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Název organizace:

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková
organizace

Sídlo organizace:

17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO:
DIČ:

13644319
CZ13644319

E-mail:

sszm@po-msk.cz; skolspec@skolspec.cz

Webové stránky:

www.skolspec.cz

Identifikátor zařízení:

600 026 957

Zřizovací listina:

ZL/046/2001

Právní forma organizace:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Odloučená pracoviště:
 Čs. legií 42, 742 83 Klimkovice
 U Hrůbků 115, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Účel zřízení:
1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích
programů.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
 poskytuje střední vzdělání,
 poskytuje střední vzdělání s výučním listem,
 poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně
vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných
škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném zvláštního zřetele
může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede žáky a studenty
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností,
 zabezpečuje stravování žáků a studentů,
 zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.
Organizační struktura organizace:
 ředitel školy
 úsek teoretického vyučování
 úsek praktického vyučování
 úsek výchovy mimo vyučování (domov mládeže a sportovní areál)
 úsek ekonomický
 úsek správy majetku
Detailní členění organizační struktury školy je zřejmé z organizačního schématu.
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Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu.
K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a sociálním
znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí).
Střední škola jako právnická osoba sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.
Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je komplexem plně
bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik
a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu
patří dvě tělocvičny, posilovna, společenský sál, nově rekonstruovaný plavecký bazén, venkovní
hřiště.
K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a
komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku
cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.
Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání
s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě
vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních
učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Pro všechny žáky a jejich zákonné
zástupce škola zřídila v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog,
speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.
V oblasti sociálního znevýhodnění věnuje škola pozornost rozšíření nabídky oborů středního vzdělání
a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky
národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského
kraje v oblasti vzdělávání. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem
zřizovatele škola zřizuje funkci asistenta pedagoga.
Vzdělávání je organizováno v jednak běžných třídách, jednak ve třídách speciálních, ve kterých se
vzdělává nižší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně. Školní kuchyně je vybavena dle platných
hygienických norem a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. Žákům a zaměstnancům je
také k dispozici školní bufet.
Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.
Pro zájemce o sportovní činnost jsou k dispozici prostory bazénu, tělocvičen, posilovna a sál pro
stolní tenis.
Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost - například společenské akce a rodinné oslavy ve školní
restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, prodej košíkářských,
zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.
V červnu 2017 organizace podepsala s Domem zahraniční spolupráce grantovou smlouvu pro projekt
v rámci programu ERASMUS+ s názvem Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu
práce. Schválená maximální částka grantové podpory činila 59 833 EUR. Projekt byl realizován
po dobu 18 měsíců od 1.6.2017 do 30.11.2018. Na základě předložené závěrečné a finanční zprávy
po ukončení projektu Dům zahraniční spolupráce provedl vyúčtování celého grantu. Projekt byl plně
zrealizován dle definovaných cílů a aktivit. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány do
ukončení projektu. Na základě vyúčtování smlouvy ze dne 11.1.2019 byl organizaci zaslán doplatek
grantu.

Veškerou svojí činností usiluje naše střední škola o to, aby se stala moderním centrem vzdělávání žáků
zdravých a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Zaměření poskytovaného vzdělávání:
Obory poskytovaného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti
školy, v této zprávě uvádíme obory poskytovaného vzdělávání ve školním roce 2018/2019.
Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou




denní forma
75-41-M/01
65-42-M/01
18-20-M/01

Sociální činnost
Hotelnictví (hotelnictví a turismus)
Informační technologie

dálková forma
75-41-M/01
75-31-M/02

Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)
Pedagogika pro asistenty ve školství

Obory středního vzdělávání s výučním listem
65-51-H/01
29-54-H/01
29-53-H/01
29-51-E/01
65-51 E/01
66-51-E/01
41-52-E/01
41-52-E/01
69-54-E/01
75-41-E/01
33-58-E/01

Kuchař – číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel)
Cukrář
Pekař
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
Stravovací a ubytovací služby
Prodavačské práce
Zahradnické práce
Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin)
Provozní služby
Pečovatelské služby
Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)

Obory středního vzdělávání
78-62-C/01
78-62-C/02
63-51-J/01

Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Obchodní škola

Vývoj počtu žáků dle statistických zahajovacích výkazů je v posledních třech letech následující:

Školní rok
2016/2017

Školní rok
2017/2018

Školní rok
2018/2019

Denní studium

790

790

793

Dálkové studium

97

91

75

Celkem

887

881

868

Forma vzdělávání
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1.1. Náklady
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části této zprávy.
Vývojový ukazatel celkových nákladů za rok 2018 je vyhodnocen indexem ve výši 14,80%. Organizace
podrobnější rozbor nákladových účtu uvádí v kapitole C bod 4.
1.2. Výnosy
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části této zprávy.
Vývojový ukazatel celkových výnosů za rok 2018 je vyhodnocen indexem ve výši 14,78%. Organizace
podrobnější rozbor nákladových účtu uvádí v kapitole C bod 4.
1.3. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části této zprávy.
Ukazatel
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (před zdaněním)
v tom: z příspěvku zřizovatele (po zdanění)
z vlastních zdrojů (po zdanění)
Zdanění
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti
Zdanění
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění
Celkem výsledek hospodaření po zdanění

-

Kč
696 651,38
0
697 348,86
697,48
697 348,86
702 860,69
0
702 860,69
5 511,83

Komentář k výsledku hospodaření:
Organizace v hlavní činnosti vykázala z vlastních zdrojů výsledek hospodaření ztrátu, kterou pokryla
zapojením výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Výsledek hospodaření je v plné výši finančně
krytý.
Zdanění uvedené v tabulce výsledku hospodaření ve výši 697,48 Kč je srážkovou daní úrokového příjmu
z běžného účtu a je účtována v organizaci na účet 591.
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Návrh na rozdělení do fondů

Kč

Fond odměn
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

0
5 511,83

Celkem k rozdělení do fondů

5 511,83

Komentář k návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondů:
Organizace navrhuje celkový výsledek hospodaření ve výši 5 511,83 Kč přidělit do rezervního fondu
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
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Organizace hospodaří s přidělenými finančními prostředky schválenými Radou Moravskoslezského kraje
na podkladě Sdělení závazných ukazatelů na rok 2018 a je povinna dodržet čerpání závazných ukazatelů.
Přílohou ke Sdělení závazného ukazatele je rozpis příspěvků a dotací:
 dle jednotlivých poskytovatelů, tj. MŠMT, zřizovatel;
 dle účelových znaků, tj. účelově určené finanční prostředky.
Závazný ukazatel na rok 2018

Limit v Kč

Příspěvek na provoz:
- příspěvky a dotace MŠMT
- příspěvky a dotace od zřizovatele na provoz
Výsledek hospodaření za rok 2018

Skutečnost v Kč

% plnění

91 172 736,00
18 354 448,00

91 142 696,00
18 206 000,00

100,00
99,00

0

5 511,83

x

Vyhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z MŠMT – ze státního rozpočtu v Kč:
Účelový
znak

33353

33034

33049

33049

Celkem

Popis příspěvku a dotace

Poskytnutá dotace

Čerpání dotace

Vyúčtování
dotace

Přímé náklady na vzdělávání v tom:
- prostředky na platy
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody + FKSP
- ONIV
RP „MŠMT na podporu organizace
a ukončování středního vzdělávání
maturitní zkouškou na vybraných
školách v podzimním zkušebním
období roku 2018“ v tom:
- prostředky na platy
- zákonné odvody + FKSP
- ONIV
RP
„Podpora
odborného
vzdělávání“ v tom:
- prostředky na platy
- zákonné odvody + FKSP
RP
„Podpora
odborného
vzdělávání“ září-prosinec 2018
v tom:
- prostředky na platy
- zákonné odvody + FKSP

90 913 940
65 781 385
450 000
23 834 338
848 217

90 913 940
65 781 385
450 000
23 834 338
848 217

0

76 800
27 648
30 040

76 800
27 648
0

30 040

23 256
8 372

23 256
8 372

0

68 147
24 533

68 147
24 533

0

příspěvky a dotace MŠMT

91 172 736

91 142 696

30 040

Pozn.: RP = rozvojový program
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Účelové dotace – ÚZ 33049
Školní rok 2017/2018 na období září - prosinec
Organizaci byly zaslány účelové finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady kraje
č. 52/4761 ze dne 11. 12. 2018 v celkové výši 92 680 Kč k podpoře odborného vzdělávání v oboru Pekař třída P2, P3 a Cukrář - třída C3. Dotace byla poskytnuta a určena na platy a související povinné odvody
pedagogických pracovníků. Organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši v souladu s rozvojovým
programem a v řádném termínu zaslala vyúčtování zřizovateli.
Školní rok 2017/2018 na období leden - srpen
Organizaci byly zaslány účelové finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady kraje
č. 32/2914 ze dne 27. 2. 2018 v celkové výši 31 628 Kč k podpoře odborného vzdělávání v oboru Pekař 3. ročník. Dotace byla poskytnuta a určena na platy a související povinné odvody pedagogických
pracovníků. Organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši v souladu s rozvojovým programem a
v řádném termínu zaslala vyúčtování zřizovateli.

Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) - Podpůrná opatření – ÚZ 33353
Školská poradenská zařízení doporučila žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nákup
kompenzačních pomůcek v rámci podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Organizace předložila
zřizovateli za měsíc prosinec 2017 výkaz R 44-99 . Na základě usnesení rady kraje č. 37/3244 ze dne
24.4.2018 organizaci byly schváleny finanční prostředky na podpůrná opatření ve výši 34 000 Kč. V září
2018 organizace opět předložila výkaz R 44-99 s požadavkem na nákup kompenzačních pomůcek.
Na základě usnesení rady kraje č. 49/4370 ze dne 23.10.2018 byly schváleny finanční prostředky ve výši
800 Kč.
Finanční prostředky na podpůrná opatření čerpala organizace k zakoupení:
 počítače včetně softwaru v hodnotě 33 737,60 Kč pro žáka vzdělávaného ve třídě zřízené podle §16
odst. 9 školského zákona;
 braillského papíru v hodnotě 950 Kč pro žáka vzdělávaného v běžné třídě.
Organizace zakoupila kompenzační pomůcky, které slouží ke zkvalitnění edukačního procesu žáků
s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání.

Účelová dotace ÚZ 33034 „Rozvojový program MŠMT na podporu organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018“ v Kč:
Poskytnutá
dotace
76 800
26 112
1 536
30 040
134 488

Prostředky na platy
Zákonné odvody
FKSP
ONIV
Celkem

Čerpání dotace
76 800
26 112
1 536
0
104 448

Nevyčerpaná
dotace
0
0
0
30 040
30 040

Organizaci byly zaslány účelové finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady kraje
č. 50/4416 ze dne 6. 11. 2018 v celkové výši 134 488 Kč. Dotace byla poskytnuta a určena na komplexní
zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací společné části maturitní
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zkoušky v podzimním zkušebním období. Organizace vyčerpala finanční prostředky 104 448 Kč
k financování platů a souvisejících povinných odvodů pedagogických pracovníků. Poskytnutá dotace
na platy včetně zákonných odvodů a ONIV byla řádně vyúčtována zřizovateli a Závěrečná zpráva odeslána
zřizovateli. Vratka nedočerpané dotace ve výši 30 040,00 Kč byla zaslána v lednu 2019 na účet
Moravskoslezského kraje.

Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele v Kč:
Účelový
znak
1
140

205

144

144
206

206

209
Celkem

Příspěvek
a dotace
Provozní náklady
Příspěvek určen na
dofinancování osobních nákladů
školní psycholog a školní
speciální pedagogové

Poskytnutá
dotace
10 431 000

Čerpání
dotace
10 431 000

(platy a zákonné
odvody)
1 184 200

1 184 200

0

2 299 000

2 299 000

0

38 300

38 300

0

148 448

0

148 448

4 140 000

4 140 000

0

100 000

100 000

0

13 500

13 500

0

18 354 448

18 206 000

148 448

Účelové prostředky na krytí
odpisů DHM a DNM
Účelové prostředky na
financování stipendií ve šk. roce
2017/2018
Účelové prostředky na
financování stipendií ve šk. roce
2018/2019
Účelové prostředky na akci
„Změna systému provozu
šaten“
Účelové prostředky na podporu
modernizace ICT
Účelové prostředky na podporu
kvality odborného vzdělávání
oboru cukrář
příspěvky a dotace od
zřizovatele

Vyúčtování
dotace
0

Účelové prostředky - ÚZ 209 - na podporu kvality odborného vzdělávání oboru cukrář
Organizace použila účelové prostředky v plné výši na:
 pořízení učebních pomůcek (obchodní váhy, ruční šlehače, mikrovlnná trouba),
 zakoupení 2 dárkových poukazů v hodnotě á 1 500 Kč.
Poukazy byly předány dvěma nejúspěšnějším žákyním oboru „Cukrář“. První žákyně reprezentovala naši
školu v odborných dovednostech na 4. ročníku regionální soutěže Podbeskydský ještěr a druhá žákyně
byla ohodnocena za vynikající dlouhodobé a studijní výsledky a za reprezentaci školy na propagačních
akcích. Organizace předložila zřizovateli Závěrečné vyúčtování účelových prostředků včetně kopií
účetních dokladů.

,
9

Účelové prostředky - ÚZ 144 - na financování stipendií ve školním roce 2017/2018
Organizace v roce 2018 vyplatila stipendia žákům třídy P1 oboru Pekař celkem ve výši 68 000,00 Kč.
Stipendia financovala z nevyčerpaných účelových prostředků roku 2017 v částce 29 700,00 Kč a
z účelových prostředků určených na školní rok 2017/2018 ve výši 38 300,00 Kč.
Stipendia žákům byla vyplacena v měsících únor a červen 2018:




Únor
stipendijní motivační složka za měsíce prosinec 2017 a leden 2018
stipendijní prospěchová složka za 1. pololetí školního roku

15 000,00 Kč
10 000,00 Kč




Červen
stipendijní motivační složka za měsíce únor - červen 2018
stipendijní prospěchová složka za 2. pololetí školního roku

32 000,00 Kč
11 000,00 Kč

Vyúčtování stipendijní a motivační složky za školní rok 2017/2018 organizace předložila zřizovateli.

Účelové prostředky - ÚZ 144 - na financování stipendií ve školním roce 2018/2019
V prosinci 2018 organizace obdržela účelové finanční prostředky ve výši 148 448,00 Kč na financování
stipendií žákům ve školním roce 2018/2019. Motivační a prospěchové složky stipendií žákům
1. a 2. ročníku oboru Pekař budou vyplaceny za 1. pololetí školního roku v únoru 2019 a za 2. pololetí
školního roku 2019 v červnu 2019.

Účelové prostředky - ÚZ 206 - na akci „ Změna systému šaten“
Na základě usnesení č. 36/3121 Rady Moravskoslezského kraje ze dne 10. 4. 2018 byly organizaci zaslány
účelové finanční prostředky ve výši 4 140 000,00 Kč na akci „Změna systému šaten“. Akce byla
realizována o hlavních prázdninách, jednalo se o celkovou rekonstrukci (opravy a údržba) prostorů
šaten pro žáky v přízemí budovy E (cca 320 m²), a dodávku 800 ks šatních skříněk do hlavní šatny budovy
E a 50 ks do šatny žáků budovy B.
Celková cena akce
 nákup šatních skříněk včetně montáže
– v plné výši financováno z účelových finančních prostředků

4 879 408,37 Kč
3 593 288,60 Kč



1 286 119,77 Kč
546 711,40 Kč

rekonstrukce šatny
– z účelových finančních prostředků financováno
– z finančních prostředků fondu investic, který slouží jako zdroj použití
k financování oprav a údržby financováno

739 408,37 Kč

Organizace předložila zřizovateli vyúčtování účelových prostředků včetně kopií účetních dokladů
a smlouvy o dílo.
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Účelové prostředky - ÚZ 206 - na akci“ Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“
Na základě usnesení č. 36/3143 Rady Moravskoslezského kraje ze dne 10. 4. 2018 byly organizaci zaslány
investiční účelové finanční prostředky ve výši 530 0000,00 Kč na akci zřízení přístupového, docházkového
a informačního systému v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“. Zřízení
systému bylo provedeno v prosinci a jednalo se o celkovou investici ve výši 698 629,60 Kč, z toho
530 000,00 Kč bylo financováno z investičních účelových prostředků a doplatek 168 629,60 Kč byl
dofinancován použitím fondu investic k pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Organizace
předložila zřizovateli vyúčtování účelových prostředků včetně kopií účetních dokladů a smlouvy o dílo.

