
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpráva  

 
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava, 24.3.2022 
 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Jírů Mgr. Eva Sroková 
ředitelka                                                                                     předsedkyně školské rady 
  
 
 



2 
 

Osnova 
 

Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
za rok 2021 

 
 
 

Kapitola  Str. 

 Osnova 2 

A Základní údaje o organizaci 3 

B 
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace 
zřízena, zaměření poskytovaného vzdělání 

4 – 5 

C 
 

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření 
2. Čerpání účelových dotací a projektů 
3. Mzdové náklady, průměrný plat, přehled o uskutečněných 

zahraničních pracovních cestách 
4. Plnění plánu hospodaření 
5. Péče o spravovaný majetek 
6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
7. Peněžní fondy 
8. Pohledávky 
9. Závazky 

 
6 
 

7 – 12 
13 – 15 

 
15 – 19 
19 – 23 
23 – 24 
24 – 26 

27 
27 – 28 

D Výsledky kontrol 28 

E 
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

28 

F 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 28 

G Závodní stravování zaměstnanců organizace 29 – 30 

H 
Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se 
zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

30 

 Tabulková část  

 
 



3 
 

A) Základní údaje o organizaci 
 
Název organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková 

organizace 
 
Sídlo organizace:  17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 
 
IČO: 13644319        
DIČ:    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 uvedeno v příloze organizačního řádu. 
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B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace 
zřízena  

 
 Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách              

a ve speciálních třídách.                          
 

 Součásti školy jako právnické osoby: střední škola, domov mládeže a školní jídelna.  
 

 Škola je komplexem téměř plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické 
a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování (domov mládeže, sportovní 
areál - dvě tělocvičny, posilovna, společenský sál, plavecký bazén, venkovní hřiště, školní 
knihovna). 

 
 Vybavení školy: kmenové učebny, 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.  

 
 

 Vzdělávací nabídka školy: celkem 20 oborů středního vzdělání - střední vzdělání                      
s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání, střední vzdělání                          
s výučním listem a střední vzdělání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami                      
je poskytováno bezplatné užívání speciálních učebnic a speciálních didaktických                                         
a kompenzačních pomůcek v souladu se školským zákonem.  

 
 Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno v roce 2006 (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.  

 

 Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců a cizích strávníků. Školní kuchyně                    
je vybavena dle platných hygienických norem a slouží zároveň jako pracoviště odborného 
výcviku.  

 

 Další služby pro veřejnost – zajišťování společenských akcí a rodinných oslav ve školní 
restauraci, zajištění občerstvení na akcích mimo školu dle objednávek cizích subjektů, odborné 
konference a přednášky v přednáškovém sále, prodej košíkářských, pekařských, 
zahradnických, cukrářských a dalších výrobků, aranžování květin.  

 
Veškerou svou činností usiluje škola o to, aby byla moderním centrem vzdělávání žáků 

zdravých a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Obory vzdělání poskytovaného ve školním roce 2021/2022: 
 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

denní forma 
75-41-M/01  Sociální činnost 
65-42-M/01  Hotelnictví (hotelnictví a turismus) 
18-20-M/01  Informační technologie 
75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika (od 1.9.2020) 

 
dálková forma 

75-41-M/01  Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 
 

 
Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

65-51-H/01  Kuchař – číšník (Kuchař – číšník - příprava jídel) 
29-54-H/01  Cukrář 
29-53-H/01  Pekař 
29-51-E/01  Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
65-51 E/01  Stravovací a ubytovací služby 
66-51-E/01  Prodavačské práce 
41-52-E/01  Zahradnické práce 
41-52-E/01  Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 
69-54-E/01  Provozní služby 
75-41-E/01  Pečovatelské služby 
33-58-E/01  Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 

 
 
Obory středního vzdělání   
 

78-62-C/01  Praktická škola jednoletá 
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 
63-51-J/01   Obchodní škola 

 
 
 
Počty žáků dle statistických zahajovacích výkazů v posledních třech letech: 
 
 

Forma vzdělávání Školní rok 
2019/2020 

Školní rok 
2020/2021 

Školní rok 
2021/2022 

Denní  783 765 774 

Dálková  65 76 78 

Celkem počet žáků 848 841 852 
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C)  Rozbor hospodaření  
 
1.  Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření 
 

 

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části této zprávy. 
Vývojový ukazatel nákladů hlavní a doplňkové činnosti za rok 2021 je vyhodnocen celkovým indexem 
ve výši 3,32%. Podrobnější rozbor nákladových účtů je uveden v kapitole C bod 4.   
 

 

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části této zprávy. 
Vývojový ukazatel výnosů hlavní a doplňkové činnosti za rok 2021 je vyhodnocen celkovým indexem       
ve výši 3,45%. Podrobnější rozbor nákladových účtů je uveden kapitole C bod 4.   
 

 

Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části této 
zprávy. 
 

Ukazatel Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (před zdaněním) -28 451,76 

v tom:  z příspěvku zřizovatele (po zdanění)               0 

       z vlastních zdrojů (po zdanění) -29 501,92 

Zdanění (daň z úroků na běžných účtech)            1 050,16 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění            -29 501,92 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 217 613,81 

Zdanění                 0 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění 217 613,81 

Celkem výsledek hospodaření po zdanění                  188 111,89 

 
Komentář k výsledku hospodaření: 
 

Organizace v hlavní činnosti vykázala výsledek hospodaření z vlastních zdrojů se ztrátou, kterou 
pokryla zapojením výsledku hospodaření z doplňkové činnosti.  
Kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je finančním přínosem pro posílení hlavní činnosti     
a bude využit k modernizaci objektu školy.  
Celkový výsledek hospodaření je v plné výši finančně krytý. 
Výsledky hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti byly ve sledovaném roce ovlivněny 
epidemiologickou situací související s onemocněním COVID-19. 
 

 

Návrh na rozdělení do fondů Kč 

Fond odměn 0 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 188 111,89 

Celkem k rozdělení do fondů 188 111,89 
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2. Čerpání účelových dotací a projektů 
 

 

Organizace hospodařila dle závazných ukazatelů s finančními prostředky schválenými Radou 
Moravskoslezského kraje a byla povinna se při hospodaření těmito ukazateli řídit. 
 
Přílohami závazných ukazatelů byly rozpisy příspěvků a dotací:  

 dle jednotlivých poskytovatelů, tj. MŠMT, zřizovatel; 
 dle účelových znaků. 

        

Závazný ukazatel na rok 2021 Kč 

Neinvestiční dotace z MŠMT 
Neinvestiční příspěvky zřizovatele 

- odbor školství, mládeže a sportu 
- odbor investiční a majetkový 

 
Investiční příspěvek zřizovatele do fondu investic 

- odbor investiční a majetkový 

116 804 318,00 
  26 280 293,29 

17 010 700,00 
9 269 593,29 

 
 

5 835 854,91  
    
 

Závazný ukazatel odvod do rozpočtu kraje Kč 

Odvod z investičního fondu 1 552 000,00 

 
                                       Kč 

Účelový 
znak Popis dotace  

Závazný 
ukazatel Čerpání  Zůstatek  

33353 

Přímé náklady na vzdělávání 
-      prostředky na platy 
-      ostatní osobní náklady 
-      zákonné odvody + FKSP 
-      ONIV 

116 804 318,00 
84 754 098,00 

331 968,00 
30 443 452,00 
 1 274 800,00 

116 804 318,00 
84 754 098,00 

331 968,00 
30 443 452,00 
1 274 800,00 

0 
 
 
 
 

 
 

 
Na základě doporučení Školského poradenského zařízení v rámci podpůrných opatření dle vyhlášky            
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle usnesení rady kraje byly schváleny finanční prostředky na podpůrná 
opatření. Organizace pořídila dvěma žákům notebooky v celkové hodnotě 25 980,00 Kč. Z podpůrných 
opatření bylo čerpáno 24 000,00 Kč, doplatek 1 980,00 Kč byl uhrazen z ONIVu.   

