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Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia

2007/2008

1. Základní údaje o škole – školní rok 2007/2008

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: Václav Fafejta
Telefon: 226 211 201
Email: fafejta@arcig.cz

Školní kaplan: ThLic. Tomáš Biňovec (otec Gereon)

Předseda rady školské právnické osoby: Mgr. Eva Tomášková

Předseda školské rady: dr. Vojtěch Eliáš

Předseda rady rodičů (dobrovolné občanské sdružení): JUDr. Milan Kocourek

Výchovně vzdělávací program: 
(osmileté) gymnázium – všeobecné, kód 79-41-K/801, studium denní, dobíhající obor - ve školním 
roce 2007/2008 sekundy až oktávy
(osmileté) gymnázium, kód 79-41-K/81, studium denní - ve školním roce 2007/2008 primy

Učební plán schválen MŠMT dne 11. 8. 2004 pod čj. 24206/2004-23
Ve školním roce 2007/2008 se jím řídilo 14 tříd: II. A až VIII. B

Školní vzdělávací program: Osm svobodných umění
Projednán školskou radou dne 30. srpna 2007
Ve školním roce 2007/2008 se jím řídily třídy I. A a I. 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 
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 (dle zahajovacího výkazu ze září 
2007 přesně 504, z toho 279 dívek) v 16 třídách – v každém z osmi ročníků ročníku jsou dvě 
paralelní třídy.

• Všeobecné studijní zaměření: V  učebním  plánu (jak v dobíhajícím, tak v novém, jenž je 
součástí nového školního vzdělávacího programu, dále jen ŠVP AG) jsou obsaženy cizí 
jazyky, humanitní předměty a předměty přírodovědné. Podle dobíhajícího plánu se každý žák 
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. 
Podle ŠVP AG je situace v cizích jazycích podobná, jen s tím rozdílem, že všichni žáci se od 
primy učí angličtinu a zároveň s ní, tedy už od primy, i další živý jazyk, který si vybrali. Na 
škole působí aprobovaní zahraniční učitelé a daří se zajišťovat výměnné zájezdy a studijní 
pobyty. Rovněž v humanitních a přírodovědných předmětech dosahují žáci AG 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, podrobné informace v Ročence AG). 
V profilaci zájmů žákům pomáhá ve třech  nejvyšších ročnících bohatý systém volitelných 
předmětů (letos 32 „seminářových“ skupin, nepočítaje v to německé semináře k DSD). 
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 (především maturitní ples a společenský večer), akce 
sportovní (lyžařské a sportovní kursy), vystoupení pěveckého sboru, slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení, školní akademie (vše podrobněji v ročence AG).

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, 
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 knihovnu, aulu pro 200 osob v suterénu a malou kapli ve 2. patře. 
Předmětové sbírky jsou uloženy v kabinetech, které poskytují zázemí učitelům.
 
Během letních prázdnin školního roku 2007/2008 byly zahájeny práce (které dosud probíhají) na 
vybudování nové jazykové učebny 309 a renovaci stávající jazykové učebny 301. Součástí projektu 
jazykových učeben jsou i nutné související úpravy školního serveru, včetně jeho přesunu ze skříně v 
chodbě v 5. patře do nově upravené místnosti, a také přesun a modernizace ústředny školního 
rozhlasu, která se dosud nacházela na místě nově rozšířené jazykové učebny. Projekt jazykových 
učeben je financován především z peněz, které byly Arcibiskupskému gymnáziu přiděleny ze státního 
rozpočtu ve výši 1 mil. Kč a z finančního příspěvku zřizovatele školy, Arcibiskupství pražského, ve výši 
110 tis. Kč. Vedle tohoto projektu proběhly o prázdninách i úpravy školní knihovny, související s jejím 
plánovaným rozšířením a s vybudováním části s volně přístupnými knihami pro presenční studium. 

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. Žáci se mohou stravovat v jídelně 



sousedního křesťanského domova mládeže, jehož majitelem je Kongregace školských sester sv. 
Františka, které patří i školní budova.

