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Část I - Základní údaje o škole
Název, sídlo, právní forma, IČ:
Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
(zřizovací listina č. j. 14750/SM/2009)
Sídlo: 516 11 Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
IČ: 60884703
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel školy:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
Sídlo: 500 03 Hradec Králové, Pivovarské nám. 1245
Údaje o vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Pavlína Školníková
Zástupce ředitele školy: Mgr. Petr Kačírek
Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Bořková
Adresa pro dálkový přístup:
www.grk.cz
e-mail: gymrk@grk.cz
Školská rada:
Členové školské rady do 11. 7. 2021:
Zástupce rodičů: Ing. Věra Horníčková
Zástupce žáků: Vít Polnický (od 1. 1. 2020 Filip Novák)
Zástupce školy: Mgr. Eva Nouzová, Mgr. Soňa Tyčová
Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová (předsedkyně), Ing. Ivana Skřítecká
Ve školním roce 2020/21 se školská rada sešla dvakrát a řešila záležitosti, které jí přísluší ze
zákona. Členové rady jsou v pravidelném e-mailovém kontaktu a záležitosti školy často
předjednávají on-line.
Volby do nové školské rady z řad pedagogů a rodičů a zletilých studentů se uskuteční 6. 10.
2021.
Charakteristika školy:
Škola se skládá ze čtyř vzájemně propojených budov. Ve dvou budovách probíhá vlastní
vzdělávací činnost. Sportovní hala Romana Šebrleho slouží nejen pro potřeby výuky, ale je
také předmětem pronájmu. V tzv. „vile“, v níž byla ve školním roce 2020/21 dokončena
rekonstrukce, je šest bytů pro zaměstnance školy. Všechny byty jsou zaměstnanci školy
využívány. Ke škole dále náleží dvůr, který částečně slouží jako parkoviště. Parkoviště má
kapacitu cca 18 vozů, na dvoře jsou umístěny také přístřešky na jízdní kola a koloběžky. Dále
ke škole náleží také hřiště s umělým povrchem a venkovní učebna vybavená nábytkem a
obklopená zahradou.
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Jedna třída, kabinet a sklad, které jsou součástí Haly Romana Šebrleho a jsou oddělitelné od
provozu školy, jsou od roku 2016 pronajaté Regionu Panda, který se zabývá projektovou
činností, zejména v příhraniční spolupráci.
Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v jedné třídě
osmiletého a dvou třídách čtyřletého studia v každém ročníku.
Počet otvíraných tříd – dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia –
považujeme za výhodný jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy
a její údržba, velký výběr volitelných předmětů apod.).

Část II - Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
Seznam studijních oborů:
79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky
79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků

Část III - Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Údaje o personálním zabezpečení školy (k 31. 7. 2021):
Počty pracovníků
pedagogové
nepedagogové
celkem
Z celkového počtu pracovníků:
trvalý pracovní poměr
na dobu určitou

fyzický
39
10
49

přepočtený
35,76
7,65
43,41

40
9

Část IV - Údaje o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky v tomto školním roce proběhly v termínech 3. a 4. 5. 2021 (čtyřleté
studium) a 5. a 6. 5. 2021 (osmileté studium), 2. a 3. 6. 2021 (náhradní termíny pro oba
obory). Vedle společné části z matematiky a českého jazyka organizované CERMATem jsou
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započítávány výsledky studia na základní škole (20 % celkového hodnocení). Bonifikaci
mohou žáci získat také za výsledky v soutěžích pořádaných MŠMT.
Do prvního kola pro obor 79-41-K/41 se přihlásilo 79 žáků 9. tříd. Celkem bylo přijato 54
žáků. Škola nevyhlašovala druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium.
Do osmiletého studia se hlásilo celkem 101 žáků základních škol. Přijato bylo 30 žáků, všichni
s výborným prospěchem.

Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 2021/22

Kód oboru

Název oboru

79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
* odevzdali zápisový lístek

Počet studentů
Přihlášených
79
101

Přijatých *
54
30

Část V - Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a
maturitních zkoušek
Prospěch žáků ve škole (údaje ke 31. 8. 2021 za 2. pololetí 2020/21):
osmileté gymnázium
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
celkem

počet žáků
30
29
29
31
30
29
26
26
230

vyznamenání
23
22
17
23
14
16
7
16
138

neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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čtyřleté gymnázium
ročník
1.
2.
3.
4.
celkem

počet žáků
53
58
55
41
207

vyznamenání
19
13
15
10
57

neprospělo
0
1
1
1
3

Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k 30. 6. 2021:
Kód oboru

79-41-K/41
79-41-K/81

název oboru

gymnázium všeobec.
gymnázium všeobec.

počet žáků
celkem
nepřipušť. prospělo
41
26

0
0

Hodnocení chování žáků
Na konci roku žádný žák neměl sníženou známku z chování.

Výchovná opatření
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Podmíněné vyloučení ze školy
Vyloučení ze školy

Počet
9
0
9
7
-

Převažující důvody:
a) Pozdní příchody
Omlouvání absence
b) Vynikající reprezentace školy
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neprospěl
o
3
0

přihlášeno
na září
4
0
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Část VI - Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném
poradenství
Metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Miroslava Dernerová.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s PPP v Rychnově nad
Kněžnou, metodička prevence se pravidelně účastní schůzek s metodikem prevence při PPP
v RK a krajskou koordinátorkou prevence. Dále spolupracujeme s centrem OD5K10, které pro
nás realizuje semináře primární prevence pro žáky.
Studenti se v rámci prevence SPJ zúčastnili kvůli koronavirové epidemii pouze některých akcí,
např.:
Adaptační kurz (3 dny) – pro 1. ročníky VG
Adapťáček (2 dny) – pro primu
Další plánované akce, případně akce přesunuté z 2. pololetí minulého školního roku, se
rovněž kvůli koronavirové epidemii nemohly konat.

