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Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 
 

1. Všeobecná část    

1. 1 Základní identifikační údaje o organizaci  

 

Název:             Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace 

   

Identifikátor: 600 009 998 

 

Adresa:  Ţitavská 2969 

   470 01 Česká Lípa 

 

      Právní forma:  Příspěvková organizace IČ: 62237004 

 

      Zřizovatel:  Liberecký kraj 

   právní forma: kraj   IČ: 70891508 

 

     Adresa zřizovatele: U Jezu 642/2a 

      461 80 Liberec 2 

 

     e-mail:                    gym-cl@gym-cl.cz 

     web školy:              www.gym-cl.cz 

 

     Škola sdružuje:  1. Gymnázium  IZO: 102 145 598 

   2. Školní jídelna              IZO: 108 029 085 

 

     Studijní obory:   název oboru:  Gymnázium 

                                   číselný kód studijního oboru: 79-41-K/41, 79-41-K/81   

                                   délka studia: čtyřleté 79-41-K/41 

     osmileté 79-41-K/81  

     Zaměření:  všeobecné 

 

     Učební plány: Školní vzdělávací program pro niţší stupeň Gymnázia Česká Lípa  

   Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa 
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1. 2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a 

doplňkové činnosti 

 

Gymnázium, Česká Lípa, se sídlem Ţitavská 2969, 470 01, je příspěvkovou organizací 

Libereckého kraje za účelem zajišťování vzdělávání a výchovy ţáků, je součástí výchovně 

vzdělávací soustavy. 

 

Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

- Střední škola 

- Zařízení školního stravování 

Činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu a § 119 pro zařízení školního 

stravování zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. 

Zařízení školního stravování vedle stravování ţáků zajišťuje také závodní stravování 

zaměstnanců organizace. 

 

Škola nabízí dva obory vzdělávání: 

- Gymnázium, osmileté studium 

- Gymnázium, čtyřleté studium 

Doplňková činnost dle zřizovací listiny 

- pronájem nebytových prostor 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci 

včetně lektorské činnosti 

 

1.3  Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení 

Na gymnázium přicházejí ţáci z pátých a devátých tříd, a to především ze základních škol z 

České Lípy, Nového Boru, ale i z dalších obcí a měst celého Českolipska. Všichni uchazeči o 

studium konají přijímací zkoušky. Škola zajišťuje ţákům stravování, ubytování nikoliv. 

Školní budova je v provozu od 8. 2. 1994 a postupně zastarává. Nejnaléhavější záleţitostí 

nutnou k řešení je zateplení budovy a výměna otvorů – v době zpracovávání této zprávy je 

toto ve fázi projektové přípravy. Zateplení školní budovy by mělo být realizováno do 1. 8. 

2015. Nutností je téţ obměna a modernizace zastaralého ţákovského nábytku. 

Ţáci mají k dispozici 19 kmenových tříd a 19 odborných učeben – hudební a výtvarná 

výchova, učebna a laboratoř biologie, fyziky a chemie, učebna dějepisu a zeměpisu, dvě 
učebny informatiky a výpočetní techniky a dále sedm učeben cizích jazyků. Kromě tělocvičny 

s umělou horolezeckou stěnou je škola vybavena také rozsáhlým venkovním sportovním 

areálem (travnaté hřiště s prostory pro atletické disciplíny, hřiště na basketbal, antukové kurty 

na volejbal či tenis). 



 4 

Součástí školy je dále knihovna a školní stravovna. Obědy jsou dováţeny ze Samostatné 

školní jídelny Česká Lípa, jelikoţ škola nemá vlastní vývařovnu. 

 

Ovšem vzhledem k tomu, ţe projekt školní budovy je staršího data, nepočítal s většími 

prostorami pro trávení volného času a provozování dalších školních aktivit. Ţákům je k 

dispozici jediná studovna a v budově chybějí prostory vhodné pro trávení času mimo 

vyučování (např. školní klub či místnost pro studentskou radu). Téţ učebny pro výtvarnou 

výchovu jsou prostorově nevyhovující. V budoucnu se proto škola zaměří na efektivnější 

vyuţívání stávajících prostor. Řešit je třeba téţ parkování automobilů na pozemku školy. 

 

Studijní výsledky ţáků školy mají solidní úroveň a úspěchů dosahují zejména v celé řadě 

soutěţí. Od roku 2011 se škola účastní programu MŠMT Excelence a v rámci Libereckého 

kraje i na celorepublikové úrovni v tomto projektu dosahuje velmi dobrých umístění. Daří se 

tak získávat nemalé finanční prostředky na platy učitelů. 

