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Úvod 
 
Zpráva o hospodaření Střední školy, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvkové 
organizace (dále jen SŠ) za rok 2013 je souhrnným materiálem zpracovaným v souladu         
se závaznou osnovou stanovenou zřizovatelem školy. 
 
Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření školy je vyrovnaný rozpočet. Financování 
činnosti školy je kombinací dotací ze státního rozpočtu poskytovaných prostřednictvím 
zřizovatele, dotací zřizovatele, dotací ESF, dotací obce a  příjmů  z vlastní a doplňkové 
činnosti.  
 
Příjmy i výdaje školy za uplynulý rok činily řádově 34 mil. Kč, průměrný počet žáků byl 434. 
Na stránce příjmů byla i v roce 2013 objemově nejvýznamnější položkou dotace na přímé 
náklady na vzdělávání ve výši 22 362 tis. Kč, druhou nejvýznamnější položkou je příspěvek 
zřizovatele na provoz ve výši 8 409,95 tis. Kč. 
 
Podrobnější rozbor hospodaření školy je obsažen v dalších částech této zprávy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

I. Textová část 
 
A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné 

informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, 
složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a 
zaměstnanců) 

 
Název školy:  Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy:  Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark 

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ:  70890692 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:   13644289 

DIČ:   CZ13644289  

IZO:   107 880 245 

Ředitel:  Ing. Vladislav Walach  

Telefon:  553 810 000 nebo 596 884 825-26 

Fax:   596 884 827 

E-mail:   sout@outech-havirov.cz 

Internetové stránky: http://www.outech-havirov.cz 
 
 

Stručné informace o zaměření školy 
 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
vzdělávacích programů. 
 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace má více než 
šedesátiletou historii. Od svého vzniku v roce 1950 zabezpečuje výchovně vzdělávací činnost 
v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a v oborech vzdělání 
poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, a to se zaměřením na elektrotechniku a 
strojírenství.  
  

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 

- poskytuje střední vzdělání s výučním listem, 
- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
- zabezpečuje stravování žáků a studentů, 
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 

 

Vymezení doplňkové činnosti organizace: 

1. Svářečské kurzy včetně přezkoušení. 
2. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování. 
3. Hostinská činnost. 
4. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 
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5. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

6. Pronájem majetku. 
 
Škola zabezpečovala činnost a plnila úkoly tak, jak je vymezeno v hlavním účelu a předmětu 
činnosti a také v doplňkové činnosti organizace dané Zřizovací listinou Moravskoslezského 
kraje. Hlavním účelem byla tedy výchova a vzdělávání žáků. 
  
Cílem modernizace, jak teoretické, tak praktické výuky, je vytvoření profesionálnějších 
odborných podmínek a tím zabezpečení kvalitnější výuky našich žáků.  
  
Škola měla akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Platnost této 
akreditace byla stanovena do 26. 4. 2013.  
 
 

Organizační struktura 
 
Organizační schéma školy je součástí Organizačního řádu školy. 
 
Škola se člení na: 
a) úsek ředitele, 
b) úsek praktického vyučování, 
c) úsek teoretického vyučování, 
d) úsek provozně ekonomický. 
 
V roce 2013 probíhala teoretická výuka ve 30 učebnách, z toho ve 12 odborných (4 elektro 
laboratoře, 1 učebna číslicové techniky, 3 jazykové učebny, 4 učebny pro výpočetní techniku) 
a ve 2 tělocvičnách. Pro zkvalitnění tělesné kultury je k dispozici posilovna, 2 hřiště 
na odbíjenou, tenisový kurt, házenkářské hřiště.  
 
Škola je dále vybavena knihovnou se studovnou a velkým společenským sálem, který 
se používá pro aktivy zaměstnanců, vyřazování absolventů, třídní schůzky, výuku, školení, 
semináře, pedagogické rady a velké společenské akce. 
 

Praktické vyučování probíhalo celkem ve 22 učebnách a dílnách pro odborný výcvik, z nichž 
je 16 pro výuku elektrooborů a 6 pro strojní obory včetně svařovny a strojovny. Odborný 
výcvik je také zabezpečován na provozních pracovištích u smluvních partnerů, kterých bylo 
v uplynulém roce 62. 
  
K dalšímu vybavení školy patří jídelna s kuchyní, skladové prostory a zázemí pro správu, 
údržbu a úklid.  
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Složení oborové struktury 
 

Kód Název oboru dle RVP Název oboru dle ŠVP 
Délka přípravy 

a způsob ukončení 

 

Strojní mechanik 
3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

Zámečník – důlní provozy 
3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-51-H/01                                                                 Elektrikář 
Elektromechanik 
pro slaboproudá zařízení 

3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

Elektromechanik 
pro silnoproudá zařízení 

3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-51-H/02   Elektrikář – silnoproud 

Elektrikář – důlní provozy 
3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

Mechanik digitální techniky 
3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-52-H/01 
Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje Mechanik slaboproudé 

a digitální techniky 
3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-41-M/01 Elektrotechnika 
Elektrotechnik 
pro informační technologie 

4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení 
4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektronik 
4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz 
2letá nástavba, 
střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 
4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

26-43-L/001                                            Mechanik elektronik 
4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou  
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Údaje o počtech žáků a zaměstnanců 
 
Ve školním roce 2012/2013 poskytovala naše škola střední vzdělání s výučním listem nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 438 žákům ve  4 oborech poskytujících střední vzdělání 
s výučním listem, v 5 oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a v 1 
dvouletém denním nástavbovém oboru. Tato výchovně vzdělávací činnost byla 
zabezpečována v 18 třídách teoretického vyučování a ve 40 učebně výrobních skupinách 
praktického vyučování. Ve školním roce 2012/2013 úspěšně ukončilo studium závěrečnou 
zkouškou nebo maturitní zkouškou celkem 103 absolventů. 