Výchovnou poradkyní ve školním roce 2020/2021 je Mgr. Iva Bořková. Působí v oblasti
pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství. Podporuje nadané žáky, žáky se
specifickými poruchami učení a žáky s odlišným mateřským jazykem. Pomáhá jim s řešením
vzdělávacích a výchovných problémů a náročných či problémových životních situací. V rámci
kariérového poradenství poskytuje informace o možnostech dalšího studia (např.
prostřednictvím kariérového dne). Nedílnou součástí celého procesu je i aktivní spolupráce
se zákonnými zástupci žáků.
Organizuje adaptační kurzy pro žáky nastupující do prvních ročníků, které jim pomáhají se
začleněním do nového třídního kolektivu a prostředí školy.
Je garantem školního parlamentu, který žákům umožňuje přímo se podílet na organizaci
chodu školy (např. vznášením připomínek a podnětů, aktivním zapojením do nejrůznějších
akcí školy).
Spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogy a se školní metodičkou
prevence Mgr. Miroslavou Dernerovou. Společně s ní organizuje preventivní akce pro žáky v
oblasti drogové prevence, prevence alkoholu, kouření či rizikového chování a dále
nejrůznější prezentační akce školy (např. Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Den
otevřených dveří se vstupem do výuky pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, Den otevřených
dveří pro širokou veřejnost, Zahradní slavnost).
Aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickým
centrem a Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou.
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Dále navazuje spolupráci se všemi institucemi a organizacemi, které se zaměřují na
vzdělávání a výchovu mládeže.

Část VII - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Každý pedagogický pracovník má podle příkazu ředitele školy povinnost zúčastnit se alespoň
jedné akce v rámci DVPP za školní rok. Škola podporuje ty učitele, kteří mají zájem o DVPP,
ve větším rozsahu. Průběžně pokračuje doškolování nových pracovníků v rámci přípravy ke
státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy
(příp. nově získali tuto kvalifikaci):
Pedagogičtí pracovníci

Školení ve školním roce 2020/21 probíhala převážně formou online kurzů, webinářů, přesto
se pedagogové zúčastnili těchto školení:
Tradiční podzimní geologická exkurze (2 pedagogové)
Živé slovo – vychutnat si, upoutat, oslovit
Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka (2 pedagogové)
Základy programování v Pythonu
Paraziti kolem nás
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 2
Sestavy v programu Bakaláři
Jak vést žáky k smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit
Program Bakaláři - připravujeme úvazky pro nový školní rok
Program Bakaláři – tvorba rozvrhu a moduly pro organizaci výuky (cyklus webinářů)
Jak učit žáky mluvit v angličtině s jistotou
Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka
Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků
Digitální technologie ve výuce cizích jazyků
S učebnicí Schritte aktivně a interaktivně
Stammtisch (kulatý stůl pro vyučující německého jazyka) na téma Vyučování trochu jinak
aneb reálie s internetovými platformami
Pearson and BBC Live Classes
Přípravný kurz k FCE
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Wocabee – Způsoby obohacení on-line výuky v cizích jazycích
Virtuální realita
Mentoring
Konzultační semináře pro management škol
Právo pro školy
Nepedagogičtí pracovníci
Seminář Daně ze závislé činnosti
Seminář FKSP
Seminář VEMA
Škola se nezapojuje do programů celoživotního vzdělávání.

Část VIII - Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy na veřejnosti:
 den otevřených dveří
 Noc vědců – účast v celostátním projektu – forma on-line
 Adapťáček s účastí rodičů
 slavnostní vyřazení maturantů ve venkovní učebně
 charitativní sbírka Život dětem – prodej srdíček po škole a ve městě
 sběr papíru
 spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem
 spolupráce školy s dalším regionálním tiskem – Orlický týdeník, Noviny Rychnovska
atd.
 školská výstava – on-line
 prezentace školy na ZŠ v regionu
 vedení kroniky školy
 úřední deska o aktivitách školy v ulici Hrdinů odboje
 internet – webové stránky školy
 informační systém Bakaláři (škola – rodiče)
 Facebook
 Microsoft Teams
 školní ročenka
V tomto školním roce se mnohé tradiční akce neuskutečnily z důvodu distanční výuky a
přísných epidemiologických opatření (charitativní sbírky, zpívání v nemocnici, vánoční
program, Schützův pohár, zahradní slavnost…).
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Školní úspěchy v soutěžích ve školním roce 2020/2021
SOUTĚŽ
Matematická olympiáda

OKRESNÍ KOLO
Kategorie Z6
2. místo
Zuzana Sajdlová
, 1. A8
3. místo
Michal Mareš,
1. A8
Kategorie Z7
1. místo
Vojtěch Holeče
k, 2. A8
Kategorie Z9
1. místo
Eduard Linhart,
4. A8

Matematický klokan

Kadet
1. místo
Patrik Dostálek,
3. A8
2. místo
Eduard Linhart, 4.
A8
Junior
1. místo
Veronika Novotná,
6. A8
2. – 3. místo
Jiřina Perglerová,
6. A8
Student
2. místo
Vincent Drtík, 7.
A8
3. místo
Daniel Locker, 7.
A8
Kategorie E
Kategorie E
1. místo
1. místo
Pavel Preclík, 4.
Pavel Preclík, 4.
A8
A8

