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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
Škola – denní
studium
IZO 040 527 867
Škola – dálkové
studium
IZO 040 527 867
Jídelna
IZO 110 035 330

Kapacita
součásti/cílová
530

Počet uživatelů Počet vlastních
celkem
uživatelů
k 30.9.2014
518
518

Počet pracovníků
součásti celkem
fyz.
přep.
62
54,4

Z toho počet
pedagogů přepočtený
45
37,9

100

32

32

-

-

-

-

900

958

484

10

10

-

-

Poznámka:
Na dálkovém studiu zajišťují výuku učitelé z denního studia vyjma tří externích pedagogů.
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1.6.

Počet tříd a žáků

Kód a název oboru

79-41-K/81 – Gymnázium osmileté
79-41-K/41
Gymnázium čtyřleté dálkové
Celkem

Počet žáků ve
všech
formách studia

Počet
tříd

Průměrný počet
žáků na třídu

k 30.9.2014

k 30.9.2014

k 30.9.
2014

k 31.8.
2015

518

516

16

32,4

32
550

26
535

4
20

8
-

Odchody žáků:
Denní studium: 1 zahraniční studentka z Kostariky (AFS) se 2. 3. 2015 přestěhovala do jiného města,
druhá studentka z Brazílie (AFS) ukončila k 30. 6. 2015.
K 31. 8. odešli 4 studenti po ukončení povinné školní docházky na jinou školu (Sportovní gymnázium,
Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Gymnázium Praha, Střední odborná škola
živnostenská) a 1 student přestoupil z kvinty na střední průmyslovou školu elektrotechnickou.
Dálkové studium:

2. Údaje o zaměstnancích
Počet pracovníků
Z toho počet
Počet pedagog.prac. Průměrná délka
celkem
pedagogických prac. se vzděláním
pedagog. praxe
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený VŠ/SŠ
62/54,4
45/37,9
45/0
21,4

Počet ped. pracovníků
splňujících pedagog.
způsobilost
45

2.1. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Obsah vzdělávání – téma

Vzdělávací instituce

Den učitelů francouzštiny 2x

Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
Krajské centrum vzdělávání
a jazyková škola Plzeň
UK Praha, Matematickofyzikální fakulta

Ukrajina
Korea v minulosti, Korea v současnosti
Začínáme s výukou ruštiny aneb Rychlý
start
Rusko a Západ – pokračování
geopolitické rivality
Komunističtí prezidenti Československa
I – Gottwald a Zápotocký
How to prepare an Effective
Conversation Class?
Veletrh nápadů učitelů fyziky 20
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Počet účastníků
2

Časový rozvrh
hod./dní
6 hod.

1

8 hod.

1

4 hod.

1

4 hod.

1

8 hod.

1

6 hod.

1

4 hod.

2

1 den

Dějepis mezi historií a pamětí

Ústav pro studium
totalitních režimů
Methodik und Didaktik des
Institut für politische
Deutschunterrichts mit Projektarbeit
Bildung Baden„Umwelt gestalten“
Württemberg e.V.
Buchenbach
Etická výchova a učebnice – Instruktážní NIDV Plzeň
workshop pro základní školy a víceletá
gymnázia
Konzultační semináře pro předsedy
NIDV Plzeň
zkušebních maturitních komisí
Inspekční činnost ve školách a školských NIDV Plzeň
zařízeních

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
5

1

5 hod.

1

7 dní

1

4 hod.

1

3 hod.

1

6 hod.

Seminář z biologie a chemie
Laboratorní práce
Seminář z fyziky
Seminář z matematiky
Seminář z religionistiky
Seminář ze zeměpisu
Seminář z dějepisu
Seminář z informatiky
Seminář společenskovědní
Sborový zpěv

1
6
1
2
1
1
2
1
1
4

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

3.1.

Přijímací řízení do 1. ročníku studia školního roku 2015/16

Obor

Počet
Počet žáků přijatých
přihlášených celkem
žáků celkem

Denní
Dálkové

261
9

Počet přijatých na
základě odvolání

64
9

Počet žáků přijatých do
vyššího ročníku než
prvního

24
-

0
4

3.2. Výsledky přijímacích řízení absolventů CG
Denní studium
Tab. 1: Přijatí absolventi, akademický rok 2015/2016
třída
8.A
8.B
celkem

