo keramické dílo studentů 
AG dokončeno a potom instalováno na zídku v klášterní zahradě 
 
Outdoorové sporty  - v lednu 2006 se odehrála poblíž Srbska u Berouna jedna z mnoha lezeckých akcí, o 
něž byla letos škola obohacena díky jedinečné přítomnosti Mgr. Svatopluka Čecha 
 
18. Spolupráce školy se sociálními partnery a nezis kovými organizacemi  
 
Sbírka Bílá pastelka - Tyfloservis 
Tříkrálová sbírka - Česká katolická charita 
Akce cihla 
projekt Šance 
Adopce na dálku 

 
19.  Rada školské právnické osoby 
 
V souvislosti se změnou právní formy Arcibiskupského gymnázia na školskou právnickou osobu byla 
ustavena i trojčlenná rada školské právnické osoby Arcibiskupské gymnázium. Tato rada je podle školského 
zákona spolu s ředitelem orgánem školské právnické osoby. Předsedou rady ŠPO je Mgr. E. Tomášková. 
 
20. Školská rada 

 
Dne 11. 11. 2005 zřídil ředitel Arcibiskupského gymnázia podle § 167 školského zákona školskou radu. 
Zároveň stanovil počet členů rady na 9 a vydal volební řád.  
Dne 15. 12. 2005 se konaly volby do školské rady, z nichž vzešli tři členové rady zvolení učiteli a tři členové 
rady zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých. Výsledky voleb byly vyhlášeny dne 16. 12. 
2005. Dne 22. 12. 2005 jmenoval ředitel zbývající tři členy školské rady. 
Školská rada Arcibiskupského gymnázia tak pracovala v roce 2005/2006 v následujícím složení: Mgr. Lukáš 
Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, PhDr. Hynek Krátký, Ludmila 
Müllerová, MUDr. Věnceslava Svobodová, Mgr. Petr Uherka, Mgr. Irena Vejsadová. 
Školská rada se ve školním roce 2005/2006 sešla třikrát.  
Dne 12. 1. 2006 rada schválila jednací řád a zvolila si za předsedu V. Eliáše.  
Dne 19. 1. 2006 schválila výroční zprávu AG za rok 2004/2005. 
Dne 14. 6. 2006 projednala návrh rozpočtu školy na rok 2006, zabývala se učebním plánem a doporučila 
řediteli přijmout do začátku nového školního roku účinná opatření, která by odstranila napětí mezi učiteli, 
rodiči a vedením školy a která by pomohla zvýšit vzájemnou důvěru mezi vedením školy, učiteli a  
rodičovskou veřejností.  
 
21. Rada rodi čů 
 
Při škole pracuje rada rodičů, která je dobrovolným občanským sdružením registrovaným Ministerstvem 
vnitra České republiky ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Předsedou 
rady rodičů je JUDr. Milan Kocourek. 
Předmětem jednání rady jsou otázky finanční pomoci škole, záležitosti spojené s chodem školy, klasifikací, 
zahraničními zájezdy atp. Rada rodičů přispěla v minulém školním roce Arcibiskupskému gymnáziu mimo 
jiné zásadní pomocí při vydávání školního kalendáře na rok 2006, pomocí při pořádání aukce výtvarných děl 
studentů gymnázia a také ustavením Ceny rodičů, která je ve spolupráci se školou udílena vítěznému 
studentovi za čin výslovně nesouvisející s prospěchem (letos A. Bartošková za autorství projektu Filmových 
nocí na AG). 
 
22. Údaje o hospoda ření školy - viz p řílohu 1 
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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. P řílohou 2 
této výro ční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady, dne  18.10. 2006. 
 
