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Příloha 1: statistické tabulky zpracované systémem Bakaláři

II. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Přehled o hospodaření k 31.12.2007
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. Blanka Študentová, 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.cg-plzen.cz
Od školního roku 2008/09: 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

1.4. Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:
79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (studium dálkové)
79-41-K/801 Gymnázium všeobecné (studium denní)
79-41-K/81 Gymnázium všeobecné (studium denní)
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1.5. Součásti školy

Název součásti
a IZO

Kapacita
součásti/cílová

Počet uživatelů
celkem

Počet vlastních
uživatelů

Počet pracovníků
součásti celkem
fyz.               přep.

Z toho počet
pedagogů -
přepočtený

Škola – denní
studium
IZO 040 527 867

530 494 494 59 48,4 45 31,6

Škola – dálkové
studium
IZO 040 527 867

100 57 57 - - - -

Jídelna
IZO 110 035 330

600/900 551 551 6 6 - -

Poznámka:
a.) Na dálkovém studiu zajišťují výuku učitelé z denního studia vyjma dvou externích pedagogů.
b.) Ve školní jídelně navíc vykonávalo praxi 6 učňů.
c.) Od 1. 1. 2008 bylo Plzeňským krajem schváleno navýšení kapacity školní jídelny z 600 na 900
strávníků.

1.6. Počet tříd a žáků

Počet žáků ve
všech
formách studia

Kód a název oboru

k 30.9.
2006

k  1. 2.
2007

Počet
tříd

Průměrný
počet
žáků na
třídu

79-41-K/801 – Gymnázium osmileté 494 493 16 30,8
79-41-K/401  - Gymnázium čtyřleté  DK 57 57 4 14,3
Celkem 551 550 20 -

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

59/48,4 45/31,6 43/2 16,9 43
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2.1. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Obsah vzdělávání – téma Vzdělávací instituce Počet účastníků Časový rozvrh
Školní maturitní komisaři Krajské centrum

vzdělávání a jazyk.škola
1 2 dny

Ředitelé škol Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 2 dny

Anglický jazyk – nová maturita Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 3 dny

Německý jazyk – nová maturita Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Francouzský jazyk – nová maturita Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Hry ve vyučování němčiny Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Psaní a jeho rozvoj (příprava na
pís. část státní maaturity)

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

2 1 den

Kurz angličtiny pro středně pokročilé Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 rok

Kurz Aj pro velmi pokročilé Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 rok

Microsoft Power Point Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Praktická dílna digitální fotografie Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Jezera ČR, riziková jezera v
Kyrgyzstánu, Amazonka

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Etika Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Squash Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 4 hod.

Den učitelů TV Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Den učitelů zeměpisu Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

2 1 den

Arbeit mit Lesetexten Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1

Den učitelů němčiny Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

2

O výuce slohu aneb Od slohu
k literární práci

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Zdravotně kondiční gymnastika Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Doškolovací kurz pro instruktory
snowboardingu

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Žákovské projekty ve vyučování
matematice

Descartes v.o.s. 2 1 den
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Charakteristika a ukázky dobrého
vyučování v matematice

Descartes v.o.s. 2 1 den

Den učitelů francouzštiny Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Nová maturita z francouzského
jazyka

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Studená válka II Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 4 hodiny

Hry ve vyučování Nj Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Hry a netradiční postupy ve
vyučování ruštiny

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Současná ruská literární a filmová
tvorba pro děti a mládež

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 1 den

Der Referenzrahmen Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 4 hodiny

Česká společnost na prahu moderní
doby

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 4 hodiny

Nauka o vlastních jménech
ve školní praxi

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk.škola

1 4 hodiny

2.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Předmět Celkový počet hodin
odučených týdně

Český jazyk 64
Anglický jazyk 102
Francouzský jazyk 50
Německý jazyk 50
Latina 16
Matematika 60
Biologie 32
Dějepis 33
Dějiny hudby 2
Dějiny umění 2
Hudební výchova 10
Výtvarná výchova 13
Fyzika 32
Chemie 28
Informatika a výpočetní technika 26
Občanská výchova 8
Religionistika 16
Zeměpis 28
Tělesná výchova 54
Základy společenských věd 14
Zdravotní tělesná výchova 2
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Seminář z Aj 2
Seminář z Fj 2
Seminář z Nj 1
Seminář z Bi a Che 1
Seminář z Ma 1
Seminář z religionistiky 1
Seminář ze zeměpisu 1
Seminář společenskovědní 1
Sborový zpěv 2

Všechny hodiny byly odučeny aprobovaně.