                                                                                                                                            
Organizaci byly přiděleny finanční prostředky z MŠMT ve výši 31 968,00 Kč. Účelová dotace byla určená 
na doučování žáků pedagogickými pracovníky. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
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2.1.2. 
 

                                                                                      Kč 

Účelový znak Neinvestiční příspěvek 
Závazný 
ukazatel Čerpání Zůstatek 

1 Prostředky na provoz 10 524 000,00 10 524 000,00 0 

131 

Řešení dopadů financování 
regionálního školství v oblasti 
pedagogické i nepedagogické 
práce (prostředky na platy, 
zákonné odvody, FKSP) 

1 807 000,00 1 807 000,00 0 
 

140 
Školní psycholog a školní speciální 
pedagog (prostředky na platy, 
zákonné odvody, FKSP) 

1 662 900,00 1 662 900,00 
0 
 

205 Účelové prostředky na krytí 
odpisů DHM a DNM 

2 626 000,00 2 626 000,00 0 

144 
Krajská stipendia ve školním roce 
2020/2021 193 800,00 193 800,00 0 

144 Krajská stipendia ve školním roce  
2021/2022 

179 000,00 0 179 000 

209 
Podpora odborného vzdělávání 
oboru Cukrář 13 000,00 13 000,00 0 

Celkem Neinvestiční příspěvky 
zřizovatele 17 010 700 16 831 700,00 17 000,00 

 
 

 

Finanční prostředky organizace vyčerpala v plné výši k zakoupení: 
 můstkové váhy v celkové ceně 10 067,00 Kč; 
 2 ks dárkových poukazů v hodnotě à 1 500,00 Kč, tj. celkem 3 000,00 Kč.  

Dárkové poukazy byly předány dvěma nejlepším žákyním v rámci spolupráce se společností Marlenka 
international s.r.o.  
Můstková váha je využívána žáky oborů cukrář a potravinářská výroba v rámci odborného výcviku       
na odloučeném pracovišti v Klimkovicích. Organizace zřizovateli předložila Závěrečné vyúčtování včetně 
kopií účetních dokladů. 
 
 

 

Organizace vyplatila stipendia žákům třídy P1, P2 a P3 oboru Pekař v měsících únor a červen: 
     

Únor 
 stipendijní motivační složka za 1. pololetí 114 800,00 Kč 
 stipendijní prospěchová složka za 1. pololetí                     66 000,00 Kč      
Červen 
 stipendijní motivační složka za měsíce 2. pololetí                      91 000,00 Kč 
 stipendijní prospěchová složka za 2. pololetí                       75 000,00 Kč      

 

V roce 2021 bylo žákům celkem vyplaceno 364 800,00 Kč. Organizace předložila zřizovateli v řádném 
termínu vyúčtování vyplacených stipendií.    

Dne 7.12.2021 zaslal zřizovatel neinvestiční příspěvek na stipendia ve výši 179 000,00 Kč. Stipendia 
vyplatí organizace žákům oboru Pekař v únoru a v červnu 2022. 
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Neinvestiční příspěvek 

 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/21 ze dne 17.12.2020 schválilo investiční záměr 
„Oprava izolačních vrstev střešního pláště pavilonu F“. Oprava byla prováděna v roce 2021                      
na budově B. Práce budou pokračovat v roce 2022 na budovách S, E a na spojovacím mostu                      
mezi budovami E a F. 
                                                                                                                                          Kč 

  

                                                                                     

 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 schválilo realizaci 
akce „Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice“ ve výši 2 200 000,00 Kč.  
V roce 2019 čerpala organizace z fondu investic 105 054,40 Kč na zhotovení projektové dokumentace 
a na realizaci první části elektroinstalace 107 388,94 Kč.  
V roce 2020 organizace na základě uzavřené smlouvy o dílo zrealizovala rekonstrukci rozvodny nízkého 
napětí v celkové hodnotě 1 544 129,73 Kč.  
Akce do konce roku 2020 nebyla dokončena z důvodu neprovedení návazných rozvodů, které vedou 
k trafostanici a jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ distribuce a.s. Investiční akce byla dokončena 
v srpnu 2021 a byla předána na základě protokolu o předání a převzetí díla.  
V roce 2021 byl čerpán investiční příspěvek ve výši 448 820,04 Kč. Celkové náklady na akci činily 
2 205 393,11 Kč. 
 
 

 

 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/21 ze dne 17.12.2020 schválilo investiční záměr 
„Modernizace hydraulického výtahu budovy B“ ve výši 4 000 000,00 Kč. Součástí díla bylo 
vybudování nového únikového východu, výměna spojovacích dveří, výměna podlahové krytiny                           
a další stavební práce.  
Usnesením rady kraje č. 24/1628 ze dne 30.8.2021 byl schválen požadavek na navýšení částky                         
o 189 000,00 Kč k provedení víceprací, které nebyly předmětem projektové dokumentace ani součástí 
veřejné zakázky a které vyvstaly při realizaci díla. Jednalo se o práce a dodávky, které nebylo možné 
v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil, přičemž k dokončení díla 
byly nezbytné.  
Celkové náklady na investiční akci ve výši 4 187 034,87 Kč byly plně hrazeny investičním příspěvkem 
z rozpočtu zřizovatele.  
V září 2021 byla vyhotovena zpráva o závěrečném vyhodnocení akce a závazný ukazatel byl upraven 
na částku skutečného čerpání 4 187 034,87 Kč. 
 
 
 
 
 
 

Účelový znak Příspěvek Závazný 
ukazatel Čerpání 

206 Oprava izolačních vrstev střešního pláště  9 269 593,29 3 590 796,11 

Účelový znak Příspěvek 
Závazný 
ukazatel Čerpání 

206 Modernizace hydraulického výtahu budovy B 4 189 000,00 4 187 034,87 
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c) Investiční akce „Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu“                   
– ÚZ 206 

 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
usnesením  č. 26/1774   ze dne 29.9.2021 
schválilo investiční záměr „Vodovodní potrubí 
v areálu školy – řešení havarijního stavu“            
ve výši 1 200 000,00 Kč. Celková cena investiční 
akce dle smlouvy o dílo včetně dodatků                                 
činila 1 385 342,14 Kč. Ve sledovaném roce bylo 
proinvestováno 1 325 013,30 Kč, z toho investiční 
příspěvek byl v plné výši vyčerpán  a doplatek 
125 013,30 Kč byl hrazen z fondu investic. 
Investiční akce bude pokračovat v roce 2022             
a po převzetí díla bude doplatek 60 328,84 Kč 
uhrazen z fondu investic.  
 
 

 

 

Účelový 
znak Popis projektu Závazný ukazatel Čerpání 

33063 OPVVV Šablony 2 719 807,00 2 719 807,00 
 

Organizace se stala příjemcem prostředků na „Projekt Šablony II navazující“ vyhlášený MŠMT 
v rámci Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Projekt měl být realizován po dobu                        
24 měsíců, a to od 1.9.2019 do 31.8.2021. S ohledem na epidemiologickou situaci a opatření související 
s onemocněním Covid-19 byl projekt prodloužen na dobu 28 měsíců do 31.12.2021. 
Zřizovatel dne 13.12.2019 zaslal neinvestiční dotaci z veřejných zdrojů na běžný účet organizace v plné 
výši, tj. 2 719 807,00 Kč. 

