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I. 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1. Název školy: Církevní gymnázium Plzeň 

Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň 

 Právní forma: školská právnická osoba od 4. 6. 2006 

 Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň 

 IČO: 40 52 78 67 

 DIČ: CZ 40527867 

 IZO ředitelství: 600 009 611 

 IZO školy: 040 527 867 

 IZO školní jídelny: 110 035 330 

 

1.2. Kontakty: 

Ředitel školy: Mgr. Daniel Petříček tel./fax.: 377 245 232 

Zástupce pro nižší gymnázium: Mgr. Eva Machálková, tel.: 377 240 159 

Zástupce pro vyšší gymnázium: PhDr. Petr Halajčuk, tel.: 377 248 816/13 

E-mailová adresa školy: info@cg-plzen.cz 

Webové stránky školy: http//www.cirkevni-gymnazium.cz 

 

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: 01. 09. 2003 

Vzdělávací program školy: schválen MŠMT ČR dne 28.04. 1992  

č.j. 15050/92-2 s účinností od 1.9. 1992 

Školní vzdělávací program Kompas I schválený pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 

Školní vzdělávací program Kompas II schválený pedagogickou radou dne 24. 8. 2009 

Školní vzdělávací program Kompas III schválený pedagogickou radou dne 24. 8. 2009 

 

1.4. Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné (studium dálkové) 

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné (studium denní) 

 

1.5. Součásti školy  

 
 

Název součásti 

a IZO 

Kapacita 

součásti/cílová 

Počet uživatelů 

celkem 

k 30.9.2013 

Počet vlastních 

uživatelů 

Počet pracovníků 

součásti celkem 

fyz.               přep. 

Z toho počet 

pedagogů - 

přepočtený 

Škola – denní 

studium 

IZO 040 527 867 

530 515 515 8 7,32 44  37,9 

Škola – dálkové 

studium 

IZO 040 527 867 

100 32 32 - - - - 

Jídelna 

IZO 110 035 330 
900 892 469 9 9,5 - - 

 

 

Poznámka:  

a.) Na dálkovém studiu zajišťují výuku učitelé z denního studia vyjma dvou externích pedagogů. 

b.) Ve školní jídelně průběžně vykonávalo praxi 8 učňů. 
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1.6. Počet tříd a žáků 

 

 

Kód a název oboru 

 

 

Počet žáků ve 

všech 

formách studia 

 Počet  

tříd 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

k 30.9. 

 2013 
 

k 31.8. 

2014 

79-41-K/81 – Gymnázium osmileté 515 511 16 32,2 

79-41-K/41   

Gymnázium čtyřleté dálkové 

 

  32 

 

  24 

 

4 
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Celkem 547 535 20 - 

 

Odchody žáků: 

Denní studium: 1 žákyně odešla v průběhu školního roku zpět na ZŠ, 2 zahraniční studentky ukončily 

studium k 30. 6. 2014 a 1 žák byl vyloučen ze studia.  

Dálkové studium: během školního roku odešlo 8 studentů. 

 
 

2. Údaje o zaměstnancích 
 

 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických prac. 

fyzický/přepočtený 

Počet pedagog.prac. 

se vzděláním 

VŠ/SŠ 

Průměrná délka 

pedagog. praxe 

Počet ped. pracovníků 

splňujících pedagog. 

způsobilost 

61/54,7 44/37,9 44/0 19,2 44 
 

 

 

 

2.1. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   
 

 

Obsah vzdělávání – téma Vzdělávací instituce Počet účastníků Časový rozvrh 

hod./dní 

Systém řádů a směrnic školy a 

školského zařízení 

Poradenské služby ve 

školství, PhDr. Mgr. 

Monika Puškinová, Ph.D. 

1 5 hod. 

Studium v oblasti pedagogických věd 

se zaměřením na rozšíření odborné 

kvalifikace, Rozšiřující studium 

anglického jazyka pro učitele SŠ 

ZČU Plzeň 1 300 hod. 

Moderní metody výuky o holocaustu 

v praxi 

ICEJ ČR a YAD Vashem 1 4 hod. 

Seminář o holocaustu International School for 

Holocaust Studies 

Jerusalem 

1 9 dní 

Jak připravovat žáky ke státní 

maturitní zkoušce z německého 

jazyka 

NIDV 3 7 hod. 

Den učitelů francouzštiny KCV a JŠ Plzeň 1 8 hod. 
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Metoda výuky francouzštiny jako 

druhého cizího jazyka 

NIDV 1 4 hod. 

Přednáškový blok pro výchovné 

poradce – mimoškolní aktivity a 

vědomostní soutěže 

Filozofická fakulta UK 

Praha 

1 5 hod. 

Přednáškový blok pro výchovné 

poradce – problematika kariérového 

poradenství 

Filozofická fakulta UK 

Praha 

1 5 hod. 

Aktivizace učebních činností žáků 

v hodinách zeměpisu 

KCV a JŠ Plzeň 1 5 hod. 

Nordic walking Katedra Fyzioterapie a 

ergoterapie Fakulty 

zdravotnických studií 

ZČU Plzeň 

1 24 hod. 

Letní outdoorová škola Katedra tělesné a 

sportovní výchovy PF 

ZČU Plzeň 

1 32 hod. 

Projektový den pro pedagogy – 

Zdravá záda 

ZČU Plzeň 1 1 den 

Instruktor snowboardingu Středisko vzdělávání BP 

Sport Č. Budějovice 

1 6 dní 

Inovace výukových metod a přístupů 

v gymnastice v rámci výuky tělesné 

výchovy 

Katedra tělesné a 

sportovní výchovy PF 

ZČU Plzeň 

1 1 den 

Moderní trendy v posilování 

s využitím tradičních i netradičních 

pomůcek 

Katedra tělesné a 

sportovní výchovy PF 

ZČU Plzeň 

1 1 den 

Inovace vyučovacího procesu v 

atletice 

Katedra tělesné a 

sportovní výchovy PF 

ZČU Plzeň 

1 1 den 
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2.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem  

 

 