 

Program Umístění v kraji Získané finanční prostředky 

Excelence 2011        6. místo 102 360 Kč 

Excelence 2012 2. místo 205 025 Kč 

Excelence 2013 1. místo 226850 Kč 

 

Vývoj počtu ţáků k 30. 9. školního roku: 

       

Rok 2010 2011 2012 2013 

Počet tříd  20  20 19 18 

Počet ţáků 529 537 486 462 

Počet ţáků na jednu třídu 26,45 26,85 25,58 25,67 

Počet ţáků na jednoho 

učitele (přepočtený úvazek) 

12,93 13,16 12,56 12,86 

 

Od roku 2012 dochází k postupnému úbytku ţáků. Úbytek ţáků v roce je způsoben sníţením 

nejvyššího povoleného počtu ţáků v oboru 79-41-K/81 na základě rozhodnutí Rady 

Libereckého kraje ze dne 12. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2012. V souvislosti s tímto 

rozhodnutím smí škola od 1. 9. 2012 otevírat pouze jednu třídu osmiletého studia, tedy 

přijímat do tohoto oboru pouze 30 ţáků. Škola se snaţí optimalizovat případné negativní 

důsledku úpravou struktury učebního plánu (zejm. sníţením počtu výukových skupin). 
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1. 4   Údaje o pracovnících organizace  

 

Zaměstnanci  -  stav k 30. 9. 2013 

 Celkem/ţeny Pedagogové/ţeny Provoz 

škola/ţeny 

Provoz 

jídelna/ţeny 
ZPS/ţeny 

Fyzický počet    57/41 43/30 10/7 4/4 3/2  
Přepočtený počet   46,88 35,92 7,84 2, 75 1,96 

 

V důsledku poklesu počtu tříd dochází postupně téţ k poklesu počtu zaměstnanců. Škole se 

daří sniţovat počty zaměstnanců přirozeným způsobem, tj. především prostřednictvím 

odchodů zaměstnanců do starobního důchodu. 

        

      Pedagogičtí pracovníci 

 Odborná a pedagogická kvalifikovanost – 100 %  =  43 zaměstnanců s plnou 

kvalifikací 

 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 45,6 let z toho:  

o   2 pedagogičtí pracovníci ve věku do 30 let  

o 10 pedagogických pracovníků ve věku do 40 let  

o 17 pedagogických pracovníků ve věku do 50 let 

o   6 pedagogických pracovníků ve věku do 60 let 

o   8 pedagogických pracovníci ve věku nad 60 let  

Nepedagogičtí pracovníci 
 

 Správní zaměstnanci k 30. 9. 2013 (pracovní zařazení - kvalifikace): 

  

                  - hospodářka ÚSO   

                    účetní       VŠ   

         mzdová účetní ÚSO   

 

 Provozní zaměstnanci k 30. 9. 2013 (osobní číslo – kvalifikace): 

 

         232 ÚSO    

         206 SO 

         513 zákl. vzdělání 

         301 zákl. vzdělání 

         310 zákl. vzdělání  Důchodce   

         504 zákl. vzdělání 

         514 zákl. vzdělání 

         503 ÚSO   

         230 zákl. vzdělání 

         512 zákl. vzdělání 

302 ÚSO 
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2.  Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace  

Hlavní činností příspěvkové organizace v souladu se zřizovací listinou je pedagogická a 

výchovná činnost.   

V souvislosti s jejím prováděním vznikly v roce 2013 následující ekonomické výsledky. 

 

Příjmy: 

      

Výnosy celkem              26.835.009,40 

 

Ostatní výnosy z činnosti                     205.335,82 

Připsané úroky                                                                22.347,90 

výnosy z dotací a příspěvků                                    26.607.325,68  

z toho:                                      

            provoz      4.355.810,50  

            přímá dotace UZ 33353            20.666.419,- 

            Excelence UZ  33038                                       205.020,- 

            OPVK UZ 33031                                           1.237.966,- 

            OPVK UZ 33019 – part.projekt TechUp         116.110,18 

            Granty KÚLK                                                     26.000,- 

             z toho: Aktivitou proti nudě   10.000,- 

                         Ve zdravém těle….      5.000,- 

                          Podporujeme talenty  11.000,- 

             

 

Výdaje: 

 

Náklady celkem                                                                    26.834.445,51 

 

Vybrané provozní náklady: 

Spotřeba materiálu                                                                      662.180,75  

Spotřeba energie                                                                      1.795.527,33 

Sluţby (opravy, cestovné, ostatní sluţby)                               1.248.748,71 

Reprezentace                                                                                   4.827,- 

Odpisy                                                                                         938.950,50 

Náklady z DDHM                                                                    1.290.978,- 