 
Čerpání v jednotlivých letech 
                                                                                                                                                    Kč 

2019 2020 2021 
72 812,83 1 130 624,63 1 516 369,54 

 
 
Čerpání v roce 2021                              Kč 
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, toner, 
materiál na výuku a projektové dny) 327 497,71 

Učební pomůcky (společenské a deskové hry)                                                                                40 799,00 

Zahradnické a floristické nářadí a pomůcky 89 112,01 

Knihy, odborné učebnice, publikace                                                                                           3 735,00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (zahradní 
technika, zařízení na výrobu oplatek) 

235 743,82 

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů                                                                        754 255,00 

Cestovní náklady                                                                                                             9 087,00 

Školení a vzdělávání (DVPP)                                                                                                  56 140,00 

Celkem  1 516 369,54 
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Při realizaci projektu byly podporovány následující oblasti: 
 osobnostně profesní rozvoj pedagogů; 
 osobnostní rozvoj žáků; 
 zdokonalení znalostí a dovedností žáků; 
 zlepšení materiálního vybavení školy; 
 spolupráce s odborníky z praxe; 
 spolupráce s rodiči žáků; 
 spolupráce s veřejností. 

 

Projekt byl ukončen 31.12.2021 a finanční prostředky byly v plné výši využity pro všechny zvolené 
aktivity tohoto projektu. 
 
 

 

a) Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce 
 
V červnu 2019 organizace uzavřela s Domem zahraniční spolupráce grantovou dohodu pro projekt 
v rámci programu ERASMUS+ s názvem „Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění 
na trhu práce“ č. 2019-1-CZ01-KA102-060166. Schválená maximální částka grantové podpory 
činila 86 043 EUR. Projekt měl být realizován po dobu 18 měsíců, a to od 3.6.2019 do 2.12.2020. 
S ohledem na epidemiologickou situaci související s onemocněním COVID-19 byl projekt Dodatkem               
č. 1 ke grantové smlouvě prodloužen na dobu 30 měsíců do 2.12.2021. V předpokládaném termínu 
22.11.2021 – 24.11.2021 se z epidemiologických důvodů neuskutečnila plánovaná mobilita italských 
odborníků na naší škole, což vedlo ke sníženému čerpání rozpočtu na 84 068,65 EUR. Projekt byl 
ukončen 2.12.2021 a závěrečná zpráva byla odeslána 21.12.2021. 
 
Realizovaná stáž 
V termínu 5.9.2021 – 17.9.2021 deset žáků druhých ročníků oborů Hotelnictví a turismus,                        
Kuchař - číšník a Pekař absolvovalo krátkodobou stáž u partnerů v italském letovisku                               
Milano Marittima. Stáže se zúčastnila jedna pedagogická pracovnice jako doprovod.  
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b) Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce II 
 

V roce 2020 organizace uzavřela s Domem zahraniční spolupráce grantovou dohodu pro projekt v rámci 
programu ERASMUS+ s názvem „Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu 
práce II“ č. 2020-1-CZ01-KA102-077420.  
Schválená maximální částka grantové podpory činila 96 700 EUR. Dne 7.10.2020 byla přijata záloha 
ve výši 80% z celkové částky, což je 77 360 EUR.  
Projekt trvá po dobu patnácti měsíců od 31.12.2020 do 30.3.2022. Cílem projektu je rozvoj klíčových 
kompetencí a dovedností žáků nad rámec možností běžného školního vyučování formou zahraniční 
praxe, získání pracovních zkušeností v cizojazyčném prostředí s vazbou na odbornou problematiku                 
a přispění ke zlepšení kvality a posílení mezinárodní spolupráce, které je v souladu se strategickými 
dokumenty naší školy. Cílovou skupinou jsou žáci maturitních oborů Předškolní a mimoškolní 
pedagogika, Hotelnictví a turismus, Sociální činnost, výučních oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Pekař. 
V rámci projektu bude uskutečněn školící pobyt italských odborníků (mistři pekaři a cukráři) v naší 
škole. 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci související s onemocněním Covid-19 nebyla v roce 2021 
uskutečněna žádná mobilita žáků.  
 

V roce 2021 bylo z projektu čerpáno 2 916 EUR za poskytnuté služby dle uzavřené smlouvy o zajištění 
podpory při přípravě a realizaci vzdělávacího projektu. 

  
 

c) Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech (SHAKER) 
 

Organizace se v roce 2020 stala partnerem projektu „Podpora atraktivity zdravotnických                            
a sociálních profesí v regionech“.  
Projekt, jehož příjemcem je Moravskoslezský kraj, byl zahájen 1.10.2020 a bude probíhat do 31.3.2023. 
Projekt je v souladu s cíli a prioritami K2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. 
Rozpočet pro naši organizaci je 10 395,00 EUR. Dne 4.12.2020 byla poskytnuta záloha ve výši               
4 158,00 EUR.      
 

V termínu 28.6.2021 – 2.7.2021 se v rámci projektu uskutečnila stáž v polském Lublinu, které                       
se zúčastnila jedna pedagogická pracovnice. 

 

 
Čerpání v roce 2021                        

 

Cestovní náklady 500,00 EUR 

Dohoda o provedení práce 681,84 EUR 

Celkem 1 181,84 EUR 
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3.  Mzdové náklady, průměrný plat 
 

 
Prostředky na platy byly financovány ze státního rozpočtu - viz jednotlivé tabulky a grafy. 

Kč 
 2019 2020 2021 

Vyplacené prostředky na platy celkem 76 306 471 79 203 730 84 754 098 
     pedagogičtí pracovníci 62 843 159 66 668 367 71 916 528 
     nepedagogičtí pracovníci 13 463 312 12 535 363 12 837 570 

 
                                                                                                                                                    Kč 

  2019 2020 2021 

Průměrný plat zaměstnanců  33 775 36 141 39 141 

    
 

     

    

    

    

    

    
 
 
                                                                                                                                                                                              Kč 

  2019 2020 2021 

Průměrný plat pedagogických pracovníků 
celkem 37 950 39 995 43 655 

          učitel teoretického vyučování 43 861 46 133 50 896 
          učitel odborného výcviku 35 483 37 593 40 506 
          vychovatel 40 138 40 680 45 026 
          asistent pedagoga 22 396 28 331 30 066 
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Prostředky na platy byly financovány zřizovatelem (ÚZ 140). V tabulce je uvedeno srovnání průměrných 
platů speciálního pedagoga a školního psychologa v uplynulých letech.  

Kč 
 2019 2020 2021 
Speciální pedagog  24 406 26 036 26 713 

Školní psycholog 45 321 47 431 48 619 

Kč 

Zdroj financování 
Dohody o pracovní 

činnosti 
Dohody o provedení 

práce 
Projekt Šablony II 0 718 970 
Projekt Erasmus+ 0 50 400 
Projekt Erasmus SHAKER 0 17 400 
Doplňková činnost 0 5 725 

  2019 2020 2021 
Průměrný plat nepedagogických 
pracovníků 

22 316 23 894 24 785 

 
 
 

Kč  

Kč 
  2019 2020 2021 

Ostatní platby za provedenou práci 
ze státního rozpočtu celkem  450 000 471 807 331 968 

odstupné 0 61 347 0 
dohody o provedení práce 411 990 334 392 218 141 
dohody o pracovní činnosti 38 010 76 068 113 827 
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Limit počtu zaměstnanců  178,23 
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2021                180,44                         
 

Stanovený limit počtu zaměstnanců byl překročen o 2,21. Důvodem překročení byla především vysoká 
nemocnost nepedagogických zaměstnanců na pracovištích školní kuchyně, úklidu a vrátnice, za které 
bylo nutno přijímat zastupující zaměstnance. 
 