2. Údaje o pracovnících školy

a) Personální zabezpečení 

Zaměstnanci Fyzické osoby Přepočtené osoby
Učitelé 60 z toho 36 žen 39,7 z toho 25,2 žen
Ostatní pracovníci 17 z toho 12 žen 8,9 z toho 6,4 žen
Celkem 77 z toho 48 žen 48,6 z toho 31,6 žen

b) Věková struktura učitelů

Věk muži ženy celkem %
do 30 let 7 7 14 23
31 – 40 let 9 8 17 28
41 – 50 let 5 6 11 20
51 – 60 let 0 12 12 18
nad 60 let 3 3 6 10
Celkem 24 36 60 100
% 40 60 100

Průměrný věk všech učitelů: 42,28, žen: 45,03.

c) Aprobovanost výuky

Aprobovaných je 51 z 60 učitelů, tzn. 85%.
Aprobovaně je odučeno 85,9% vyučovacích hodin. 

d) Odchody učitelů v průběhu školního roku
Počet: 0
Důvody: žádné

e) Příchody učitelů v průběhu školního roku
Počet: 3 (2 učitelé ČJL a 1 TV)
Důvody: za dlouhodobě nemocnou učitelku a za učitelku, která si snížila úvazek na vlstní žádost

f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

typ studia počet akcí zaměření akcí účastníků vzdělávací instituce
kurs 1 začínáme s GIS 2 Gymn. Vinc. Makovsk.
kurs 1 sekty 1 DVPP Nymburk
kurs 1 sociometrie 2 KPPP Praha 8
kurs 1 prezentační dovednosti 1 Centrum dohody
kurs 1 rétorika 1 Centrum dohody
kurs 7 prezentace na webu 8 AG, 7x3 hodiny
kurs 7 digitální technika 6 AG, 7x3 hodiny

3. Údaje o přijímacím řízení

a) 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)

b) 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)

c) Na školní rok 2008/2009
počet přihlášených : 106, z toho dívek 48
počet přijatých: 64, z toho dívek 29
obor: gymnázium (79-41-K/81)

4. Údaje o vzdělávání žáků

a) Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy)

kraj počet žáků z toho nově přijatých
středočeský 36 3

b) Žáci – cizí státní příslušníci

Stát počet žáků
Slovenská republika 2
Polsko 2
Spolková republika Německo 2
Bulharsko 1
Srbsko 1
Mexiko 1 (na 1. pololetí)
Chile 1 (na 2. pololetí)
USA 1

c) Výuka cizích jazyků

Jazyk počet žáků
Angličtina 463
Francouzština 96
Němčina 309
Španělština 74
Latina 250

d) Počet tříd

školní rok obor počet tříd  počet žáků
2005/2006 Gymnázium-všeob. 16 507
2006/2007 Gymnázium-všeob. 16 508
2007/2008 Gymnázium 16 504

e) Průměrný počet žáků

2005/2006:
na třídu: 31
na učitele: 8,13

2006/2007
na třídu: 32



na učitele: 8,32

2007/2008
na třídu: 31,5
na učitele: 8,4

 f) Obory ve srovnání se školním rokem 2006/2007

nové obory: Gymnázium (79-41-K/81)
dobíhající obory: Gymnázium - všeobecné předměty (79-41-K/801)

g) Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2007/2008

počet žáků

prospěli celkem 501
z toho s vyznamenáním 109

neprospěli 2
opakují ročník 0
klasifikovaných celkem 503
vyloučených z prospěchových důvodů 2
vyloučených z výchovných důvodů 0
studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 11 (7 přestup)

h) Hodnocení chování žáků ve školním roce 2007/2008

počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé
503 488 11 4

Celkový počet zameškaných hodin: 1. pololetí 25 030, 2. pololetí 29 775
z toho omluvených: 54 583
z toho neomluvených: 222

i) Výsledky maturitních zkoušek

celkem u zkoušky 57
z toho opakovaně u zkoušky 0
žáci oktáv, kteří zkoušku nekonali 0
prospěli s vyznamenáním 29
prospěli 28
neprospěli 0