Předmět Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Český jazyk 65 

Anglický jazyk 104 

Francouzský jazyk 56 

Německý jazyk 56 

Španělský jazyk 4 

Ruský jazyk 4 

Latina 10 

Matematika 67 

Biologie 32 

Dějepis 33 

Dějiny hudby 12 

Dějiny umění 6 

Hudební výchova 16 

Výtvarná výchova 16 

Dramatická výchova 2 

Fyzika 32 

Chemie 28 

Informatika a výpočetní technika 28 

Občanská výchova 8 

Religionistika 16 

Zeměpis 28 

Tělesná výchova 60 

Základy společenských věd 14 

Zdravotní tělesná výchova 2 

Seminář z anglického jazyka 4 

Seminář z francouzského jazyka 1 

Seminář z německého jazyka 1 

Seminář z latiny 1 

Seminář z biologie a chemie 1 

Laboratorní práce 6 

Seminář z fyziky 1 

Seminář z matematiky 2 

Seminář z religionistiky 1 

Seminář ze zeměpisu 1 

Seminář z dějepisu 2 

Seminář z informatiky 1 

Seminář společenskovědní 1 

Sborový zpěv 4 

 

100 % všech hodin bylo odučeno aprobovaně. 
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3. Údaje o přijímacím řízení 
 

 

3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku studia školního roku 2014/15 

 

 

Obor 
Počet 

přihlášených 

žáků celkem 

Počet žáků přijatých 

celkem 

Počet přijatých na 

základě odvolání 

Počet žáků přijatých do 

vyššího ročníku než 

prvního 

Denní 211 64 18 1 

Dálkové 7 7 - 9 

 

 

 

3.2. Výsledky přijímacích řízení absolventů CG – denní studium  

 

 

 

Tab. 1: Přijatí absolventi, akademický rok 2013/2014 
 

třída počet  
absolv. 

hlásili se  
na VŠ 

nehlásili se  
na VŠ 

přijati  
na VŠ 

přijati  
na VOŠ                                                                      

nepřijati VŠ 

8.A 26 26 100% 0 0 25 96,2% 1 3,8% 1 3,8% 
8.B 33 33 100% 0 0 32 96,7% nehlásili se  1 3,3% 

celkem 59 59 100% 0 0 57 96,6%  1 1,7% 2 3,39% 
 

 

 

Tab. 2: Absolventi přijatí na více VŠ 

 

třída přijati na VŠ přijatých na jednu VŠ přijatých na více VŠ 
 

8. A 25 14 11 44% 
8. B 32 19 13 40,6 % 
celkem 57 33 24 42,1% 
 

 

 

Tab. 3: Poměr přijatých na VŠ humanitního a přírodovědeckého/technického směru 

 
třída přijati na VŠ JEN human., práva, pedag. JEN techn.,lékař., 

přírod.,ekonom. 
human.+ přírod. 

8. A 26 16    8 2 
8. B 32 4 28 0 
celkem 58 20 36 2 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání  
 

4.1. Prospěch žáků 

 

Prospěch žáků celkem 

(včetně závěrečných ročníků) 

Počet žáků 

(denní studium) 

 

% 

Počet žáků 

(dálkové studium) 

 

% 

Žáci celkem (k 31. 8. 2014) 511 100% 24 100% 

Prospěli s vyznamenáním 197 38,5% 1 4,2% 

Prospěli 310 61,4% 20 83,3% 

Neprospěli 2 0,4% 3 12,5% 

Neklasifikovaní 2 0,4% 0 0% 

Žáci vyloučení ze studia v průběhu 

školního roku 

1 0,2% 0 0% 

 

 

 

 

V rámci Mezikulturního programu AFS Česká republika vykonala na naší škole roční stáž 
zahraniční studentka Espinosa Pereda Carolina Jose z Venezuely a půlroční stáž Kin Chin Wong 
z Čínské lidové republiky. Na každý měsíc měly vytvořen výukový plán. 

Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy, o.s. je součástí celosvětové sítě téměř 60 
podobných partnerských organizací, která vznikla před devadesáti lety z iniciativy amerických 
dobrovolníků. Od svého založení poskytuje AFS v souladu s celosvětovým posláním AFS 
vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si 
postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále 
propojenějším světě. Tuto zkušenost mohou získat zahraniční středoškoláci v rámci hostitelského 
programu v ČR, ale i čeští středoškoláci buď jako účastníci programu studium v zahraničí nebo 
jako dobrovolníci. 

 
 
 
 

Ve školním roce 2013/2014 studovalo v zahraničí 10 studentů: 

Německo – Euregio Bavorský les  2  

Osnabrück (Německo)    1  

Region Franche - Comté   4    

USA       1 

Německo (půl roku)                              1 

Chile (půl roku)                                      1 

 

9 studentů vykonalo rozdílové zkoušky a postoupili do dalšího ročníku, 1 studentka opakuje 

ročník. 
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4.2. Výsledky maturitních zkoušek  
 

Součást - kód 

a název oboru 

Celkový počet 

žáků, konající 

maturitní zk. 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Průměrný prospěch  

 

79-41-K/801 

Gymnázium 

osmileté 

 

59 

 

 

38 

 

 

21 

 

 

0 

 

 

1,51 

 

79-41-5/401 

Gymnázium 

čtyřleté DK 

 

9 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

2,47 

 

 

 

4.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014. 
Ve školním roce 2013/14 jsme neměli žádné integrované žáky. 

 

4.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství  

 

Výchovný poradce 

 sleduje vývoj studentů na gymnáziu, při problémech spolupracuje převážně s třídními 

učiteli, rodiči, vedením školy a preventistkou, zúčastňuje se jednání s rodiči, popř. 

dalšími odborníky  

 v případě potřeby předává kontakty na pedagogicko - psychologické poradny a další 

zařízení (psychiatrie, diagnostický ústav) 

 spolupracuje s centry poskytujícími služby žákům s poruchami autistického spektra 

 vypracovává individuální studijní plány pro individuálně integrované studenty,  

vychází ze školního vzdělávacího plánu školy, závěrů speciálně pedagogického 

vyšetření poradenským zařízením, popř. doporučení odborného lékaře či dalšího 

odborníka a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého studenta: 

- s diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie...) na  

                        doporučení PPP, jiných center 

- s poruchami autistického spektra na doporučení PPP, centra 

- s odůvodnitelnými mimoškolními činnostmi na základě povolení ŘD 

(umělecké zaměření, sport...) 