Fyzikální olympiáda
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KRAJSKÉ KOLO
CELOSTÁTNÍ KOLO
Kategorie Z9
2. místo
Eduard Linhart,
4. A8
Kategorie B
6. místo
Kateřina Holečkov
á, 6. A8
7. místo
František Linhart,
6. A8
Kategorie P
3. místo
Jiří Netík, 7. A8
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Zeměpisná olympiád
a

Soutěž
v anglickém jazyce

SOUTĚŽ
Ligvistická
olympiáda

Kategorie A
Kategorie B
5. místo
2. místo
Zuzana Sajdlová, 1. Vojtěch Holeček,
A8
2. A8
Kategorie B
Kategorie D
2. místo
12. místo
Vojtěch Holeček, Filip Novák, 8. A8
2. A8
13. místo
Kategorie C
Adam Klapal, 1. B4
6. místo
Karin Pichertová,
3. A8
Kategorie D
1. místo
Filip Novák, 8. A8
3. místo
Adam Klapal, 1. B4
Kategorie IIB
Kategorie IIB
2. místo
3. místo
Tobiáš Špunar, 4. Tobiáš Špunar, 4.
A8
A8
3. místo
Jan Klaška, 4. A8
Kategorie IIIA
2. místo
Adéla Dočkalová,
3. A4

OKRESNÍ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

Nekonalo se.

Regionální kolo
19. místo
Tobiáš Špunar, 4. A8
5. místo
Natálie Ptáčková, 4. A8

Soutěž ve francouzském Nekonalo se.
jazyce
Biologická
olympiáda

Kategorie B
Celostátní kolo se
v této kategorii nekoná
.

Nekonalo se.

Kategorie A
5. místo
Nikola Macněva, 3. A4
12. místo
Barbora Jedličková, 3.
A4
Kategorie B
4. místo
Jana Červinková, 6. A8
Kategorie C
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CELOSTÁTNÍ
KOLO
33. místo
Tobiáš Špunar, 4.
A8
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30. místo
Natálie Sršňová, 3.A8

Kategorie D
39. místo
Vojtěch Holeček, 2. A8

Ostatní soutěže:
Celostátní kolo soutěže digitální fotografie PhotoContest – 2. místo Kateřina Rolečková,
4.A8

V tabulce jsou uveřejněny všechny známé výsledky k datu 31. 5. 2021.
Z důvodu pandemie nemoci covid-19 byly některé soutěže pořádány v režimu on – line a
některé nebyly pořádány vůbec.

Část IX - Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a dalších kontrolách
Ve školním roce 2020/21 provedla ČŠI online kontrolní činnost v období 20. a 21. 5. 2021.
ČŠI se při své kontrole zaměřila na organizaci a průběh distanční výuky, neshledala žádné
porušení zákona ani jiných předpisů. Škola byla v rámci zpětné vazby během závěrečného
pohovoru hodnocena velmi dobře.
18. 6. 2021 proběhla finanční kontrola ve veřejné správě podle § 9 zákona č. 320/2001 Sb.
Kontrola neshledala žádná závažná pochybení.

Část X - Základní údaje o hospodaření školy
viz příloha
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Část XI - Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Mezinárodní projekty:
Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států:




Výměnný program se Slovenskem (Oravská Polhora) – nižší gymnázium – pro letošní
školní rok program přesunutý na další školní rok
Erasmus+ - z důvodu pandemie covid – 19, byla podstatná část schválených programů
odložena na pozdější dobu a všechny tři projekty byly zároveň prodlouženy
Výměnný program s Německem – vyšší gymnázium – grant z Česko-německého fondu
pro budoucnost 110 100,- Kč – pro letošní rok přesunutý na příští školní rok

Část XII - Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme.
Gymnázium v letošním roce neorganizovalo z důvodu šíření koronaviru testování znalostí
anglického jazyka zaměstnanců společnosti Assa Abloy, která je jedním z největších
průmyslových podniků v regionu. Zaměstnanci školy testují a hodnotí zaměstnance firmy
každý rok.

Další vzdělávání:
Zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky.
Každý kalendářní rok jsou prováděna školení pro řidiče referentských vozidel, podle potřeby
školení PO, zdravotnický kurz.
Nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy
(změny zákonů, vyhlášky, software…)

Část XIII - Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Dotace
* V rámci příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2021 navýšení na polytechniku (14,08
tis Kč), na nostrifikace (10,7 tis Kč) a na Microsoft (89,257 tis Kč)
* Erasmus+ - 3 projekty na období 2019-2021 (KA2, 27.060 EUR, 19.518 EUR, 23.208 EUR)
– projekty prodlouženy, ukončení až v roce 2022
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*
Dotace MŠMT projekt „Zvýšení kvality výuky na Gymnáziu Rychnov nad Kněžnou II“
(celková výše 1 032,951 tis Kč) – projekt prodloužen
* Dotace Královéhradeckého kraje (MUP - 2 projekty celkem za 85,5 tis Kč) – prostředky
nevyčerpány a převedeny na další rok

Část XIV - Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace:
Při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou vykonává svou činnost ZO ČMOS. ZO
zastupuje Mgr. Iva Bořková, v době její nepřítomnosti Mgr. Miroslava Dernerová. Vzájemné
povinnosti vedení školy a ZO jsou upraveny v kolektivní smlouvě. Ředitelka školy se s výše
jmenovanými i dalšími členy odborové organizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních
problémů, a to nejen v oblasti pracovně právních vztahů. ZO ČMOS se aktivně podílí na
chodu školy, zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o
zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP.
Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou:
Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu
práce v Rychnově n. Kn. informováni o možnostech absolventů gymnázií na trhu práce a
získávají přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás
zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad
Kněžnou. Spolupráce směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání.
S úřadem práce spolupracujeme také při obsazování pracovních míst na naší škole.