Účelové prostředky - ÚZ 203 - na obnovu ICT
Na základě usnesení č. 50/4444 Rady Moravskoslezského kraje ze dne 6. 11. 2018 byly organizaci zaslány
finanční prostředky ve výši 100 000,00 Kč na podporu modernizace ICT. Organizace na základě
výběrového řízení v prosinci pořídila 16 ks repasovaných počítačů, 11 ks monitorů, 4 ks Apple iPad a
1 ks notebook. Celková částka nákupu činila 167 500,00 Kč, z toho byly plně vyčerpány účelové finanční
prostředky ve výši 100 000,00 Kč a vyúčtování organizace předložila zřizovateli včetně kopií účetních
dokladů a kupní smlouvy. Doplatek 67 500,00 Kč organizace uhradila z provozních prostředků. Učitelům
odborného výcviku, kteří jsou na elokovaných pracovištích, byly přiděleny 4 ks tabletů k možnosti
připojení do školního systému Bakalář z důvodu vyplňování elektronické třídní knihy. Na elokované
pracoviště do cukrárny Klimkovice byl předán notebook k využití všemi pedagogickými zaměstnanci za
účelem zpracování příprav na odborné soutěže a akce, zpracování projektů, šablon apod. Počítače a
monitory byly pořízeny do učeben v souvislosti se zavedením elektronických třídních knih. Veškerá
technika je současně k dispozici vyučujícím ke zlepšení výuky žáků.
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Vyhodnocení čerpání neinvestičního projektu – OPVVV Šablony – v Kč
Účelový
znak
33063

Popis projektu
OPVVV Šablony

Závazný
ukazatel
r. 2018

Převod z roku
z roku 2017

720 807,60

786 639,40

Celkové
čerpání

Nevyčerpané
prostředky

776 917,00

730 530,00

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace se organizace stala Příjemcem účelové dotace na projekt
„Vzdělávání pro život 3“. Celková doba realizace projektu je stanovena na 24 měsíců,
tj. od 1.9.2017 - 31.8.2019. Projekt byl příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a
naplněním výstupů z těchto jednotek v souladu se schválenou žádostí. Dokládání naplnění jednotek
proběhlo formou podání Zpráv o realizaci (1ZoR byla podána k 30.4.2018, 2ZoR k 16.10.2018). Ve
sledovaném roce organizace čerpala finanční prostředky z roku 2017 ve výši 776 917,00 Kč a zůstatek
9 722,40 Kč převedla do následujícího roku 2019. Dále do následujícího roku 2019 přeúčtovala celkovou
výši poskytnuté dotace, tj. 720 807,60 Kč.
Přehled nákladů za rok 2018:
Celkem
 cestovní náklady
 ostatní platby za provedenou práci a zákonné soc. poj.
 vzdělávání a školení pedagogických zaměstnanců
 ostatní služby – ubytování
 pořízení DDHM (počítač a tiskárna)

776 917,00 Kč
15 135,00 Kč
550 257,00 Kč
190 658,00 Kč
280,00 Kč
20 587,00 Kč

3.1. Mzdové náklady a průměrný plat
Mzdové náklady a průměrný plat jsou rozděleny do jednotlivých tabulek, které jsou doplněny grafy a jsou
financovány z prostředků MŠMT (účelové znaky 33353, 33034, 33049).

Vyplacené prostředky na platy celkem
pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci

2016

2017

2018

54 898 757

58 573 393

65 949 588

45 383 828

48 197 065

53 843 277

9 514 929

10 376 328

12 106 311

Vyplacené prostředky na platy
70 000 000

Vyplacené prostředky na
platy celkem

60 000 000

pedagogičtí pracovníci

50 000 000
nepedagogičtí pracovníci

40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2016

2017

2018
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2016
Průměrný plat zaměstnanců

2017

25 351

2018

26 380

28 957

Průměrný plat zaměstnanců
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000
2016

Průměrný plat zaměstnanců

2017

2018

2016
28 569
32 608
26 135
31 149
18 503

Průměrný plat pedagogičtí pracovníci
učitel
učitel odborného výcviku
vychovatel
asistent pedagoga

2017
28 569
34 348
27 156
30 732
20 129

2018
32 620
37 395
30 956
33 990
22 396

Průměrný plat pedagogičtí pracovníci
39 000
38 000
37 000
36 000
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000
30 000
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000
24 000
23 000
22 000
21 000
20 000
19 000
18 000
2016

Pedagogičtí pracovníci
učitelé
učitelé odborného výcviku
vychovatelé
asistenti pedagoga

2017

2018

2016
Průměrný plat nepedagogičtí pracovníci

2017

16 491

2018

17 593

19 312

Průměrný plat nepedagogičtí pracovníci
20 000
18 000
16 000
2016

Nepedagogičtí pracovníci

2017

2018

13

2016
Ostatní platby za provedenou práci celkem
odstupné
dohody o provedení práce
dohody o pracovní činnosti

2017

650 000
145 413
342 417
162 170

2018

550 000
0
449 170
100 830

450 000
0
373 610
76 390

Ostatní platby za provedenou práci
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
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2016

Ostatní platby za provedenou práci
odstupné
dohody o provedení práce
dohody o pracovní činnosti

2017

2018

Účelové prostředky na dofinancování osobních nákladů školních psychologů a školních speciálních
pedagogů
Mzdové prostředky na platy byly financovány ze zdrojů od zřizovatele a MŠMT (ÚZ 140, 33353, 33050).
V níže uvedené tabulce je uvedeno srovnání průměrných platů speciálního pedagoga a školního
psychologa.
Průměrný plat pedagogičtí pracovníci
Speciální pedagog
Školní psycholog

2016

2017
17 417
31 131

2018
18 509
32 886

21 834
37 523

Ostatní zdroje financování
Zdroj financování
Projekt Gramotnost
Projekt Šablony
Projekt Erasmus+
Doplňková činnost

Dohody o pracovní
činnosti
221 760
0
0
0
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Dohody o provedení
práce
0
534 695
79 200
169 955

3.2. Limit počtu zaměstnanců za rok 2018, srovnání přepočtených počtů zaměstnanců za období
2016 - 2018
Limit počtu zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2018
Stanovený limit počtu zaměstnanců nebyl překročen.

190,280
189,791

Srovnání přepočtených počtů zaměstnanců dle výkazu P 1-04 v posledních třech letech 2016 – 2018
Kategorie zaměstnanců
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci
Celkem

2016
132,381
48,08
180,461

2017
135,883
49,149
185,032

2018
137,551
52,240
189,791

Pozn.: Nárůst přepočtených počtů zaměstnanců ovlivňují zástupy za dočasnou pracovní neschopnost.

3.3. Zahraniční pracovní cesty
1.

Polsko – Varšava

Organizace vyslala na zahraniční pracovní cestu dvě pedagogické pracovnice z odborného výcviku oboru
cukrář na výstavu Sweet Expo 2018. Výstava se konala ve Varšavě 24. – 25. 2.2018 a byla zaměřena
na téma cukrářská výroba a technologie. Součástí výstavy byly různé soutěže a předváděcí akce,
např. práce s čokoládou, karamelem apod. Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty byla předána
vedoucímu úseku. Finanční náklady na uskutečněnou zahraniční pracovní cestu činily 2 148,00 Kč a byly
uhrazeny z provozní prostředků.
2.

Francie - Brest

Na základě zřizovatelem schválené žádosti se ředitel školy zúčastnil zahraniční pracovní cesty ve dnech
18. - 23.6.2018. Místem pobytu byla Francie – Morlaix, Brest. Ředitel školy se zúčastnil mezinárodní
odborné konference „Práce a handicap napříč Evropou“. Součástí zahraniční pracovní cesty byly i diskusní
workshopy o správných postupech a metodách zaměstnávání postižených osob ve Francii i jiných
evropských partnerských zemích a prohlídky chráněných dílen.
Finanční náklady na uskutečněnou zahraniční pracovní cestu činily 19 937,00 Kč a byly uhrazeny
z provozních prostředků a částečně z vlastních zdrojů.
3.