Srovnání přepočtených počtů zaměstnanců dle statistického výkazu P 1-04  
Kč 

Kategorie zaměstnanců 2019 2020 2021 

Pedagogičtí pracovníci 137,99 138,91 137,28 

Nepedagogičtí pracovníci 50,27 43,72 43,16 

Celkem 188,26 182,63 180,44 
 
 

 

Ve sledovaném roce se uskutečnily dvě pracovní zahraniční cesty v rámci projektu Erasmus+                    
(viz kapitola 2.1. Projekty). 
 
 

4.  Plnění plánu hospodaření 
 

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). 
Plnění plánu ve sledovaném roce nelze objektivně zhodnotit, jelikož bylo ovlivněno 
epidemiologickou situací související s onemocněním COVID-19 a vládními nařízeními. 
 

 

Vývojový ukazatel celkových nákladů, tj. srovnání plánu se skutečností, je vyhodnocen odchylkou                   
ve výši -3,11%, čímž organizace dodržela hladinu významnosti, která je stanovena ±10%.  
 

Účet 502 – Spotřeba energie  
Celková odchylka na účtu činí -17,73%. Plán byl stanoven na kalendářní rok, avšak s ohledem                              
na epidemiologickou situaci nebyla škola v uvedeném roce v plném provozu, čímž došlo ke snížení 
spotřeby energií. 
 

Účet 504 – Prodané zboží  
Celková odchylka na účtu činí 100%, tj. 4.069,00 Kč. V průběhu roku organizace zakoupila antigenní                        
testy na koronavirus SARS-COV2, které byly určeny k prodeji neočkovaným zaměstnancům (povinnost 
testování) a cizím osobám (uživatelé bazénu).  
 

Účet 511 – Opravy a údržba 
Celková odchylka činí -49,30%.  
Tato odchylka vznikla nevyčerpáním finančních prostředků stanovených plánem neinvestičních akcí               
na opravy a údržbu nemovitého majetku: 

 „Oprava izolačních vrstev střešního pláště“ (práce budou pokračovat v roce 2022); 
 „Rekonstrukce sociálního zařízení budovy A“ – po skončení akce bylo vyhodnoceno,                                

že provedené práce spadaly pod technické zhodnocení budovy, nikoliv do oprav. Financování 
na základě těchto skutečností proběhlo z fondu investic. 

 

Účet 512 – Cestovné  
Celková odchylka na účtu činí -87,88%. Důvodem je zrušení pracovních cest hrazených z projektu 
Erasmus+ a projektu Šablony II v důsledku epidemiologické situace související s onemocněním                
COVID-19 a. 
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Účet 513 – Náklady na reprezentaci  
Celková odchylka na účtu činí -60,23%, ke které došlo v důsledku neuskutečnění plánovaných akcí 
organizace. 
 

Účet 518 – Ostatní služby 
Celková odchylka na účtu činí -44,65%. K celkovému snížení nákladů oproti plánu došlo z následujících 
důvodů:  

 nebyl čerpán projekt Erasmus+ (přesunut do r. 2022); 
 byla ukončena smlouva s firmou poskytující konzultační služby k SW Bakaláři; 
 u smlouvy o softwarovém řešení proHR k hodnocení zaměstnanců uzavřené v roce 2020 došlo 

prostřednictvím dodatku ke smlouvě k výraznému snížení měsíční platby (původní měsíční 
platba 20 000 Kč, nově 1 900,00 Kč).  

 

Účet 531 – Daň silniční 
Celková odchylka na účtu činí -92,49%, tj. -4 162,00 Kč. Důvodem bylo snížení počtu měsíců 
podléhajících dani silniční v rámci doplňkové činnosti. 
 

Účet 547 – Manka a škody 
Celková odchylka činí 100%. Na tomto účtu je uvedena částka 152,98 Kč za potraviny, které byly 
odepsány a zlikvidovány z důvodu ztráty kvality (snídaně, které nebyly odebrány z důvodu uzavření 
domova mládeže).  
 

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti 
Celková odchylka činí -11,39%. K nejvýznamnějšímu poklesu nákladů oproti plánu došlo z důvodu 
nečerpání projektu Erasmus+. 
  

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
Odchylka činí +78,58%. Vzhledem k úsporám na energiích a ostatních službách byl pořízen drobný 
dlouhodobý majetek:   

 výpočetní technika a příslušenství pro žáky (využití ve výuce i v domově mládeže)                                 
i zaměstnance – počítače, notebooky, monitory, iPady, kufr na iPady; routery, externí HDD – 
celková částka 521 261,10 Kč; 

 společenské hry pro žáky (hrazeno z projektu Šablony II); 
 průmyslový vysavač; 
 odvlhčovač zdiva; 
 zahradní technika pro údržbu okolí školy (hrazeno z provozních prostředků a projektu                  

Šablony II) – štěpkovač, plotové nůžky, sekačka na trávu, vysavač listí, pila, aku prořezávač 
větví;  

    
 vybavení do školní kuchyně – nerez regály, stolní mixér, výdejní vozík, nerez termos, pultová 

mraznička; 
 vybavení elektro laboratoře – laboratorní dekády, wattmetry, multimetry; 
 sady nádobí na vaření pro obor Kuchař – číšník;  
 interiérová vitrína, nástěnné výukové obrazy, koberec; 
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 vybavení posilovny - posilovací lavice, Scottova lavice, činky, stojany pod velkou činku; 

      
  

 vybavení do cukrárny – přístroj na pečení oplatků, můstkové váhy, roboty. 

                           
 

Účet 563 – Kurzové ztráty  
Celková odchylka na účtu činí 1 045,05%, což je nárůst oproti plánu o 104 504,93 Kč. Na tomto účtu 
organizace účtovala kurzovou ztrátu z finančních prostředků vedených na účtu v EUR. Jednalo se                    
o nevyčerpané zálohy ze dvou projektů Erasmus+ k 31.12.2021. Důvodem nárůstu kurzové ztráty bylo 
výrazné snížení kurzu EUR na konci roku 2021.  
  
Účet 591 – Daň z příjmů  
Celková odchylka na účtu činí 1 045,05% oproti plánu. Na tomto účtu byla účtována srážková daň 
úrokových příjmů z běžných účtů školy ve výši 1 050,16 Kč. Při sestavování plánu bylo počítáno                    
se zanedbatelnou částkou úroků z běžných účtů, v průběhu roku došlo ke zvýšení úrokových sazeb.  
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Kč
  2018 2019 2020 2021 

materiál 5 323 324,36 5 881 140,77 3 542 375,95 5 106 950,65 
majetek 558 4 795 935,64 952 105,26 1 203 178,69 1 375 036,15 
energie 4 368 978,01 5 199 470,16 3 854 525,47 4 143 939,50 
opravy 4 152 610,29 3 598 890,84 8 412 157,21 4 790 068,33 
služby 4 142 042,10 2 667 187,40 3 882 697,34 2 734 409,92 
odpisy 3 200 180,00 3 351 259,00 3 413 326,00 3 522 642,00 
cestovné 206 942,00 168 035,80 90 676,86 70 608,00 
produktivní práce žáků 545 586,00 541 106,00 236 256,00 303 083,00 
ostatní 495 129,87 560 987,38 1 134 468,98 1 186 645,43 

     
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

 

Vývojový ukazatel celkových výnosů, tj. srovnání plánu se skutečností, je vyhodnocen odchylkou              
ve výši -2,99%, čímž organizace dodržela hladinu významnosti, která je stanovena na ±10%.  
 

Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 
Odchylka činí -26,26%. Pokles výnosů z prodeje vlastních výrobků oproti plánu byl způsoben omezením 
praktického vyučování žáků z důvodu onemocnění Covid-19 a častými karanténami žáků. 
 

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb 
Odchylka činí -19,91%.  K poklesu výnosů z prodeje služeb oproti plánu došlo z následujících důvodů 
souvisejících s onemocněním Covid-19: 

 snížení počtu ubytovaných žáků; 
 uzavření  krytého bazénu leden – červen 2021;  
 snížení počtu strávníků. 

 

Účet 603 - Výnosy z pronájmu  
Odchylka činí -40,45%. Výrazný pokles výnosů z pronájmu byl zapříčiněn uzavřením malé a velké 
tělocvičny v období leden – červen 2021. Provoz byl obnoven až v měsících září – prosinec 2021. 
 

Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží  
Celková odchylka na účtu činí 100%, tj. 4 069,00 Kč. V průběhu roku organizace prodala antigenní                        
testy na koronavirus SARS-COV2 neočkovaným zaměstnancům (povinnost testování) a cizím osobám.  
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Účet 644 – Výnosy z prodeje materiálu 
Odchylka činí 83,83%, navýšení 8 382,95 Kč oproti plánu: výnos z prodeje potravin (s ohledem na jejich 
trvanlivost) ze školní jídelny zaměstnancům v důsledku omezení provozu školní jídelny. 
 

Účet 648 – Čerpání fondů 
Odchylka činí -96,71%, cca 1 190 000 Kč. Tato odchylka je ovlivněna nečerpáním fondu investičního 
na opravy a údržbu majetku oproti stanovenému plánu (neinvestiční akce „Oprava a rekonstrukce 
sociálního zařízení budovy A“).  
  

Účet 649 – Ostatní výnosy 
Odchylka činí 8 103,25%. Na tomto účtu bylo na základě předávacích protokolů zaúčtováno bezúplatné 
převzetí osobních ochranných prostředků (respirátorů) a antigenních testů v souvislosti s onemocněním 
Covid-19 pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance školy v celkové částce 481 724,45 Kč, 
která byla dle metodického pokynu zřizovatele zúčtována jako výdej na nákladových položkách. 
 

Účet 662 – Úroky 
Odchylka činí 10,54 %. Nárůst výnosů oproti plánu o 527,05 Kč. 
 

Účet 663 – Kurzové zisky 
Celková odchylka na účtu činí -99,50 %. Plán byl stanoven ve výši 3 000,00 Kč, skutečnost 15,00 Kč.  
Na tomto účtu organizace účtovala kurzový zisk z finančních prostředků vedených na účtu v EUR.  
 

Účet 669 – Ostatní finanční výnosy  
Odchylka činí 100%. Plán byl stanoven ve výši 0 Kč, skutečnost 2 884,00 Kč. Na tomto účtu byly 
zaúčtovány nevyzvednuté (deponované) odměny žáků školy z let 2014 – 2016, které byly vedeny                    
na účtu Ostatní krátkodobé závazky. 
 
5. Péče o spravovaný majetek   
 

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                             parcela č. 1988/1 
ostatní plocha                                                                      
 

Soubor budov: 
 budova A (škola) - učebny, kabinety, pracoviště odborného výcviku, sociální zařízení, chodby, 

schodiště, výtah;  
 budova B (domov mládeže a praktická škola) - pokoje, kanceláře, kulturní místnosti, sociální 

zařízení, chodby, schodiště, 2 výtahy, učebny a kabinety praktické školy; 
 budova C - spisovny, 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; 

 budova F (sportovní areál) - 2 tělocvičny, krytý bazén se sociálním a technologickým zázemím, 
posilovna, společenský sál, sociální zařízení, šatny, chodby, schodiště, technické místnosti; 

 koridory spojující jednotlivé budovy; 
 spojovací most - spojuje budovu E a budovu F. 

 

Budova Klimkovice – katastrální území Klimkovice 
stavba – občanská vybavenost   č.p. 42    parcela č. 514 
zahrada       parcela č. 512 
ostatní plocha                                                                       parcela č. 523/2 
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5.1.1. odbor investiční                              
a majetkový 

 

 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 schválilo realizaci 
akce „Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice“ ve výši 2 200 000,00 Kč. Vyhodnocení 
čerpání investičního příspěvku je uvedeno v kapitole 2.1.3. 
 

 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/21 ze dne 17.12.2020 schválilo investiční záměr 
„Modernizace hydraulického výtahu budovy B“ ve výši 4 000 000,00 Kč. Usnesením rady kraje 
č. 24/1628 ze dne 30.8.2021 byl schválen požadavek navýšení částky o 189 000,00 Kč k provedení 
víceprací. Vyhodnocení čerpání investičního příspěvku je uvedeno v kapitole 2.1.3. 
 

             
Modernizace hydraulického výtahu budovy, výměna spojovacích dveří, vybudování únikového východu v budově B 

 
 

c) Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu  
 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 26/1774 ze dne 29.9.2021 schválilo investiční 
záměr „Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu“ ve výši 1 200 000,00 Kč. Celková 
cena investiční akce dle smlouvy o dílo včetně dodatků 1 385 342,14 Kč. Vyhodnocení čerpání 
finančního příspěvku je uvedeno v kapitole 2.1.3. 
 

 
 

Organizace čerpala investiční fond na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, rekonstrukci                        
a modernizaci majetku: 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  73 946,49 Kč 
myčka nádobí 73 946,49 Kč 
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Rekonstrukce a modernizace majetku (technické zhodnocení budov) 1 321 022,01 Kč 
Investiční akce „Rekonstrukce sociálního zařízení – přízemí budovy A“ 1 190 723,85 Kč 
Investiční akce „Výměna opěrné stěny“ (správní poplatek a zajištění povolení) 20 125,00 Kč 
V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, zajištění společného povolení včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů                      
a ostatních organizací.  
Vypracování studie pro provedení díla „Vybudování gastrocentra pro výuku 
oborů Cukrář, Pekař a Potravinářská výroba" 101 204, 40 Kč 
Oprava vodovodního potrubí v areálu školy - řešení havarijního stavu 
(dofinancování) 8 968,76 Kč 
 
 

 
 

Údržbu a opravy organizace financovala z provozních prostředků, vlastních zdrojů, doplňkové činnosti                     
a z neinvestičního příspěvku zřizovatele, u některých oprav použila vícezdrojové financování. 
 