Spolupráce školy s dalšími subjekty:
Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty:
Město Rychnov n. Kn.
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Déčko Rychnov n. Kn.
Kultura s.r.o. Rychnov n. Kn.
AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn.
Úřad práce Rychnov n. Kn.
PPP Rychnov n. Kn.
5KA, nízkoprahové centrum
ZUŠ Rychnov n. Kn.
Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Plavecký bazén Rychnov n. Kn.
Okresní soud Rychnov n. Kn.
Dům s pečovatelskou službou Rychnov n. Kn.
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sportovní oddíly ve městě a okolí
ZŠ ve městě a okolí
atd.

Část XV - Další
Nostrifikační zkoušky
Škola koná na žádost zřizovatele pravidelně nostrifikační zkoušky pro cizí státní příslušníky.
Nadační fond Heřmana Astera
V roce 2016 byl zřízen Nadační fond Heřmana Astera. Fond zřídil pan Heřman Aster,
absolvent Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. z roku 1952, který pobývá v USA. Fond
vyplácí stipendia ve jménu pana profesora Václava Pospíšila za matematiku a pana profesora
Jana Dostála za fyziku. Nejlepší dva maturanti v ročníku tak dostávají jako podporu pro
studium na VŠ jednorázově částku 25 000,- Kč.
Škola nemá z fondu žádný příjem.
Nadační fond spravuje správní rada, kterou tvoří Mgr. Petr Kačírek (zástupce ředitele školy),
Mgr. Pavlína Školníková (ředitelka školy), Bc. Jana Šklíbová (účetní školy). Členové správní
rady nepobírají za práci žádnou odměnu.

Hlavními finančními akcemi školního roku 2020/2021 se staly:
Rekonstrukce bytu v 1. nadzemním podlaží ve vile (1/2021 – 7/2021) (1 019,643 tis Kč)
Opravy ve vile (topení, voda, podlahy) byty v přízemí a sklepní prostory (377,69 tis Kč)
Opravy a výměny rolet a žaluzií (325,25 tis Kč)
Opravy ve třídách (výměna podlahové krytiny) (48,63 tis Kč)
Oprava hromosvodu (42,35 tis Kč)
Opravy topení a vodoinstalace (26,26 tis Kč)

V Rychnově n. Kn. dne 30. 9. 2021

Mgr. Pavlína Školníková
ředitelka školy
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Schváleno školskou radou dne 12. 10. 2021
Za školskou radu:

Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně školské rady
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Zpráva o činnosti školy - rok 2020

Organizace:
Sídlo:

IČO:

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
Hrdinů odboje 36, 516 11 Rychnov nad Kněžnou
- zřízeno Královehradeckým krajem, zřizovací listinou
č.j.:14750/SM/2009
608 84 703

Právní forma: příspěvková organizace
Činnost:

vzdělávací

Obor:

79-41-K/81, 79-41-K/41

Zastoupená:

Mgr. Pavlína Školníková – ředitelka školy
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Telefon:

733 124 931-2

Vyhodnocení hospodaření školy
Výnosy hlavní činnosti (tabulka č. 1)
a) Výnosy z vlastních výkonů
řádek 3 – výnosy z prodeje služeb, účet 602
U pronájmu Sportovní haly Romana Šebrleho je naplněnost stále 100%. Oproti roku
2019 je mírný pokles ve výnosech z důvodu platnosti mimořádných opatření proti šíření
onemocnění COVID-19.
řádek 8 – výnosy z pronájmu, účet 603
Část naší budovy jsme pronajímali cizímu subjektu (Region Panda, z.s.), která tvořila
nezanedbatelnou finanční část (cca 21 tis. Kč pololetně), zbývající finanční prostředky
jsou z pronájmu služebních bytů.
b) Ostatní výnosy
řádek č. 10, uč. sk. 64
Tato částka obsahuje i stav účtu, na který se účtují veškeré příjmy od žáků. Jsou to např.
výběry financí na nákup učebnic, exkurze, zájezdy, výměnné pobyty apod. Protože
četnost těchto akcí je různorodá (některé akce jsou jednou za dva roky), tato část
nákladů je velmi pohyblivá oběma směry.
řádek č.14 – čerpání fondů, účet 648
V roce 2020 nebyl fond investic čerpán. Část plánovaných oprav byla pokryta
z provozních prostředků, kde byla částečná úspora nákladů z důvodů mimořádných
opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Část oprav byla přesunuta do roku 2021 a
budou financovány z fondu investic.
V roce 2020 nebyl tvořen ani čerpán fond odměn.

Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2)
a) Spotřeba materiálu
řádek č. 3, účet 501
Vývojový ukazatel je závislý na přídělu výši ONIV pro daný rok. Tento rok byl kladen
důraz na obnovu a dovybavení výpočetní techniky.
b) Spotřeba energie, účet 502
Spotřeba energií je dle vývojových ukazatelů energie za rok 2020 nižší, na což měla vliv
mimořádná opatření proti šíření onemocnění COVID-19, v rámci nichž byla na jaře i na
podzim omezena výuka.
- řádek č. 6 – voda – V roce 2020 byla spotřeba vody mírně nižší než v předchozím roce.
- řádek č. 7 - pára – Spotřeba oproti r. 2019 téměř stejná, na což má velký vliv vývoj
počasí (zimy). V roce 2020 byla, i přes avizovaný nárůst ceny, cena za jednotku
odebraného tepla stejná, což se odráží v celkové ceně, která je téměř stejná jako
- 18 -