počet
absolv.
28
33
61

hlásili se
na VŠ
27
96,43%
33
100%
60
98,37%

nehlásili se
na VŠ
1
3,57%
0
0
1
1,63%

přijati
na VŠ
26
30
56

96,3%
90,9%
93,0%

přijati
na VOŠ
1
2
3

nepřijati VŠ
3,7%
6,1%
5,0%

0
1
1

Tab. 2: Absolventi přijatí na více VŠ
třída

přijati na VŠ

přijatých na jednu VŠ

přijatých na více VŠ

8. A
8. B
celkem

26
30
56

9
19
28

17
11
28

6

65,38%
36,66 %
50,00%

0%
3,03%
1,67%

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

přijati na VŠ

8. A
8. B
celkem

27
32
59

JEN human., práva, pedag. JEN techn.,lékař.,
přírod.,ekonom.
15
5
2
26
17
31

human.+ přírod.
7
4
8

Dálkové studium
Tab 4: Přijatí absolventi, akademický rok 2015/16

třída počet

4.D

hlásili

absolv.

na VŠ

8

3

nehlásili se na
na VŠ

37,50% 5

63,50%

přijati na VŠ %z přihl

přijati na VOŠ nepřijati

3

nehlásili se

100,00%

0

Vypracovala: Mgr. Milena Deglová

4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Prospěch žáků
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)
Žáci celkem (k 31. 8. 2015)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikovaní
Žáci vyloučení ze studia v průběhu
školního roku

Počet žáků
(denní studium)
516
218
291
0
7
0

%
100
42,24
56,39
0
1,35
0

Počet žáků
(dálkové studium)
26
2
22
2
0
0

%
100
7,69
84,62
7,69
0
0

Neklasifikovaní studenti měli prodlouženou klasifikaci z důvodu studia v zahraničí nebo ze
zdravotních důvodů a ukončili ji k 30.9.2015.
Přehled prospěchu jednotlivých tříd po ukončení klasifikace ke dni 30.9. 2015 – viz příloha č. 1

V rámci Mezikulturního programu AFS Česká republika vykonala na naší škole roční stáž
zahraniční studentka Bianca Politano z Brazílie a půlroční stáž Abarca Monica Tenorio z
Kostariky. Na každý měsíc měly vytvořen výukový plán.
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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 2014/2015 studovalo v zahraničí 6 studentů:
Německo – Euregio Bavorský les
2
Osnabrück (Německo)
1
USA
1
Velká Británie
2
4 studenti vykonali rozdílové zkoušky a postoupili do dalšího ročníku, 2 studenti opakují ročník.

4.2. Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách)
Součást - kód
a název oboru
79-41-K/801
Gymnázium
osmileté
79-41-5/401
Gymnázium
čtyřleté DK

Celkový počet
žáků, konající
maturitní zk.
61

8

Prospěli s
Prospěli
vyznamenáním

Neprospěli Průměrný prospěch

35

26

0

1,65

0

4

4

3,2

Přehled prospěchu jednotlivých tříd – viz příloha č. 2

4.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2014/2015.
Ve školním roce 2014/15 jsme neměli žádné integrované žáky.
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4.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Výchovný poradce


se zaměřuje na vývoj studentů na nižším i vyšším stupni gymnázia

Výchovné a vzdělávací problémy:


při problémech spolupracuje převážně s třídními učiteli, rodiči, s vedením školy a
preventistkou



zúčastňuje se jednání s rodiči, pokud se vyskytnou problémy, popř. dalšími odborníky



shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči i dalších poradenských
zařízení



vypracovává individuální studijní plány pro individuálně integrované studenty, vychází ze
školního vzdělávacího plánu školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření odborníků
poradenských zařízení, popř. z 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 atd.)



individuální výchovný program pro řešení rizikového chování žáka



zaměřuje se na metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálněpedagogických závěrů PPP



spolupracuje se Střediskem výchovné péče, pokud se vyskytnou problémy výchovného
charakteru, či s jinými odborníky



protože se na škole vyskytují studenti s Aspergerovým syndromem, spolupracuje s centry
poskytujícími služby žákům s poruchami autistického spektra



u diagnostikovaných obtíží studijního charakteru doporučí studentům – ve spolupráci se
zástupcem školy - zažádat při maturitní zkoušce o úlevu podle směrnic MŠMT

Péče o studenty v rámci profesní orientace:


zprostředkovává besedy zástupců VŠ se studenty



zajišťuje přednášky a besedy orientované na volbu VŠ a povolání na ÚP



nabízí studentům 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)



zúčastňuje se seminářů VP na FF UK zaměřených na kariérové poradenství a práci s
nadanými studenty, shromažďuje získané materiály, dává je k dispozici ostatním vyučujícím



v případě zájmu nadaných studentů o určitý obor doporučí portál www.talent.cz, který otevírá
semestrální studium v daných oborech – nejen technických, ale aktuálně i humanitních