Pro absolventy elektrooborů jsme zabezpečili školení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice – § 5. Tuto zkoušku úspěšně vykonalo 58 žáků ze 72. Rovněž 
jsme zabezpečili pro naše žáky strojních oborů základní kurz svařování elektrickým obloukem 
v ochranné atmosféře, který úspěšně absolvovalo 11 žáků, 10 žáků absolvovalo úspěšně 
i kurz řezání kyslíkem. Kurzy byly zajištěny ve vlastní svářečské škole.  

V tomto školním roce byla výuka zajištěna 45 pedagogickými zaměstnanci 
a 23 nepedagogickými zaměstnanci, z toho 5 zaměstnanci školní jídelny. 
 
Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1. ročníků 127 žáků. V tomto školním roce škola 
poskytuje střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
426 žákům. Dochází k vyrovnání meziročních výkonů v celkových počtech žáků v příslušných 
školních rocích. Žáci se připravují ve  4 oborech poskytujících střední vzdělání s výučním 
listem, ve 3 oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a v 1 oboru 
nástavbového dvouletého denního studia. Žákům poskytujeme teoretické vyučování v 17 
třídách a ve 35 učebně výrobních skupinách praktického vyučování v rámci odborného 
výcviku.  

V tomto školním roce je výuka zabezpečena 40 pedagogickými zaměstnanci 
a 22 nepedagogickými zaměstnanci, z toho 5 zaměstnanci školní jídelny.  

V roce 2013 činil průměrný počet žáků 434. Index, ve srovnání počtu žáků ve školním roce 
2012/2013 oproti školnímu roku 2013/2014, činí 0,97.  

V roce 2013 byla výuka zabezpečena průměrným přepočteným počtem pedagogických 
zaměstnanců 42,09; z toho ze státního rozpočtu 41,38.  

V roce 2013 činil přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců 19,58; z toho ze státního 
rozpočtu 19,49. V přepočteném počtu nepedagogických zaměstnanců je zahrnuto 
4,63 zaměstnanců školní jídelny, z toho ze státního rozpočtu 4,53.  

Počet žáků na 1 přepočteného pedagogického zaměstnance činil 10,31 a počet žáků 
na 1 přepočteného nepedagogického zaměstnance činil 22,66. 
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Skupina oborů počet žáků % 
3leté elektroobory 126 29,6 
4leté elektroobory 176 41,3 
3leté strojní obory 75 17,6 
4leté strojní obory 10 2,3 
nástavbové obory 39 9,2 
počet celkem 426 100,0 

Dislokace bydliště počet žáků % 
Havířov 241 56,6 
okolí Havířova 61 14,3 
Český Těšín 20 4,7 
Orlová 49 11,5 
Třinecko a Jablunkovsko 21 4,9 
Karviná, Ostrava 32 7,5 
vzdálené okresy 2 0,5 
počet celkem 426 100,0 

Celková struktura žáků k 30. 9. 2013 dle místa bydliště 

Celková oborová struktura žáků k 30. 9. 2013 

17,6% 

2,3% 9,2% 

41,3% 

29,6% 

3leté elektroobory 

4leté elektroobory 

3leté strojní obory 

4leté strojní obory 

nástavbové obory 

7,5% 
4,9% 

11,5%

4,7% 

14,3% 

0,5% 

56,6% 

Havířov 

okolí Havířova 

Český Těšín 

Orlová 

Třinecko a Jablunkovsko 

Karviná, Ostrava 

vzdálené okresy 

Horní Suchá,Těrlicko, 
Stonava, Petřvald, 
Rychvald, Šenov, 
Albrechtice, Horní 
Bludovice, Třanovice 
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Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

549,33 488,67 457,33 450,00 434,00

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

549,33 488,67 457,33 450,00 434,00

49,89 46,27 44,72 44,83 42,09

23,94 23,71 22,24 21,66 19,58

11,01 10,56 10,23 10,04 10,31

22,95 20,61 20,56 20,78 22,66

Počet žáků na 1 pedagogického zaměstnance

Počet žáků na 1 nepedagogického zaměstnance

   Analýza průměrného počtu žáků na jednoho zaměstnance SŠ v letech 2009-2013

Rok

Počet žáků denního studia

Počet žáků studia při zaměstnání

Přepočtený počet žáků

Počet pedagogických zaměstnanců

Počet nepedagogických zaměstnanců

10,31
10,0410,23

10,5611,01

22,66

20,7820,5620,61

22,95

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Počet žáků na 1 pedagogického zaměstnance 11,01 10,56 10,23 10,04 10,31

Počet žáků na 1 nepedagogického zaměstnance 22,95 20,61 20,56 20,78 22,66

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
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B)  Rozbor hospodaření – (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek 
hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 
 

1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace                   
ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci 
poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 
 

Výnosy 
 

Účet Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

601

Výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 4 647,00               4 647,00               

602

Výnosy z prodeje 

služeb 930 800,00           46 708,45                   977 508,45          

603 Výnosy z pronájmu 905 269,00                905 269,00          

648 Čerpání fondů 249 370,00           249 370,00          

649

Ostatní výnosy z 

činnosti 32 385,00             32 385,00             

662 Úroky 16 033,12             16 033,12             

672 Výnosy z transferu 32 124 259,17     32 124 259,17     

33 357 494,29     951 977,45                34 309 471,74     Celkem  
 

Z celkových výnosů činí výnosy v hlavní činnosti 97,22 %, doplňková činnost 2,73 %.  
Výnosy roku 2013 se jeví v porovnání s rokem 2012 celkem vyvážené, index činí 0,96. 
 