j) Přijímací řízení na vyšší typ školy (srovnání s předchozím 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 bylo  celkem 58,  podali  podle  údajů  dostupných Arcibiskupskému 
gymnáziu celkem 216 přihlášek na VŠ nejrůznějšího typu, to jsou v průměru téměř čtyři přihlášky na 
žáka. Z 58 absolventů pokračuje dál 56 ve studiu na VŠ, jeden pracuje u Policie ČR a chystá se 
studovat, 1 navštěvuje jazykovou školu a chystá se dál studovat. 
Absolventi z roku 2008, kterých je celkem 57, podali dle údajů dostupných Arcibiskupskému gymnáziu 
(přihlášky lze podávat i bez ohlášení na AG) celkem 195 přihlášek na VŠ různého typu, v průměru 3,4 
přihlášky  na  žáka.  Je  pravděpodobné,  že  i  tito  letošní  absolventi  budou  u  přijímacích  zkoušek 
podobně úspěšní jako jejich předchůdci. 
Podrobné údaje v Ročence AG.

k) Vzdělávací výjezdy, sportovní kursy

místo pobytu počet žáků zaměření
Santiago de Comp. 16 pouť



Řím, Bolsena 32 zájezd pěveckého sboru
Londýn, Anglie 44 poznávací zájezd
Lyon a okolí 9 zájezd do střediska Archa
Roztoky u Křivoklátu 59 seznamovací výlet I. AB
Petr. bouda, Krkonoše 54 lyžařský kurs II. AB
Rokytnice nad Jizerou 43 lyžařský kurs V. AB
Praha 52 kurs estetické výchovy VI. AB
Dobronice 47 sportovní kurs VII. AB
Hluboká nad Vltavou 52 zoo-botanický kurs V. AB
Štěkeň, Jeníkov 42 exercicie VIII. AB

l) Účast školy v soutěžích (umístění do 3. místa na celopražské nebo vyšší úrovni)

Český jazyk a literatura
Olympiáda ČJL
Zuzana Vaňková, IV. A - 1. místo v krajském kole, I. kategorie
Jan Hajič, VIII. B - 2. místo v krajském kole, II. kategorie

Matematika
Soutěž MaSo
družstvo AG ve složení Prokop Šilhavý, II. A, Martin Španěl, III. A, Jan Švach, IV. B, Václav Rýdl, IV. 
B - 1. místo v celopražském kole v konkurenci 94 družstev

Náboženská nauka
Stezka písmáků
družstvo AG ve složení Šárka Knoblochová, IV. B a Václav Rýdl, IV. B - 2. místo v celostátním kole

Umístění  na  nižších  příčkách  a  údaje  o  dalších  soutěžích  obsahuje  Ročenka  AG  za  školní  rok 
2007/2008. 

m) Zahraniční kontakty

název zahraničního subjektu stát druh kontaktu
Gymn. Bad-Münstereifel SRN výměnný pobyt pro 25 žáků
Gymn. Ebermannstadt SRN výměnný pobyt pro 25 žáků
Gymn. Bad-Münstereifel SRN studijní pobyt, 5 žáků, 2 týdny
Intern. škola Stein SRN indiv. pobyt, 4 žáci, 3 týdny
Gymn. Loburg SRN studium, 2 žáci, 1 rok
Gymn. München SRN studium, 1 žák, 6 měsíců
Gymn. Regensburg SRN studium, 1 žák, 6 měsíců
Gymn. Marburg SRN odměna v sout.,1 žák, 3 týdny
Metten in Bayern SRN seminář, 2 žáci, 3 týdny

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 kvartě a kvintě, 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 veřejnosti, rada ŠPO ad.



a) Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti

Školní  vzdělávací  program Osm svobodných umění -  od září  se  začalo  v  primách učit  podle 
programu, který k šesti skupinám kompetencí (umění) formulovaných v RVP ZV přidává další dvě: 
umění existenciální a umění rozvíjet tradici;