Velká Británie - Londýn

Organizace vyslala na zahraniční pracovní cestu jednoho pedagogického zaměstnance se 14 žáky školy
z různých ročníků. Zahraniční výjezd byl do Londýna ve dnech 29.9. - 5.10.2018. Cílem exkurze bylo
zejména poznání historických památek, zajímavostí a reálného života ve Velké Británii a zároveň využití a
procvičení znalostí anglického jazyka v praxi. Cíl exkurze byl bohatě splněn a pro žáky školy byl přínosem.
Exkurzi si žáci financovali sami. Pedagogický doprovod předal Zprávu o průběhu pracovní cesty
vedoucímu zaměstnanci. Finanční náklady na výjezd se žáky školy činily 4 646,00 Kč a byly uhrazeny
z provozních prostředků.

15

4.

Rakousko - Vídeň

Organizace vyslala na zahraniční pracovní cestu do Vídně 3 pedagogické zaměstnance se 46 žáky školy
z různých ročníků. Termín exkurze byl 13.12.2018. Náplní exkurze bylo seznámení se s hlavním městem
Rakouska a jeho nejvýznamnějšími pamětihodnostmi a návštěva vánočních trhů. Exkurze naplnila
plánovaný výchovně vzdělávací cíl. Exkurzi si žáci financovali sami. Pedagogický doprovod předal Zprávu o
průběhu pracovní cesty vedoucímu zaměstnanci. Finanční náklady na výjezd se žáky školy činily 3 316,00
Kč a byly uhrazeny z provozních prostředků.
Celkové náklady na uskutečněné zahraniční pracovní cesty byly 30 047,00 Kč.

Přehled o plnění plánu hospodaření (hlavní a doplňkové činnosti) je uveden v Tabulce č. 2 – Přehled
o plnění plánu (včetně uvedeného vývojového ukazatele a odchylky).
4.1. Náklady
Vývojový ukazatel celkových nákladů, tj. srovnání plánu se skutečnosti, je vyhodnocen odchylkou ve výši
11,71 %, čímž organizace dodržela hladinu významnosti, která je stanovena ±10%. Níže uvádíme
komentář k vybraným nákladovým účtům s významností odchylky.
Účet 501 – Spotřeba materiálu
V celkové spotřebě materiálu byla dodržena stanovená hladina významnosti tohoto účtu -2,77 %.
Účet 502 – Spotřeba energie
Celkové náklady na spotřebu energií v hlavní činnosti poklesly o 831 882,95 Kč a v doplňkové činnosti se
zvýšily o 525 860,96 Kč. Toto kolísání v HČ a DČ je způsobeno změnou účtování v hodnoceném roce.
Významná úspora byla ve spotřebě plynu, a to ve školní kuchyni. Další odchylka -10,91 % byla ve spotřebě
tepla a TUV z důvodu tříměsíčního uzavření bazénu a klimatických podmínek.
Účet 511 – Opravy a udržování
Odchylka +45,10 % vznikla:
 v provozních nákladech zapojením neinvestiční dotace od zřizovatele na akci „Změna systému
provozu šaten“
 v ostatních zdrojích zapojením vlastních finančních prostředků
Účet 512 - Cestovné
Nejvyšší odchylka 176 338,85 Kč je v položce ostatní zdroje. Organizace do plánu zahrnula čerpání
z projektů Šablony a Erasmus+ a z vlastních zdrojů. Výběrem místa konání školení, kurzů a seminářů
náklady na cestovné výrazně poklesly.
Účet 518 – Ostatní služby
V položce nájemné nemovitosti je odchylka -22,76 %, důvodem je snížení ceny za pronajaté prostory
včetně služeb pro žáky školy. Ve sledovaném roce poklesl počet žáků v oborech zahradnické práce a
pekaři.
Účet 527 – Zákonné sociální náklady
Nárůst v ostatních zdrojích ovlivnilo čerpání finančních prostředků z projektu Šablony na další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
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Účet 538 – Jiné daně a poplatky
Ve sledovaném roce organizace snížila náklad na dálniční známku z důvodu odprodeje motorového
vozidla, v provozních nákladech celková odchylka - 40%.
Účet 542 – Jiné pokuty a penále
Na tomto účtu byl účtován úrok z prodlení daňových povinností daně z přidané hodnoty vůči Finančnímu
úřadu Ostrava ve výši 697,00 Kč. Podrobnější objasnění je uvedeno v bodě Peněžní fondy – čerpání
rezervního fondu.
Účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku
Nárůst nákladů z drobného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti o 3 243 243,22 Kč (odchylka
190,80 %) ovlivnilo čerpání neinvestiční dotace od zřizovatele - nákup šatních skříněk pro žáky školy.
V období letních prázdnin byly do učebny ICT zakoupeny počítačové stoly pro žáky a učitele v hodnotě
53 101,00 Kč a současně byla realizována výměna podlahové krytiny.

Další významné položky drobného dlouhodobého majetku:
 dataprojektory, plátna, reprobedny, držáky (výměna za nefunkční, nové
do dosud nevybavených tříd)
 polohovací postel pro obor Pečovatelské služby
 školní tabule do učebny
 šicí stoje pro obor Provozní služby
 pracovní stoly, chladnička, odvlhčovač vzduchu pro odloučené pracoviště Klimkovice
 vitríny, nástěnky pro propagaci umístěné v chodbách školy
 vybavení pro školní kuchyň (mixér, vozík na příbory)
 nábytek (vybavení kanceláře pracovnic školní kuchyně, stoly pro vyučující)
 vybavení (domov mládeže a praktická škola)
 výpočetní technika (switch, záložní zdroje)
 elektrospotřebiče a další pracovní pomůcky pro učební obory
 učební pomůcky (hra boccia, model lidského trupu, generátor funkcí)
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256 651,08
15 280,00
29 415,10
38 711,00
52 485,00
44 827,68
25 660,40
112 115,00
60 100,00
33 233,31
30 771,00
41 588,00

Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti
Nárůst ostatních nákladů v hlavní činnosti o 127 048,21 Kč a v doplňkové činnosti o 27 324,03 oproti
stanovenému plánu (celková odchylka 46,78 %) nastal výplatou stipendií žákům oboru Pekař a technickým
zhodnocením majetku do 40 tis. Kč.
Účet 563 – Kursové ztráty
Na tomto účtu organizace účtovala v průběhu roku kurzovou ztrátu z projektu Erasmus+. Celkové náklady
kurzové ztráty činí 10 239,14 Kč.
Významné odchylky na účtech 524, 525, 528, 531
V plánu doplňkové činnosti na účtu 525 je uvedena částka 154 000,00 Kč, která měla být uvedena
v doplňkové činnosti na účtu 524 – zákonné sociální pojištění, na účtu 528 – jiné sociální náklady je
uvedena částka 5 000,00 Kč, která měla být uvedena na účtu 531 – daň silniční.
Srovnání vybraných nákladů v letech 2015 – 2018
materiál
majetek 558
energie
opravy
služby
odpisy
cestovné
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2015
5 515 065,68
1 965 411,38
4 507 814,70
1 609 939,48
3 814 781,65
3 008 182,00
161 699,87
416 572,00
624 577,38

2016
5 851 693,31
1 414 240,36
4 495 696,49
1 350 515,00
2 668 373,79
3 007 325,00
121 302,00
462 796,00
361 567,61

2017
5 664 331,25
1 692 101,29
4 321 556,76
2 822 566,30
2 836 190,67
3 149 620,00
138 678,00
439 070,00
532 216,40

2018
5 323 324,36
4 795 935,64
4 368 978,01
4 152 610,29
4 142 042,10
3 200 180,00
206 942,00
545 586,00
495 129,87
materiál
majetek 558
energie
opravy
služby
odpisy
cestovné
produktivní práce
žáků
ostatní