2012 2013

Výnosy z prodeje výrobk ů (601) 4,65             

Výnosy z prodeje služeb (602) 9 461,50       930,80          

Provozní dotace (672) 32 900,99     32 124,26     

Ostatní výnosy (648, 649, 662) 10 154,90     297,79          

Celkem 34 862,60     33 357,50      
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Rozpis  závazných ukazatelů 
 

V roce 2013 byl naší škole stanoven tento rozpis závazných ukazatelů: 
 

ORJ
§ 3122                

Střední odborné 
školy

§ 3123 Střední 
odborná učiliště a 

učiliště

§ 3142 Ostatní 
školní stravování

§ 3299                         
Ostatní 

záležitostí 
vzdělávání

Organizace 
celkem

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání - kraje 4 395 000,00 17 034 000,00 933 000,00 0,00 22 362 000,00
prostředky na platy 3 208 000,00 12 298 000,00 680 000,00 16 186 000,00
ostatní osobní náklady 0,00 156 000,00 0,00 156 000,00
zákonné odvody 1 091 000,00 4 234 000,00 231 000,00 5 556 000,00
FKSP 32 000,00 123 000,00 7 000,00 162 000,00
přímý ONIV 64 000,00 223 000,00 15 000,00 302 000,00

4 395 000,00 17 034 000,00 933 000,00 0,00 22 362 000,00

ÚZ 0 Provozní náklady 1 265 000,00 4 512 000,00 454 000,00 6 231 000,00

ÚZ 0
Provozní nákldy - účelově určeno na akci "nákup nábytku do 
školní jídelny"

100 000,00 100 000,00

ÚZ 132 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT 50 000,00 50 000,00

ÚZ 131
Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na 
podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem 
práce (Elektrikář - silnoproud)

267 000,00 267 000,00

ÚZ 205
Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku"

766 000,00 766 000,00

1 265 000,00 5 595 000,00 554 000,00 0,00 7 414 000,00

ÚZ 255 - náhrady
Účelově určeno na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit 
a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „TIME" 
(dle smlouvy o vzdělávání)

3 607,00 3 607,00

13 ÚZ 33031
OPVK - s účelovým určením na projekt "EU peníze školám" 
CZ.1.07/1.5.00/34.0758

562 405,60  562 405,60

7 ÚZ 206
Účelově určeno na realizaci akce "Odstranění havarijního 
stavu dešťové kanalizace - I. etapa

995 948,00 995 948,00

0,00 1 561 960,60 0,00 0,00 1 561 960,60
Příspěvek na provoz celkem 5 660 000,00 24 190 960,60 1 487 000,00 0,00 31 337 960,60

ORJ
§ 3122                

Střední odborné 
školy

§ 3123 Střední 
odborná učiliště a 

učiliště

§ 3142 Ostatní 
školní stravování

§ 3299                         
Ostatní 

záležitostí 
vzdělávání

Organizace 
celkem

ÚZ 1252
"Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v Havířově" - účelové 
prostředky na pokrytí výdajů - neuznatelné výdaje projektu

6 840 437,28 6 840 437,28

ÚZ 253
"Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v Havířově" - účelové 
prostředky na pokrytí výdajů - uznatelné výdaje projektu - 
vlastní podíl příjemce dotace

131 381,62 131 381,62

ÚZ 254
"Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v Havířově" - účelové 
prostředky na pokrytí výdajů - uznatelné výdaje projektu - 
předfinancování výdajů

1 194,90 1 194,90

ÚZ 255
"Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v Havířově" - účelové 
prostředky na pokrytí výdajů - uznatelné výdaje projektu - 
předfinancování výdajů

20 313,30 20 313,30

0,00 6 993 327,10 0,00 0,00 6 993 327,10

Závazný ukazatel -  Příspěvek na provoz

Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM

v tom: 
13

        1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.)

14

Projekty neinvestiční - CELKEM

13

Závazný ukazatel - účelová investiční dotace do investičního 
fondu

14

Účelová investiční dotace do investičního fondu - CELKEM

         2. Příspěvky a dotace od zřizovatele

         3. Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.)

 Příspěvky a dotace - MŠMT - CELKEM

 
 
Příspěvek na provoz        31 337 960,60 Kč 
z toho:  

� ze státního rozpočtu       22 362 000,00 Kč 
� od zřizovatele          7 414 000,00 Kč 

 
Příspěvky neinvestiční              1 561 960,60 Kč 
z toho: 

� projekt TIME                            3 607,00 Kč 
� projekt OPVK „EU peníze školám“             562 405,60 Kč 
� Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace       995 948,00 Kč 

 
Účelová investiční dotace do investičního fondu                   6 993 327,10 Kč 
 
Účelová investiční dotace do investičního fondu byla určena na financování projektu 
„Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“. 
 