Poutě do Santiaga - se začátkem školního roku se ze Santiaga vrátila velká skupina poutníků z AG, 
vedená  Pablem  Chacónem;  o  své  cestě  informovali  poutníci  uvnitř  školy  při  několika 
nezapomenutelných vystoupeních;  na konci  školního roku,  o letních prázdninách vykonal pouť do 
stejného místa s malou skupinkou žáků AG Zd. Lauschmann;

Teologie těla podle Jana Pavla II. - cyklus čtyř podvečerních přednášek pro zájemce, ve kterém 
vystoupili  Mgr.  Jan  Skočovský,  ThLic.  Pavel  Vojtěch  Kohut,  Th.D.,  dr.  Marek  Vácha,  Mgr.  E. 
Tomášková a manželé Umlaufovi; cyklus připravili Mgr. E. Tomášková z odboru školství Arcibiskupství 
pražského a školní kaplan AG Otec Gereon;

Plakát proti totalitě - v soutěži pražských škol na téma "Totalita, zlo, násilí" v rámci festivalu Mene 
Tekel získali žáci AG 2. místo za plakát proti totalitě, který vytvořili pod vedením I. Kavkové; plakát a 
jeho autoři se pak objevili mimo jiné i v dokumentu ČT Vzkaz Naděždy Kavalírové;

Projekt školní encyklopedie Summa AG (alias Arcipedie) - v souladu s novým ŠVP AG byl vyhlášen 
celoškolní projekt motivovaný letos uměním učit se (každý rok má být podle ŠVP realizován jeden 
projekt zaměřený k jedné skupině kompetencí); snahou bylo vytvořit zadání, na jehož realizaci by se 
podíleli všichni žáci i učitelé a které by vycházelo vstříc běžným výukovým aktivitám a oslabilo tak 
protiklad často zdůrazňovaný v negativním smyslu "buď se bude učit, nebo se budou dělat projekty"; 
byla vytvořena speciální databáze na ukládání a procházení encyklopedických hesel; každý učitel měl 
látku svého předmětu v konkrétní třídě rozdělit do přibližně 30 hesel a ta dát ke zpracování žákům; 
každé heslo bylo třeba vyjádřit pouze ve třech větách; v cizích jazycích se hesla vytvářela dvojjazyčně; 
tento způsob zpracování souvisel s uměním učit  se přinejmenším ve dvou bodech: učil  oddělovat 
podstatné od nepodstatného a konstruovat z dílčích faktů celek - jak je to požadováno ve školním 
ŠVP;

Adventní  a vánoční  koncert -  již  druhý rok pořádá škola v adventu a ve vánočním období  dva 
koncerty,  které  navzdory  současným  převládajícím  zvyklostem  podle  našeho  přesvědčení  lépe 
odpovídají  smyslu těchto období;  při  vážně laděném  adventním koncertu v kostele svaté Ludmily 
přednesl  pěvecký  sbor  a  orchestr  AG  s  hosty  především  několik  adventních  částí  z  Händelova 
Mesiáše; při lednovém vánočním koncertu v aule AG byl program značně pestrý; v této tradici dvou 
koncertů hodláme poračovat, i když nás část veřejnosti obviňuje, že slavíme Vánoce až po Vánocích 
(to znamená o Vánocích);

Osmipatrový model sluneční soustavy - péčí M. Kopečného a členů jím vedeného astronomického 
kroužku byl vytvořen uvnitř budovy AG originální model sluneční soustavy, který sahá od podlahy II. 
suterénu  až  po  úroveň  observatoře  v  6.  patře:  na  napnutém  ocelovém  lanku  jsou  v  patřičných 
vzdálenostech umístěny "planety" sluneční soustavy (Slunce se nachází ve sklepě);