Další spolupráce:


se školní preventistkou konzultuje výběr vhodných přednášek a prezentací pro jednotlivé
ročníky (prevence sociálně - patologických jevů)
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VP je členem sdružení Ledovec, jsou navázány kontakty s lidmi, kteří zajišťují odbornost
tohoto sdružení, pravidelné setkávání je přínosem

Výchovný poradce (nižší gymnázium):


informuje se o problémech s adaptací v primě, popř. ještě vyšších ročnících, v případě
problémů doporučí odbornou pomoc



v případě zjištění šikany spolupracuje s vedením školy, třídním učitelem a školním
preventistou, popř. dalšími odborníky a rodiči na řešení problémů



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



na doporučení PPP vypracuje individuální vzdělávací plány a plány pro individuální přístup v
jednotlivých předmětech



spolupracuje při řešení situace vyžadující zvláštní péči z dalších důvodů - rodinné problémy,
psychická onemocnění, tělesný handicap, zdravotní omezení, pokud to studenti či rodiče
požadují



v případě zájmu studenta o přestup na jinou SŠ po dohodě se studentem, rodiči, třídním
učitelem pomůže při výběru – přehled SŠ + ÚP

Výchovný poradce (vyšší gymnázium):


zajistí přednášku a besedu na ÚP pro sexty, aby se usnadnil výběr třídy v septimě a budoucí
VŠ s ohledem na profesní orientaci



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)



distribuuje studentům oktáv a septim a posledního ročníku DS všechny dostupné materiály
týkající se VŠ, VOŠ, přípravných kurzů ke studiu, Národních srovnávacích zkoušek aj., v
případě zájmu zajistí besedy se zástupci VŠ, studenty



doporučuje studentům absolvovat profesní psychologický test zaměřený na volbu oboru VŠtest on-line na internetu



u diagnostikovaných obtíží studijního charakteru doporučí studentům – ve spolupráci se
zástupcem školy - zažádat při maturitní zkoušce o úlevu podle směrnic MŠMT - PUPP



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) do přehledných tabulek



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 2014/2015
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 ročníku 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, tematické 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 2014/2015
Září

Primy
Septima B

Listopad

Kvarty
Prima

Prosinec

Sexty
Oktávy

Čas proměn: výchovně-vzdělávací program s prezentací o ochraně
reprodukčního zdraví, o menstruačním cyklu a osobní hygieně
Kurz první pomoci – seminář s praktickými ukázkami
zásad první pomoci a o orientaci v IZS
Prevence kriminality a teorie sebeobrany – seminář
s praktickými ukázkami sebeobrany
Na prahu mužnosti: výchovně-vzdělávací program
s prezentací o ochraně reprodukčního zdraví a osobní hygieně
Den s ulicí – divadelní představení a beseda se členy
terapeutických komunit
Jak poznám, že jsem se zbláznil – seminář o prevenci
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Únor

Tercie

Březen

Sekunda
Kvarty
Kvinty

Duben

Septimy

Květen

Tercie

Kvinty
Sexty

duševních chorob a zachování duševního zdraví
Já a moje já – seminář o sebepoznání, o zdravém
sebehodnocení a vlastním sebevědomí
Jsi online? – beseda řešící kyberšikanu a zneužívání sociálních sítí
Legální a nelegální drogy – seminář o drogové závislosti,
abstinenci, léčbě a prevenci
Poruchy příjmu potravy – přednáška s besedou o základech
správného stravování a o problémech ve vidění sebe sama
Legální a nelegální drogy – seminář o drogové závislosti,
abstinenci, léčbě a prevenci
Prevence neplánovaného těhotenství – přednáška, beseda
o plánovaném rodičovství a lidské sexualitě
Antikoncepce a těhotenství – seminář o antikoncepčních
metodách, průběhu těhotenství a pohlavních chorobách
Uprchlická krize v Evropě – problémy migrace, bezpečnostní rizika a
projevy xenofobie
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 (ve školním roce 2014/15 – dvě studentky).
 Angelaschule Osnabrück (gymnázium SRN) – partnerská škola, každý rok pravidelně
studijní pobyt pro dva studenty (ve školním roce 2014/15 - jedna studentka).
 Lycee St. Paul v Orleansu – partnerská škola ve Francii. Týdenní výměnné pobyty studentů
od r. 2003.