V rámci závazných ukazatelů byl škole nařízen odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu 
ve výši 206 000,00 Kč. Škola se řídila stanoveným splátkovým kalendářem odvodu                  
do rozpočtu kraje a finanční prostředky v řádném termínu odvedla. 
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Výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých 
poskytovatelů a účelu použití 
 

Dotace poskytnuta obcí       30 040,00 Kč  
 

1. Statutární město Havířov poskytlo v roce 2013 naší škole dotaci, která byla určena            
na odměny vedoucím  sportovních kroužků, a to v celkové výši  22 040,00 Kč. Za vedení 
sportovních kroužků (basketbal, sportovní hry, posilovací cvičení, sálová kopaná) byla  
vyplacena odměna  za 275,5 hodin ve výši 22 040,00 Kč. 
 

2. Z rozpočtu města Havířova byla poskytnuta rovněž dotace ve výši 8 000,00 Kč                     
na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním turnajů v rámci celoroční soutěže 
„Havířovská liga středních škol“. Na turnaj ve stolním tenise byla poskytnuta částka ve výši 
4 000,00 Kč, z toho na náklady na rozhodčí 2 000,00 Kč a na náklady na odměny 2 000,00 Kč. 
Na turnaj v odbíjené smíšených družstev byla poskytnuta částka ve výši 4 000,00 Kč, z toho 
2 000,00 Kč na náklady na rozhodčí a 2 000,00 Kč na náklady na ceny.  
 

 
2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 
v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv 
na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných 
ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, 
informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich 
nevyčerpání. 
 
V roce 2013 naše škola obdržela ze státního rozpočtu tyto prostředky: 
 
Účelový znak (UZ) 33 353 – přímé náklady 
 
 

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31.12.2013

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 

poskytovatele 

Skutečně
použito 

k 31.12.2013

Vratka dotace při 
finančním vypořádání

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

Neinvestiční dotace celkem 22 362 000,00 0,00 22 362 000,00 0,00
v tom:
Přímé výdaje na vdělávání (NIV celkem) 22 362 000,00 0,00 22 362 000,00 0,00
     z toho:
         a) platy 16 186 000,00 16 186 000,00 0,00
         b) OON 156 000,00 156 000,00 0,00
         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 6 020 000,00 6 020 000,00 0,00

33353

 
Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV) celkem  22 362 000,00 Kč 
 
Čerpání: 
Prostředky na platy       16 342 000,00 Kč 
- z toho: platy  zaměstnanců      16 186 000,00 Kč 
       ostatní osobní náklady            156 000,00 Kč 
Zákonné odvody                     5 520 237,92 Kč 
Jiné sociální pojištění                  50 310,19 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP)          162 371,69 Kč  
ONIV náhrady                                51 169,00 Kč 
ONIV přímý             235 911,20 Kč 
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- z toho: cestovní náhrady předsedům a komisařům (MZ, ZZ)           2 221,00 Kč  
               maturitní zkoušky – odměna předsedům MZ          23 500,00 Kč  
   osobní ochranné pomůcky                         16 026,00 Kč  
               učební pomůcky            194 164,20 Kč 
                
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel, stanovené ukazatele byly 
dodrženy. 
 
Účelový znak (UZ) 33031 – OPVK – s účelovým určením na projekt EU peníze středním 
školám 

           
 v Kč

a 1 2 3 4 5
Název projektu: 

481 779,00 562 406,00 767 986,00 276 199,00 0,00
Použití rezervního fondu - nespotřebovaná dotace EÚ x x x x
Použití zůstatku zálohy z r. 2012- (účty 37x, 455, 472)
            a) platy x 115 410,00 103 410,00 12 000,00 x
            b) OON 156 653,00 422 850,00 339 450,00 83 400,00 x
            c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 325 126,00 24 146,00 325 126,00 180 799,00 x
Nedočerpané prostředky - zůstatek poskytnuté zálohy 0,00 x x
Přečerpané prostředky - předpis dotace na 672 - krytí x x x x
Přečerpané prostředky - předpis dotace na 672 - krytí 
Investiční prostředky x x x

ÚZ 33031

Zapojeno v roce 2013

Účelový
znak

Poskytnuto v 
roce 2013 

(příjem na SÚ 
241)

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách - OPVK 1.5  (EÚ peníze školám)

v tom:

Datum zahájení: 1.9.2012
Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0758

Přečerpané (-) 
prostředky k 
31.12.2013

Nedočerpané 
(+) prostředky 
k 31.12.2013

b

Použití rezervního 
fondu v roce 2013 

nebo použití zůstatku 
zálohy poskytnuté v 

r. 2012

Ukazatel
Čerpáno k 
31.12.2013

 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je víceletým tematickým 
programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 
počátečního vzdělávání na střední škole.  
 
Škola využila možnost a v rámci 34. výzvy požádala o finanční podporu z OPVK – IP oblast 
podpory 1.5 – unit costs. Žádost byla schválena vrchní ředitelkou Sekce řízení Operačních 
programů EU dne 20. 2. 2012, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci 
vykazovanou formou standardní stupnice jednotkových nákladů na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací projektu, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.758. 
 
Projekt je dvouletý, byl zahájen 1. 9. 2012, předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2014. 
Rozpočet projektu celkem je 1 406 014,00 Kč. 
V rámci tohoto projektu škola obdržela v roce 2013 částku ve výši 562 406,00 Kč.  
 