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou za šk. r. 2020/2021

předchozí rok. Na základě avizovaného nárůstu jsme předpokládali vyšší cenu o cca o 50
tis Kč. Bohužel s „odhadem“ ročního nákladu na teplo se potýkáme stále s problémem.
Vývojový ukazatel ceny za MJ tepla není jasně daný a cena může být odlišná. Při odhadu
spotřeby v korunách můžeme vycházet pouze z přepokládané ceny stanovené na počátku
roku. Konečná cena je ale známa až konci ledna dalšího roku, kdy je zároveň vystavena
faktura. Proto se vždy při výpočtu nákladů jedná o pouhý odhad, který se snažíme co
nejvíce přiblížit skutečnosti.
- řádek č. 9 - elektrická energie – Při porovnání spotřeby roku 2020 a 2019 je spotřeba
v roce 2020 také mírně nižší, o tom svědčí i vývojový ukazatel.

c) Služby
- řádek č. 13 – opravy a udržování, účet 511
V rámci oprav jsme řešili zejména opravu bytů ve vile a dokončení oprav
souvisejících s výměnou palubkové podlahy ve Sportovní hale R. Šebrleho
realizovanou v roce 2019:
oprava bytů ve vile …..………………………………. 359,98 tis. Kč
oprava žaluzií a rolet.………….….……………….….. 204,31 tis. Kč
výměna odhlučnění ve sportovní hale…………………165,15 tis. Kč
oprava výměna obložení….….………............................ 80,29 tis. Kč
opravy – malování ………………………….………… 65,39 tis. Kč
oprava voda, odpady………............................................ 58,03 tis. Kč
oprava podlahových krytin..………………….………... 48,63 tis. Kč
oprava topení ………………………..………….……… 15,88 tis. Kč
oprava osvětlení v kabinetech a učebnách………………15,04 tis. Kč
oprava výtahu .................................................................. 12,81 tis Kč
oprava ICT ....................................................................... 12,33 tis Kč
oprava auta …………..……….………............................. 2,16 tis. Kč
drobné opravy .. ……………………………………….…0,50 tis. Kč
Celkem bylo poopravováno za 1.040,50 tis. Kč.
- řádek č. 14 – cestovné, účet 512
Výše cestovného byla v roce 2020 ovlivněna mimořádnými opatřeními proti šíření
onemocnění COVID-19, kdy byl omezen provoz školy v průběhu jara i podzimu.

d) Osobní náklady
- řádek č. 20 – semináře školení, řádek 527
DVPP je zakotveno v každoročním příkazu ředitele školy a pedagogové se neustále dále
vzdělávají.

e) Ostatní náklady
Náklady spojené s provozem – náklady související se státní maturitou, pojištění, atd.
Nárůst vývojového ukazatele je způsoben zajištěním pojištění právní ochrany.
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f) Skup. 55
- řádek 27 – náklady z drobného dlouhodobého majetku
Zakoupili jsme následující vybavení v celkové hodnotě 895,87 tis. Kč (majetek nad
3.000,- Kč), největšími položkami je počítačové vybavení a technika a následně nábytek,
uvádíme stručný přehled:
PC, monitory, notebooky, projektory
601,83 tis. Kč
Nábytek do kabinetů, knihovny, auly
125,00 tis. Kč
Stojany a přístřešky na kola
89,18 tis. Kč
Mikroskopy
29,00 tis. Kč
Úklidové vozíky
20,67 tis. Kč
Sportovní pomůcky
14,00 tis. Kč
Školní tabule
11,30 tis. Kč
Mobilní telefon
4,89 tis. Kč

Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3)
Hospodářský výsledek za rok je 176 378,26 Kč. Hospodářský výsledek vznikl ze dvou
důvodů, cena tepla byla nižší, než byla avizovaná na počátku roku 2020, z důvodu
mimořádných opatření se nepodařilo zrealizovat všechny naplánované opravy.

Finanční vypořádání dotací (tabulka č. 5)
Prostředky byly plně vyčerpány.

Tvorba a čerpání finančních fondů (tabulka č. 6)
a) Rezervní fond: Fond byl tvořen dle výše získaných sponzorských darů. Čerpaní financí
proběhlo v souladu se zák. č. 250/00 Sb.,§29 až 33.
b) Fond kulturních a soc. potřeb: Fond byl tvořen zůstatkem roku 2019 a přídělem z mezd
roku 2020. Čerpání bylo ve výši 280,18 tis. Kč dle stanoveného rozpočtu čerpání. Vše bylo
v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, v platném znění.
c) Fond odměn - Fond nebyl v roce 2020 tvořen.

Finanční fondy a jejich krytí (tabulka č. 7)
Všechny fondy jsou plně kryty.

Závěr
Rok 2020 byl od počátku ovlivněn mimořádnými opatřeními proti šíření onemocnění
COVID-19, v rámci nichž byla na jaře i na podzim omezena výuka i celkový provoz na
gymnáziu. Z důvodu mimořádných opatření, omezení ekonomiky a šíření onemocnění bylo
také problematické i ze strany dodavatelů dodržet termíny na práce a dodávky zboží. Některé
termíny oprav jsme museli přesunout nebo posunout. Začátek největší plánované akce, a to
- 20 -
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opravy bytů ve vile, bylo nutné odložit na podzim, ale poté nebylo bohužel možné stihnout
všechny naplánované práce. Část prací byla odložena na rok 2021.
V roce 2020 byl z důvodu zavedení distanční výuky kladen velký důraz na nákup
počítačového vybavení na gymnáziu. Bylo nakoupeno velké množství notebooků, aby bylo
zajištěno dostatečné vybavení pro plánovanou distanční výuku. Dále byly zakoupeny
projektory, tiskárny a zálohovací zařízení.
Část finančních prostředků byla využita na nákup nového vybavení kabinetů, školní knihovny
a prostor gymnázia, kde postupně obměňujeme zastaralý a nefunkční nábytek. V roce 2020
jsme pokračovali nákupem a obnovou vybavení k lepšímu využití venkovních prostor
gymnázia, byly zakoupeny stojany a přístřešky na kola pro žáky i zaměstnance.
V roce 2020 pokračoval dlouhodobý pronájem nebytových prostor pro Region Panda, který se
zabývá převážně projekty příhraniční spolupráce.