2016

2017
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2018

4.2. Výnosy
Vývojový ukazatel celkových výnosů tj. srovnání plánu se skutečnosti je vyhodnocen odchylkou ve výši
11,72%, čímž organizace dodržela hladinu významnosti, která je stanovena +-10%.
Níže uvádíme komentář k vybraným výnosový účtům s významností odchylky.
Účet 602 -Výnosy z prodeje služeb
V celkových výnosech z prodeje služeb byla dodržena stanovená hladina významnosti tohoto účtu -4,97 %.
Ve sledovaném roce nelze porovnat jednotlivé syntetické členění na tomto účtu, jelikož v plánu na rok
2018 je uveden souhrnný řádek.
Účet 603 - Výnosy z pronájmu
K odchylce 55,54 % došlo jiným způsobem účtování ve sledovaném roce výnosů z pronájmu a výnosů
ze služeb – viz bod 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti, odstavec Pronájem majetku.
Účet 646 – Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemku.
Ve sledovaném roce organizace na základě kupní smlouvy prodala automobil Volswagen Transporter
včetně tažného zařízení za celkovou cenu 17 000 Kč. Organizace odeslala zřizovateli v řádném termínu
vyplněnou tabulku Hlášení o výnosech z prodeje movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci
krajem za rok 2018.
Účet 649 – Ostatní výnosy
Odchylka 22,77 % ve výši 4 553,45 Kč oproti plánu byla ovlivněna mimořádnými výnosy z plnění škodních
událostí, náhrad za ztráty čipů, učebnic a obuvi žáků při ukončení studia.
Účet 663 – Kursové zisky
Organizace v průběhu roku účtovala kursové zisky z projektu Erasmus+. Celkové výnosy kurzových zisků
činí 19 263,10 Kč.

Organizace hospodaří se svěřeným majetkem kraje - budovami, pozemky a movitým majetkem,
na základě Přílohy č. 1 ke zřizovací listině.
Budova školy – katastrální území Poruba - sever
stavba – občanská vybavenost
č.p. 1123
ostatní plocha

parcela č. 1988/1

Soubor budov:
 budova A (škola) - učebny, kabinety, pracoviště odborného výcviku, sociální zařízení, chodby,
schodiště, výtah
 budova B (domov mládeže) - pokoje, kanceláře, kulturní místnosti, sociální zařízení, chodby,
schodiště, 2 výtahy
 budova C (bývalé zdravotní středisko) - archivy, skladové prostory, pokoje, sociální zařízení, chodby,
schodiště
 budova D (provozní budova) - kuchyně, sklady, školní kuchyně, jídelna, školní restaurace, salonek
školní restaurace, výměník, transformační stanice, dílny údržby, pracoviště odborného výcviku,
knihovna, učebny, kabinety, přednáškový sál, sociální zařízení, šatny, chodby, schodiště, nákladové
výtahy, zdviž
 budova E (hlavní budova školy) vč. budovy S (správní budova) - učebny, kabinety, sociální zařízení
žáků a zaměstnanců, chodby, schodiště, výtah, šatna žáků, maketa, hlavní vrátnice
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budova F (sportovní areál) - 2 tělocvičny, krytý bazén se sociálním a technologickým
zázemím, posilovna, společenský sál, sociální zařízení, šatny, chodby, schodiště, technické místnosti
koridory - spojují jednotlivé budovy
spojovací most - spojuje budovu E a budovu F

Budova Klimkovice – katastrální území Klimkovice
stavba – občanská vybavenost
č.p. 42
zahrada
ostatní plocha

parcela č. 514
parcela č. 512
parcela č. 523/ 2

Dílčí inventarizační komise zkontrolovala podle inventární sestavy k 31.10.2018 stavby a pozemky
s originálem Výpisu z katastru nemovitostí ze dne 6.12.2018. Následně po kontrole v rámci řádné
periodické inventarizace majetku vypracovala Soupis částí inventarizačních položek majetku evidovaných
na účtu 021 – stavby a účtu 031 – Pozemky.
5.1. Investiční činnost
Investiční příspěvek do fondu investic od zřizovatele
Organizace financovala investiční činnosti z účelových prostředků od zřizovatele, které schválila Rada
Moravskoslezského kraje usnesením ze dne 10.4.2018. Organizaci byl zaslán závazný ukazatel, který byl
navýšen o investiční příspěvek do fondu investic na rok 2018 na níže uvedené investiční akce:
 Výměna střešní konstrukce budovy bazénu
9 449 238,18 Kč
 Sanace střední zdi objektu bazénu
621 775,98 Kč
 Zřízení přístupového, docházkového a informačního systému v rámci
akce “Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“
530 000,00 Kč

Výměna střešní konstrukce bazénu
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Zapojení fondu investic
Technické zhodnocení budov
 Technické zhodnocení kamerového systému školy
(rozšíření kamerového systému do šaten žáků)
 Úprava 4 ks oken z fixních na otevírací – sportovní areál
 Rekonstrukce cvičné kuchyně – odloučené pracoviště Klimkovice

421 401,81 Kč
51 921,10 Kč

Pořízení hmotného majetku
 Melanžér – odloučené pracoviště Klimkovice
 Podlahový mycí stroj – školní kuchyně
 Dofinancování „Zřízení přístupového, docházkového a informačního
systému“

370 227,60 Kč
144 165,00 Kč
57 433,00 Kč

163 128,52 Kč
206 352,19 Kč

168 629,60 Kč

Zřízení přístupového, docházkového a informačního systému

Celková hodnota technického zhodnocení bazénu za rok 2018
 Výměna střešní konstrukce budovy bazénu
 Sanace střední zdi objektu bazénu
 Projektová dokumentace z r. 2017

10 106 104,16 Kč
9 449 238,18 Kč
621 775,98 Kč
35 090,00 Kč

5.2. Údržba a opravy
Údržbu a opravy organizace financovala z provozních prostředků, vlastních zdrojů, doplňkové činnosti a
investičního fondu.
Celkové náklady na údržbu a opravy v Kč

4 152 610,29
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1)

Opravy a údržba nemovitého majetku dle zdrojů financování v Kč
z provozních prostředků zřizovatele
výměna potrubí TUV a cirkulace
zaizolování potrubí – bazén (částečně DČ)
výměna vadného modulu MC 102 - bazén (částečně DČ)
oprava dveří
projektová dokumentace elektro – bazén (částečně DČ)
výměna dveří (sklad MTZ, šatna, kuchyň)
oprava dveří do dvora
oprava venkovního schodiště budovy E
malířské a natěračské práce
podlahářské práce
opravy datové kabeláže (učebny, kuchyň, kabinety)
výměna primárních svítidel bazénu (částečně DČ)
čištění žlabů, okapů, střech
oprava elektroinstalace v 2. NP
zaizolování potrubí bazénu (částečně DČ)

Oprava podlahové krytiny – budova A – Praktická škola
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1 125 572,39
222 704,49
6 724,58
14 704,95
11 238,48
3 484,65
35 102,10
4 420,00
135 384,53
75 023,74
349 066,66
85 138,60
99 191,81
5 785,66
73 185,64
6 724,58

Oprava venkovního schodiště budovy E

použití investičního fondu
dofinancování akce „Změna systému provozu šaten“
celková oprava zázemí a sociálního zázemí údržby
malířské a natěračské práce
oprava klimatizační jednotky ve školní kuchyni

Oprava zázemí a sociálního zázemí údržby
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1 637 240,99
739 408,37
388 240,60
141 272,49
368 319,53

vlastní zdroje
servisní údržba střech objektu
oprava poškozené fasády (částečně hrazeno Českou pojišťovnou)
výměna vybraných protipožárních dveří budovy

366 217,84
4 250,00
12 699,92
349 267,92

účelové prostředky od zřizovatele – příspěvek na provoz – ÚZ 206
akce „Změna systému provozu šaten“

546 711,40

Změna systému provozu šaten

2)

Opravy výpočetní techniky, kopírovacích strojů a tiskáren

49 259,63

3)

Opravy vozového parku

4)

Oprava strojů, přístrojů a ostatního movitého majetku
opravy kuchyňských zařízení - školní jídelna
opravy zařízení - cukrárna
opravy – bazén a sportovní areál
opravy – ostatní (dataprojektory, učební pomůcky, kamerový systém)

5)

Opravy výtahu

11 063,03

6)

Ostatní opravy a údržba

65 048,43

7)

Opravy a údržba financované z doplňkové činnosti
výměna primárních svítidel bazénu
oprava bazénové jednotky (výměna kompresoru)
oprava vysavače – bazén
servis a běžná údržba - bazén
malířské a natěračské práce, běžná údržba sportovního areálu
běžná údržba školní kuchyně