 
V Praze dne 11. 10. 2006     Ředitel školy: 
          Ing. Mgr. Richard Mašek 
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Příloha 1 – Základní údaje o hospoda ření školy 
 
 
Výkaz zisk ů a ztrát k 31.12.2005 (v celých tisících K č) 
 
 
Název a sídlo ú četní jednotky:  Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, 120 00 Praha 2, IČO 44 84 67 38 
 

Činnosti Označ. Název ukazatele Č. 
řád. Hlavní Hospodá řská Celkem 

A Náklady      
I Spotřebované nákupy celkem   ř.2 až 5  1 1 876 41 1  917 
 Spotřeba materiálu                                                501 2 916  916 
 Spotřeba energie                                                   502 3 960 41 1 001 
 Spotřeba ost. nesklad. dodávek    503 4    
 Prodané zboží                                                      504 5    
II Služby celkem                         ř.7 až 10  6 1 626  1 626 
 Opravy a udržování                                             511 7 368  368 
 Cestovné                                                              512 8 15  15 
 Náklady na reprezentaci                                      513 9 17  17 
 Ostatní služby                                                       518 10 1226  1 226 
III Osobní náklady celkem          ř.12 až 16  11 14 770 24 14 794 
 Mzdové náklady                                                  521 12 10 921 18 10 939 
 Zákonné sociální pojištění                                 524 13 3 794 6 3 800 
 Ostatní sociální pojištění                                   525 14 55  55 
 Zákonné sociální náklady                                  527 15    
 Ostatní sociální náklady                                     528 16    
IV Daně a poplatky celkem         ř.18 až 20  17 26  26 
 Daň silniční                                                         531 18    
 Daň z nemovitosti                                               532 19    
 Ostatní daně a poplatky                                      538 20 26  26 
V Ostatní náklady celkem          ř.22 až 29  21 93  93 
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                    541 22    
 Ostatní pokuty a penále                                      542 23    
 Odpis nedobytné pohledávky                             543 24    
 Úroky                                                                  544 25    
 Kursové ztráty                                                    545 26    
 Dary                                                                    546 27    
 Manka a škody                                                    548 28    
 Jiné ostatní náklady                                            549 29 93  93 
VI Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv 

a opravných položek celkem ř. 31 až 36 
 30 154  154 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného  a 
hmotného majetku                                                                     

551 31 154  154 

 Zůstat.cena prodaného dlouhodobého  
nehmotného a hmotného majetku                                                 

552 32    

 Prodané cenné papíry a vklady                          553 33    
 Prodaný materiál                                                554 34    
 Tvorba rezerv                                                     556 35    
 Tvorba opravných položek                                 559 36    
VII Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 až 39  37   0 
 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami                                            
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 18 545 65 18 610 
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B Výnosy      
I Tržby za vlast.výkony a za zboží 

celkem   ř.44 až 46 
 43  339 339 

 Tržby za vlastní výrobky 601 44    
 Tržby z prodeje služeb 602 45  339 339 
 Tržby za prodané zboží 604 46    
II Změny stavu vnitroorganizačních  

zásob celkem                        ř.44 až 46 
  

47 
   

0 
 Změna stavu zásob nedokončené 

výroby 
611 48    

 Změna stavu zásob polotovarů 612 49    
 Změna stavu zásob výrobků 613 50    
 Změna stavu zvířat 614 51    
III Aktivace celkem                     ř.53 až 56  52   0 
 Aktivace materiálu a zboží 621 53    
 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 54    
 Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 623 55    
 Aktivace dlouhodobého hm. majetku 624 56    
IV Ostatní výnosy celkem           ř.58 až 64  57 425 23 448 
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58    
 Ostatní pokuty a penále 642 59    
 Platby za odepsané pohledávky 643 60    
 Úroky 644 61 1  1 
 Kursové zisky 645 62    
 Zúčtování fondů 648 63    
 Jiné ostatní výnosy 649 64 424 23 447 
V Tržby z prodeje majetku, zúčtování 

rezerv a opravných položek celkem                      
ř. 66 až 72 

 
 

 
65 

  0 

 Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. 
majetku 

652 66    

 Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

653 67    

 Tržby z prodeje materiálu 654 68    
 Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
655 69    