V Rychnově nad Kněžnou dne 3. 2. 2021

Vypracovala: Bc. Šklíbová Jana
Schválil: Mgr. Pavlína Školníková

Příloha: Rozborová část k tabulkám
Tabulky č. 1 – 13
Závěrečná zpráva o inventarizaci
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Příloha
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Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 1

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
Rok 2019
Číslo
řádku

Číslo účtu

UKAZATEL

Hlavní činnost
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
z toho: produktivní práce žáků
školné
stravné
poplatky za ubytování
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy
z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále
výnosy z prodeje materiálu
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku
čerpání fondů
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
Výnosy celkem (č.ř. 1+10+15+16)

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

sk. 60
601
602

603
604
sk. 64
641,642
644
645, 646
648
sk. 66
sk. 67

Rok 2020

Doplňková
činnost
2

Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

Vývojový
ukazatel
5=3/1
0,65

864 518,75

3
562 294,25

714 293,75

462 164,25

0,65

4

150 225,00

100 130,00

0,67

1 764 232,28

894 698,60

0,51

154 722,00
409,02
34 742 473,05
37 371 633,10

13 090,00
0,00
37 427 433,40
0,00 38 884 426,25

0,08
0,00
1,08
1,04

Datum: 2.2.2021

0,00

Vývojový
ukazatel
6=4/2

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 2

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
Rok 2019
Číslo
řádku

UKAZATEL

1
2

Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
28

z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky
potraviny
Spotřeba energie
z toho: voda
pára
plyn
elektrická energie
Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží
Aktivace a změna stavu zásob
Služby
z toho: opravy a udržování
cestovné
nájemné
telekomunikace
Osobní náklady
z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele
zákonné a jiné sociální pojištění
semináře, školení
ochranné pracovní pomůcky
příděl FKSP
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
z toho: odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouhodobého majetku
Finanční náklady
Daň z příjmů
Náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)

Rok 2020

4

6=4/2

1

2

skup. 50
501

2 793 270,73
997 663,65
166 955,29

2 568 774,17
822 050,66
103 771,07

0,92
0,82
0,62

502

1 795 607,08
229 362,58
1 258 042,50

1 746 723,51
213 455,42
1 231 846,00

0,97
0,93
0,98

308 202,00

301 422,09

0,98

6 886 608,43
4 090 505,71
121 400,00

0,32
0,25
0,10

14 832,51
26 169 334,51
19 236 797,00
6 353 704,76
144 638,00
17 824,00
370 881,00

2 224 097,03
1 040 503,79
12 485,00
19 263,00
14 685,27
32 295 455,01
23 825 487,00
7 929 833,57
11 105,00
33 598,00
466 655,84

54 477,00
1 457 175,00

48 694,00
1 554 043,77

603 314,00
853 861,00
10 767,43

658 175,00
895 868,77
16 984,01

0,89
1,07
1,09
1,05
1,58

0,00

3

5=3/1

Doplňková
činnost

37371633,10

Doplňková
činnost

Vývojový
ukazatel

Hlavní činnost

503,504
506,507,508
skup.51
511
512
518
518
skup. 52
521
524,525
527
527
527
skup. 53
skup. 54
skup. 55
551
558
skup. 56
skup. 59

Hlavní činnost

Vývojový
ukazatel

Číslo účtu

38708047,99

0,99
1,23
1,24
1,25
0,08
1,88
1,26

0,00

1,04

v Kč
Rok 2019
Číslo
řádku

UKAZATEL

Doplňková
činnost
2

Hlavní činnost
1

1

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)
Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

Datum: 2.2.2021
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0,00

Rok 2020
Doplňková
Hlavní činnost
činnost
3
4

176378,26

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Vývojový
ukazatel

Vývojový
ukazatel

5=3/1

6=4/2
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tab. č. 3

Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací za rok 2020
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

A. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění

v Kč na dvě desetinná místa

- z hlavní činnosti

176378,26

- z doplňkové činnosti

0,00

Celkem

176378,26

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodáření
Ukazatel

v Kč na dvě desetinná místa

Ztráta z hospodaření celkem

0,00

Krytí ztráty:
- na vrub rezervního fondu
- nekryto

C. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
v Kč na dvě desetinná místa
Ukazatel

Příděl ze
zlepšeného
výsledku hosp.

Stav k 31.12.2020
1

Rezervní fond - účet 413
Fond odměn - účet 411
Nerozděleno *)

x

Celkem

x

0,00
0,00

2
158740,26
17638,00

Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
3
158740,26
17638,00
x

176378,26

x

*) Uveďte důvody nerozdělení VH - komentář

Datum: 21.1.2021

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová
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Schválil: Mgr. Pavlína Školníková
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tab. č. 4

Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2020 (paragr. rozp. skladby)
Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
z toho:
Paragr.

