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Zpráva o činnosti organizace za rok 2012
1. Všeobecná část
1.1 Základní identifikační údaje o organizaci
Název:

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, u Balvanu 16, příspěvková organizace

Zřizovatel: Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
Liberec 2
Sídlo:

U Balvanu 16
466 34 Jablonec nad Nisou

Kontakt: telefon: 483 320 086
fax: 483 320 086
e-mail: gymnazium@jbc.cz

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní
a doplňkové činnosti:
Hlavní činnost:
výchovně vzdělávací činnost je realizována v souladu s obsahem zřizovací listiny a jednotlivé
obory vzdělávání odpovídají údajům z výpisu z rejstříku škol.
Škola poskytuje vzdělávání v těchto oborech vzdělání:
79-41-K/801 Gymnázium všeobecné (osmileté) – dobíhající obor podle učebního plánu
schváleného dne 5.5.1999 pod č.j.20 594/99-22 s platností od 1.9.1999. Ukončení výuky
podle tohoto oboru vzdělání dne 31.8.2012
79-41-K/81 Gymnázium - podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání, Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou, platného od 1.9.2007 pro
třídu primu, sekundu, tercii a kvartu
79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (čtyřleté) – dobíhající obor podle učebního plánu
schváleného dne 5.5.1999 pod č.j. 20 594/ 99-22 s platností od 1.9.1999. Ukončení výuky
podle tohoto oboru vzdělání dne 31.8.2013
79-41-K/41, 79-41-K/81 Gymnázium – podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací
program pro vyšší a čtyřleté gymnázium platného od 1.9.2009 pro třídy 1.,2. a ročník, kvintu
sextu a septimu.
Doplňková činnost:
Doplňková činnost je zaměřena na pronájmy nebytových prostor, pronájem bytu školníka a na
poskytování lektorských a vzdělávacích služeb.
Pronájem je provozován na základě řádného živnostenského oprávnění.
Trvale jsou pronajímány školní kuchyně a další místnosti pro personál kuchyně a byt,
příležitostně pak tělocvična, počítačová učebna, případně další učebny.
2

Učebny jsou poskytovány výhradně pro pronájem za účelem poskytování vzdělávacích služeb
v době, kdy pronájem organizačně ani personálně nezasahuje do vyučování.
Poskytování lektorských služeb je zaměřeno na konzultační a testovací činnost pro udělování
certifikátu a diplomu DELF scolaire ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím Praha a
oblastním pracovištěm Alliance Francaise v Liberci.
Veškeré pronájmy jsou poskytovány na základě smluvního vztahu.

1.3 Údaje o žácích školy
Počet tříd a žáků podle zahajovacího výkazu podle stavu k 30. 9. 2012
205 žáků
116 žáků

120 dívek
71 dívek

Celkem

321

191

Průměr na jednu třídu:
Na jednoho pedagogického pracovníka

29,18 žáků
12,35 žáků

Obor vzdělávání:

7 tříd
4 třídy

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

Počet žáků přijatých do 1.ročníku:
Obor vzdělávání:

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

31
0 (obor převeden rozhodnutím
Rady Libereckého kraje na dobíhající)

1.4 Údaje o pracovnících organizace
Počty pedagogických a provozních pracovníků (stav k 1.9.2012)
pedagogičtí pracovníci:

29

21 žen

19

11 žen

přepočteno na plně zaměstnané

26

18 žen

z toho bez kvalifikace

2,3

1,4 žen

na plný úvazek

3

provozní zaměstnanci:

6

5

na plný úvazek

5

4

Věkové složení pedagogického sboru (srovnání s roky 2009 až 2011):
do 30 let

do 40 let

do 50 let

nad 50 let

2009

16%

27%

33%

24%

2010

17%

17%

43%

23%

2011

16%

19%

44%

21%

2012

14%

20%

34%

32%

Mezi pracovníky ve věku nad 50 let jsou dva pedagogičtí pracovníci v důchodovém věku.