Převedeno z roku 2012 do roku 2013  481 779,76 Kč 
Poskytnuto na účet v roce 2013   562 405,60 Kč 
Čerpáno v roce 2013     767 986,17 Kč 
Převod do roku 2014     276 199,19 Kč     
 
 
Čerpání finančních prostředků v roce 2013: 
Spotřeba materiálu (knihy, kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek) 30 213,40 Kč 
Cestovné            1 476,00 Kč 
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Mzdové náklady                   442 860,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)     35 159,16 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP)         1 034,10 Kč 
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku              257 243,51 Kč 
 
Analýza ročních skutečností ovlivňujících jednotkový výkon  v letech 2011–2013 
 
Jednotkou výkonu se rozumí 1 žák. Přepočtený počet jednotek za rok 2013 činí 434. 
Průměrný počet žáků – jednotek za rok 2012 činil 450. Tento pokles je způsoben populačním 
vývojem a má dopad na hospodaření školy.  
 

 2011 
(jen ÚZ 
33353 a 
33027) 

2012 
(jen ÚZ 
33353) 

2013 
(jen ÚZ 
33353) 

Průměrný počet 
žáků 

457 450 434 

Přímé náklady na 
vzdělávání 
 Z toho: 

52 042,00 Kč 52 831,00 Kč 51 525,00 Kč 

- mzdové náklady 38 188,00 Kč 38 916,00 Kč 37 654,00 Kč 

- zákonné odvody 13 531,00 Kč 13 662,00 Kč 12 719,00 Kč 

- ONIV 259,00 Kč      254,00 Kč 1 152,00 Kč 

Provozní náklady 
z prostředků 
zřizovatele 

17 431,00 Kč 19 288,00 Kč 19 378,00 Kč 

 
 
Zvýšené provozní náklady z prostředků zřizovatele na jednoho žáka v roce 2013 jsou 
ovlivněny mimořádným příspěvkem zřizovatele ve výši 995 948,00 Kč na odstranění 
havarijního stavu dešťové kanalizace.  Bez poskytnutí tohoto mimořádného příspěvku by 
činily provozní náklady z prostředků zřizovatele na 1 žáka 17 083,00 Kč. 
 
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
 
Mzdové náklady 
 
V roce 2013 činily mzdové náklady   17 177 802,00 Kč 
 z toho: 

� v hlavní činnosti    17 165 535,00 Kč  
� v doplňkové činnosti            12 267,00 Kč 

  
V hlavní činnosti tvoří největší podíl přímé náklady na vzdělávání – kraje, které spolu 
s prostředky ESF představují částku ze státního rozpočtu ve výši  16 784 860,00 Kč (97,78 %).  
Z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, činily finanční prostředky na podporu 
málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce 197 778,00 Kč (1,15 %). Dále byly 
použity vlastní zdroje – fond odměn 160 675,00 Kč (0,94 %), dotace obce na odměny 
vedoucím sportovních kroužků v celkové částce 22 040,00 Kč (0,13 %) a vlastní zdroje 
182,00 Kč (0,00 %). 
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Mzdové náklady
Hlavní      
činnost

Doplňková 
činnost Celkem

Přímé náklady ÚZ 33353      16 342 000         16 342 000    
ÚZ 33031 *)           442 860              442 860    
ÚZ 131 *)           197 778              197 778    
Vlastní zdroje – fond odměn           160 675              160 675    
Dotace obce             22 040                22 040    
Vlastní zdroje                  182                12 267                12 449    

C e l k e m      17 165 535                12 267         17 177 802     
 

*) ÚZ 33031 – OPVK – s účelovým určením na projekt „EU peníze školám“ 
      ÚZ 131 – účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných  

     tříd s obory požadovanými trhem práce 
 
 

Mzdové prostředky ze státního rozpočtu vč. ESF 

Celkem         16 784 860,00 Kč 

v tom: 
� prostředky na platy (ÚZ 33353)     16 186 000,00 Kč 
� ostatní osobní náklady (ÚZ 33353)          156 000,00 Kč 
z toho na odstupné              64 812,00 Kč 
� OPVK  – s účelovým určením na projekt „EU peníze školám“ 

  (ÚZ 33031) – platy a OPPP           442 860,00 Kč 
 
 
Počet zaměstnanců 
Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 činil 61,673; z toho ze státního rozpočtu vč. ESF 
60,867 zaměstnanců, z ostatních zdrojů 0,715 a z doplňkové činnosti 0,091 zaměstnanců. 
 
 

SOU SOŠ ŠJ
Pedagogičtí 32,510 8,866 0 0,715 0 42,091
Nepedagogičtí 11,769 3,188 4,534 0 0,091 19,582
Součet 44,279 12,054 4,534 0,715 0,091 61,673
Celkem 61,673

Kategorie 

zaměstnanců

60,867

státní rozpočet vč. ESF
Celkem

0,806

ostatní 

zdroje

doplňková 

činnost

 
 

Porovnání limitu počtu zaměstnanců (závazný ukazatel) roku 2013 s dosaženou skutečností 

 
Limit    Skutečnost       Rozdíl 

Počet zaměstnanců   60,90          60,87  −0,03 

Stanovený limit počtu zaměstnanců byl v roce 2013 podkročen o 0,03 zaměstnance. 
Průměrný plat 
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Přehled průměrných měsíčních platů za rok 2013 
bez ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) 