1 815,00
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199 617,96
69 041,45
5 194,00
114 415,21
10 967,30

150 063,62
46 017,65
50 469,44
9 097,90
25 339,07
16 211,42
2 928,14

5.3. Pojištění majetku, pojistné události
Pojištění majetku
Nemovitý a movitý majetek školy je centrálně pojištěn u České pojišťovny, a.s. prostřednictvím
zřizovatele školy.
Pojistné události
Organizace přijala v roce 2018 od České pojišťovny pojistné plnění ze škodních událostí v celkové částce
13 410,00 Kč.
Pojistná událost ze dne 10.4. 2018
Příčina vzniku škody: zaměstnanci spadl v pracovní době při kontaktu s dítětem mobilní telefon z ruky
na schody a display se roztříštil.
Česká pojišťovna zohlednila amortizaci mobilního telefonu a vyčíslila výši pojistného plnění na částku
1 710,00 Kč. Výplata pojistného plnění byla připsána na bankovní účet organizace. Pojistné plnění bylo
sníženo o sjednanou spoluúčast 1 000,00 Kč
Pojistná událost ze dne 26. 4. 2018
Příčina vzniku škody: poškození fasády školy – nasprejování znaků neznámým pachatelem.
Dne 26.4.2018 byla nahlášena vedoucím správy majetku událost na Policii České republiky. Na fasádu
školy neznámý pachatel nasprejoval celkem dva nápisy a tím způsobil škodu organizaci v celkové výši
12 703,00 Kč. Následně tato škodní událost byla zaměstnancem nahlášena České pojišťovně. Česká
pojišťovna stanovila na základě uplatněných a doložených nároků pojistné plnění ve výši 11 700,00 Kč.
Pojistné plnění bylo sníženo o sjednanou spoluúčast 1 000,00 Kč. Celková oprava poškozené fasády činila
12 699,92 Kč.

5.4. Inventarizace majetku
Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla v souladu § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
účetnictví, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků v platném znění, na základě Příkazu ředitele č. 1/2018 – Organizační zajištění a způsob
provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2018. Organizace majetek eviduje v softwaru
FAUST.
Ředitel školy jmenoval k provedení inventarizace majetku a závazků ústřední inventarizační komisi a
26 dílčích inventarizačních komisí.
Jmenované dílčí inventarizační komise provedly:
 prvotní fyzickou inventuru hmotného a nehmotného majetku na základě předaných inventárních
sestav k 31.10.2018. Fyzická inventura majetku proběhla od 6.11.2018 do 7.12.2018 v prostorách
budovy školy a na odloučených pracovištích.
 fyzické inventury stavu zásob, cenin a hotovosti ke dni 31.12.2018. Z provedených inventur je
vyhotoven „Dílčí inventurní soupis“ s konečným stavem zásob, cenin a hotovosti.
Ústřední inventarizační komise zpracovala:
 rozdílovou dokladovou inventuru hmotného a nehmotného majetku za období od 1. 11.2018
do 31.12. 2018.
 dokladovou inventuru jednotlivých rozvahových účtů ke dni 31.12.2018.
Dokladem o provedení inventury je očíslovaný inventurní soupis dle jednotlivých rozvahových účtů.
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Organizace zpracovala Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků
za rok 2018 a vložila ji na Portál kraje dle pokynu zřizovatele k roční účetní závěrce.
V roce 2018 organizace přijala dva nepeněžní dary na základě darovací smlouvy od dárců:
 Asociace TRIGON, o.p.s., Ostrava-Poruba
Herní sada Boccii v hodnotě 14 023,00 Kč – dar bude použit k vytváření podmínek a předpokladů
přispívajících ke zkvalitnění života osob s handicapem.
 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
PC, monitor, tiskárna a skener v celkové hodnotě 2 635,38 Kč – dar bude sloužit pro potřeby školy.

5.5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku
1) Organizace v roce 2018 poskytla prostory nemovitého majetku k dočasnému využití na základě
uzavřených nájemních smluv, smluv o užívání sportovního areálu a smluv o využívání krytého
bazénu. Evidenci výše uvedených smluv organizace vede na portálu MSK v aplikaci FaMa+ a
v tabulkách dle jednotlivých druhů smluv. Organizace nemá uzavřené žádné smlouvy v trvání
pronájmu delšího než 1 rok.
2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena s organizací školského typu: Pedagogickou - psychologickou
poradnou, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace na období kalendářního roku.
3) Smlouva o výpůjčce majetku je uzavřena s Univerzitou Palackého v Olomouci, Pedagogickou fakultou.
V této smlouvě naše organizace jedná na straně vypůjčitele. Smlouva je uzavřena na výpůjčku
pomůcek uvedených ve smlouvě v celkové hodnotě 8 141,16 Kč pro ověřování Katalogů podpůrných
opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a oslabením v důsledku duševního onemocnění,
vytvořených v rámci projektu financovaného z OPVK „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání
v ČR“. Vypůjčitel bude bezplatně užívat pomůcky výhradně ke sjednanému účelu a po stanovenou
dobu výpůjčky tj. do 31. 12. 2020.

Doplňkovou činnost zřizovatel definoval organizaci v příloze č. 2 ke zřizovací listině.
Okruhy doplňkové činnosti organizace dle zřizovací listiny – viz tabulka č. 6 této zprávy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ubytovací služby.
Hostinská činnost.
Obchodní činnost včetně zprostředkování.
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování.
Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Pronájem majetku.
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost.
Zemědělství a prodej výpěstků.
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Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle okruhů doplňkové činnosti
Okruh doplňkové činnosti
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Obchodní činnost (školní bufet)
Provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení
Pořádání rekvalifikačních
a vzdělávacích kurzů
Závodní stravování
Pronájem majetku
Poskytování služeb pro zahradnictví
Zemědělství a prodej výpěstků
Celkem

68 458,40
581 820,03
0
1 345 063,47

274 146,86
587 170,04
0
1 625 945,41

Hospodářský
výsledek
205 688,46
5 350,01
0
280 881,94

0

0

0

0
378 331,33
0
0
2 373 673,23

0
589 271,61
0
0
3 076 533,92

0
210 940,28
0
0
702 860,69

Náklady

Výnosy

Ubytovací služby
V okruhu této doplňkové činnosti došlo ve sledovaném roce k poklesu výnosů oproti roku 2017 o 32 %,
tj. 66 tis. Kč v nahodilém ubytování pro cizí osoby a v ubytování pro vysokoškoláky o 16 %, tj. 25 tis. Kč.
Důvodem poklesu ubytovaných je nezájem o pobytové ubytování v našem zařízení a nelze tento zájem
ovlivnit. Nabídka v Ostravě přesahuje poptávku.

Pronájem majetku
Organizace v této doplňkové činnosti ve sledovaném roce účtovala jiným způsobem oproti 2017, takže
náklady doplňkové činnosti průběžně přeúčtovala z nákladů hlavní činnosti. Vzhledem k této skutečnosti
došlo ve sledovaném roce k vykazovanému nárůstu výnosů i nákladů.
Srovnáním hospodářských výsledků roku 2017 a 2018 nedošlo k významné odchylce vývojového
ukazatele.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
V tomto okruhu doplňkové činnosti je vykazován hospodářský výsledek z využití krytého bazénu a
z pronájmů tělocvičen.
Využití bazénu
Tříměsíčním uzavřením bazénu (září - listopad 2018) došlo ke snížení výnosů z využití krytého bazénu
oproti roku 2017 o 17 % tj. 136 tis. Kč. Důvodem uzavření byla oprava střešní konstrukce bazénu.
Sportovní areál - pronájem tělocvičen
Organizace ve sledovaném roce přehodnotila účtování nákladů za pronájem tělocvičen a vzhledem
k tomu nelze porovnat výnosy, náklady a hospodářský výsledek s rokem 2017. Po vyhodnocení smluvních
vztahů nedošlo k poklesu, ale k mírnému nárůstu zájmu o pronájmy ke sportovnímu využití oproti roku
2017.
Za rok 2018 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku z okruhů doplňkových činností ve výši
702 860,69 Kč, který je finančním přínosem pro posílení hlavní činnosti.
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Zřizovatel v září 2018 vyhodnotil využití doplňkové činnosti v hospodaření minulých let a navrhl výmaz
okruhu činností 122 - Obchodní činnost včetně zprostředkování, 136 – Poskytování služeb
pro zemědělství, atd. a 149 – Zemědělství a prodej výpěstků. Organizace na tento návrh reagovala a
neprodleně zažádala zřizovatele o výmaz výše uvedených okruhů činností. Výmaz bude dle sdělení
zřizovatele proveden v roce 2019.