3. Údaje o přijímacím řízení

3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2008/09

Obor
Počet
přihlášených
žáků celkem

Počet žáků přijatých
celkem k 31.8.2007

Počet podaných odvolání
proti nepřijetí ke studiu

Počet žáků přijatých do
vyššího ročníku než
prvního

Denní 112 67 24 0
Dálkové 6 6 - 5

3.2.Přehled o absolventech, kteří maturovali ve školním roce 2007/08

Obor Počet
absolventů
celkem

Podali přihlášku
na VŠ

Podali přihlášku
na VOŠ

Podali přihlášku
na jiný typ
školy

Nepodali
přihlášku

Denní 59 57 1 0 2
Dálkové 14 5 0 0 9
Celkem 73 62 1 0 11

3.3. Údaje o absolventech

Výsledky přijímacích řízení absolventů CG - denní studium 2008

Tab 1: Přijatí absolventi, akademický rok 2007/08

třída počet
absolv.

hlásili se
na VŠ

nehlásili se
na VŠ

přijati
na VŠ

přijati
na VOŠ

nepřijati

8.A 25 24 96% 1 4% 24 100% 0 0% 0 0
8.B 34 33 97% 1 3% 32 97% 1 3,1% 1 3,0%
celkem 59 57 96,61 2 3,4 56 1,79 1 1,8 1 1,79
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Tab 2: Absolventi přijatí na více VŠ

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

8.A 23 11 12 52,2%
8.B 32 22 10 31,25%
celkem 55 33 22 40 %

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

třída přijatých na VŠ human., práva,
pedagogic.

ekon., přírodov.,
lékař., technic.

8.A 24 19 5(z toho2 i na human)
8.B 32 2 30
celkem 56 21 35

Pozn.: někteří z 8.A přijati na humanitní i technické směry

Výsledky přijímacích řízení absolventů CG - dálkové studium 2008

Přijatí absolventi, akademický rok 2007/08  4.D

počet absolventů hlásili se na VŠ přijati přijati na víceVŠ nepřijati
14 5          38,5% 4            80% 2              50% 1             20%

+(1 stud..už abs.VŠ)

14 5 4 2 1

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. 2008) 493 100 57 100
Prospěli s vyznamenáním 150 30,4 4 7
Prospěli 342 69,4 53 93
Neprospěli 1 0,2 0 0
Žáci vyloučení ze studia v průběhu
školního roku

0 0 0 0

V I. pololetí odešel 1 žák zpět na ZŠ.
K 31. 8. 2008 ukončili studium a přestoupili na odborné střední školy 4 žáci.
Ve školním roce 2007/08 studovali 4 studenti v zahraničí ( Ampleforth - UK, Osnabrück,
Metten – BRD a Francie)

Příloha 1:statistické  přehledy prospěchu, absencí a výchovných opatření ze systému Bakaláři
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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 Opravná zkouška
v září 2008

79-41-K/801
Gymnázium
osmileté

57 28 24 5 5

79-41-5/401
Gymnázium
čtyřleté DK

13 2 8 3 3

Poznámka:
- denní studium: 2 studenti vykonají maturitu v náhradním termínu v 11/2008 a 5/2009
- dálkové studium: 1 studentka vykoná maturitu v náhradním termínu v 5/2009

4.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2007/2008.

- nebyli žádní integrovaní žáci.

4.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovný poradce sleduje vývoj žáků na CG v několika liniích.
- péče o žáky vyžadující zvláštní péči (poruchy školní přizpůsobivosti, vývojové poruchy

učení, šikana) ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickými poradnami
- sleduje zájem studentů o vysoké školy  (dělení tříd na přírodovědnou a společenskovědní),

přihlášky na VŠ
- eviduje přijetí studentů na VŠ, procento přijatých studentů a poměr společenskovědních a

přírodovědných, technických směrů
- spolupracuje s třídními učiteli, ostatními učiteli a rodiči dle potřeby

Primárně preventivní program CG

Škola se zaměřuje především na primární prevenci. Témata jsou rozpracována do jednotlivých
ročníků v souladu s učebními plány předmětů biologie,chemie,občanská výchova,religionistika a
dle aktuálních problémů souvisejících s věkem studentů.Do preventivní koncepce školy patří také
spolupráce s rodiči,kterým nabízíme konzultace s odborníky a individuální pomoc.Spolupracujeme
s mimoškolními organizacemi,které se profesionálně zabývají prevencí na základních a středních
školách.