Celkové náklady na údržbu a opravy                                                        4 790 068,33 Kč 
 

Opravy a údržba nemovitého majetku dle zdrojů financování  
 

a) z provozních prostředků zřizovatele celkem 1 139 219,36 Kč 
 

opravy nemovitého majetku 966 462,82 Kč 
oprava střechy - Klimkovice   32 263,44 Kč 
malířské a natěračské práce (domov mládeže, škola, cukrárna, kuchyň,  
malba koridoru, renovace madel zábradlí) 395 907,59 Kč 

 oprava vodovodního potrubí (vnitřní hydranty - sportovní areál)  165 387,16 Kč 
 oprava osvětlení (velká tělocvična) 63 821,19 Kč 
 podlahářské práce (učebna) 72 149,28 Kč 
 oprava deskových výměníků tepla 70 185,28 Kč 
 nadstavení kanalizačních poklopů 60 766,00 Kč 
 oprava (vyčištění) kanalizace 57 907,85 Kč 
 jiné opravy 48 075,03 Kč 
 

 opravy výpočetní techniky, kopírovacích strojů a tiskáren 29 371,06 Kč 
 

 opravy strojů, přístrojů a ostatního movitého majetku 98 093,63 Kč 
 opravy kuchyňského zařízení (školní jídelna) 63 092,38 Kč 
 opravy kuchyňského zařízení (cukrárna Klimkovice) 10 804,09 Kč 
 oprava sportovního nářadí (sportovní areál) 3 190,00 Kč 
 

 opravy výtahů 15 510,99 Kč 
 

 ostatní opravy a údržba   29 780,86 Kč 
 

b) z doplňkové činnosti                                      19 464,26 Kč  
 servis a běžná údržba (bazén) 19 298,64 Kč 
 běžná údržba (školní kuchyně) 165,62 Kč 
   

c) z vlastních zdrojů 86 266,10 Kč 
malířské a natěračské práce (domov mládeže)  4 450,41 Kč 
oprava osvětlení (dofinancování – velká tělocvična) 77 659,27 Kč 
oprava vodovodního potrubí (domov mládeže) 4 156,42 Kč 

 

d) z neinvestičního příspěvku zřizovatele – odbor investiční a majetkový 3 545 118,61 Kč       
 oprava izolačních vrstev střešního pláště budova F 3 545 118,61 Kč       
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Pojištění majetku 
 

Nemovitý a movitý majetek školy je centrálně pojištěn u Generali České pojišťovny, a.s., 
prostřednictvím zřizovatele.   
 

Pojistné události 
 

V roce 2021 došlo k jedné pojistné události. Dne 19.8.2021 vjížděl průjezdem na pozemek školy řidič 
nákladního vozidla, přičemž zachytil vozidlem o fasádu průjezdu a poškodil ji. Po ukončení šetření 
pojistné události byla organizaci dne 25.11.2021 zaslána Informace o výplatě pojistného plnění ve výši 
97 833,00 Kč. S ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky bude oprava fasády provedena                 
v roce 2022. 
 

 
 

Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla v souladu § 29  a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.,                          
o 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 ředitelky č. 2/2021 - Organizační zajištění a způsob 
provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2021.  
Organizace eviduje majetek v ekonomickém informačním softwaru PREMIER - modul Evidence. 
Ředitelka školy jmenovala k provedení inventarizace majetku a závazků ústřední inventarizační komisi                             
a 27 dílčích inventarizačních komisí.  
 

Dílčí inventarizační komise provedly: 
 prvotní fyzickou inventuru hmotného a nehmotného majetku na základě předaných 

inventárních sestav k 31.10.2021. Fyzická inventura majetku proběhla od 8.11.2021                              
do 30.11.2021 v prostorách budovy školy a na odloučených pracovištích; 

 fyzické inventury stavu zásob, cenin a hotovosti ke dni 31.12.2021. Z provedených inventur                                  
byl vyhotoven „Dílčí inventurní soupis“; 

 odsouhlasení pozemků a budov porovnáním údajů uvedených v „Soupisu částí 
inventarizačních položek pozemků a budov“ s údaji zapsanými ve Výpisu z katastru 
nemovitostí ke dni 29.11.2021.  

Dílčí inventarizační komise při inventarizaci postupovaly v souladu s příkazem ředitelky školy. 
 

Ústřední inventarizační komise zpracovala: 
 zhodnocení prvotních fyzických inventur k 31.10.2021 a zápis včetně tabulkového přehledu 

zjištění v inventurních soupisech;  
 rozdílovou dokladovou inventuru hmotného a nehmotného majetku za období od 1.11.2021                    

do 31.12.2021; 
 dokladovou inventuru jednotlivých rozvahových účtů ke dni 31.12.2021;  
 Inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky                      

za rok 2021, která byla podle pokynu zřizovatele vložena na Portál kraje do Rejstříku 
organizací.    
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, přebytky a manka. 
 

 
 

Ve sledovaném roce organizace poskytla prostory nemovitého majetku k dočasnému využití na základě 
uzavřených nájemních smluv. Výše uvedené smlouvy evidovala na portálu MSK v aplikaci FaMa+                  
a v tabulkách dle jednotlivých druhů smluv. Organizace v roce 2021 neuzavřela žádné smlouvy v trvání 
pronájmu delším než 1 rok.  
 
 

5.5.1. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 
 

Smlouva o výpůjčce byla uzavřena s organizací školského typu - Pedagogicko psychologickou 
poradnou, Ostrava - Zábřeh, příspěvkovou organizací, na období kalendářního roku. 
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5.5.2. Smlouvy o výpůjčce majetku 
 

a) Smlouva s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvkovou 
organizací 
Organizace uzavřela smlouvu o bezplatném užívání Datového Digitalizačního Terminálu (dále 
jen „DDT“).  DDT je technické zařízení (tiskárna, skener a počítač) v celkové účetní hodnotě 
43 923 Kč. Organizace užívá DDT v rámci maturitní zkoušky a jednotného testu přijímacích 
zkoušek podle školského zákona a jiných evaluačních projektů realizovaných půjčitelem.  

 

b) Smlouva s Institutem pedagogického psychologického poradenství Praha                                
(od 1.7.2011 nástupnická organizace NÚV Praha) 
V rámci projektu PROPOS je organizaci zapůjčen majetek v celkové hodnotě 187 054,45 Kč. 
Jedná se o výpočetní techniku, audio a video techniku, flipcharty. Vypůjčitel užívá majetek 
k výuce žáků.                  
        

Všechny smlouvy o výpůjčce jsou řádné vedeny v podrozvahové evidenci na účtu 966 – 
Dlouhodobé podmíněné závazky. 

 
 

 

 Smlouva s Febe Craft s.r.o.
Předmětem daru byla výpočetní a telekomunikační technika – 1 ks PC, 1 ks monitor

 

 
6.  Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
 

Doplňková činnost organizace je specifikována v příloze č. 2 ke zřizovací listině.   
 

Okruhy doplňkové činnosti organizace dle zřizovací listiny – viz tabulka č. 6 této zprávy: 
1.  Ubytovací služby 
2.  Hostinská činnost 
3.  Obchodní činnost včetně zprostředkování 
4.  Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5.  Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 
6.  Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 
7.  Pronájem majetku 
8.  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost 
9.  Zemědělství a prodej výpěstků 

Okruh doplňkové činnosti Náklady Výnosy 
Hospodářský 

výsledek 
Ubytovací služby 0 0 0 
Hostinská činnost 77 431,55 125 626,71 48 195,16 
Obchodní činnost  0 0 0 
Provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení 607 140,96 516 679,00 -90 461,96 

Pořádání rekvalifikačních 
a vzdělávacích kurzů 0 0 0 

Závodní stravování 0 0 0 
Pronájem majetku 318 166,98 578 047,59 259 880,61 
Poskytování služeb pro zahradnictví 0 0 0 
Zemědělství a prodej výpěstků 0 0 0 
Celkem 1 002 739,49 1 220 353,30 217 613,81 
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Hostinská činnost 
Organizace v rámci této doplňkové činnosti poskytovala stravování cizím strávníkům a zajistila 
občerstvení na jednu akci „Sportovec roku“. 
 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení  
Organizace provozovala krytý bazén a tělocvičny v období září až prosinec 2021. Po zbytek školního 
roku byl sportovní areál pro nájemce uzavřen, čímž poklesly výnosy, nikoliv náklady na energie, platy 
zaměstnanců apod. 
 