 Zúčtování rezerv 656 70    
 Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
657 71    

 Zúčtování opravných položek 659 72    
VI Přijaté příspěvky celkem        ř.74 až 76  73 1 073  1 073 
 Přijaté příspěvky zúčt. mezi 

organizačními složkami 
 
681 

 
74 

   

 Přijaté příspěvky 682 75 1 073  1 073 
 Přijaté členské příspěvky 684 76    
VII Provozní dotace celkem                  ř.78  77 16 160  16 160 
 Provozní dotace 691 78 16 160  16 160 
Výnosy celkem  ř.43+47+52+57+65+73+77 79 17 658 362 18 020 

C Výsledek hospoda ření před 
zdaněním (+/-) ř. 79-42 

  
80 

 
- 887 

 
297 

 
- 590 

 Daň z příjmů 591 81    
D Výsledek hospoda ření po zdan ění 

(+/-) ř. 80-81 
  

82 
 
- 887 

 
297 

 
- 590 
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Komentá ř k výkazu zisku a ztráty  
 
Arcibiskupské gymnázium vykázalo za rok 2005 náklady ve výši 18 610 tis. Kč a výnosy ve výši 18 020 tis. 
Kč. Hospodářský výsledek byl ztráta 590 tis. Kč. 
 
Náklady 
Podstatnou část nákladů představují osobní náklady, celkem 14 794 tis. Kč (zhruba 80% celkových 
nákladů).  
Dalšími závažnými položkami jsou spotřeba energie (1 001 tis. Kč), spotřeba materiálu (916 tis. Kč – hlavně 
učební pomůcky a vybavení pro ICT) a ostatní služby (1 226 tis. Kč). Do ostatních služeb patří nájemné, 
spojové služby za telefon, internet a poštovné, zpracování mezd a hlavního účetnictví, odvoz odpadu, 
poplatky za školení pedagogů, ubytování a doprava studentů na školních výletech ad. 
 
Výnosy 
Výnosy byly tvořeny především dotací MŠMT, odbor 46, ve výši 15 651 tis. Kč (přibližně 87% celkových 
výnosů).  
Dále škola získala tyto účelové dotace od MŠMT, odbor 55: 136 920 Kč (na ICT vzdělávání pedagogických 
pracovníků), 27 846 Kč (na připojení k internetu), 173 000 Kč (projekt Výukové prostředí pro latinu a filosofii), 
10 000 Kč (výukový software) a 190 000 (informační centrum).  
Od MHMP získalo gymnázium dotaci 30 000 Kč (projekt protidrogové prevence Žijme spolu zdravě). 
Finanční příspěvek Arcibiskupství pražského činil celkem 149 350 Kč, dar od Česko-německého fondu 
budoucnosti 100 tis. Kč, příspěvky od rodičů byly 745 tis. Kč. 
Výnosy z hospodářské činnosti se skládají z podnájmů (163 tis. Kč), a poskytnutých služeb (přípravné kursy 
z matematiky k přijímacím zkouškám, přijímací zkoušky z matematiky nanečisto, počítačová školení). 
 
Výsledná ztráta byla vyšší než ztráta rozpočtovaná (139 tis. Kč). Celkové výnosy byly oproti rozpočtovaným 
nižší o 208 tis. Kč, což bylo způsobeno především nižšími přijatými příspěvky od právnických a fyzických 
osob, než byly očekávané. Naopak v nákladech byly oproti rozpočtovaným výrazně vyšší především položka 
spotřeba materiálu (o 215 tis. Kč) a položka opravy a údržba (o 243 tis. Kč). U spotřeby materiálu byl rozdíl 
způsoben větším počtem drobných položek, jejichž nákup se ukázal vzhledem k dlouhodobému 
nedostatečnému vybavení školy v některých oblastech jako neodkladný (výtvarné potřeby, sportovní 
potřeby, žaluzie atd.), u oprav se jednalo o předem neplánované, avšak nutné opravy (např. kotelna). 
 