 Výměnný zájezd do Orleánsu
V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s Lycée St. Paul v Orleánsu se uskutečnil
výměnný zájezd ve dnech 6. 10. - 14. 10. 2014. Výměny se účastnilo 13 studentů. Na
programu bylo poznávání Orleánsu a jeho historie, návštěva Paříže – projížďka po Seině,
Eiffelova věž, čtvrť Montmartre, zámek a park Versilles, Amboise, Clos Lucè, vinařství
Duhard. Studenti se také zúčastnili vyučování spolu s francouzskými studenty (matematika,
biologie, angličtina).
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.
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 Pobyt francouzských studentů z Orleánsu v Plzni
Výměnný pobyt z partnerské školy St. Paul v Orleánsu se uskutečnil ve dnech 19. – 26.3.
2015. 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 a v Plzni muzeum loutek a pivovar. Studenti se zúčastnili hodin fyziky,
angličtiny a hudební výchovy.
 Výměnný pobyt v Bensheimu
Ve školním roce 2014/15 byla poprvé navázána spolupráce s německým gymnáziem
v Bensheimu a uskutečnila se výměna studentů ve dnech 23. – 25.9. 2014. Školu navštívilo
14 studentů se dvěma pedagogickými dozory. Proběhlo seznámení se studenty s účastí na
výuce, prohlídka města, exkurze do Mainzu a Heidelbergu.

 Výměnný pobyt studentů z Bensheimu v Plzni
Uskutečnil se ve dnech 13. – 16. 4. 2015. Kromě prohlídky školy, účasti na výuce a města
Plzně navštívili společně Mariánské Lázně a Prahu.
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4.7. Účast žáků v soutěžích
Olympiáda v Čj – okresní kolo I
Olympiáda v Čj – okresní kolo I
Olympiáda v Čj – okresní kolo II
Olympiáda v Čj – okresní kolo II
Přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo
III
Literární soutěž náš svět – III. kategorie

Karolína Kahounová
Anna Komzáková
Ondřej Drobil
Anna Marková
Sára Görgesová

2. místo
4. – 5. místo
5. - 6. místo
7. místo
1. místo

Karolína Kahounová

Literárná soutěž Rosteme s knihou

Karolína Kahounová

MIDV – Vzdělávací a kulturní centrum
Židovského muzea v Praze – literární soutěž
Daniel – I. kategorie
Soutěž v Aj – okresní kolo I B
Soutěž v Aj – okresní kolo II B
Soutěž v Aj – okresní kolo III
Okresní kolo konverzační soutěže v Nj I B
Okresní kolo konverzační soutěže v Nj II B
Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo B2

Karolína Kahounová

Čestné
uznání
Čestné
uznání
Čestné
uznání

Anna Marie Podlipná
Klára Zemanová
Petr Schneidr
Anna Marie Podlipná
Klára Zemanová
Kristina Rázková
Tereza Chuchlíková
Soutěž ve francouzském jazyce – kraj.kolo A1 Marie Buňatová
Soutěž ve franc. jazyce – krajské kolo A 2
Eva Svobodová
Lucie Wintrová
Certamen latinum – zemské kolo
J. Halámek
Tereza Chuchlíková
Olymipáda v zeměpise A okresní kolo
Filip Šauli
Olymipáda v zeměpise B okresní kolo
Jan Brada
Olymipáda v zeměpise C okresní kolo
Josef Bořík
OK Dějepisná olympiáda
Miroslav Mašek
Ondřej Knížek
Vojtěch Liška
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3. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
4. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
5. místo
9. místo

Pythagoriáda 6. třída
Pythagoriáda 6. třída
Pythagoriáda 6. třída
Pythagoriáda 7. třída
Pythagoriáda 7. třída
Pythagoriáda 7. třída
Pythagoriáda 7. třída
Pythagoriáda 8. třída
Pythagoriáda 8. třída
Matematická olympiáda Z6
Matematická olympiáda Z6
Matematická olympiáda Z7
Matematická olympiáda Z7
Stolní tenis – krajské finále kat. V. dívky
Orientační běh – Přebor škol Plzeňského
kraje kategorie DHV

Michal Pešťák
Vít Zábranský
Matyáš Josef Velc
Dan Vodička
Dominik Fiala
Jan Brada
Jáchym Tomášek
Petra Svobodová
Vojtěch Bořík
Vítězslav Rybář
Barbora Růžičková
Klára Drobilová
Vít Zábranský
Michal Pešťák
Jan Brada
Vojtěch Bořík
Církevní gymnázium
Církevní gymnázium