- individuální výchovný program při a pro řešení rizikového chování žáka 

 zaměřuje se na metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a 

speciálně-pedagogických poznatků doporučených PPP 

 shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení 

 u diagnostikovaných obtíží studijního charakteru doporučí studentům zažádat při 

maturitní zkoušce o úlevu podle směrnic MŠMT 

 zajišťuje pomoc studentům při zájmu o přestup na jinou SŠ (poskytne přehled SŠ, 

pohovor s rodiči, výběr vhodné školy) 

 spolupracuje se Střediskem výchovné péče, pokud se vyskytnou problémy 

výchovného charakteru, či s jinými odborníky 

 zajišťuje kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační podporu vhodné 

volby vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění (pracovní portál 

Profesia.cz, projekt MPSV Stáže ve firmách – www.stazevefirmach.cz) 
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 zprostředkovává besedy zástupců VŠ se studenty 

 v případě zájmu nadaných studentů o určitý obor doporučí portál talnet.cz, který 

otevírá semestrální studium v daných oborech 

 připraví a zaučí novou VP, doporučí prohloubení kvalifikace pro další roky, poskytne 

veškeré materiály 

 se školní preventistkou konzultuje výběr vhodných přednášek a prezentací  pro  

            jednotlivé ročníky (prevence sociálně - patologických jevů) 

 VP je členem sdružení Ledovec, jsou navázány kontakty s lidmi, kteří zajišťují 

odbornost tohoto sdružení, pravidelné setkávání je přínosem 

 zúčastňuje se schůzek VP, konzultací na FF KU zaměřených na kariérové poradenství 

a práci s nadanými studenty, shromažďuje získané materiály, dává je k dispozici 

ostatním vyučujícím 

 

Výchovný poradce (nižší gymnázium): 

 

 zaměřuje se na poruchy školní přizpůsobivosti, problémy s adaptací v primě, popř. 

ještě vyšších ročnících 

 shromažďuje materiály o studentech vyžadující zvláštní péči (od dětského lékaře, z 

PPP, ZŠ aj.) 

 ze závěrů těchto vyšetření a doporučení provede pohovor s vyučujícími, prodiskutuje 

hodnocení studenta v rizikových předmětech, popř. sestaví individuální vzdělávací 

plány dle doporučení PPP, Centra pro děti s poruchami autistického spektra 

 

 pomáhá při řešení situace vyžadující zvláštní péči z dalších důvodů - rodinné 

problémy, psychická onemocnění, tělesný handicap, zdravotní omezení 

 v případě zjištění šikany spolupracuje s vedením školy, třídním učitelem a školním 

preventistou, popř. dalšími odborníky a rodiči na řešení problémů 

 v případě zájmu studenta o přestup na jinou SŠ po dohodě se studentem, rodiči, 

třídním učitelem pomůže při výběru  

 

Výchovný poradce (vyšší gymnázium) : 

 

 spolu s třídními učiteli a zástupcem školy pro vyšší gymnázium sleduje zájem 

studentů sext o možný studovaný obor VŠ, rozdělení studentů do přírodovědné a 

společenskovědní třídy (septimy) 

 poskytuje studentům oktáv a septim všechny dostupné materiály týkající se VŠ, VOŠ, 

přípravných kurzů ke studiu, Národních srovnávacích zkoušek aj. 

 zaměří se především na kariérovou a poradenskou pomoc při rozhodování o další 

vzdělávací a profesní cestě studentů, v případě zájmu zorganizuje besedy se zástupci 

VŠ, studenty 

 zpracuje údaje o přijímacích řízeních a přijetí na VŠ, VOŠ, statisticky je zpracovává 

(procento přijatých studentů, poměr společenskovědních, přírodovědných a 

technických oborů, přijetí na několik VŠ, přijetí na VOŠ) 

 výsledky úspěšnosti studentů při přijetí na VŠ jsou pravidelně uveřejňovány ve 

výroční zprávě školy a www stránkách školy 
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4.5. Primárně preventivní program CG - akce za školní rok 2013/2014  

 

Na naší škole probíhá celoročně "Program minimální primární prevence". Tento program je 

celoškolní aktivitou a slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve 

škole. Jeho cílem je předejít projevům sociálně patologických jevů a minimalizovat jejich negativní 

dopad. 

 

Tento program využívá spolupráce školy a rodiny, kvalitní práce třídního učitele, mezipředmětových 

vztahů a pomoci školených lektorů různých organizací. 

Našimi partnery jsou: Policie ČR, PPP - poradna Plzeň, P - centrum Plzeň, Teen Challenge Plzeň, 

      Sdružení Ledovec, Ulice - agentura terénní sociální práce Plzeň, Acet ČR, 

Diakonie Plzeň, Národní iniciativa pro život Plzeň, Centrum lékařské          

prevence Plzeň a další. 

 

V každém ročníků je řešeno téma, které odpovídá věkovým rozdílům mezi studenty: 

 

1. ročník - Prevence záškoláctví, bezpečnost ve městě 

2. ročník - Prevence šikany a kyberšikany, rozvoj mezilidských vztahů 

3. ročník - Prevence rizikového sexuálního chování, lidská práva 

4. ročník - Prevence drogových závislostí, právní odpovědnost jedince 

5. ročník - Zdravý životní styl, poruchy přijmu potravy 

6. ročník - Prevence kriminality a delikvence, finanční gramotnost 

7. ročník - Zásady první pomoci, sexuální onemocnění 

8. ročník - Prevence duševních onemocnění 

 

K prevenci využíváme tyto činnosti: přednášky, besedy, tématické soutěže, despitáže, screeningy, 

nástěnky, letáky, filmy, schránku důvěry a další. 

 

Řada těchto aktivit je finančně podpořena dotacemi a granty různých institucí, jejichž vyhlášení 

důsledně hlídáme a vždy se účastníme výběrového řízení.  

K zajištění primární prevence využíváme vlastního pedagoga a vypracováváme si vlastní projekt. 

Výhodou vlastního ŠMP je znalost interních poměrů a problémů na škole a včasné řešení vzniklých 

situací společně s výchovnou poradkyní školy. 