2. Hospodářská část

2,1 Hlavní činnost organizace
Výchovně vzdělávací činnost i provoz školy byly zajišťovány z přidělených finančních
prostředků – od zřizovatele na provoz, od MŠMT prostřednictvím KÚ LK na přímé náklady
(platy,OON,pojistné, FKSP,ONIV). Provozní příspěvek při výrazném šetření stačil k zajištění
nezbytného provozu a z prostředků ONIV bylo možno nakupovat důležité pomůcky sloužící
k vyučování pouze ve velmi omezené míře.
V souvislosti s přímými náklady byly poskytnuty z MŠMT prostřednictvím KÚ LK finanční
prostředky na podporu ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním termínu ve
výši 39.420,- Kč., dále na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích – Excelence středních škol ve výši 112.596,- Kč.
V 1.pololetí 2012 probíhal projekt Humanisté s počítačem v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.1.09 Zvyšování kvality ve vzdělávání v LK Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost spolufinancované z ESF a státního rozpočtu ČR. Na tento projekt byly
poskytnuty dle monitorovacích zpráv finanční prostředky ve výši 467.830,07 Kč.
V roce 2012 také probíhal projekt Comenius Partnerství škol v rámci programu celoživotního
učení, smlouva č. COM-MP-2011-063. Tento projekt je plánován na období od 1.8.2011 do
31.7.2013.
V roce 2013 byl zahájen další projekt s názvem Inovace výuky v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost(OPVK), oblast podpory 1,5, prioritní osa 1,
akce „EU peníze středním školám“, ÚZ 33031. Byla poskytnuta 1.záloha ve výši 691.632,Kč.
Dlouhodobě je neuspokojivá situace ve vybavení školy školním nábytkem, tabulemi,
v některých učebních je ještě potřeba vyměnit podlahové krytiny. V blízké budoucnosti bude
nezbytné dokončit výměnu stavebních výplní, dokončit opravy elektroinstalace, zaměřit se
na opravu střechy nad přístavbou budovy. Naopak se výrazně zlepšilo vybavení učeben IT
technikou, zejména díky finančním prostředkům z jednotlivých projektů ESF.
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Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2012:
V roce 2012 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, a to zařízení do školní kuchyně –
elektrická smažící pánev s PC ve výši 48.114,- Kč Tato investice byla pořízena z IF
organizace dle plánovaného nákupu. Dále z Investičního fondu organizace byla uhrazena dle
plánu investic pro rok 2012 oprava podlah v ředitelně a v učebně výtvarné výchovy ve výši
46.248,- Kč .
V rámci účelových finančních darů do rezervního fondu organizace ve výši 14.052,- Kč byly
pořízeny učební pomůcky ( knihy, učebnice).
Hospodářský výsledek v roce 2012
- v hlavní činnosti –
ztráta ve výši
17.989,42 Kč
- ve vedlejší činnosti - zisk ve výši
53.460,- Kč
- za organizaci celkem je konečný výsledek zisk ve výši 35.470,58 Kč, který bude použit
k tvorbě fondu rezervního .
Rezervní fond využije škola na plánované opravy budovy .

2,2 Doplňková činnost organizace
Dle Zřizovací listiny ze dne 6.6.2003 je povolena zřizovatelem doplňková činnost, která
navazuje na hlavní účel a předmět příspěvkové organizace.
Okruhy doplňkové činnosti jsou:
- pronájem nebytových prostor - školní kuchyň, nájemce Školní jídelna Gymnázium
s.r.o., p.Jiřina Malá
- pronájem bytových prostor - byt školníka, nájemce p.Josef Oliva
- pronájem nebytových prostor – tělocvična, učebna jazyků, učebna informatiky
- poskytování lektorských služeb zaměřených na konzultační a testovací činnost (DELF Scolaire)
Výnosy z doplňkové činnosti nahrazují případný nedostatek finančních prostředků na provoz.
2,3 Výsledky inventarizace za rok 2012
Inventarizace ( fyzická i dokladová) byla v roce 2012 provedena v určeném termínu,
byla jmenována inventarizační a likvidační komise,nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
2,4 Plnění nápravných opatření
V roce 2012 neuložena žádná nápravná opatření.

V Jablonci nad Nisou
dne 30.4.2013

Zprávu o hospodaření sestavil:
Šimková Jana
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