1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
5. místo
3. místo
4. místo
1. místo
3. místo
1. místo
9. místo
1. místo
2. místo

4. 8. Projekty a uskutečněné akce
 Projektwoche Plzeň – Metten
Společný projekt studentů naší školy (vybraní studenti z 3. A, 4. A, 5. A a 6.A ) se uskutečnil
ve dnech 6. – 9. 10. 2014 se studenty partnerské školy z Metten. Všichni společně navštívili
plzeňskou ZOO, Techmanii, pivovar a Mariánské Lázně. Zbytek týdne strávili v Metten,
Regensburgu a dalších místech v Bavorsku. Ubytování bylo v rodinách.
Fyzikální rok 2014/2015
 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_2014_-_Cirkevni_gymnazium_Plzen/
 V září na Dnech vědy a techniky si návštěvníci našeho stánku mohli sáhnout na mlhu, vyrobit
sirénu i kouzelnou knihu, poslat světlo do zatáčky, podívat se na sebe mikroskopem, odhalit
kouzlo podmořské sopky a prohlédnout si zbrusu nová hejblata a stroječky z naší školní
fyzikální dílny.
http://katkalip.rajce.idnes.cz/Dny_vedy_a_techniky_2014_Plzen_- _Cirkevni_gymnazium/
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V rámci naší expozice na Noci vědců 2014 se představil náš školní Komorní lahvový
orchestr, návštěvníky jsme naučili hrát na trubky, skládat origami, kouzelné knihy i
hexaflexagon. Nabídli jsme i laserovou hru, mikroskopické hádanky a mnohé další.
http://katkalip.rajce.idnes.cz/Noc_vedcu_2014_Plzen_-_Cirkevni_gymnazium/
Prosinec
Exkurze do Planetária pro primy v Techmania Science Center
Únor
První únorovou sobotu jsme se společně s žáky a jejich rodiči vypravili do liberecké
IQLandie a moc jsme si to všichni užili.

 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_2014/

 Od ledna do června se dvě družstva z naší školy účastnili soutěže Pohár vědy 2015. Soutěžící
týmy řeší ve čtyřech kolech fyzikální úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy.
Nejlepší týmy postupují do mezinárodního finále.
Náš tým kvartánů s názvem ŽYDLE (ve složení M. Nocarová, J Schaffer, V. Kuna, J.
Bořík, J. Burda a M. Korba) nejenže postoupil, ale i získal absolutní vítězství v soutěži.
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Soutěž Pohár vědy na MŠMT

17

Vítězný tým
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 V červnu se v Londýně zúčastnila naše vyučující fyziky mezinárodního setkání Science
on stage 2015 s projektem Papírová geometrie, což byl výběr z aktivit, které jsou
zařazovány do výuky matematiky.
http://www.matfyz.cz/clanky/422-ceske-uspechy-na-science-on-stage-v-londyne!reportaz
https://www.youtube.com/watch?v=-H3XeBThlag
 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. Ve své
činnosti centrum pokračovalo i ve školním roce 2014-15.
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
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-

při zahájení spolupráce s Mariellou společné vystoupení na 27. ZŠ

-

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 (včetně zpívání koled
s Českým rozhlasem v rámci pokusu o rekordní počet pěvců)

-

na Odpoledni plném překvapení Církevního gymnázia v Plzni

-

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) v Tetíně.
Ve školním roce 2014/15 měl pěvecký sbor přibližně 35 sboristů.
Mezi nejdůležitější akce sboru patří:
 Soirée Církevního gymnázia v Divadle Alfa
Žáci CG vytvořily s klavírním virtuózem a mistrem improvizace, s Jiřím Pazourem, společný
program, kde jednak sekundáni a terciáni představily vlastní písně, které na podzim
v hodinách Eh ve skupinkách tvořily a učili se je zpívat a prezentovat; za druhé si žáci CG
vyzkoušeli uměleckou improvizaci – s hudební improvizací se spojila improvizace taneční,
výtvarná, dramatická atd. Představení navštívily necelé dvě stovky diváků a sklidilo velký
úspěch.
 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Pěvecký sbor a nadšenci z jiných tříd a učitelé CG se společně scházeli ve volném čase, aby
na vánoční akademii CG zazpívali za doprovodu varhan první polovinu této vánoční skladby.
Odpoledního provedení se účastnilo 85 pěvců, každý z nich dostal na památku perníkovou
rybu s nápisem „Rybovka CG 2014“. Dopolední repríza se konala pro všechny žáky CG.
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 Muzikál Noc na Karlštejně
Projektu se účastnila 1/5 žáků CG – tedy cca 100 primánů – oktavánů: pěvecký sbor,
přípravný pěvecký sbor, dram. výchova I i II, komorní orchestr. Celý muzikál zazněl
v květnu v Divadle Alfa a měl takový úspěch, že se na přání rodičů „musí“ konat podzimní
repríza (27. 10. 2015).