 

PŘEHLED AKCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE ZA ROK 2013/2014 
 

 

 

Prima A,B 

Adam a Eva – anatomie pohlavních orgánů, období puberty, uvědomování sama sebe, 

dozrávání (výchovně-vzdělávací program - MP promotion, s.r.o.) 

Čas proměn – ochrana reprodukčního zdraví, menstruační cyklus, správné hygienické návyky 

(výchovně-vzdělávací program - MP promotion, s. r. o.) 

 

 

Sekunda A,B 

Šikana a mezilidské vztahy – role žáka, zátěž, rysy šikany, průběh šikany, obrana, prevence 

(přednáška, videoprogram, beseda - Centrum lékařské prevence, 

poradna zdravého životního stylu Plzeň) 

Kouření  - obsah látek, vliv na zdraví, typy závislostí, obchodní triky firem, funkce reklamy 

(přednáška, videoprogram, beseda - Centrum lékařské prevence, poradna zdravého životního 

stylu Plzeň) 

 

 

Tercie A,B 

Porody,  potraty  - zodpovědnost v intimním životě, plánování rodičovství, úcta k životu 

(beseda – Národní iniciativa pro život) 

Kouření  - obsah látek, vliv na zdraví, typy závislostí, obchodní triky firem, funkce reklamy 

(přednáška, videoprogram, beseda - Centrum lékařské prevence, poradna zdravého životního 

stylu Plzeň) 
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Kvarta A,B 

Drogy legální a nelegální, riziko pro mladé – nebezpečí drog, abstinenční příznaky, závislost, 

léčba, prevence (přednáška, videoprogram, beseda - Centrum 

lékařské prevence, poradna zdravého životního stylu Plzeň) 

AIDS – sex, mezilidské vztahy, rizikové skupiny, prevence  ( přednáška - ACET ČR) 

 

 

Kvinta A,B 

Štíhlá až k smrti – poruchy přijmu potravy, nebezpečí anorexie, bulimie, příznaky, prevence 

(přednáška, videoprogram, beseda - Centrum lékařské prevence, 

poradna zdravého životního stylu Plzeň) 

AIDS  - sex, mezilidské vztahy, rizikové skupiny, prevence (přednáška -  ACET ČR) 

 

 

Sexta A,B 

Den s ulicí – drogy, příznaky, prevence, léčba, terapeutické komunity, život v nich, návrat do 

normálního života (divadelní představení, beseda se členy 

terapeutických skupin – Ulice, agentura terénní soc. práce) 

Prostituce a promiskuita – sex, pohlavní nemoci, jejich příznaky, léčba a prevence (přednáška  

-  ACET ČR) 

 

Septima A,B 

Legální a nelegální drogy – démon alkoholu, dělení a účinky na organismus, stupně závislosti 

(prezentace, diskuze s pedagogy a spolužáky) 

Kurz první pomoci – praktické ukázky zásad první pomoci, orientace v záchranném systému    

(seminář – ČČK) 

 

Oktáva A,B 

Jak poznám, že jsem se zbláznil - duševní choroby, jejich prevence, zachování duševního 

zdraví (interaktivní  seminář – Sdružení Ledovec) 

Pomoc starým lidem (přednáška, diskuze – Diakonie Plzeň) 

 

         Vypracovala: Mgr. Marcela Pešová 

 

   

4.6. Účast školy na rozvojových programech a mezinárodní spolupráce 

 

 

 St. Michaels – Gymnasium Metten (SRN) – partnerská škola od roku 1993  

 Euroregion Bavorský les – Šumava – Dolní Inn. Podporuje roční pobyty našich studentů 

na gymnáziích v Bavorsku od roku 2002 (každý rok 3 studenti) 

 Angelaschule Osnabrück (gymnázium SRN) – partnerská škola, každý rok pravidelně 

studijní pobyt pro dva studenty 

 V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou v Plzni probíhá již 3. rokem pedagogická praxe 

studentů ze SRN a Rakouska 

 Lycee St. Paul v Orleansu – partnerská škola ve Francii. Týdenní výměnné pobyty studentů 

od r. 2003. Studijní roční pobyty 2 dívek v Orleansu od r. 2006/7. 

 Limoges – partnerská škola ve Francii. Spolupráce trvá od roku 2002. 

 

 

 Výměnný zájezd do Orleánsu  

 

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s Lycée St. Paul v Orleánsu se uskutečnil 

výměnný zájezd ve dnech 11. 10. - 19. 10. 2013. Výměny se účastnilo 12 studentů. Na 

programu bylo poznávání Orleánsu a jeho historie, návštěva Paříže, zámků Chambord, 

Amboise a parku miniatur, návštěva města Bourges s průvodcem. Studenti se také zúčastnili 

vyučování spolu s francouzskými studenty. 

 

 

 



 

 
 

13 

Studenti byli tradičně ubytováni v rodinách 

francouzských studentů, což jim dalo možnost 

poznat život francouzské rodiny, používat 

francouzštinu jako prostředek dorozumění a tak 

zdokonalit své znalosti a schopnost užívání cizího 

jazyka. 

 
 

 Pobyt francouzských studentů z Orleánsu v Plzni 

   

Výměnný pobyt z partnerské školy St. Paul v Orleánsu se uskutečnil ve dnech 29. 3. - 4. 4. 

2014. Byl zaměřen na poznávání života našich studentů, na poznávání historie – dávné i 

nedávné, přírody i současného života v České republice. Společně studenti navštívili Prahu a 

Karlovy Vary. 

