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Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia
za školní rok 2012/2013

I.
Základní údaje

1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských

zařízení MŠMT k 31. 8. 2013:
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. Bc. Ondřej Mrzílek, mrzilek@arcig.cz, 226 211 212

3.

Webové stránky školy:
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
školní klub, neuvádí se

5.

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

název oboru / vzdělávacího
programu

škola

kód

střední škola

79-41-K/81 Gymnázium

6.

7.

cílová
kapacita poznámka
oboru /
programu
530

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012:
nové obory / programy:

žádné

zrušené obory / programy:

žádné

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (v závorce uveden vlastník
objektu):
a.

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
Korunní 2/586, 120 00 Praha 2 (Školské sestry sv. Františka, Česká provincie)

b.

jiná
žádná
2

8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola sídlí v pronajaté budově. Majitelem 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 (jsou to učebna chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy,
jazykové učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna pro 60 žáků, 2 počítačové
učebny, větší a menší tělocvična). Dál je škola vybavena astronomickou observatoří na
střeše, má vlastní knihovnu se studovnou, aulu pro 200 osob a malou kapli ve 2. patře.
Předmětové sbírky jsou uloženy v kabinetech, které zároveň poskytují zázemí učitelům. Ve
škole vyvíjí bohatou činnost Školní klub AG, využívající mimo jiné klubovnu v suterénu a
počítačovou klubovnu ve 2. patře. Nově byl zřízen a velmi rychle si získal oblibu Dům dětí a
mládeže při AG, který je otevřen nejen pro kmenové studenty AG, ale také pro zájemce
mimoškolní.
Školní budova se nachází přímo u stanice metra trasy A, je tedy 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, jíž patří i školní budova.

9.

Školská rada - datum ustanovení, seznam členů
Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu byla zřízena 11. 11. 2005.
Od voleb v únoru 2012 pracuje školská rada AG ve složení:
Mgr. Eva Špačková – předsedkyně
Ing. Arch. Michal Ibl – místopředseda - odstoupil
Monika Vernerová – po maturitě přestala být žákyní AG
Bc. Raymond Čamov
Mgr. Milan Polívka – odstoupil, na jeho místo byla ředitelem jmenována Dana Bukovská
Jan Jirout
Mgr. Roman Mazur
Ondřej Špaček
RNDr. Josef Šilha, CSc.

3

II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

b.

0

66

41,7

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných

57

0,86

nekvalifikovaných

9

0,14

další vzdělávání pedagogických pracovníků

typ

počet

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

kurz

1

zaměření
Dnešní energetický svět
Hodnoditel ústní zkoušky z NJ
Hodnotitel písemné zkoušky z
ČJ a L
Hodnotitel ústní zkoušky z ČJ
aL
Hodnotitel ústní zkoušky z FJ

počet

vzdělávací

účastníků

instituce

1
1
1
1
1
1

Kurz k DSD
Kurz pro učitele španělštiny
Náš společný svět - Být a
nebýt bit
Seminář k účetní závěrce

1
1
1
32

Teologický seminář

1

Učíme se s GISem
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Základy práva pro učitele
Zdravotník zotavovacích akcí
Život v keňském slumu
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1
1
1
1

TERRA-KLUB, Praha 2
CERMAT, Praha
CERMAT, Praha
CERMAT, Praha
CERMAT, Praha
Německý institut v Praze
INFOA International s.r.o.,
Dubicko
Společnost Člověk tísni
AP
AP
UK Praha, Přírodovědecká
fakulta
CERMAT
Descartes v.o.s., Svratouch
CSZŠ Jana Pavla II, Praha
Partners Czecg

celkem

0

přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

41,7

pedagogičtí pracovníci

externí učitelé
fyzické osoby celkem

66

fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

pedagogičtí pracovníci

interní učitelé
fyzické osoby celkem

3

kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

c.

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob

škola

a.

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

1.

d.

jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)

počet učitelů cizích jazyků

31

s odbornou kvalifikací

16

(dle zákona o ped. prac.)
z toho

bez odborné kvalifikace

4

(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

2.

4

Nepedagogičtí pracovníci školy
a.

b.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

17

9,72

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

typ

počet

kurz

1

zaměření

počet

vzdělávací

účastníků

instituce

Vedení personální
agendy

1

Odborconsult

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1.

Počty tříd a počty žáků - denní vzdělávání
škola
Střední škola

počet

počet

tříd

žáků

16

487

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
z toho nebylo povoleno opakování:
- přestoupili z jiné školy:
-

5

0
0
3
0
0
0
1

- přestoupili na jinou školu:
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
2.

ukončení studia cizince

Průměrný počet žáků na třídu a učitele – denní vzdělávání
škola

průměrný počet

průměrný počet

žáků na třídu

žáků na učitele

30,4

11,68

Střední škola

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

počet
žáků/studentů

Jihomoravský

škola

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

3.