 

Průměrný měsíční plat 
Průměrný měsíční plat  

celkem  

Průměrný měsíční plat  
 ze státního rozpočtu vč. ESF 

(ÚZ 33353 + ÚZ 33031) 

Průměrný měsíční 
plat ze státního 

rozpočtu 
(jen ÚZ 33353) 

Celkem zaměstnanci  SŠ 22 511,00 Kč 22 302,00 Kč 22 160,00 Kč 

Pedagogové 

ppppepedapedapedagogických 

26 282,00 Kč 26 085,00 Kč 25 931,00 Kč 

Nepedagogové 14 406,00 Kč 14 271,00 Kč 14 156,00 Kč 

 
 

 
Analýza průměrných měsíčních platů  dle kategorií zaměstnanců 

v letech 2012–2013  
bez OPPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Komentář: 

Zdrojem výpočtu je výkaz P1-04, kde nejsou uvedeny náhrady platu za DPN. 
U pedagogických zaměstnanců je meziroční pokles průměrných měsíčních platů způsoben 
ukončením projektu TIME v roce 2012 a také absencí z důvodu dočasné pracovní 
neschopnosti.  
Dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost ovlivnila rovněž meziroční pokles platů 
u kategorie dělníků. 
 
 
 
 
 

Rok Meziroční rozdíl 
Zaměstnanci podle kategorií 

2012 2013 v Kč v % 

Pedagogové: 26 810 26 282 -528 -1,97 

z toho:     

- učitelé 27 815 27 116 -699 -2,51 

- učitelé odborného výcviku 24 547 24 440 -107 -0,44 

     

Nepedagogové: 13 916 14 406 490 3,52 

z toho:     

 - dělníci 9 768 9 628 -140 -1,43 

 - THP 19 379 20 462 1 083 5,59 

 - školní jídelna 12 105 12 937 832 6,87 

Průměrný plat zaměstnance 22 610 22 511 -99 -0,44 
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Nenárokové složky platu v roce 2013 (ze státního rozpočtu včetně ESF a fondu odměn) 
 
V roce 2013 bylo vyplaceno v nenárokových složkách platu (mimořádné odměny, 
osobní příplatky) 1 181 881,00 Kč; z toho 871 381,00 Kč u pedagogických zaměstnanců 
a 310 500,00 Kč u nepedagogických zaměstnanců. Průměrná nenároková složka platu 
v přepočtu na 1 pedagogického zaměstnance činí 1 725,00 Kč/měsíc, v přepočtu 
na 1 nepedagogického zaměstnance 1 321,00 Kč/měsíc. 

 
 

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele 
v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace 
o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání. 
 
Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v roce 2013 
 
Účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto 
v roce 2013 

Použito 
v roce 2013 

K vrácení 
za rok 2013 

0 
Provozní náklady 

 
6 231 000,00 6 231 000,00 0 

0 
Provozní náklady – účelově určeno na akci 

„nábytek do školní jídelny“ 
100 000,00 100 000,00 0 

132 
Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT 

 
50 000,00 50 000,00 0 

131 
Podpora málopočetných tříd s obory 

požadovanými trhem práce (Elektrikář-silnoproud) 
267 000,00 267 000,00 0 

205 
Účelově určeno na „krytí odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku“ 
766 000,00 766 000,00 

 
0 
 

 Celkem 7 414 000,00 7 414 000,00 0 

 
Účelový znak 0 
 
Provozní prostředky ve výši 6 231 000,00 Kč byly použity na provoz školy. 
Účelově určené prostředky na nákup nábytku do školní jídelny ve výši 100 000,00 Kč byly 
vynaloženy na nákup židlí a stolových desek. 
 
Účelový znak 132 –  zajištění přístupu k ICT 
 
Provozní prostředky na zajištění přístupu k ICT ve výši 50 000,00 Kč byly použity                      
na financování internetu. 
 
 
Účelový znak 131 – Podpora málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce  
 
 - prostředky na platy                    197 778,00 Kč 
 - zákonné odvody                67 244,22 Kč 
              - příděl do FKSP       1 977,78 Kč 
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Finanční prostředky v celkové výši 267 000,00 Kč byly použity na dofinancování prostředků 
na platy včetně zákonných odvodů pedagogických zaměstnanců na podporu málopočetných 
tříd s obory požadovanými trhem práce –  Elektrikář – silnoproud.  
 
Účelový znak 205 – Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 
Náklady na odpisy dlouhodobého majetku činily 1 320 557,00 Kč; částka ve výši 
766 000,00 Kč byla financována z účelově poskytnutého příspěvku od zřizovatele, 272,00 Kč 
bylo hrazeno z příspěvku na provoz (ÚZ 0), částka ve výši 554 285,00 Kč představuje časové 
rozlišení přijatého investičního transferu.  
 