Organizace : Centrum lékařské prevence Plzeň
Občanské sdružení ALFA
Sdružení Ledovec
TEEN CHALLENGE Plzeň
Národní iniciativa pro život,o.p.s.
Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň
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Přehled akcí :

Prima: „Čas proměn“ (změny organismu v období dospívání,menstruační cyklus,
   použití hygienických potřeb a jejich distribuce – přednáška,beseda)

Sekunda: „Vyloučení negativních jevů“ (problematika šikany a rasismu – besed
sociometrický výzkum)

Tercie : „Tajemství života“ (početí,prenatální vývoj, antikoncepce a interrupce -    
           přednáška,beseda)

Kvarta: „Řekni drogám ne!“ (chem. podstata drog,působení na organismus,jejich   
            využití a zneužití – přednáška, referáty, videofilm)

Kvinta: „S tebou o tobě“  (reprodukční zdraví,ovulační cyklus,antikoncepce,
preventivní prohlídky,distribuce hygien. potřeb - přednáška,beseda)

  „Dvě hluboké propasti“  (mentální bulimie,mentální anorexie a jejich dopad     
            na organismus – přednáška,beseda a výstava fotografií)
 „Den s ulicí“ (divadelní představení členů terapeutických komunit,diskuse

                    s bývalými uživateli drog)
Sexta: „Vyloučení negativních jevů“  (asertivní chování,schopnost uznávání

autority,jednání s lidmi – přednáška, sociometrický výzkum)
 „The Action“  (BESIP TOUR 2008 – chování v silničním provozu – setkání
účastníky dopr.nehod,záchranáři a policisty)

Septima: „Jak poznám,že už jsem se zbláznil“   (duševní onemocnění, jejich projevy,
léčba, prevence – seminář)

    „The Action“ (BESIP TOUR 2008)
Oktáva: „Jak poznám ,že už jsem se zbláznil“

  „Jak se učit a studovat?“ (seznámení s novými metodami studia – seminář)

4.5. Účast školy na rozvojových programech

Název akce Finanční dotace
Comenius – Identitée europeéne 217 284,-Kč Comenius

35 000,-Kč KÚ Plzeň
Výměnné zájezdy

1. Orleán 4/08 a 5/08
2. Maďarsko 6/08
3. Krakov 9/08 15 000,- Kč Biskupství plzeňské

Ekologický projekt Limoges 70 000,-Kč
město Plzeň
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Projekt Církevního gymnázia Plzeň - NAVZDORY

Projekt vychází z toho, že novodobé české dějiny jsou v našem historickém povědomí (hlavně u
střední a mladé generace) silně deformovány a klasická školní výuka nepostačuje k tomu, aby byly
studenty dostatečně reflektovány.Úkolem projektu je v řadě aktivit, v nichž hlavní úlohu hrají
besedy s pamětníky, prohloubit znalosti našich studentů právě o nejnovějších českých
(československých) dějinách.Chceme, aby se studenti setkávali s osobnostmi, které NAVZDORY
režimu, politické moci projevily svoji osobní statečnost.Chceme, aby se studenti seznamovali s
historickými událostmi formou zážitku, aby si uvědomili roli vlastní identifikace s názorem na
minulost skupiny, etnického celku, národa i nadnárodního společenství. Projekt je určen především
pro studenty nejvyšších ročníků a předpokládá spolupráci vyučujících dějepisu, základů
společenských věd a českého jazyka a literatury. Je projektem dlouhodobým a není omezen jen
jedním školním rokem.