Na škole nabízíme nepovinný předmět dramatická výchova, přípravný pěvecký sbor a komorní
orchestr.
Vypracoval: Mgr. Jakub Šedivý

Týden kurzů a projektů (první týden v září)
Primy
Sekundy
Tercie
Kvarty

intenzivní kurz anglického jazyka (sjednocení znalostí po ZŠ, vzájemné seznámení,
prohloubení slovní zásoby a komunikace v Aj, lukostřelba)
astrokurz (procházka sluneční soustavou)
ekologický kurz a exkurze Praha (Svědci a světci), návštěva meteorologické stanice –
Plzeň Mikulka a výchova k multikultuře
geologická a dějepisná exkurze (Karlštejn, Koněprusy, skanzen Stříbro)
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Kvinty

Sexty
Septimy
Oktávy

geologicko - geografická a ekologická exkurze: postvulkanická činnost v západních
Čechách (SOOS Františkovy Lázně, Komorní Hůrka u Františkových Lázní,
Krásenská rozhledna, přírodní rezervace Smraďoch u Mariánských Lázní, geopark
Mariánské Lázně.
Hudební exkurze: Po stopách hudebních skladatelů v Západních Čechách (k tomuto
tématu vznikl projekt: “Vytvoření autorského krátkého filmu“
intenzivní kurz německého a francouzského jazyka
společenskovědní kurz (projekt Holocaust, návštěva Staré synagogy) a přírodovědní
kurz (exkurze Temelín, Spálené Poříčí, pivovar Plzeň)
sportovní kurz v přírodě (Rožmitál pod Třemšínem)

Poznávací zájezdy, exkurze a kurzy
 Exkurze Francie (září 2014)
Program: Mont Blanc, Verdun, Azurové pobřeží (poznání historie, církevních a historických
památek, přírody a kultury Francie
 Jazykový kurz francouzského jazyka pro 6. B – návštěva francouzského institutu v Praze a
Francouzské aliance v Plzni, konverzace s rodilým mluvčím
 Premier – Laegue Academy 2014 - Jugendbildungsstätte Saldmünchen SRN - čtyřdenní
setkání a diskuse českých a německých studentů gymnázií na téma: Qou vadis Evropo?,
Situace mladých lidí na pracovním trhu v Evropě
 Lyžařské kurzy pro sekundy (únor 2015)
 Lyžařský kurz pro kvinty (Saalbach – Hinterglemm, Rakousko) březen 2015
 Poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie (22. – 27. 3. 2015)
Poznávací a jazykově vzdělávací exkurze
 Exkurze Morava pro sexty
Program: Punkevní jeskyně, Muzeum lidových staveb Strážnice, Velehrad, Lednickovaltický areál, Mohyla míru Slavkov u Brna
 Botanický dvoudenní kurz pro kvinty v Rokycanech
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 Kurz vodní turistiky pro kvarty (31. 5. – 2. 6. 2015)

 Exkurze do České televize 10. 12. 2014 (primy – tercie)

 Se školou na golf
 Sportovní den
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Projekty společenskovědní sekce
 Seminář septim v Terezíně (15. – 17. 10. 2014)
Studenti septim se již tradičně zúčastnili vzdělávacího semináře v Památníku Terezín, jehož
součástí byla nejenom prohlídka autentických prostor bývalého ghetta, ale i přednášky,
workshopy a beseda s pamětníkem.
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 Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. A)
 Přednáška doc. Ladislava Cabady: Vývoj české společnosti po roce 1989 – pro sexty a oktávu
 Kdo, když ne my – v rámci oslav 25. výročí Sametové revoluce se uskutečnila tato akce a to
v rámci projektu Díky, že můžeme, do kterého se zapojilo více škol v ČR. Hlavními
organizátory byli sami studenti. Cílem bylo prostřednictvím této akce poděkovat za změny,
které přinesl listopad 1989 a informovat veřejnost o pohledu na svobodu dnešních mladých
lidí
 Příběhy bezpráví – Jeden svět na školách a beseda s pamětníkem listopadu 1989
 Exkurze „Židovská Praha a literatura“ (návštěva Židovského muzea, Stavovského divadla,
synagogy a hřbitova)
 Historická exkurze po stopách J. S. Koziny (seznámení s historií Chodska, turistika,
dramatizace dějin, práce ve skupinách, hry)
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 Beseda s pamětníkem 2. světové války (p. Gerhard Koppe ze SRN líčil své zážitky + beseda
se studenty)