Projekty neinvestiční: 
 

Účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto 
v roce 2013 

206 
Účelově určeno na realizaci akce „Odstranění 
havarijního stavu dešťové kanalizace“ 

995 948,00 

255 - 
náhrady 

Účelově určeno na výdaje spojené s realizací 
klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů 
a výsledků projektu „TIME“ 

 

3 607,00 

 
 
Účelový znak 206 – Účelově určeno na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu dešťové 
kanalizace“ 
 
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 21/1600 ze dne 25. 7. 2013 schválila 
poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ve výši 1 100 tis. Kč na realizaci akce 
„Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace – I. etapa“ pod evid. číslem 5208001315. 
Při přípravě a realizaci akce škola postupovala v souladu s aktuálním zněním „Zásad přípravy 
a realizace akcí reprodukce nemovitého majetku financovaných z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje“, které byly schváleny usnesením rady kraje č. 123/8226 ze dne  
30. 10. 2012. 
Náklady spojené s realizací této akce: 
Projektová dokumentace  60 000,00 Kč 
Stavební dozor   10 285,00 Kč 
Autorský dozor     2 000,00 Kč 
Stavební práce             923 663,00 Kč 
Celkem              995 948,00 Kč 
Finanční prostředky byly použity k úhradě faktur za již realizované práce dle uzavřených 
smluv v souladu se schváleným investičním záměrem. 
  
Účelový znak 255 – Účelově určeno na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a 
dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „TIME“ 

Jedná se o projekt, který byl realizován v roce 2012. Částka ve výši 3 607,00 Kč představuje 
náklady související s r. 2012, škola účtovala o této částce na dohadném účtu 388.  
 
Všechny prostředky byly vyčerpány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. 
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5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a 
vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům 
v tabulce č. 1) 
 
Výnosy z vlastních zdrojů v hlavní činnosti v roce 2013 činily           1 787 520,12 Kč 
v tom: 
- prodej vlastních výrobků              4 647,00 Kč 
- prodej služeb (produktivní práce žáků, duplikáty,  
   tržby za stravování žáků a zaměstnanců)             930 800,00 Kč  
- čerpání fondů           249 370,00 Kč 
- ostatní výnosy z činnosti (náhrada za škody, šrot,  
   přečerpaná strava, výnos za použitý olej)          32 385,00 Kč 
- úroky  z bankovních účtů              16 033,12 Kč 
- časové rozpuštění investičního  transferu         554 285,00 Kč 
 
Ve vlastních zdrojích školy se vyskytují příjmy, které se opakují. Jsou to příjmy za odebranou 
stravu žáků a zaměstnanců, úroky z běžného účtu, výnosy za šrot, použitý olej apod.   
V zúčtování fondů je promítnuto čerpání darů pro žáky ve výši 88 695,00 Kč z rezervního 
fondu a čerpání fondu odměn ve výši 160 675,00 Kč.   

 
 

6. Náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, 
které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje 
– energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního 
vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům 
v tabulce č. 2) 
 
Za rok 2013 vykázala škola celkové náklady ve výši   33 955 226,58 Kč 
z toho: 

� v hlavní činnosti      33 472 323,73 Kč 
� v doplňkové činnosti           482 902,85 Kč 

 
Z celkových nákladů činí náklady hlavní činnosti 98,58 %; v doplňkové činnosti 1,42 %.     
 
Největší nákladovou položkou v hlavní činnosti jsou osobní náklady, které činí 69,64 % 
z celkových nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti 
předchozímu roku, kdy tyto činily 71,17 %; snížil o 1,53 %. 
Přímé náklady činily 22 362,00 tis. Kč, což představuje 66,81 % celkových nákladů v hlavní 
činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu roku 2012, kdy 
tyto činily 68,19 %; snížil o 1,38 %.  

Další významnou položku tvoří náklady na spotřebu energií, které se na nákladech  hlavní 
činnosti podílejí 6,80 %, v  roce 2012 činil podíl energií 7,81 % na celkových nákladech.  
Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti roku 2012 snížil o 1,01 %. 

Další významnou nákladovou položkou je spotřeba materiálu, která činí 5,80 % z celkových 
nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu 
roku 2012, kdy tyto činily 5,05 %; zvýšil o 0,75 %. 
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Opravy v roce 2013 činí 6,76 % z celkových nákladů hlavní činnosti, v roce 2012 činil podíl 
oprav 6,94 % na celkových nákladech hlavní činnosti. Podíl na opravách v hodnocených 
letech 2012 a 2013 jsou srovnatelné. Mezi nejvýznamnější opravy v roce 2012 patřila oprava 
tělocvičny č. 1, v roce 2013 oprava dešťové kanalizace.  
  
Služby se v roce 2013 podílely na celkových nákladech hlavní činnosti 2,61 %, v roce 2012 to 
bylo 2,68 %.  
 
V roce 2013 činily náklady na DVPP a ostatní školení 121 394,00 Kč, podíl na celkových 
nákladech hlavní činnosti je 0,36 %. Bylo financováno studium školského managementu, 
školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, dále odborné 
semináře, školení řidičů, lešenářů, požární ochrany, BOZP, školení svářečského dozoru, 
školení pracovníků školní jídelny. Tyto náklady byly hrazeny z provozních prostředků. 
 
Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech v hlavní činnosti je: 
Cestovné      0,35 % 
Odpisy       3,95 % 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 4,03 % 
 
Stejně jako u výnosů jsou i náklady roku 2013 v porovnání s rokem 2012 vyvážené, index je 
0,96. 
 