Příklady uskutečněných akcí:

říjen 2007 Wadowia, Krakov, Osvětim – poznávací zájezd pro vyšší gymnázium
Holocaust, Terezín, Osvětim – projektový den studentů
seminář v Terezíně pro vyšší gymnázium

listopad 2007 výstava v CG – Pocta všem, kteří vzdorovali
beseda s gen. Husníkem z Konfederace politických vězňů

prosinec 2007 výstava Zmizelí sousedé
leden 2008 Den holocaustu pro kvinty
duben 2007 Lidice, návštěva památníku, Projekt Vagón
leden 2008 Den holocaustu pro kvarty

4.6. Účast žáků v soutěžích

Olympiáda v Čj – krajské kolo
Kategorie I

Kateřina Šubrtová 3. místo

Olympiáda v Čj – krajské kolo
Kategorie I

Adam Pašek 6. místo

Olympiáda v Čj – krajské kolo
Kategorie II

David Maule 2. místo

Soutěž ve Fj – krajské kolo
Kategorie A1

Šárka Fenclová 1. místo

Soutěž v Aj – okresní kolo
Kategorie I B

Gabriela Doležalová 1. místo

Soutěž v Aj – okresní kolo
Kategorie II B

Kateřina Nenáhlová 3. místo

Soutěž v Aj –okresní kolo
Kategorie III

Olga Leherová 6. místo

Konverzační soutěž v Nj – okresní kolo
Kategorie II B

Hana Mózerová 3. místo

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Výtvarná soutěž – Bilické příběhy, kat. III

Dorian Marchesi 1. místo

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Výtvarná soutěž – Bilické příběhy, kat. III

Matěj Forejt
Magdalena Čížková

3. místo

Literární soutěže:
Příbram Hanuše Jelínka Vojtěch Bílý 1. místo
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Mělnický Pegas Barbora Novotná 2. místo
Strašice K. Vokáče Barbora Novotná 1. místo
Šuplíky Barbora Novotná 2. místo

4.7. 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. Inspekce, kontroly

- ČŠI – ekonomika školy ve dnech 6., 8. a 9. 11. 2007
(výsledek – bez závad)

6. Činnost školy

Zpráva o činnosti Školské rady a Rady ŠPO

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., byla k 10. 12. 2005 zřízena Školská rada.
Počet volených členů školské rady je 9 ( z toho 2 členové z řad rodičů, 3 z řad učitelů, 3
zástupci zřizovatele a 1 zástupce studentů).V uplynulém školním roce zasedala ŠR 3x.
Úkolem RŠ je schvalovat školní vzdělávací programy, školní řád a jeho změny, výroční
zprávu o činnosti školy a o hospodaření, podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy,
projednává inspekční zprávy a návrh rozpočtu na další rok.
Ve školním roce 2007/08 nebyly evidovány žádné stížnosti.
Rada ŠPO byla ustanovena dle školského zákona §132 s tím, že plní úkoly správní rady.
Rada byla jmenována zřizovatelem a v uplynulém školním roce zasedala dvakrát.

7. Závěr

Církevní gymnázium je školou, která poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání zakořeněné
v křesťanské tradici, respektující osobnost studenta, školou, která je otevřená celoevropské
perspektivě. Vynikajícím způsobem plní i svůj základní úkol, dát solidní vzdělání a dobrou
výchovu svým studentům. I o tom se lze přesvědčit, především velkou úspěšností při přijímání
k vysokoškolskému studiu.
Řada aktivit nad rámec standardního rozsahu např. besedy, přednášky, koncerty, nebo
meditační dny, pomáhající stmelovat kolektivy a vytvářející pozitivní atmosféru školy.

Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy:
          30. 09. 2008 13. 10. 2008

Mgr. Daniel Petříček
ředitel školy
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy

A. Přehled o hospodaření k 31.12.2007
(v Kč)

a) příjmy

příjmy celkem 23 871 582 Kč

z toho st. dotace škole 18 661 200 Kč
ŠJ 2 283 000 Kč

účelové dotace 122 063 Kč
z toho MŠMT na PC 20 000 Kč

ČBK (Ekol.) 52 063 Kč
Magistrát m.P. (Ekol.) 50 000 Kč

příjmy z VHČ 1 221 993 Kč
ost. příjmy (vč. čerpání fondů) 283 866 Kč
dary 1 299 460 Kč
z toho dar Regensburg (okna) 999 006 Kč

b) výdaje

investiční výdaje 0 Kč

neinvestiční výdaje celkem 23 706 539 Kč

z toho
náklady na mzdy zaměstnanců 12 144 263 Kč
OPPP 553 420 Kč
odvody ZP a SP 4 424 938 Kč
stipendia 0 Kč
ostatní provozní náklady 6 583 918 Kč

rozdíl (+) 165 043 Kč

Datum zpracování přehledu: Datum projednání:

25.3.2008
rada ŠPO -
1.4.2008
rada školy -
9.4.2008

Mgr. Daniel Petříček
ředitel školy