 Beseda se zástupcem diplomatické mise Státu Izrael p. Eranem Yuvanem (prezentace faktů o
současném Izraeli a motivace studentů k účasti na soutěži CEMACH)
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 Historicko – ekologická vycházka Starý Plzenec, hradiště Hůrka, rotunda sv. Petra a Pavla
pro sekundy (seznámení s historií regionu, ekologické návyky naší doby)
 Zeměpisná přenáška o Brazílii (Roman Berkovec) pro sexty
 Zeměpisná exkurze do sklárny Nižbor pro sekundy (poznání průmyslové výroby)
 Planeta Země 3000 (tercie, kvarty) – seznámení s regionem východní Afrika
 Exkurze do Státní vědecké knihovny v Plzni (sexty) – seznámení s historií SVK
 Dvoudenní meditační setkání v Praze pro tercie – Svědci a světci
 Seznamovací meditační dny pro primy v Holostřevech
Další drobné projekty

 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 asi 210 dětí i dospělých. Kurz vedli rodilí mluvčídobrovolníci (30 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 20. 7. 2014 do pátku 24. 7. 2015
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 17. 7. – 26. 8. 2015 a účastnily se ho tři družiny dětí v rozmezí 11 –
14 let. Na organizaci se podílelo 9 instruktorů a pomocných vedoucí, kuchařky, tři učitelé, lékař a
řada hostů.
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.
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Program letošního tábora se odvíjel od tématu celotáborové hry: Cesta kolem světa za 80 dní (dle
románu J. Vernea). Každý den tak táborníci prožili v jiné zemi. Poznávali tak specifika, zvyky a
kuchyni dané země.
Díky získané dotaci táborníci mohli každý den tvořit drobnosti, které si pak mohli odvézt domů.
Bylo to např. sombrero, indiánský lapač snů, loutky, korálky na ruku nebo krk, gumičkový přívěšek,
keramický skarabeus, vlastnoručně
batikované tričko, tvorba obrazů z
ovoce atd. Zároveň mohly být hry
posíleny o doprovodné rekvizity a
pomůcky – např. masky, nafukovací
balonky s potiskem, ohňostroj,
táborové peníze, velká barevná
mapa sloužící jako počítadlo skóre
apod.

Vypracoval: Mgr. Jakub Šedivý

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: 25. 5. 2015
Předmět inspekční činnosti: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních
zkoušek maturitní zkoušky, vykonaná v jarním zkušebním období roku 2015 u oboru vzdělávání 7941-K/41 Gymnázium (dálková forma) zaměřená na:
 zajištění podmínek pro řádný průběh ústní formy maturitní zkoušky před zkušební maturitní
komisí podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona
 jmenování členů zkušební maturitní komise podle ustanovení § 801 odst. 5 písm. c)
školského zákona
 splnění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky podle ustanovení § 80a odst. 1 a § 74
odst. 7, odst. 9 písm. a), d) a odst. 10 školského zákona
 činnost předsedy zkušební maturitní komise podle ustanovení § 80a odst. 2 školského zákona
Závěr: v kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení žádného ustanovení právních předpisů.
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5.2. Kontrola okresní správy sociálního zabezpečení v Plzni
Termín: 13. 11. 2014
Předmět kontrolní činnosti: Plnění povinností v nemocenském pojištění, pojistného a v důchodovém
pojištění.
Závěr: Ze strany zaměstnavatele byla zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení
kontroly. Nebyly shledány žádné závady.
5.2. Kontroly Krajské hygienické stanice v Plzni
Kontroly KHS byly ve školní jídelně provedeny, nebyly shledány žádné závady.