Zájezd  pěveckého  sboru  AG  do  Říma  a  Bolseny  -  sbor  vedený  I.  Angelovem  reprezentoval 
Arcibiskupské gymnázium zpěvem při několika bohoslužbách v různých římských kostelích (mimo jiné 
Il  Gesú);  vrcholem  byla  nedělní  mše  v  chrámu  svatého  Petra  po  nešporách  -  po  mši,  kterou 
koncelebroval i Pavel Kuneš, byl sbor přijat v chrámové sakristii panem kardinálem; o měsíc později 
navštívila AG v Praze delegace z Bolseny, která mimo jiné připravila výstavu o květinových dekoracích 
ke svátku sv. Kristýny a o knězi Petrovi z Prahy, jehož památka je v Bolseně stále připomínána;

Přípravné kursy z matematiky - již třetí rok pořádá Zd. Lauschmann pro zájemce o studium na AG 
přípravné kursy z matematiky, které se rok od roku setkávají se stále větším zájmem;

Projekt k ESF - na jaře byl zpracován projekt k ESF zaměřený na implementaci školního vzdělávacího 
programu; byl podán pod názvem "Umění učit (se) - miniprojekty" a byl rozpočítán na přibližně 9 
mil. Kč; na konci srpna bohužel škola obdržela zamítnutí od MHMP;



Zájezd do Lyonu - pod vedením J. Bierhanzla se na jaře uskutečnil zájezd do Francie, především do 
okolí  Lyonu  a  do  střediska  Archa;  zájezd  byl  inspirován  osobními  pracovními  zkušenostmi  J. 
Bierhanzla a jeho obsahem bylo jednak putování za "art brut", jednak setkání s postiženými umělci z 
Archy;  obsáhlý rozhovor  s  originálním filosofem z tohoto  střediska vyjde písemně a byl  využit  ve 
francouzském semináři na AG;

Projekt jazykových učeben - díky prostředkům, jež škola obdržela po prosincové žádosti navíc  ze 
státního rozpočtu, a díky příspěvku zřizovatele (viz úvodní charakteristiku školy v této zprávě) je na 
gymnáziu vytvářena jedna nová jazyková učebna a zároveň modernizována jedna starší;

Zlatý Ámos - Zd. Lauschmann postoupil až do šestičlenného finále soutěže Zlatý Ámos, kde statečně 
bojoval, avšak nezvítězil; žáci AG, kteří ho na místě podporovali, se prý projevili jako méně hluční než 
žáci z jiných škol;

Slavnostní závěr maturit - po premiéře při loňském 15. výročí AG pokračuje škola dál v rozvíjení 
tradice  slavnostního  zakončení  maturit:  v  pátek  maturitního  týdne  jsou  maturitní  vysvědčení  a 
německé jazykové diplomy rozdávány čerstvým absolventům po polední mši v kostele svaté Ludmily 
za hojné účasti školní i mimoškolní veřejnosti; letos předával vysvědčení pan biskup Václav Malý a 
německé diplomy host z německého velvyslanectví; odpoledne následuje setkání učitelů, do příštích 
let se uvažuje i o  navazujícím výjezdu učitelského sboru; tuto tradici chceme dál rozvíjet jako - po 
čistě školní stránce - nejvýznamnější bod školního roku;

Křížová  cesta  ve  Štěkni -  v  květnu  byla  v  klášteře  ve  Štěkni  vysvěcena  křížová  cesta  trvale 
instalovaná uvnitř klášterního areálu, jejíž jednotlivá zastavení jsou ztvárněna jako keramické plastiky 
vytvořené žáky AG pod vedením A. Angelové; 

Zahraniční zájezdy - v letošním školní roce se podařilo realizovat více zahraničních zájezdů než v 
jiných letech; vedle výše připmenutých cest do Santiaga, Francie a Itálie jsou to ještě tři zájezdy do 
Německa (Bad Münstereifel, Ebermannstadt, Auerbach) a zájezd do Anglie.