Tvorba a použití peněžních fondů je uvedena v tabulce č. 3 tabulkové části této zprávy a v následujícím
textu.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v Kč
Počáteční stav

Tvorba fondu

1 042 738,76

Čerpání fondu

28 523,51

697,00

Konečný stav
fondu
1 070 565,27

Finanční krytí
766 177,77

Tvorba fondu
Rada Moravskoslezského kraje schválila dne 29.5.2018 usnesením č. 39/3510 zlepšený výsledek
hospodaření organizace za rok 2017 a zároveň tímto usnesením schválila příděl z výsledku hospodaření
do rezervního fondu ve výši 28 523,51 Kč.
Čerpání fondu
Organizace v roce 2018 použila rezervní fond ve výši 697,00 Kč k úhradě úroku z prodlení daňových
povinností daně z přidané hodnoty vůči Finančnímu úřadu Ostrava ve výši 697,00 Kč. Úrok z prodlení byl
uložen organizaci na podkladě doručeného Platebního výměru daňové povinnosti: daň z přidané hodnoty
za zdaňovací období IV. čtvrtletí 2017. Škodní komise řešila příčinu vzniku výše uvedené sankce a navrhla
řediteli organizace použít k úhradě škodní události rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření.
Rozdíl mezi fondem a finančním krytím
použití finančních prostředků na dofinancování projektu v rámci programu ERASMUS+ ve výši
304 387,50 Kč. Doplatek projektu byl zaslán na účet organizace v lednu 2019 a rezervní fond byl finančně
dokrytý.

Rezervní fond z ostatních titulů – peněžní dary v Kč
Počáteční stav

Tvorba fondu

61 406,00

46 135,00

Čerpání fondu
30 950,00

Konečný stav
fondu
76 591,00

Finanční krytí
76 591,00

Tvorba fondu
Přijaté finanční dary:
 firma DHL Express
 Ing. Helena Zaviačičová

na podporu činnosti školy
na podporu výuky a soutěží žáků v předmětu
Technika administrativy
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35 000,00 Kč
11 135,00 Kč

Čerpání fondu
V roce 2018 organizace čerpala finanční prostředky z darů přijatých od dárců z let 2015, 2016 a 2017.
Nevyčerpané dary ve výši 76 591,00 Kč se převádí do roku 2019, od firmy DHL Expres 47 736,00 Kč a
28 855,00 Kč od Ing. Heleny Zaviačičové.

Dárce
Ing.Helena Zaviačičová

Využití daru
ubytování, cestovné – soutěže
žáků v předmětu TEA
Odměny žákům:
- za sportovní turnaje
- soutěže
Doprava autobusem – výstava
Flora Olomouc

DHL Expess

Celková částka v Kč
4 756,00
9 664,00
6 298,00
10 232,00

Fond odměn v Kč
Počáteční stav
390 541,06

Tvorba fondu

Čerpání fondu
0

Konečný stav fondu
0
390 541,06

Finanční krytí
390 541,06

Tvorba fondu
Rada Moravskoslezského kraje schválila dne 29. 5. 2018 usnesením č. 39/3510 zlepšený výsledek
hospodaření organizace za rok 2017. Příděl z výsledku hospodaření do fondu odměn je 0,00 Kč.
Čerpání fondu
V roce 2018 organizace fond odměn do hospodaření nezapojila.
Fond kulturních a sociálních potřeb v Kč
Počáteční stav
535 337,01

Tvorba fondu
1 351 080,00

Čerpání fondu
Konečný stav fondu
1 448 013,35
438 403,66

Tvorba fondu
Základní příděl 2 %
Tvorba celkem

Finanční krytí
393 388,67

1 351 080,00 Kč
1 351 080,00 Kč

Čerpání fondu
Stravování
Balíček aktivit pro zaměstnance (permanentní vstupenky na regenerační služby,
kulturní a sportovní akce)
Kulturní a sportovní akce pořádané zaměstnavatelem
Zájezdy pořádané zaměstnavatelem
Příspěvek odborové organizaci
Dary
Čerpání fondu celkem
Konečný stav fondu k 31. 12. 2018
Finanční krytí fondu k 31.12.2018

234 785,78 Kč
957 241,45 Kč
137 857,32 Kč
62 500,00 Kč
14 249,80 Kč
41 379,00 Kč
1 448 013,35 Kč
438 403,66 Kč
393 388,67 Kč
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Zdůvodnění rozdílu mezi fondem a finančním krytím k 31. 12. 2018:
Základní příděl 2% z mezd 12/2018
Stravování 12/2018
Kulturní akce pro zaměstnance u příležitosti Vánoc
Finanční prostředky převedla organizace v lednu 2019.

+ 121 465,00 Kč
- 22 118, 65 Kč
- 54 331,36 Kč

Fond investic v Kč
Počáteční stav

117 401,91

Tvorba fondu

13 015 362,16

Čerpání fondu

13 029 884,56

Konečný stav fondu

102 879,51

Tvorba fondu
1) Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle odpisového plánu
2) Investiční příspěvky od zřizovatele do fondu investic na níže uvedené investiční
akce:
 Výměna střešní konstrukce budovy bazénu
 Sanace střední zdi objektu bazénu
 Zřízení přístupového, docházkového a informačního systému v rámci
akce “Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“
Čerpání fondu – zapojení do hospodaření školy
1) Čerpání účelových investičních příspěvků dotace zřizovatele
 Výměna střešní konstrukce budovy bazénu
 Sanace střední zdi objektu bazénu
Celková hodnota technického zhodnocení bazénu v roce 2018
 Zřízení přístupového, docházkového a informačního systému v rámci
akce “Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“

Finanční krytí

102 879,51
2 414 348,00 Kč

9 449 238,18 Kč
621 775,98 Kč
530 000,00 Kč

9 449 238,18 Kč
621 775,98 Kč
10 071 014,16 Kč
530 000,00 Kč

2) Čerpání investičního fondu organizace
Investiční fond čerpala organizace v průběhu roku na pořízení hmotného majetku a technického
zhodnocení budov.
Pořízení hmotného majetku
370 227,60 Kč
Melanžér – odloučené pracoviště Klimkovice
144 165,00 Kč
Podlahový mycí stroj – školní kuchyně
57 433,00 Kč
Dofinancování - Zřízení přístupového, docházkového a informačního
systému v rámci akce “Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“
168 629,60 Kč

Melanžér pro odloučené pracoviště Klimkovice
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Technické zhodnocení budov
Rozšíření kamerového systému do šaten žáků
Úprava 4 ks oken z fixních na otvírací – sportovní areál
Rekonstrukce cvičné kuchyně – odloučené pracoviště Klimkovice

421 401,81 Kč
51 921,10 Kč
163 128,52 Kč
206 352,19 Kč

Rekonstrukce cvičné kuchyně – odloučené pracoviště Klimkovice

Použití fondu investic na opravy a údržbu majetku

1 637 240,99 Kč

Podrobnější rozpis provedených oprav a údržby nemovitého majetku financovaných z fondu investic je
uveden v bodě 5.2. této zprávy.