Pronájem majetku  
Organizace pronajímala nebytové prostory a reklamní plochu na základě uzavřených smluv po dobu 
celého kalendářního roku. 
 

Hospodářský výsledek ve sledovaném roce byl ovlivněn pandemickou situací související s onemocněním 
COVID-19. 
 
 

7.  Peněžní fondy   
 

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

Kč                                                                                                                           

 

 
Tvorba fondu 
 

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1035 ze dne 10.5.2021 schválila zlepšený výsledek 
hospodaření organizace za rok 2020 ve výši 11 504,83 Kč a zároveň tímto usnesením schválila příděl 
výsledku hospodaření do rezervního fondu. 
 

Čerpání fondu  
 

Organizace v roce 2021 fond nečerpala. 
 
 

                                                                                                                                                    Kč                                                     

 
 

Tvorba fondu 
 

Přijaté finanční dary 
 DHL Freight CZ, s.r.o.                             20 000,00 Kč  

na pořízení materiálů pro žáky oborů vzdělání E, C a M – Informační technologie (výhradně 
pro žáky se zdravotním postižením). 

 Ing. Helena Zaviačičová     
 na podporu výuky a soutěží žáků v předmětu Technika administrativy 8 634,00 Kč    

 

 

Počáteční stav Tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav 
fondu Finanční krytí 

328 492,70         11 504,83  0 339 997,53 339 997,53  

Počáteční stav Tvorba fondu Čerpání fondu 
Konečný stav 

fondu Finanční krytí 

69 472,00 28 634,00 7 284,00 90 822,00 90 822,00 
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Čerpání fondu  
Kč 

Dárce Využití daru Celkem      

Ing. Helena Zaviačičová 
Odměny žákům za soutěže 
v předmětu TEA 5 747,00 

DHL Expess (přijatý dar v roce 
2019) 

Odměny žákům: 
- sportovní turnaje 
- soutěže  

1 537,00 

 

Organizace nevyčerpané finanční dary převedla do roku 2022 v celkové částce 90 822,00 Kč                                          
(od dárce Ing. Heleny Zaviačičové 42 496,00 Kč a od dárce DHL Express 48 326,00 Kč). 

                                                                                                                                           Kč                                    

Počáteční stav Tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav 
fondu Finanční krytí 

319 261,06 0 0 319 261,06 319 261,06 
 
 

                                                                                                                                           Kč                                    

Počáteční stav Tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav 
fondu Finanční krytí 

488 476,16 1 770 930,00 1 771 900,67 487 505,49 350 163,45 
 
 

Tvorba fondu 
 
Základní příděl 2 %            1 770 930,00 Kč 
Tvorba celkem 1 770 930,00 Kč 
 

Čerpání fondu  
 
Stravování                            180 947,04 Kč 
Balíček aktivit pro zaměstnance (permanentní vstupenky na regenerační služby, kulturní a sportovní  
akce, rekreace, dětské tábory, dioptrické brýle, dentální hygiena, dentální péče, penzijní připojištění a doplňkové  
penzijní spoření) 1 368 557,00 Kč 

Kulturní a sportovní akce, slavnostní akce pořádané zaměstnavatelem 92 684,64 Kč 
Pořízení dlouhodobého drobného majetku                                               27 169,99 Kč              
Příspěvek odborové organizaci                                                     8 771,00 Kč        
Dary  38 999,00 Kč 
Zájezd pro bývalé zaměstnance 11 572,00 Kč 
Zájezd pro zaměstnance 43 200,00 Kč 
Čerpání fondu celkem                                                 1 771 900,67 Kč 
 

Konečný stav fondu k 31.12.2021 487 505,49 Kč  
Finanční krytí fondu k 31.12.2021                          350 163,45 Kč 
 
 

Zdůvodnění rozdílu mezi fondem a finančním krytím k 31. 12. 2021: 
Tvorba fondu - základní příděl 2% z mezd 12/2021                                                + 157 179,00 Kč 
Stravování 12/2021                                                                                 - 16 076,96 Kč 
Plavání zaměstnanců 01 – 12/2021   - 3 760,00 Kč 
 

Všechny výše uvedené převody mezi běžným účtem školy a účtem FKSP byly realizovány v lednu 2022. 
 
 
 



26 
 

                                                                                                                                                                                                    Kč                                                          

Počáteční stav Tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav 
fondu Finanční krytí 

426 353,78 8 594 156,91 8 782 823,41 237 687,28 237 687,28 
 

 
Tvorba fondu 
 

 Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle odpisového plánu 2 758 302,00 
 Investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele na investiční akce  

 „Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice“ 448 820,04 
 „Modernizace hydraulického výtahu budovy B“ 4 187 034,87 
 „Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu“ 1 200 000,00 

 
 

Čerpání fondu  
 

 Investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele 
 „Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice“ 448 820,04 
 „Modernizace hydraulického výtahu budovy B“ 4 187 034,87 
 „Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu“ 1 200 000,00 

 

 Investiční fond 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (myčka nádobí) 73 946,49 

 Investiční akce „Rekonstrukce sociálního zařízení – přízemí budovy A“ 1 190 723,85 
 Investiční akce „Výměna opěrné stěny“ (správní poplatek a zajištění povolení) 20 125,00 

Vypracování studie pro provedení díla „Vybudování gastrocentra pro výuku 
oborů Cukrář, Pekař a Potravinářská výroba" 101 204, 40 
Oprava vodovodního potrubí v areálu školy - řešení havarijního stavu 
(dofinancování) 8 968,76 

                               
                        Myčka nádobí                                 Rekonstrukce sociálního zařízení – přízemí budovy A 
 
 
                           

 Odvod do rozpočtu zřizovatele 1 552 000,00 Kč 
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 14/885 ze dne 12.4.2021 uložila organizaci 
odvod do rozpočtu kraje. 
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8.  Pohledávky 
 

Organizace vykazovala k 31 12.2021 celkový stav pohledávek ve výši 9 222 360,06 Kč. Oproti roku 
2020 došlo k nárůstu o 5 121 820,45 Kč. Rozpis pohledávek celkem a z toho po lhůtě splatnosti                      
je uveden v tabulce č. 5 tabulkové části této zprávy. Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů vznikly 
z obchodních vztahů. 
 

Nejvýznamnější rozdíly oproti roku 2020 byly v účetnictví vykázány na účtech: 
 

311 Důvodem nárůstu o 92 935,56 Kč bylo zlepšení epidemiologické situace související 
s onemocněním COVID-19. Ve sledovaném roce v období září – prosinec byl do provozu opět 
uveden sportovní areál, za jehož pronájem byly vystaveny faktury nájemcům. Faktury                    
za prosinec 2021 byly uhrazeny až v lednu 2022. 
 

348 Předpis pohledávky na základě závazného ukazatele pro rok 2021 na neinvestiční akci „Oprava 
izolačních vrstev střešního pláště“. Oprava bude realizovaná v roce 2022. 
 