Podrobnější informace a informace o dalších akcích se nacházejí v Ročence AG.

b) Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi

Sbírka Bílá pastelka – Tyfloservis
Tříkrálová sbírka – Česká katolická charita
Projekt Šance
Adopce na dálku
Adra
Občanské sdružení Květinka

c) Rada školské právnické osoby

Ve školním roce 2007/2008 zasedala rada školské právnické osoby dvakrát.
Zasedání č. 2/2007 (30. 11. 2007) mělo na programu schválení rozpočtu ŠPO na r. 2007, ověření 
aktualizace obsahu vnitřních předpisů, ověření plnění úkolů z posledního jednání (odpisový plán na r. 
2007, účtový rozvrh na r. 2007, zveřejnění ŠVP v zákonném termínu, schválení osnov NN generálním 
vikářem,  směrnice  pro  poskytování  úlev  na  školném),  informace  o  postupu  při  změně  pojistných 
smluv.
Zasedání č. 1/2008 (1. 7. 2008) se týkalo schválení účetní závěrky ŠPO za rok 2007 a rozhodnutí 
ředitele o vstupu do občanského sdružení Anežka.

d) Školská rada

Ve školním roce 2007/2008 jednala školská rada AG dvakrát.
8. jednání školské rady (8. listopadu 2007) mělo na programu schválení výroční zprávy o činnosti 
školy a projednání upraveného rozpočtu na rok 2007.
9. jednání školské rady (10. června 2008) se týkalo projednání rozpočtu Arcibiskupského gymnázia na 
rok 2008 a dotazů Ing. Dominika a Marie Martinů.



e) Rada rodičů

Ve spolupráci s radou rodičů byl ve školním roce mimo jiné vytvořen školní kalendář na rok 2008 - 
tentokrát tvořený fotografiemi žáků a učitelů, ve velmi zdařilé grafické úpravě.
Cena Rady rodičů na závěr  roku 2007/2008 udělena nebyla,  protože žádný z  předložených typů 
nevyhovoval zcela kritériím této originální, ale náročné ceny. 

6.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2007/2008 ve škole žádné kontroly neproběhly.

7. Údaje o hospodaření školy – příloha 1 (výkaz zisků a ztrát a komentář k němu)

V Praze dne 14. 10. 2008
Ing. Mgr. Richard Mašek

ředitel školy



Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s § 168, odst. 1 zákona 
č.  561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
Přílohou č. 2 této výroční zprávy je kopie zápisu z příslušného jednání školské rady, které se 
konalo dne 23. 10. 2008.

V Praze dne 24. 10. 2008

Ing. Mgr. Richard Mašek
ředitel školy



Příloha 1 - Výkaz zisků a ztrát - Komentář

Hospodaření školy s finančními prostředky v roce 2007 skončilo účetní ztrátou -169.216,-Kč. Z toho 
v hlavní činnosti ztráta činila -268.536,-Kč. Hospodářská činnost byla zisková s 99.320,-Kč.

Celkové výnosy dosáhly 22.169 tis.Kč, ve srovnání s rokem 2006 byly vyšší o 9,36%.

V účetním roce 2007 činily celkové náklady 22.338 tis.Kč a překročily náklady minulého roku o 
11,89%.

Stěžejní složkou výnosů byla provozní dotace MŠMT 18.779 tis.Kč a její meziroční navýšení činilo 
5,15 %. Tato dotace byla plně využita. Dále MŠMT poskytlo 4 účelové dotace 434 tis.Kč, škola z nich 
vyčerpala 427 tis.Kč a 7 tis.Kč bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele.

Fyzické a právnické osoby darovaly 1.290 tis.Kč a tyto výnosy překročily dary z roku 2006 o 22,62 %. 
Studenti, rodiče a ostatní fyzické osoby poskytli 811 tis.Kč, zřizovatel Arcibiskupství pražské 260 tis.Kč 
a ostatní právnické osoby 219 tis.Kč.

Tržby z prodeje služeb (nájemné, služby studentům, školné, vlastní vydavatelské produkty) dosáhly 
1.206 tis.Kč. V této účetní položce činilo meziroční navýšení 869 tis.Kč. 

V rámci školních akcí v ostatních výnosech bylo dosaženo plnění 603 tis.Kč a proti roku 2006 došlo ke 
snížení o 9,60 %.

Nejvyšším nákladem roku 2007 byly mzdové náklady v částce 12.976 tis.Kč a nárůst objemu mezd 
proti předchozímu roku činil 11,38 %. Sociální a zdravotní pojištění, při stejném procentním navýšení 
jako mzdy, dosáhlo 4.466 tis.Kč.