 

4.7. Účast žáků v soutěžích 

Olympiáda v Čj – okresní kolo I Tereza Sloupová 1. místo 

Olympiáda v Čj – okresní kolo I Ondřej Drobil 3. místo 

Olympiáda v Čj – okresní kolo II Michala Stupková 6. - 7. místo 

Olympiáda v Čj – okresní kolo II Sabina Zdeňková 8. místo 

Olympiáda v Čj – krajské kolo ZŠ Ondřej Drobil 2. místo 

Olympiáda v Čj – krajské kolo ZŠ Tereza Sloupová 6. místo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo II B Karolína Sedláčková 1. místo 

Olympiáda v Aj – krajské kolo II B Karolína Sedláčková 1. místo 

Olympiáda v Aj – ústřední kolo II B Karolína Sedláčková 9. místo 

Soutěž Angličtinář roku Církevní gymnázium 11. místo 

Olympiáda v Nj – okresní kolo II B Martin Sýkora 1. místo 

Olympiáda v Nj – krajské kolo SŠ Anna Rázková 6. místo 

Olympiáda v Nj – krajské kolo kategorie G Martin Sýkora 4. místo 

Odbor veřejné diplomacie Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky – 

Dny Frankofonie 

 

Barbora Ferdová 

Diplom za 

úspěšnou 

účast 

Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo A Kristina Rázková 1. místo 

Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo A Lucie Wintrová 2. místo 

Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo A Anna Komzáková 9. místo 
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Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo B2 Lucie Šindelářová 1. místo 

Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo B2 Daniela Krugliková 4. místo 

Soutěž ve franc. jazyce – národní kolo A Anna Rázková 8. místo 

Soutěž ve franc. Jazyce – národní kolo B2 Lucie Šindelářová 8. místo 

Certamen latinum – zemské kolo B Jan Šíma 4. místo 

Certamen latinum – národní kolo B Jan Šíma 10. místo 

Certamen latinum – zemské kolo A Sabina Zděnková 13. místo 

Pythagoriáda 6. třída Vojtěch Bořík 1. místo 

Pythagoriáda 6. třída Marek Beneš 2. místo 

Pythagoriáda 6. třída Jáchym Tomášek 3. místo 

Pythagoriáda 6. třída Jan Brada 3. místo 

Pythagoriáda 8. třída Štěpán Peroutka 2. místo 

Pythagoriáda 8. třída Lucie Winterová 7. místo 

Matematická olympiáda Z6 Anna Marie Podlipná 7. - 10. místo 

Matematická olympiáda Z7 Martina Pešťáková 5. - 8. místo 

Matematický klokan - Kadet Jan Ponic  3. místo 

Logická olympiáda – krajské kolo,  

kategorie B 

Jan Ponic 

Jan Brada 

4. místo 

6. místo 

Archimediáda – okresní kolo FYO Teodor Schmidt 

Klára Drobilová 

Eliška Maršálková 

 

8. místo 

Soutěž v programování pro vyšší 

programovací jazyky - ZŠ 

Jakub Tětek 1. místo 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo B Antonín Černý 2. místo 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo C Ondřej Drobil 4. - 5. místo 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo  

3.-4. ročník osmiletých gymnázií 

Ondřej Knížek 

Ondřej Drobil 

7. místo 

9. místo 

Staň se na den tvůrcem evropské politiky Veronika Úlovcová 3. místo 

Výtvarná soutěž na téma „Rodina“ – 6.-8. tř. Marie Anna Svobodová 1. místo 

Výtvarná soutěž na téma „Rodina“ – 9. tř. Marta Nocarová 1. místo 

Památník Terezín – výtvarná soutěž: 

„Máme se v Terezíně dobře?“ – 2. kategorie 

 

 

Lukáš Vacek 

 

2. místo 

Centrum vizuální historie malach: 

Komiksově - výtvarná soutěž na základě 

vyprávění pamětníka 2. světové války 

 

Lenka Neumannová 

 

3. místo 

Kreativní demokratická škola: 

Pěstuj prostor 

Certifikát Církevnímu 

gymnázium za projekt: 

Rekultivace podchodu 

 

Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a ZUŠ 

„Nerudovka hledá mladé designéry“ 

Téma: Postavička pro nový animovaný film 

 

Lukáš Vacek 

1. místo 

Stolní tenis – krajské finále  dívky VI. B 1. místo 

Krajský přebor v orientačním běhu 

Kategorie DH III, IV 

vybraní žáci  

2. místo 

Krajský přebor v orientačním běhu 

Kategorie DH  

vybraní žáci  

2. místo 
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                4. 8. Projekty a uskutečněné akce 

 

Fyzikální rok 2013/2014 

 

 Září:  

První týden v září proběhl tradiční čtyřdenní Astrokurz sekund. S mimozemšťanem Žblebem 

a jeho meziplanetární kosmickou lodí žáci navštívili jedno Slunce, 8 planet, jednu trpasličí 

planetku i planetu obřích bublin. Jako reportéři vyzpovídali Zemi o jejím vztahu se Sluncem. 

Balili do kufru vše potřebné k přistání na Merkuru, připravovali předpověď počasí pro 

saturnskou televizi. A došlo i na vesmírný sliz. http://katkalip.rajce.idnes.cz/astrokurz_2013-

Cirkevni_gymnazium_Plzen/ 
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V září na Dnech vědy a techniky předváděli žáci Leonardův samonosný most, foukání do 

vlastních plachet, kyvadlovou vlnu, autíčko-perpetuum mobile, ponorku, roboty a spoustu 

dalších fyzikálních podivností. Studenti hráli s kolemjdoucími laserové a magnetické hry, 

luštili krychlové hlavolamy, někteří návštěvníci si mohli vyrobit kouzelný kelímek. 

http://katkalip.rajce.idnes.cz/Dny_vedy_a_techniky_2013_Plzen-Cirkevni_gymnazium/ 

 

 Březen: 

 

V březnu primáni pozvali své rodiče na fyzikální představení Primáni pokusují. K vidění byli 

kouzelné vážky, bláznivé kapaliny, lahodné džusy, několik alkoholických pokusů, ježící se 

vlasy, slizký sliz, ruský raketoplán, neuvěřitelná konstrukce z lidských těl, ovčáci čtveráci 

z vodovodních trubek, čínský trubkový telefon, opravdovský fakír a mnoho dalších 

podivností. 

 

 Duben: 

 

V dubnu pozvali své rodiče na odpolední pokusování terciáni. Na scénu tentokrát nastoupily 

levitující i vybuchující bubliny, nefalšované perpetuum mobile, parní stroj v akci, roztodivné 

kaleidoskopy a zrcadlové hračky, příšera z hlubin, barevné stíny a mnohé další. K ochutnání 

byla živá a mrtvá voda. Rodiče s námi luštili mikroskopické hádanky a pokusili se splnit  

několik zrcadlových úkolů. 

 

 

 



 

 
 

17 

 Během roku proběhly již tradiční fyzikální výstavy. Primáni vystavovali své elektrické 

testovací stroje a magnetické hračky, sekundáni hračky na téma Balancujeme a pákujeme, 

terciáni kaleidoskopy, dalekohledy a další optické hračky. A samozřejmě výrobní specialitu 

naší školy hejblata.  

http://katkalip.rajce.idnes.cz/magneticke_hracky_-Cirkevni_gymnazium_-_primy_2013/.  