Název součástí

1

2

mzdy
příspěvek
Odvody
(platy+OON) z
na provoz celkem
+FKSP z příspěvku
příspěvku na
na provoz
provoz
3

3121 Gymnázium F.M.Pelcla, Rychnov n. Kn.

CELKEM

4

5

4857247,00

8000,00

0,00

4857247,00

8000,00

0,00

Doplňový ukazatel limit mzdových prostředků
hrazených z příspěvku na provoz
Výsledek hospodaření z HČ po zdanění
v Kč na dvě desetinná místa
- z provozního příspěvku
0,00
- z vlastních prostředků
176 378,26
Celkem
176378,26

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Telefon: 733 124 931-2
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Organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Poskytovatel: Královéhradecký kraj, MŠMT

tabulka č. 5 (příloha č. 1A finanč. vypořádání PO)

Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních fin. aktiv v roce 2020
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanizmů
v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel

č. akce
(proj.)
EDS/
SMVS

Účelový
znak

číslo
jednací

a

b

c

d

A.1. Dotace celkem

Skutečně
čerpáno
k 31. 12. 2020

Vráceno v
průběhu roku
na účet
poskytovatele

Skutečně použito
k 31. 12. 2020

1

2

3

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné fin.
výpomoci při
finančním
vypořádání
4=1-2-3

32 134 749,00

0,00

0,00

32 134 749,00

31 956 589,00

0,00

0,00

31 956 589,00

v tom: jednotlivé dotační tituly
Přímé náklady na vzdělávání
v tom:

a) platy

33353

b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2018/2019 – Excelence středních škol 2019
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
v roce 2020
Podpora výuky plavání v základních školách v r. 2020

33038

23 029 856,00

23 029 856,00

180 000,00

180 000,00

8 746 733,00

8 746 733,00

178 160,00

178 160,00

33 040
33 070

0,00

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

33 071

0,00

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

33 075

Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku
Phmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích",
Modul
A a Modul
Modul C
Mimořádné
odměnyB,zaměstnanců
dětských domovů a dětských
domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v
souvislosti s onemocněním covid-19
programy Primární prevence rizikového chování na rok 2020 (sociální
prevence a prevence kriminality)
Dotace pro soukromé školy

0,00

33 079

0,00

33 080
0,00
33122

0,00

33155

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

33160

programy Primární prevence rizikového chování na rok 2020
(protidrogová politika)

33163

Soutěže

33166

0,00
0,00
0,00
0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

0,00
0,00
0,00
0,00

A.2. Návratné finanční výpomoci celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

v tom: jednotlivé tituly
0,00
0,00
A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)

32 134 749,00

0,00

0,00

32 134 749,00

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2020, snížené o vratky promítlé v úpravě rozpočtu
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,
pokud jste část prostředků vrátili již v roce 2020 na základě pokynu OŠ KÚ (nečerpání prostředků RP, úpravy přímých NIV), tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2020

sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem školství nevyplňujte

Sestavil: Bc. Jana Šklíbová
Datum a podpis: 20.1.2021
E-mail: sklibova@grk.cz
Tel.: 733124931-2

Kontroloval: Mgr. Pavlína Školníková
Datum a podpis: 20.1.2021
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tab.č. 5 a

Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2020
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
Poskytnuto

Použito

k 31. 12.2020

k 31. 12. 2020

Odvody na pojistné

7844931,00

7789576,44

55354,56

Odvody na FKSP

460597,00

460597,00

0,00

ONIV

441205,00

496559,56

-55354,56

8746733,00

8746733,00

0,00

Orientační ukazatele rozpočtu
přímých NIV (ÚZ 33353)

CELKEM

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Vratka dotace

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Telefon: 733 124 931-2
tab. č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
413
414
REZERVNÍ FOND
skutečnost
skutečnost
Stav k 1.1.2020

0,00

1095051,36

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč na dvě desetinná místa

FOND ODMĚN
Stav k 1.1.2020

Skutečnost
0,00

Ze zlepšeného výsledku hospodaření

Dary

3090,00

Dary

Nevyčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy
Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)

Zdroje fondu

Zdroje fondu

Překročení prostředků na platy

0,00

3090,00

0,00

Úhrada ztráty za přechozí léta
Posílení zdrojů fondu investic se souhlasem zřizovatele k převodu do
fondu investic

Odměny zaměstnancům

Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
Úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové
kázně
Dary (účelové, neúčelové- použití v souladu s podmínkami použití
RF)
Úhrada provozních výdajů dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin.
mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české
spolupráce)

Stav k 31.12. 2020

0,00

Použití fondu

0,00
v Kč na dvě desetinná místa

FKSP

13090,00

Skutečnost

Stav k 1.1.2020

377700,69

337442,40

Další rozvoj činosti PO

Základní příděl na vrub nákladů

466655,84

Použití fondu

0,00

350532,40

Zdroje fondu

466655,84

Stav k 31.12.2020

0,00

747608,96

Použití dle vnitřních směrnice

280182,00

Použití fondu

280182,00

Stav k 31.12. 2020

564174,53

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

Datum: 2.2.2021
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Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková
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tab. č. 7

Finanční fondy organizace a jejich krytí
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
Finanční krytí k 31.12.2020
Finanční fondy
příspěvkových
organizací

Číslo
účtu

Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31.12.2020

1
Fond odměn
FKSP
Fond rezervní
Fond rezervní
Fond investic

411
412
413
414
416

CELKEM

2

Běžný účet

Běžný účet FKSP

241

243

0,00
377 700,69
0,00
1 095 051,36
355 642,17

0,00
564 174,53
0,00
747 608,96
467 642,17

467 642,17

0,00
531 045,43
0,00
0,00
0,00

1 828 394,22

1 779 425,66

1 248 380,23

531 045,43

0,00
33 129,10
0,00

747608,96

V případě nekrytí finančních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