6. Zpráva o grantech a dotacích 2014/2015

Název

Finanční
podpora

Oprava sociálního zařízení

4.550.840,- Kč

Název

Finanční
podpora

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

20.000,- Kč
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

50.000,- Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – tělovýchovné aktivity

10.000,- Kč
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Název

Finanční
podpora

Letní jazykový kurz anglického jazyka

25.000,- Kč

Název

Finanční
podpora

Výměnné pobyty pro studenty z Bensheimu

100.000,- Kč

Název

Finanční
podpora

Využití ICT ve výuce

349.112,-Kč

OPVK Čtenářské dílny a jazykové kurzy pro učitele

558.145,-Kč

7. Činnost 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 výroční zprávu, investice, výsledky 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. 2014, návrh rozpočtu na r. 2015 a
návrh využití zisku z roku 2014.
Rada diskutovala o vizi a koncepčních záměrech, hodnotila působení spirituála, projednána
byla problematika nutných oprav (výměna oken, oprava sociálního zařízení, oprava dvorních fasád).
Školská rada, která navázala na činnost předchozí školské rady (v uplynulém školním roce
jednala končící školská rada jednou 6. 11. 2014), byla ustanovena v únoru 2015 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 (10. 2. a 4. 6. 2015).
Projednávány byly provozní záležitosti: zabezpečení školy, nový výdejový systém školní
jídelny, personální situace, nákup nových počítačů, změny ŠVP, dokončení oprav sociálního zařízení
v době letních prázdnin, státní maturity, přijímací zkoušky, propagace CG a dálkového studia.
Schválena byla výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014, projednána byla inspekční zpráva
ČŠI, projednáno bylo hospodaření školy, nutné opravy, diskutována byla situace v církevním
školství – financování tohoto segmentu v souvislosti s restitucemi.
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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. projekty, besedy, přednášky, koncerty a
meditační dny, pomáhá vytvářet pozitivní atmosféru školy.

Datum zpracování zprávy:
15. 10. 2015

Datum projednání na radě školy:
10. 11. 2015

Mgr. Daniel Petříček
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A. Přehled o hospodaření k 31.12.2014
(v Kč)

1. Neinvestiční příjmy a výdaje
a) příjmy
příjmy celkem

30 191 245 Kč
27 220 353 Kč

z toho st.dotace

Škola
ŠJ

23 490 000 Kč
3 703 000 Kč

rozvojový program MŠMT
rozvojový program MŠMT

12 153 Kč
15 200 Kč

účelové dotace

186 000 Kč

účel.dotace Plz.kraj (mez. pobyty)
účel.dotace Plz.kraj (Nordic walking)
účel.dotace Stat.m.P. - sbor
účel.dotace Stat.m.P. - Prevence
účel.dotace ÚMO 2 (let.Aj.kurz)
účel.dotace OŠMT (tech. vzděl.)
účel.dotace OŠMT (Vybírám - MD)
účel.dotace OŠMT (Těl. aktivity)
účel.dotace OŠMT (Summer Camp)
účel.dotace Plzeň 2015
účel.dotace - ICT ve výuce
účel.dotace - OP VK šablony

15 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
349 112 Kč
181 938 Kč

1 345 034 Kč
302 398 Kč
211 826 Kč

příjmy z VHČ
převod fondy (soc., rezervní)
dary
dary oprava Aula,ŠJ systém
dary oprava rekonstr. WC

124 575 Kč
262 287 Kč

ostatní výnosy

7 722 Kč
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b) výdaje
výdaje celkem

29 610 677 Kč
mzdové náklady
odvody SP a ZP
spotřeba - energie (el.plyn,voda)
účel.dotace - EU - OP VK Multimediální výuka
účel.dotace - EU - OP VK MV (mzdy+ odvody)
opravy a údržba
opravy Aula ( z darů)
použití soc.fondu
služby + ost. výdaje

rozdíl (+)

16 761 031 Kč
5 540 604 Kč
1 843 401 Kč
453 Kč
181 485 Kč

835 156 Kč
269 847 Kč
25 258 Kč
4 334 927 Kč

580 568 Kč

daň z příjmů

55 480 Kč

čistý zisk

525 088 Kč

1. Investiční příjmy a výdaje
a) příjmy
příjmy

1 137 713 Kč

dotace Rekonstrukce WC
příjem - dotace Protipožární dveře

104 112 Kč

čerpání invest. fondu Protipož. dveře

113 152 Kč

příjem - dotace ŠJ systém

66 062 Kč

čerpání invest. fondu ŠJ systém

91 504 Kč

celkem

1 512 543 Kč

rekostrukce WC
protipožární dveře Aula
šJ systém

1 137 713 Kč
217 264 Kč
157 566 Kč

celkem

1 512 543 Kč

b) výdaje
výdaje

rozdíl (+)

0 Kč

Datum zpracování přehledu:
19.3.2015

Datum projednání: 24.4.2015
rada ŠPO
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