Z pokusování primánů se suchým ledem vzniklo i nové video, které rozšířilo řadu našich 

fyzikálních videí na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=CVWBEK3NzAU&list=UUydqRwCI57t6fsv6IyoR5JQ 

 
 Studenti navštívili novou expozici Techmanie a jejich planetárium.  

 

 V červnu se v Liberci zúčastnila naše vyučující fyziky národního kola soutěže Science on 

stage 2014 s projektem Papírová geometrie, což byl výběr z aktivit, které jsou 

zařazovány do výuky matematiky. Projekt byl vybrán a pojede příští rok reprezentovat 

ČR na evropské setkání Science on stage do Londýna. 
         

 Od října 2013 se naše škola stala základnou regionálního centra projektu Elixír do škol. 

Centrum je „odnoží“ projektu Heureka, kde se již 20 let sdružují učitelé, kteří rádi učí 

fyziku „rukama a hlavou“, fyziku názornou, hravou, plnou bádání a objevování.  

 

http://www.nadacedb.cz/elixir-do-skol/region-centra/item/110-plzen 

    

Hudba na CG a vystoupení sboru 

Pěvecký sbor existuje při Církevním gymnáziu v Plzni již od jeho založení, tj. od roku 1992,  

a reprezentuje gymnázium při slavnostních, kulturních a církevních akcích v ČR i v zahraničí. Ve 

školním roce 2013/2014 sbor zpíval mimo jiné: 

- na slavnostním zahájení a ukončení školního roku a na Vánoční akademii CG v kostele 

Panny Marie Růžencové v Plzni 

- na předvánočním setkání s dětmi 80. MŠ Plzeň a se seniory v Domově pokojného stáří sv. 

Alžběty v Plzni 

- na adventním zpívání pod vánočním stromem plzeňských Slovan 

- s pěveckým sborem Mariella v katedrále svatého Víta v živém vysílání České televize při 

slavnostní mši pro nadaci Stonožka 

- vícedenní přehlídka sborů v Odrách 

 

Sbor absolvoval dvě třídenní soustředění v Úborsku v penzionu U Jandů - v listopadu a v květnu                           

(během maturitního týdne). 

Ve školním roce 2013/14 měl pěvecký sbor přibližně 32 sboristů. 

Na škole nabízíme nepovinný předmět Dramatická výchova, Přípravný pěvecký sbor a Komorní 

orchestr. 

Projekt Hudební souboj prim vyvrcholil koncertem obou prim v aule CG na konci školního roku 

(červen 2014). 
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Týden kurzů a projektů (první týden v září) 

 

Primy   intenzivní kurz anglického jazyka 

Sekundy   astrokurz 

Tercie  ekologický kurz a exkurze Praha (Čeští zemští patroni) 

Kvarty   geologická a dějepisná exkurze (Karlštejn, Koněprusy, skanzen Stříbro) 

Kvinty   geologicko – geografická a ekologická exkurze (SOOS Františkovy Lázně, Komorní 

Hůrka u Františkových Lázní, Krásenská rozhledna, přírodní rezervace Smraďoch u 

Mariánských Lázní, geopark Mariánské Lázně. 

 Hudební exkurze historickým autobusem « Po stopách skladatelů na Plzeňsku » 

  (k tomuto tématu vznikl projekt »Vytvoření krátkého autorského filmu ») 

Sexty    intenzivní kurz německého a francouzského jazyka 

Septimy společenskovědní a přírodovědný kurz 

Oktávy sportovní kurz v přírodě (Rožmitál pod Třemšínem) 

 

Projekt « Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor » za podpory společnosti Plzeň 2015 

 

 Projekt třídy 5.A – Rekultivace podchodu 

 

Studenti si vybrali pro svůj projekt podchod u hlavního 

nádraží na Americké třídě, který nedělá městu dobrou 

vizitku. Aby podchod působil bezpečným dojmem, 

natřeli by studenti i jeho venkovní oblouky barvami ze 

znaku města Plzně. S tím související téma je i tzv. 

busking čili pouliční vystupování spojené s odměnou na 

veřejnosti (konkrétně jeho legalizace na vybraných 

místech). Další nápady, jak si s kulturní proměnou 

podchodu poradit, čerpali studenti od pražského 

kavárníka Ondřeje Kobzy, kterého pozvali na besedu do 

auly naší školy. 
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 Projekt třídy 5. B – Zelený prostor na Americké 
Studenti nalezli námět pro svůj projekt hned v blízkosti podchodu na Americké. Zbytková 

zeleň svádí k odhazování odpadků. Pro takto frekventované místo by měl tento prostor být 

účelně využit. 

 Projekt třídy 1. B – Den dětí a mládeže v parku na Mikulášském náměstí 

Primáni se rozhodli naplánovat zábavný den dětí v parku na Mikulášském nám. před budovou 

školy. 

 

Poznávací zájezdy, exkurze a kurzy 

 

 Exkurze Itálie pro septimy 27. 5. - 4. 6. 2013.  

Tradiční historicko-geograficko-religionistická exkurze ke kořenům křesťanské civilizace 

(Řím, Assisi, Orvieto, Cortona, Perugia) 

 Exkurze Francie 11. 9. – 17. 9. 2013 

Program :Beaune (Burgundsko), opatství Fontenay, poutní místo Vézelay, Noyers, Provins, 

Paříž. 

 Exkurze Morava pro sexty 9. – 12. 6. 2014 

Program: Punkevní jeskyně, Muzeum lidových staveb Strážnice, Velehrad, Lednicko-

valtický areál, Mohyla míru Slavkov u Brna 

 Botanický dvoudenní kurz pro kvinty v Rokycanech 

 Kurz vodní turistiky pro kvarty 

 Lyžařský kurz pro kvinty (Saalbach – Hinterglemm, Rakousko) 

 Diskuzní setkání mládeže z ČR a SRN 

19. 11. – 22. 11. 2013 ve Waldmünchenu SRN, téma: Můj region – moje budoucnost (beseda 

s odborníky, diskuse) 

Projekty společenskovědní sekce 

 

 Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. A) 

 Exkurze Evropský parlament Štrasburk (studenti z vybraných gymnázií) 

Program: Seznámení studentů s důležitými institucemi EU, beseda s českými zástupci 

v Evropském parlamentu, přímé sledování zasedání Evropského parlamentu. 