Ostatní náklady z činnosti                                                             73.360,40  

 

 

 

Přímé náklady:                            Rozpočet                    Skutečnost 

 

Celkem UZ 33353                      20.666.419,-                  20.666.419,- 

Platy                                           14.927.358,-                  14.927.358,- 

OON                                                  50.000,-                         50.000,- 

Odvody-poj.                                 5.092.301,-                    5.080.836,- 

FKSP                                               149.276,-                       149.597,73 
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ONIV                                               447.484,-                       458.627,27 

Z toho:  spotřeba materiálu (UP)   120.497,65                                                                 

              cestovné a ost. sluţby        72.166,- 

              náhrady za nemoc              52.528,- 

              zákonné pojištění               38.104,62 

              jiné soc. náklady                85.258,-      (prev.prohlídky, přísp. na stravování) 

              ostatní náklady                   27.185,-      (odměny – maturitní komise) 

              náklady z DDHM               62.888,-  

 

 

Fondy – stav k 31. 12. 2013             :                          
               Fond odměn           80.646,-      

               Rezervní fond        341.709,97         

               FRIM         464.361,20  

               FKSP         234.743,58                                                     

 

                                                    

Stav účtů k 31.12.2013 

         

BÚ:                                  300.561,12 

Spořící konto k BÚ:     3.826.940,96       

BÚ  FKSP:                  209.802,21 

BÚ jídelny:                      340.519,76 

 

Stav pokladny k 31.12.2013:    2.974,- 

 

Stav cenin k 31.12.2013:   880,- 

 

 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2013:   + 563,89 Kč 

 

Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody, příděl FKSP, ONIV byl zcela vyčerpán, 

stejně jako ostatní účelové dotace a příspěvky. 

                                                                            

Hospodářský výsledek za rok 2013 byl navrţen k rozdělení do fondů (Fond odměn a Rezervní 

fond). 

 

 

 

2.2 Doplňková činnost organizace 

 

Doplňkovou  hospodářskou  činnost  provozuje  organizace od  1.10. 2001 v souladu se 

zřizovací listinou. 

 

Příjmy z doplňkové hospodářské činnosti:      254.324,-  

- pronájem prostor 
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Výdaje v doplňkové  hospodářské činnosti:      188.423,- 

z toho: 

           spotřeba materiálu                                          680,- 

           spotřeba energií        143.430,50  

           opravy a udrţování                                         425,- 

           odpisy             10.137,50 

           mzdové náklady                                         25.000,- 

           odvody – pojistné                                         8.500,- 

           zákl. příděl FKSP                                            250,- 

 

 

Výsledek hospodaření doplňkové  činnosti za rok 2013:   + 65.901,- Kč 

 

Vzhledem k účelu zaloţení PO a jejímu soustavnému zaměřování se především na kvalitu a 

úroveň vzdělávání je hospodářská činnost vykonávána ve výše naznačené míře. Tento rozsah 

HČ se jeví jako rentabilní, ale zároveň hospodárné a šetrné vyuţívání svěřeného majetku a 

potenciálu zaměstnanců v míře, která přináší ekonomický efekt a současně nenarušuje 

základní poslání PO. Z tohoto hlediska se hospodářská činnost jeví jako ekonomicky zajímavá 

a PO  předpokládá její trvání v podobném rozsahu i v následujících účetních obdobích. 

Hospodářský výsledek za rok 2013 byl navrţen k rozdělení do fondů (Fond odměn a Rezervní 

fond). 

 

 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2013 

 

Inventarizace byla provedena v termínu, výsledné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 8.  

 

2.4 Plnění nápravných opatření  

Nápravná opatření nebyla škole v rámci projednávání Zprávy o činnosti za rok 2012 uloţena. 

 

2.5 Přílohy 

Tabulka č. 1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2013 

Tabulka č. 3:   Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací  

                        – rok 2013 

Tabulka č. 4:   Peněţní fondy příspěvkové organizace 

Tabulka č. 5:   Stav peněţních fondů a finančních prostředků na běţných účtech  

                        k příslušným peněţním fondům 

Tabulka č. 6:   Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 

Tabulka č. 8:   Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného      

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013 

      Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2013 – skutečnost 

Tabulka č.10:  Přehled obdrţených darů – leden – prosinec 2013 
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      2.6 Doklady  

 Roční účetní závěrka  –  Rozvaha 

                 Výkaz zisku a ztráty 

                                         Příloha k roční závěrce 

                 Přehled o peněţních tocích 

                 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

                 Komentář k RUZ 

                 Protokol o schválení účetní závěrky 

 Výkaz P1-04 za rok 2013 