Oprava klimatizační jednotky ve školní kuchyni
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Organizace vykazuje k 31 12.2018 celkový stav pohledávek 1 221 027,69 Kč, oproti roku 2017 došlo
k nárůstu o 309 773,12 Kč. Ve sledovaném roce je zřejmý nárůst na účtu 377, na kterém byly zaúčtovány
pohledávky projektů Erasmus+ 307 840,79 Kč a Gramotnosti 99 547,00 Kč.
účet
311
314
315
335
346
348
377
381
385
388
469

název
odběratelé
poskytnuté zálohy
jiné pohledávky z hlavní činnosti
pohledávky za zaměstnanci
pohledávky za vybranými ÚVI
pohledávky za vybranými MVI
ostatní krátkodobé pohledávky
náklady příštích období
příjmy příštích období
dohadný účet aktivní
ostatní dlouhodobé pohledávky
celkem

2017
280 276,73
126 099,91
5 389,00
13 267,00
0,00
0,00
122,00
288 300,83
0,00
52 950,00
144 849,10
911 254,57

2018
263 780,24
122 377,10
4 190,00
7 069,00
0,00
0,00
407 387,79
271 374,46
0,00
0,00
144 849,10
1 221 027,69

V tabulce č. 5 (tabulkové části této zprávy) je uveden:
 rozpis pohledávek celkem a z toho po lhůtě splatnosti;
 soupis pohledávek po lhůtě splatnosti do 3 let a starší 3 let. V roce 2019 bude organizace pokračovat
v řešení a případně k dořešení těchto pohledávek.
Pohledávky po lhůtě splatnosti:
 do 30 dnů běžné pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky (žáků a zaměstnanců);
 do 3 let – viz tabulka;
Datum vzniku pohledávky

12. 04. 2016

Identifikace dlužníka

Insolvenční agentura v.o.s.

Částka

144 849,10 Kč

Stav vymáhání

Dne 12. 04. 2016 organizace zaslala fakturu ve výši
144 849,10 Kč na Insolvenční agenturu v.o.s., která je
správcem pohledávky VOKD, a.s. Jednalo se o fakturu za
„Uplatnění vady díla“ ze dne 25.1. 2016, kterou za firmu
VOKD, a.s. odstranila odborná osoba pod obchodním
jménem SIAS Opava spol. s.r.o.

 pohledávka po lhůtě splatnosti starší 3 let – viz tabulka
Datum vzniku pohledávky

1. 6.2016

Identifikace dlužníka

VOKD a.s.

Částka

14 011,00 Kč

Stav vymáhání

Pohledávka byla přihlášena u Krajského soudu v Ostravě
dne 18. 7. 2014.
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Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje celkový stav závazků ve výši 10 888 195,33 Kč. Oproti roku 2017 je
celkový pokles o 934 210,47 Kč.
Nejvýznamnější snížení je uvedeno na účtu 472, kdy ve sledovaném roce byl odúčtován projekt
ERASMUS+. Výrazný nárůst je uveden na účtu 343 z důvodu odvodu DPH finančnímu úřadu za 4. čtvrtletí
roku 2018.
Ostatní závazky vyplývající z obchodního styku a z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2018 budou
uhrazeny v lednu 2019.
účet
321
324
331
336
337
342
343
347
349
374
378
383
389
472

název
dodavatelé
přijaté zálohy
zaměstnanci
sociální zabezpečení
zdravotní pojištění
ostatní daně, poplatky a jiné
daň z přidané hodnoty
závazky k vybraným ÚVI
závazky k vybraným MVI
zálohy na transfery
ostatní krátkodobé závazky
výdaje příštích období
dohadný účet pasivní
dlouhodobé zálohy na transfery
celkem

2017
577 501,18
204 862,50
4 761 006,00
1 936 068,00
829 916,00
790 586,00
24 337,00
0,00
0,00
79 295,00
542 888,00
0,00
78 467,50
1 997 478,62
11 822 405,80

2018
206 269,93
145 252,50
4 729 700,00
1 916 675,00
821 532,00
762 976,00
530 565,14
0,00
0,00
30 040,00
565 424,00
221 215,76
79 567,00
878 978,00
10 888 195,33

V tabulce č. 5 (tabulkové části této zprávy) je uveden:
 rozpis závazků celkem a z toho po lhůtě splatnosti;
 soupis závazků po lhůtě splatnosti do 30 dnů splatnosti - jedná se o závazky z obchodních vztahů.
Faktury byly přijaty a zaevidovány až po lhůtě splatnosti z důvodu čerpání dovolené na konci roku
2018;
 závazky po lhůtě splatnosti do 1 roku, do 3 let a starší 3 organizace nevykazuje.

V organizaci nebyla ve sledovaném období provedena žádná kontrola.

Organizace má dle výše uvedeného zákona povinnost zaměstnávat z celkového počtu zaměstnanců 4%
zaměstnanců se zdravotním postižením, tj. 7,78 zaměstnanců. Skutečný počet zaměstnávaných osob se
zdravotním postižením u zaměstnavatele činí 12,70 osob.
Organizace za rok 2018 splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, žádný odvod
do státního rozpočtu nevznikl.
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Za rok 2018 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací s nulovými údaji.

Organizace zajišťuje závodní stravování zaměstnancům vlastním a náhradním způsobem:
 vlastní - školní jídelna
 náhradní způsob – stravenka Ticket Restaurant, cizí subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů

Vlastní školní jídelna
Organizace zajišťuje stravování zaměstnancům ve školní jídelně. Cena oběda a večeře je stanovena
na základě níže uvedeného rozpisu.
Oběd
Cena surovin včetně DPH
Příspěvek z FKSP
Doplatek zaměstnance

Večeře
30,00
10,00
20,00

23,00
7,00
16,00

Ve sledovaném období zaměstnanci školní kuchyně připravili 20 315 porcí obědů, tzn. denně se
průměrně stravoval 101 zaměstnanec školy.
V době školních prázdnin zaměstnanci školní kuchyně připravili obědy:
 pro nepedagogické zaměstnance od 2. - 4.7.2018, denně se průměrně stravovalo 28 zaměstnanců;
 pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance od 27. - 31.8.2018, denně se průměrně stravovalo
90 zaměstnanců.
Stravenky Ticket Restaurant
Organizace poskytovala zaměstnancům stravenky v nominální hodnotě 60,00 Kč s příspěvkem z FKSP
ve výši 10,00 Kč na jedno hlavní jídlo denně v těchto případech (uvedeny v kolektivní smlouvě):
 pokud odběr hlavního jídla zaměstnance spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již
nepracovalo;
 v době, kdy vlastní zařízení závodního stravování je mimo provoz (hlavní a vedlejší prázdniny,
rekonstrukce);
 dle § 6a, odst. 2a) vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění.
Hodnota stravenky Ticket Restaurant
Náklady organizace
Příspěvek FKSP
Doplatek zaměstnance

60,00
28,00
10,00
22,00
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Cizí subjekty na základě uzavřených smluv o zajištění stravování zaměstnanců
Organizace zajišťuje stravování zaměstnancům, kteří vykonávají práci na odloučených pracovištích a
pracovištích praktického vyučování žáků. V níže uvedené tabulce je komplexní přehled poskytovatelů
stravování včetně vyčíslení celkové ceny obědů a jednotlivých nákladů.
Poskytovatel
Střední zahradnická škola leden – červen
září – prosinec
Čestmír Bálek – Klenba Klimkovice leden
- červen
Domov Slunečnice, Ostrava, příspěvková
organizace, Ostrava-Poruba
leden – únor
březen - prosinec
Domov pro seniory Kamenec, Slezská
Ostrava, příspěvková organizace
AquaKlim,s.r.o.,
Sanatoria Klimkovice
Pekaři a spol., spol. s.r.o.
Ostrava-Poruba
Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice,
příspěvková organizace
leden
únor - prosinec
agentura REBEL s.r.o..
Klimkovice „Hostinec u Feldů“
Compass Group Czech Republic s.r.o.
Tesco Ostrava

Cena
oběda

Náklady
organizace

Příspěvek z
FKSP

Náklady
hrazené
zaměstnancem

78,00
81,00

42,00
44,00

10,00
10,00

26,00
27,00

88,00

42,00

10,00

36,00

33,00
34,00

8,00
9,00

10,00
10,00

15,00
15,00

36,00

10,00

10,00

16,00

32,00

7,00

10,00

15,00
26,00

76,00

40,00

10,00

35,00
38,00

9,00
11,00

10,00
10,00

16,00
17,00

90,00

42,00

10,00

38,00

70,00

37,00

10,00

23,00

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 byla předložena školské radě
k projednání dne 12. března 2019. Zaměstnanci budou s touto zprávou prokazatelně seznámení
do 31. března 2019.

Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření
Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů
Tabulka č. 5: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Tabulka č. 6: Doplňková činnost
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha účetní závěrky
Rozbor plnění HV (V+N)
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