Navštívená místa: Lucemburk, Štrasburk, Kostnice, Mnichov 

 Beseda s europoslancem MUDr. Maštálkou  

 Přednáška doc. Ladislava Cabady: Krize a pád komunistického režimu v Československu, 

přechod k demokracii (1985-1992) – pro septimy 

 Studentské volby do Evropského parlamentu 

29. 4. 2014 – simulace voleb do EP, kterou do značné míry organizují sami studenti 

 Studentské předčasné parlamentní volby  

2. 10. 2013 – simulace voleb do PS 

 Blízký východ – muslimové v našich očích, přednáška s diskusí pro 7. A   
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Další drobné projekty, besedy, akce 

 Prodej CD Srdci blíž – charitativní akce pro nadaci Život dětem.  

 Tříkrálová sbírka - studenti se pravidelně v lednu účastní finanční sbírky pořádané Městskou 

charitou Plzeň 

 

Jazykový kurz English Camp 

Podobně jako v minulých letech se v době letních prázdnin konal na Církevním gymnáziu netradiční 

jazykový kurz angličtiny.  Zúčastnilo se ho více než 170 dětí i dospělých. Kurz vedli rodilí mluvčí- 

dobrovolníci (25 lektorů), členové First Baptist Church  Forney, Dallas,Texas (USA). Účastníci byli 

rozděleni do devíti skupin podle věku a úrovně jazyka: mladší děti (6-10), starší děti (11-14 let), 

mládež (3 skupiny), dospělí začátečníci, dospělí středně pokročilí a pokročilí. Další skupinka byla 

otevřena pro maminky s malými dětmi. Výuka probíhala od pondělí 21. 7. 2014 do pátku 25. 7. 2014 

od 9.00 do 13.30. Kurz byl zakončen v pátek odpoledne slavnostním programem v parku na 

Mikulášském náměstí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní tábor Církevního gymnázia Summer Camp 

 

Letní stanový tábor Summer Camp CG vznikl v roce 2010 pro studenty Církevního gymnázia. 

Využívá tábořiště Českého svazu ochránců přírody, které dobřanský svaz vybudoval v roce 1984 u 

Nepomuka. Konal se v termínu 25. 7. – 3. 8. 2014 a účastnily se ho čtyři družiny dětí v rozmezí 11 – 

15 let.  Na organizaci se podílelo 10 instruktorů a pomocných vedoucí, kuchařky, tři učitelé, lékař a 

řada hostů. 
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Hlavní vizí desetidenního letního setkání žáků 

různých ročníků je upevnění školního kolektivu 

napříč ročníky. Na táboře vznikají nová 

přátelství mezi věkově odlišnými žáky a tato 

přátelství pokračují i během školního roku.  

Dalším cílem je posílit a rozvinout znalosti 

angličtiny, získat tábornické dovednosti, a 

jelikož většinu žáků gymnázia tvoří městské 

děti, tábor slouží i jako škola v přírodě, kde 

někteří žáci poprvé získávají dlouhodobý 

kontakt s přírodou. 

 

 

 

4.9. Další vzdělávání 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ani rekvalifikační kurzy na naší škole neprobíhaly. 

 

 

 

 

5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  

 
5.1. Kontrola České školské inspekce  

  

Termín: 11. – 16. prosince 2013 

Předmět inspekční činnosti: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného Církevním gymnáziem Plzeň podle §174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); ve 

znění pozdějších předpisů a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a 

jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. 

Hodnocení: v posuzovaných oblastech nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky. 

Nadstandardní je vybavenost školy prezentační technikou a příkladem dobré praxe je spolupráce 

se sociálními partnery. Vzdělávání probíhá podle inovovaných školních vzdělávacích programů, 

předností je vysoká odborná úroveň a příznivé klima výuky. 

 

 

5.2. Kontroly Městské hygienické stanice v Plzni  

 

Kontrola MHS byla ve školní jídelně provedena 11. 2. 2013 a v květnu 2014. Nebyly shledány 

žádné závady. 

Dvakrát byl uskutečněn interní audit systému HACCP: 9. 10. 2013 a 4. 6. 2014. 
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6. Zpráva o grantech a dotacích 2013/2014 

 

           
 

 

 

 

Biskupství plzeňské 
Název  Finanční 

podpora 

Oprava toalet  1.400.000,- Kč 

 

 

 

Plzeňský kraj 
Název  Finanční 

podpora 

Podpora sportovních aktivit – Nordic walking  20.000,- Kč 

Mezinárodní spolupráce – výměnné pobyty studentů CG Plzeň a studentů z 
německého Bensheimu a Metten 

 25.000,- Kč 

 
 

 

Statutární město Plzeň 
Název  Finanční 

podpora 

Odbor kultury - umělecké a kulturní projekty  
 

 20.000,- Kč 

Komise protidrogová a prevence kriminality – Minimální preventivní 
program studentů  

 15.000,- Kč 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – Preventivní programy « Vybírám si 
správnou cestu » 

 10.000,- Kč 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – podpora aktivit k technickému 
vzdělávání 

 60.000,- Kč 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – tělovýchovné aktivity 
 

 10.000,- Kč 
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Summer Camp  10.000,- Kč 
 

 

Statutární město Plzeň – UMO2 Slovany 
Název  Finanční 

podpora 

Letní jazykový kurz anglického jazyka  20.000,- Kč 
 

 
 

 

Ostatní poskytovatelé podpory 
Název  Finanční 

podpora 

Plzeňská teplárenská  - vybavení nábytkem aula školy 
 

 95.000,- Kč 

Řeznictví Pirník; firma Orange a firma Apetito – dary na objednávkový SW 
systém školní jídelny 

 55.000,- Kč 

 
 

Mgr. Jindřiška V. Beránková 
 

 

 

7. Činnosti školy 

 
Rada školské právnické osoby Církevní gymnázium Plzeň byla ustanovena zřizovatelem podle § 

132 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v r. 2006 

v souvislosti s faktem, že škola dle školského zákona přijala právní formu školská právnická osoba.  