Ve spotřebě materiálu škola meziročně ušetřila 9,22 % a náklady činily 857 tis.Kč. V oblasti spotřeby 
energií byl vývoj opačný a prostředky vynaložené na jejich pokrytí dosáhly 1.349 tis.Kč, proti roku 
2006 byly vyšší o 28,35 %. Projevily se zde chladnější klimatické podmínky v roce 2007.

V oblasti služeb škola snížila náklady v opravách a udržování razantně o 31,49 %, naopak v rámci 
ostatních služeb bylo realizováno 1.944 tis.Kč, tj. o 41,18 % více, než v roce předchozím.

V následujícím účetním období jsou prioritou vedení školy v oblasti hospodaření vyrovnané výnosy a 
náklady, případně přiměřený účetní zisk.



Příloha 1 - Základní údaje o hospodaření školy

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2006 .2007
( v celých tisících Kč)

Označ.
Název ukazatele

Č. řádku
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem
a b 1

A. NÁKLADY
I. Spotřebované  nákupy celkem ř. 2 až 5 1 174

Spotřeba materiálu 501 2 816 41 857
Spotřeba energie 502 3 133
Spotřeba ost. neskladov. dodávek 503 4
Prodané zboží 504 5

II. Služby celkem                          ř. 7 až 10 6 717
Opravy a udržování 511 7 322 322
Cestovné 512 8 20 20
Náklady na reprezentaci 513 9 92 92
Ostatní služby 518 10 717

III. Osobní náklady celkem            ř. 12 až 16 11 233
Mzdové náklady 521 12 168
Zákonné sociál. pojištění 524 13 65
Ostatní sociální pojištění 525 14 45 45
Zákonné sociální náklady 527 15 3 3
Ostatní sociální náklady 528 16

IV. Daně a poplatky celkem            ř. 18 až 20 17 65 0 65
Daň silniční 531 18
Daň z nemovitostí 532 19
Ostatní daně a poplatky 538 20 65 65

V. Ostatní náklady celkem            ř. 22 až 29 21 111 20 131
Smluvní pokuty a úroky z prodelení 541 22
Ostatní pokuty a penále 542 23
Odpis nedobytné pohledávky 543 24
Úroky 544 25
Kurzové ztráty 545 26 7 7
Dary 546 27
Manka a škody 548 28
Jiné ostatní náklady 549 29 111 13 124

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 30 68 0 68
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 551 31 68 68
Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm a hm.maj. 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
Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organizač.složk. 581 38
Poskytnuté příspěvky 582 39

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

Název a sídlo účetní jednotky: Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, 120 00 Praha 2, IČO: 44 84 67 38

2 032 2 206

1 216 1 349

1 661 2 378

1 227 1 944
17 257 17 490
12 808 12 976

4 401 4 466



Náklady celkem ř. 1+6+11+21+30+37+40 42

B. VÝNOSY x x
I. Tržby za vlast. výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 43 465 741

Tržby za vlastní výrobky 601 44 1 1
Tržby z prodeje služeb 602 45 465 740
Tržby za prodané zboží 604 46

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47 0 0 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

III. Aktivace celkem                                ř. 53 až 56 52 0 0 0
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 57 363 240 603
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
Kurzové zisky 645 62
Zúčtování fondů 648 63 5 5
Jiné ostatní  výnosy 649 64 357 240 597

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 65 0 0 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 příspěvky celkem                 ř. 74 až 76 73 892 262
Přijaté příspěv. zúčt. mezi organ. složkami 681 74
Přijaté příspěvky 682 75 892 262
Přijaté členské příspěvky 684 76

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

Výnosy celkem  ř.43+47+52+57+65+73+77 79
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 80 -268 99 -169

Daň z příjmů 591 81
D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 82 -268 99 -169

21 194 1 144 22 338

1 206

1 205

1 154

1 154

19 206 19 206
19 206 19 206
20 926 1 243 22 169