388  Dohadný účet aktivní - celková částka zahrnuje pohledávky vůči zřizovateli a poskytovateli 
projektů: 

 Projekt Šablony II navazující  2 646 994,17 Kč 
 Projekt Erasmus+       435 335,47 Kč 
 Neinvestiční příspěvek na akci „Oprava izolačních vrstev střešního pláště“  59 290,00 Kč  
 

Přehled pohledávek v letech 2020 a 2021: 
Kč 

účet název 2020 2021 

311 odběratelé 81 029,30 173 964,86 

314 poskytnuté zálohy 47 762,81 9 709,00 

315 jiné pohledávky z hlavní činnosti 3 370,00 2 615,00 

335 pohledávky za zaměstnanci 6 076,44 709,22 

346 pohledávky za vybranými ústředními 
vládními institucemi 

0 0 

348 
pohledávky za vybranými místními 
vládními institucemi 620 900,39 5 738 087,18 

377 ostatní krátkodobé pohledávky 2 796,00 39 700,00 

381 náklady příštích období 142 126,51 101 944,16 

385 příjmy příštích období 0 0 

388 dohadný účet aktivní 3 182 467,13 3 141 619,64 

469 ostatní dlouhodobé pohledávky 14 011,00 14 011,00 

 celkem 4 100 539,61 9 222 360,06 
 
9. Závazky 
 

Organizace k 31. 12. 2021 vykazovala celkový stav závazků ve výši 18 155 887,96 Kč. Rozpis závazků 
celkem a z toho po lhůtě splatnosti je uveden v tabulce č. 5 tabulkové části této zprávy.  
 

Nejvýznamnější rozdíl oproti roku 2020 byl v účetnictví vykázán na účtu: 
 

384  Výnosy příštích období - celková částka zahrnuje:  
 příspěvky od žáků na výukový materiál – 2. pololetí šk. roku 2021/2022 130 380,00 Kč 
 pojistné plnění 97 833,00 Kč 

neinvestiční akce „Oprava izolačních vrstev střešního pláště“ 5 738 087,18 Kč 
 bezúplatné převzetí testů na Covid-19 (využití v roce 2022) 73 369,15 Kč 
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Přehled závazků v letech 2020 a 2021: 
                                                                                                                                           Kč  

účet název 2020 2021 
321 dodavatelé 1 876 74,69 1 089 883,77 
324 přijaté zálohy 568 193,24 698 052,43 
331 zaměstnanci 5 387 956,00 6 334 622,00 
336 sociální zabezpečení 2 196 338,00 2 421 174,00 
337 zdravotní pojištění 947 469,00 1 049 557,00 
342 ostatní daně, poplatky a jiné 952 110,00 665 825,00 
343 daň z přidané hodnoty 1 131 257,20 899 176,31 
347 závazky k vybraným ÚVI 0 0 
349 závazky k vybraným MVI 0 0 
374 zálohy na transfery 175 800,00 179 000,00 
378 ostatní krátkodobé závazky 63 353,00 69 369,00 
383 výdaje příštích období 35 311,49 0 
384 výnosy příštích období 0 6 039 669,33 
389 dohadný účet pasivní 1 354,00 3 661,00 
472 dlouhodobé zálohy na transfery 5 077 876,48 4 745 567,45 

 celkem 18 413 786,10 24 195 557,29 
 
 
D) Výsledky kontrol 
 
V měsících únor a březen 2021 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola provedená zřizovatelem 
– odbor podpory korporátního řízení a kontroly. Předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky. Kontrolované období: roky 2020, 2021.  
Výsledky veřejnosprávní kontroly jsou obsaženy v Protokolu o kontrole sp. zn. KON/2347/2021 ze dne 
30.3.2021. Ke všem kontrolním zjištěním konstatovaným v protokolu byla přijata opatření, k nimž 
nebyly ze strany odboru KON vzneseny žádné připomínky.  
 
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,                    

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 
V roce 2021 měla organizace povinnost zaměstnávat z celkového počtu zaměstnanců 4% osob                
se zdravotním postižením, tj. 7,51 osob. Skutečný počet zaměstnaných osob  se zdravotním postižením 
u zaměstnavatele činil 11,23.  
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením byl splněn, tudíž organizaci žádný odvod 
do státního rozpočtu nevznikl. 
 
 
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Za rok 2021 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací s nulovými údaji. 
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G) Závodní stravování 
 

1. Způsob zajištění stravování 
 

Organizace zajišťovala zaměstnancům závodní stravování vlastním a náhradním způsobem:  
 vlastní způsob – školní jídelna; 
 náhradní způsob – stravenka Ticket Restaurant a cizí subjekty na základě uzavřených 

smluvních vztahů. 
 
 

2.  Vyčíslení nákladů 
 

 
 

Cena oběda a večeře:  
                                                                                                                              

 Oběd Večeře 
 1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2021 

Cena včetně DPH 33,47 Kč  23,92 Kč 
Příspěvek z FKSP  10,00 Kč   7,00 Kč 
Doplatek zaměstnance 23,47 Kč 16,92 Kč 

 

Ve sledovaném období zaměstnanci školní kuchyně připravili v rámci závodního stravování 15 331 porcí 
oběda. Srovnáním roků 2020 a 2021 vznikl nárůst o 2,18 %, tj. o 327 porcí oběda.  
 

     
   
 
 

V době školních prázdnin zaměstnanci školní kuchyně připravili: 
 

 obědy pro nepedagogické zaměstnance  v období 1.7.2021 - 8.7.2021, denní průměr 17 obědů;  
 obědy pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance v období 19.8.2021 - 31.8.2021, denní                              

průměr 68 obědů. 

 
 

Podmínky pro poskytnutí stravenky v nominální hodnotě 80 Kč s příspěvkem z FKSP byly uvedeny 
v Kolektivní smlouvě. 
                                                                                                                          

Hodnota stravenky Ticket Restaurant 80,00 
Náklady organizace 44,00 
Příspěvek FKSP  10,00 
Doplatek zaměstnance 26,00 
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Organizace zajišťovala stravování zaměstnancům, kteří vykonávali 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 
 Cena oběda Náklady 

organizace 
Příspěvek  

z FKSP 
Náklady hrazené 
zaměstnancem 

Střední zahradnická škola l 
leden – srpen 97,00 53,00 10,00 34,00 
Domov Slunečnice, Ostrava, 
příspěvková organizace, 
Ostrava-Poruba 
leden – září 
říjen – prosinec 

38,00 
41,00 

11,00 
12,00 

10,00 
10,00 

17,00 
19,00 

Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace 

 
36,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
16,00 

AquaKlim,s.r.o., 
Sanatoria Klimkovice 32,00 9,00 10,00 13,00 
Pekaři a spol., spol. s.r.o. 
Ostrava-Poruba 
leden - prosinec 90,00 49,00 10,00 31,00 
Domov Sluníčko, Ostrava 
Vítkovice, příspěvková 
organizace 
Leden  
leden – prosinec 

 
 

40,00 12,00 10,00 18,00 
agentura REBEL s.r.o.. 
Klimkovice „Hostinec u Feldů“ 
leden – září 

 
 

105,00 

 
 

57,00 

 
 

10,00 

 
 

38,00 
 
 

H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se Zprávou 
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 bude předložena školské radě 
k projednání dne 29. března 2022. Zaměstnanci budou s touto zprávou prokazatelně seznámení                         
do 31. března 2022. 
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Tabulka č. 3a: Financování reprodukce majetku (příloha tabulky č. 3)                                                                        
Tabulka č. 5:     Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti 
Tabulka č. 6:     Doplňková činnost 
  Tabulka Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů 
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  Příloha účetní závěrky 