Rada plní funkci správní rady, v uplynulém školním roce zasedala dvakrát. Předsedou rady je P. Ing. 

V. Soudský, OP, biskupský vikář pro školství.  

Rada projednávala výsledky šetření ČŠI, hospodaření, připravovanou reformu financování 

regionálního školství, diskutován byl model financování segmentu církevního školství v souvislosti s 

restitucemi.  

Rada projednala a schválila roční účetní uzávěrku za r. 2013, návrh rozpočtu na r. 2014 a 

návrh využití zisku z roku 2013.  

Rada diskutovala o vizi a koncepčních záměrech, hodnotila působení spirituála, projednána 

byla problematika nutných oprav (výměna oken, oprava toalet, oprava dvorních fasád).  

 

Školská rada, která navázala na činnost předchozí školské rady, byla zřízena v lednu 2012 

v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Členů je 9 (2 z řad rodičů, 3 z řad učitelů, 3 zástupci zřizovatele a 1 zástupce zletilých studentů).  

Rada jednala v uplynulém školním roce dvakrát. 
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Projednávány byly provozní záležitosti: dokončování oprav vnějších fasád, pokračování 

rekonstrukce prostor po Mateřském centru Jablíčko, o. s., státní maturity, přijímací zkoušky, 

propagace CG a dálkového studia. Schválena byla výroční zpráva o činnosti za školní rok 

2012/2013, projednána byla inspekční zpráva ČŠI, projednáno bylo hospodaření školy, nutné opravy, 

diskutována byla situace v církevním školství – financování tohoto segmentu v souvislosti s 

restitucemi. 

 

 

8. Závěr 
 

Církevní gymnázium Plzeň je školou, která naplňuje své poslání – poskytovat kvalitní 

všeobecné vzdělání zakořeněné v křesťanské tradici a respektující osobnost studenta.   

Výborným způsobem škola plní svůj základní úkol, dát solidní vzdělání a dobrou výchovu 

svým studentům – o tom svědčí jak vysoká úspěšnost při přijímání absolventů k vysokoškolskému 

studiu (na VŠ dlouhodobě přijímáno 97 % maturantů), tak vysoká úspěšnost žáků školy u státních 

maturit (CG patří mezi nejlepší gymnázia v kraji). 

Řada aktivit nad rámec standardního rozsahu např. besedy, přednášky, koncerty a meditační 

dny, pomáhá vytvářet pozitivní atmosféru školy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum zpracování zprávy:                                   Datum projednání na radě školy: 

                        13. 10. 2014                6.11.2014 

 

 
 

 

 

 

        Mgr. Daniel Petříček 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy   
     

A. Přehled o hospodaření k 31. 12. 2013   
 (v Kč)    

     

1. Neinvestiční příjmy a výdaje   
    

a) Příjmy    
     

 příjmy 
celkem 

                37 425 626 Kč  

     

 z toho 
st.dotace 

                  26 425 496 Kč  

  škola    22 771 000 Kč   

  ŠJ       3 643 000 Kč   

  rozvojový program MŠMT          11 496 Kč   

     

 účelové 
dotace 

  579 957 Kč 

  účel.dotace ČBK  130 000 Kč  

  účel.dotace Plz.kraj - Orleans 25 000 Kč  

  účel.dotace Plz.kraj - Talent 12 000 Kč  

  účel.dotace Plz.kraj - Voda 10 000 Kč  

  účel.dotace Plz.kraj - Vybírám  10 000 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P.Limoges 20 000 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P. Prevence 30 000 Kč  

  účel.dotace OŠMT - tech. vzděl. 30 000 Kč  

  účel.dotace OŠMT - Vybírám (MD) 10 000 Kč  

  účel.dotace OŠMT - Tv aktivity 24 000 Kč  

  účel.dotace ÚMO Plzeň 2 25 000 Kč  

  účel.dotace Comenius (čerpání) 253 957 Kč  

     

     

  účel.dotace -  Magistrát m.P. - fasáda Jabl.                  3 000 000 Kč  

  účel.dotace - stát - fasáda Jabl.                  2 199 491 Kč  

  účel.dotace - stát - fasáda dod.práce                  2 062 974 Kč  

  účel.dotace - PB - fasáda dod.práce spoluúč.                     200 000 Kč  

  účel.dotace - EU - OP VK  Multimediální výuka                      466 902 Kč  

     

     

  příjmy z VHČ                 1 488 264 Kč  

  převod fondy (soc., rezervní)                     463 574 Kč  

  dary                     111 073 Kč  

  dary oprava Aula                     397 998 Kč  

     

  ostatní výnosy                        29 897Kč 
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b) výdaje    
     

 výdaje celkem      36 760 658 Kč  
     

  mzdové náklady                16 274 833 Kč  

  odvody SP a ZP                  5 325 803 Kč  

  spotřeba - energie (el.plyn,voda)                  2 190 549 Kč  

  účel.dotace - EU - OP VK  Multimediální výuka                          1 101 Kč  

  účel.dotace - EU - OP VK   MV (mzdy+ odvody) 237 657 Kč     

  opravy a údržba                      503 801 Kč  

  opravy Aula ( z darů)                     379 243 Kč  

  opravy - fasáda Jabl.                  5 204 491 Kč  

  opravy - fasáda  - dodatečné práce                  2 379 715 Kč  

  použití  soc.fondu                       17 521 Kč  

  služby + ost. výdaje                  4 255 438 Kč  

  vrácení půjčky na Šablony 2012                     228 163 Kč  

     

     

     

  rozdíl (+)                     664 968 Kč  

     

  daň z příjmů                       70 300 Kč  

     

  čistý zisk                     594 668 Kč  

     

     

     

1. Investiční příjmy a výdaje   
     

a) příjmy    
     

 příjmy  účel. dotace PK - Tv koberec                  42 000 Kč  

  čerpání fondu                  29 390 Kč  

b) výdaje     

 výdaje  náklady                  71 390 Kč  

     

  rozdíl (+)  0 Kč 

     

     

  
 
 
 
 
 
Datum zpracování přehledu:  

   
 
 
 
 
 
Datum projednání:   
rada ŠPO 18. 4. 2013 

    24. 2. 2014     
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