Datum: 2.2.2021
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Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková
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tab. č. 8

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2020
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa
ř.

investiční fond
( 416)
sl.1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1

stav fondu investic k 1.1.2020

PZ

2

příděl z rezervního fondu organizace

3

příděl z odpisů dlouhodobého majetku

4

invest. příspěvek z rozpočtu zřizovatele (kraje)

5

investiční dotace ze SR, SF

6

ostatní zdroje (dary)

7

ZDROJE FONDU CELKEM

8

opravy a údržba nemovitého majetku

9

rekonstrukce a modernizace

finanční krytí
sl.2

355642,17

355642,17

560180,00

560180,00

560180,00

560180,00

12 odvod do rozpočtu zřizovatele

448180,00

448180,00

13 POUŽITÍ FONDU CELKEM

448180,00

448180,00

467642,17

467642,17

467642,17

467642,17

NIV
IV

10 pořízení dlouhodobého majetku

SZNN

11 ostatní použití

14 stav fondu investic k 31.12.2020
14/a z toho:

KZ

skutečný IF ( bez dotací)

14/b

FRR - dotace kraje

14/c

ostatní dotace

Finanční krytí uveďte dle skutečnosti (shodné s tabulkou č. 7).
Vypracoval, jméno, podpis: Bc. Jana Šklíbová
Telefon: 733 124 931-2
Schválil: Mgr. Pavlína Školníková

Datum: 2.2.2021

Je nutné vyplňovat oba sloupce ( investiční fond a jeho finanční krytí)

Pro vyplnění výše uvedené tabulky je nutné postupovat dle §31 zákona č. 250/2000 Sb.
a schváleného odpisového plánu.
IV- investiční výdaje, NIV -neinvestiční výdaje,
SZNN - stroje a zařízení nezahrnuté do nákladů staveb, nad 40 tis. Kč
SR - státní rozpočet, SF - státní fond

- 28 -

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou za šk. r. 2020/2021

tab. č. 9

SKUTEČNÉ POUŽITÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2020
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
Rok 2020
Zdroje
Skutečnost
k 31.12.2020
celkem na akci

Věcný obsah
jmenovitě vypsat
8 Opravy a údržba nem ovitého m ajetku - NIV celkem

Fond investic

Jiné zdroje
(přísp. od zřizov.,
dotace ze SR, SF)

0,00

z toho: akce jmenovitě

0,00

9 Rekonstrukce a m odernizace - IV celkem
z toho: akce jmenovitě

0,00

10 Pořízení dlouhodobého m ajetku - SZNN celkem
z toho: stroje jmenovitě

0,00

11 Ostatní použití

12 Odvod do rozpočtu zřizovatele

448180,00

448180,00

13 Použití fondu celkem za rok 2020

448180,00

448180,00

Vypracoval, jméno, podpis: Bc. Jana Šklíbová

Datum: 2.2.2021

Schválil: Mgr. Pavlína Školníková
Na některé složitější a finančně náročnější opravy, rekonstrukce a modernizace celé hrazené
z fondu investic musí být zpracované investiční záměry.
Na tyto akce provedete vyúčtování, které bude obsahovat:
rekapitulaci jednotlivých plateb na danou akci, zápis o předání a převzetí díla,
stavební ohlášení, nebo stavební povolení s nabytím právní moci, jednotlivé faktury podepsané ředitelem
kolaudační souhlas, smlouvy o dílo (všechny platby musí být podloženy smlouvou)
Doklady budou založeny na škole u akce pro případnou kontrolu.
Do tabulky se uvede pouze název a celkový součet za danou akci.
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tab. č. 10

Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF
Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa
Číslo
Kategorie zaměstnanců
Průměrný Pracovníci-přepočtení Roční plat Průměrný Průměrná
počet
Přírůstky Úbytky
celkem roční plat platová
řádku
pracovníků počet
počet
třída
1

Učitelé

2

Vychovatelé

3

Učitelé odborného výcviku

4

Ostatní pedagogové

5

35,69

0,57

20888765

12

THP

2,33

0,33

1098028

9,5

6

Provozní pracovníci

4,52

0,03 1203076

2

7

Obchodně provozní pracovníci

8

Ostatní pracovníci

Celkem

42,54

0,9

0,03

x

x

Poznámka:
Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období 1-12 sumarizovaný za organizaci celkem
"Pracovníci přepočtění- přírůstky a úbytky" - stav pracovníků k 31.3.2020 a k 31.12.2020

Vypracoval:Bc.Jana Šklíbová Telefon:733124931 Datum: 2.2.2021 Odpovídá:Mgr.Pavlína Školníková
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tab. č. 11

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2020
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

doplňte ANO/NE

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
opravné položky netvoří, do tabulky se nebudou uvádět. ANO
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, opravné
položky tvoří, jsou uvedeny v tabulce.

NE

ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

v Kč

opravná položka v Kč

Pohledávky do 30 dnů

XXX

Pohledávky od 30 dnů do 1 roku
Pohledávky od 1 roku do 3 let
Pohledávky od 3 let do 10 let
Pohledávky starší 10 let
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

0

Pohledávky v probíhajících soudních a exekuč. řízeních

0

XXX

Vymožená částka v již ukončených soudních a
exekučních řízeních

0

XXX
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Název organizace Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 36

tab. č. 13

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2020
Kontrolní orgán
Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky

Předmět kontroly

Kontrolované období

kotrola plateb pojistného na veřejné
1.4.2016 - 31.8.2020
zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného

Zpracoval: Bc. Jana Šklíbová
Datum: 2.2.2021
Telefon: 731 124 931-2
Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková
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Kontrolní zjištění, závěr
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky.