12
1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

celkem
z toho nově
přijatí

z celkového
počtu
žáků/studentů:

prospělo s vyznamenáním

Střední škola

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a
doklasifikaci) – denní vzdělávání

škola

4.

143

neprospělo

0

opakovalo ročník

0

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.

462

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 94,87 %

5.

průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta

60,25

z toho neomluvených

0,11

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
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při
zaměstnání

0

1

0

0

0

prospěl s vyznamenáním

34

0

prospěl

21

0

0

0

z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu

neprospěl

Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2012/2013

4 roky

6 let

8 let

počet přihlášek celkem

0

0

168

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

0

0

0

104

obor:

0

0

0

obor:

0

0

0

(denní vzdělávání)

přijímací řízení pro školní rok 2010/2011

délka vzdělávání

6.

vzdělávání

55

počet žáků, kteří konali zkoušku

počet žáků, kteří byli
hodnoceni :

vzdělávání

denní

Střední škola

maturitní zkoušky

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

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2012/2013

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
7

0

V současné době studují na škole i studenti slovenské, ruské, bulharské a srbské
národnosti.
8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami studuje na gymnáziu bez potíží, účastní
se prakticky všech aktivit školy, při studiu mu pomáhá asistent pedagoga.

9.

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

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Průběžně probíhala příprava na státní maturitní zkoušku, všichni žáci prospěli. Jeden
student neměl uzavřený ročník, proto maturitu nekonal.
V letošním roce byla pouze jedna úroveň náročnosti.
Maturit se zúčastnilo 55 studentů.
Maturitní zkoušky po jednotlivých předmětech:
Státní maturity – každý student 2 zkoušky ( 1. ČJL, 2. Cizí jazyk, nebo matematika), pouze
jedna úroveň obtížnosti:
ČJL
AJ
NJ
FJ
M

55 žáků
30 žáků
3 žáci
3 žáci
19 žáků

Školní maturity – každý student 3 zkoušky z předmětů určených ředitelem:
AJ
37 žáků
NJ
27 žáků – maturita nahrazena DSD
Bi
14 žáků
M
12 žáků
ZSV
11 žáků
EVV
11 žáků
EVH
10 žáků
IVT
7 žáků
FJ
6 žáků
D
6 žáků
FY
6 žáků
NN
5 žáků
ZE
5 žáků
CH
4 žáci
ZF
4 žáci
Z 55 maturantů 34 prospělo s vyznamenáním, z toho 22 s průměrem 1,0.
Jeden student maturitní zkoušku nekonal, důvodem bylo neukončení oktávy.
Zkoušku Německý jazykový diplom (DSD – Stufe II) složilo úspěšně ve školním roce
2012/2013 celkem 26 oktavánů.
11. Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací program Osm svobodných umění byl ve školním roce 2012/2013
závazný pro primy až septimy.
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IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace školy na veřejnosti

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, profitesty apod.

2.

Prevence sociálně patologických jevů
Této oblasti se ve škole věnuje tým vedený zástupcem ředitele, do nějž dále patří metodik
prevence, výchovný poradce, školní kaplan a školní psycholog. Žáci nižšího gymnázia
absolvují preventivní program i program spirituálně edukační a mají pravidelné třídnické
hodiny. Podle výsledků provedeného dotazníkového šetření jsou ve škole nadprůměrně
dobré vztahy mezi žáky.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

4.

Multikulturní výchova
Témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Rovněž začleněna do školního vzdělávacího programu.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kursy
Září: Seznamovací výlet prim – každoroční akce pro primány
Zájezd do Itálie 2.A
Zájezd do Paříže – výběr žáků FJ
Bad Münstereifel, SRN – každoroční výměnný jazykový pobyt
Zájezd do Anglie – výběr žáků AJ
Literární putování 8.B
Říjen: Spirituálně edukační program Tuchoměřice 3.B
Techmánie Plzeň – 2.A
Ebermannstadt, SRN – každoroční výměnný jazykový pobyt
Terezín – 5.A
Soustředění Sboru a orchestru AG – Želiv
Listopad: Duchovní obnova 5.A
Mimopražský koncert Sboru a orch. AG
Prosinec: Lyžařský zájezd Mísečky – 8.B
Vánoční teologický seminář pro učitele
Leden: Duchovní obnova 6.B
Lyžařský kurz – sekundy
Únor: Lyžařský kurz Jizerské hory – kvinty
Březen: Přehlídka církevních škol v Odrách – Sbor a orchestr AG
Duben: Zájezd do Itálie – Sbor a orchestr AG
Techmánia Plzeň – 6.B
Zájezd do Izraele – výběr žáků
Květen: Sportovní kurz – 7.A,B
Zájezd do Londýna – 3.A,B
Hudební estetický kurz – 6.A,B
Červen: Jazyková výměna Francie
Speciální duchovní program Tuchoměřice – 2.B
9

Florbalový turnaj
Školní mše u sv. Ludmily, předání ocenění, řed. pochval
Podrobné informace o uvedených akcích a informace o dalších akcích školy jsou
každoročně zveřejňovány v Ročence Arcibiskupského gymnázia.
7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Jedná se především o aktivity školního klubu: např. keramický kroužek, astronomický
kroužek, turistické aktivity, kroužek florbalu, kroužek hry na varhany ad. Podrobněji
v Ročence Arcibiskupského gymnázia.

8.

Soutěže
Matematická olympiáda
Soutěž církevních škol v Odrách - Sbor
Pythagoriáda
Podrobný přehled rozsáhlé účasti žáků AG v soutěžích různých oborů v Ročence AG.

9.

Další aktivity, prezentace
Celoškolní projekt 2012/2013 k umění pracovat / kompetence pracovní, jehož
patronem v ŠVP je blahoslavený Hroznata
Projekt byl zaměřen na poskytnutí rozšířené platformy pro žádoucí změny výukových
stereotypů některých profesorů na AG (viz výsledky dotazníkového šetření v roce 2012, ze
kterých vyplynulo, že v některých předmětech je metodika výuky i interakce se studenty na
úrovni, která není uspokojivá).
Učitelé po absolvování ukázkových výukových hodin i teoretických přednášek přizvaných
odborníků (profesionálové - lektoři ze společnosti Eduin a profesorky jiných škol) měli
v rámci projektu plánovitě obohatit svou výuku, vyzkoušet nové možnosti prezentace látky i
prověřování znalostí studentů a následně reflektovat efekt jiného přístupu k výuce. Projekt
byl celoroční, průběžný.
Byl zhodnocen a reflektován na celodenním semináři 27.6.2013. Učitelé byli rozděleni do
oborových skupin, pracovali společně na výstupu, který odprezentovali. Úkolem práce bylo
společné sdílení vlastních poznatků, jejich kompletace, prezentace před celým
pedagogickým sborem. Hlavním cílem následné živé debaty bylo rozproudění „stojaté
vody“ a vytváření společných ideí, postulování budoucích cílů a motivace k dalšímu rozvoji
pedagogické odbornosti našich učitelů.
Během průběhu projektu učitelé poznali, že existují jiné, v dnešní době již běžně užívané
vyučovací metody, které činí mnohdy výuku efektivnější a vůči kterým řada učitelů na AG
zachovávala dosud odstup. Tato zkušenost, jak vyplynulo z diskuse pedagogů, je pro ně
podstatná a obohacující. Byla to zároveň jedinečná příležitost, jak sdílet své vlastní metody
s ostatními vyučujícími téhož předmětu. Projekt 2013 byl učiteli hodnocen velmi pozitivně
jako pro ně praktický a zásadně obohacující jejich práci.
V Národním domě na Vinohradech se konal maturitní ples Arcibiskupského gymnázia.
Studenti septim připravili další společenský večer AG v nepřetržité tradici táhnoucí se od
roku 1995.
Na podzim roku 2012 byla vydána další Ročenka informující o uplynulém školním roce.
Přípravný kurz z matematiky určený uchazečům o studium na AG zaznamenal opět větší
počet frekventantů než v předchozím roce.
Uskutečnil se velmi úspěšný koncert ke 100. výročí vzniku AG v kostele sv. Šimona a
Judy a velikonoční koncert Arcibiskupského gymnázia v kostele svatého Ignáce na
Karlově náměstí v Praze.
Předání maturitních vysvědčení proběhlo v letošním roce v kostele sv. Ignáce na Karlově
náměstí, po slavnostní mši, během níž vystoupil i Sbor a orchestr AG, předal p. ředitel
čerstvým letošním absolventům Arcibiskupského gymnázia maturitní vysvědčení.
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Slavnostní zakončení školního roku a ocenění studentů za uplynulý školní rok proběhlo
v kostele sv. Ludmily.
Podrobné informace o těchto i dalších aktivitách školy se nacházejí v pravidelně vydávané
Ročence AG.

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

Ve dnech 5. 3. a 6. 3. 2013 provedla PSSZ kontrolu plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola byla provedena v sídle mzdové
účtárny, mzdy zpracovává dodavatelsky AA MZDY s. r. o. Kontrolní zjištění: 1) Plnění
ohlašovacích a oznamovacích povinností - nedostatky nebyly zjištěny, 2) Plnění povinností
v nemocenském pojištění - nedostatky nebyly zjištěny, 3) Plnění povinností v oblasti
pojistného - při ověření správnosti stanovených vyměřovacích základů pro odvod
pojistného na sociální zabezpečení a výše pojistného nebyly zjištěny rozdíly, 4) Plnění
povinností v důchodovém pojištění - nebyly zjištěny nedostatky, 5) Opatření k nápravě nápravná opatření nebyla uložena.

VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012
Viz níže výkaz zisků a ztrát.

Zpracoval: Mgr. Pavel Málek.
V Praze dne 12. října 2013
Ing. Mgr. Richard Mašek
ředitel školy
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s § 168, odst.
1 zákona č. 561/2004. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z příslušného
jednání školské rady, které se konalo dne 5. 11. 2013.
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