Název 2012 2013
Spotřeba materiálu (501) 1 761,30 1 936,79
Spotřeba energie (502) 2 725,01 2 276,46
Opravy a udržování (511) 2 420,76 2 263,53
Cestovné (512) 136,83 117,25
Služby (518) 935,55 875,09
Mzdové náklady (521) 18 380,88 17 216,70
Zákonné sociální pojištění a náklady (524,527,528) 6 431,89 6 092,92
Daně a poplatky (538) 0,24 0,56
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku  (551) 988,98 1 320,56
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 1 058,52 1 349,32
Ostatní náklady (549, 557, 569) 22,67 23,14
Náklady celkem 34 862,63 33 472,32
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Přehled náklad ů v hlavní činnosti ( v tis. K č)
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7. Doplňková činnost – okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, 
rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti 
pro organizaci včetně možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 
 
Okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu je uveden v části A) této 
zprávy. V rámci vymezené doplňkové činnosti ve zřizovací listině se na příjmech školy 
podílely činnosti související se svářečskými kurzy včetně přezkoušení, hostinská činnost a 
pronájem majetku. 
 
Náklady:      482 902,85 Kč 
z toho: 

� Spotřeba materiálu     17 442,40 Kč 
� Spotřeba energie   436 831,00 Kč 
� Opravy a udržování       2 390,00 Kč 
� Ostatní služby        9 679,00 Kč 
� Mzdové náklady     12 267,00 Kč 
� Zákonné sociální pojištění      4 170,78 Kč 
� Zákonné sociální náklady (FKSP)        122,67 Kč 

 
Výnosy:      951 977,45 Kč 
z toho: 

� Výnosy z prodeje služeb    46 708,45 Kč 
� Výnosy z pronájmu   905 269,00 Kč 

 
Hospodářský výsledek    469 074,60 Kč 
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Analýza nákladů a výnosů dle jednotlivých činností 
 

Název položky

Přezkoušení 

svářečů

Hostinská 

činnost Pronájmy Celkem

501 Spotřeba materiálu 17 442,40      17 442,40         

502 Energie -                   436 831,00      436 831,00       

511 Opravy 2 390,00           

518 Služby 8 280,00        1 399,00           9 679,00           

521 Mzdové náklady 12 267,00      12 267,00         

524 Zákonné sociální pojištění 4 170,78        4 170,78           

527 Zákonné sociální náklady 122,67            122,67              

Náklady celkem -                   42 282,85      440 620,00      482 902,85      

602 Výnosy z prodeje služeb 4 200,00        42 508,45      46 708,45         

603 Výnosy z pronájmu 905 269,00      905 269,00       

Výnosy celkem 4 200,00        42 508,45      905 269,00      951 977,45       

Hospodářský výsledek 4 200,00        225,60           464 649,00      469 074,60       
 
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že hospodářský výsledek  je hlavně tvořen z pronájmu 
majetku školy. Výnosy z pronájmu bez služeb činí 457 580,00 Kč; služby spojené s nájmem 
činí 447 689,00 Kč. 
 
Stejně jako v minulých letech je nejvýznamnější hospodářský výsledek dosažen za pronájem 
majetku. 
  

8. Výsledek hospodaření – rozbor  výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové 
činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních 
fondů organizace 
 
V roce 2013 byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši: 354 245,16 Kč 
z toho: 

� hlavní činnost               - 114 829,44 Kč 
� doplňková činnost     469 074,60 Kč 

 
V doplňkové činnosti je, stejně jako v minulých obdobích, výsledek hospodaření tvořen 
z vlastních zdrojů, převážně z pronájmu, kdy pronajímáme nebytové prostory, jako jsou 
prostory bufetu, zubní ambulance, tělocvičny č. 2 včetně sociálního zázemí, příležitostné 
pronájmy tělocvičny č. 1 a pronájmu pozemku městu Havířov, na kterém je zřízena zastávka 
městské hromadné dopravy. V oblasti pronájmu lze konstatovat, že ve srovnání s minulými 
léty byl v roce 2013 ovlivněn hospodářský výsledek pronájmem tělocvičny č. 1, která prošla 
v roce 2012 výraznou opravou. 
Výsledek hospodaření ve výši 354 245,16 Kč je kryt peněžními prostředky v plném rozsahu. 
 
Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku 
 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
navrhujeme převést zlepšený hospodářský výsledek ve výši 354 245,16 Kč do rezervního 
fondu.  
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C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce – údaje        
 o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní
  fond, FKSP, investiční fond) 
 
Naše škola má a hospodaří s následujícími peněžními fondy: 
 

� Fond odměn 
� Fond kulturních a sociálních potřeb 
� Rezervní fond 
� Investiční fond 

 
Počáteční stavy výše uvedených fondů k 1. lednu 2013 činily celkem 1 676 737,36 Kč. Tvorba 
fondů v  průběhu roku zvýšila zdroje fondů o 6 298 779,26 Kč; čerpáním se fondy snížily 
o 5 912 730,07 Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2013 činil 2 062 786,55 Kč. 
 
Fond odměn 
Stav fondu k 1. 1. 2013 činil               245 265,00 Kč 
Příděl z hospodářského výsledku                 332 000,00 Kč 
Čerpání         160 675,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2013                 416 590,00 Kč 
 
V roce 2013 byl použit fond odměn na výplatu odměn ve výši 160 675,00 Kč; tento fond je 
finančně krytý.  
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Stav fondu k 1. 1. 2013 činil         28 112,97 Kč 
Příděl na vrub nákladů (základní příděl)     167 112,99 Kč 
Čerpání         115 091,20 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2013          80 134,76 Kč 
 
Fond je finančně krytý. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 
Stav fondu k 1. 1. 2013 činil          202 142,72 Kč 
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření       83 352,60 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2013       285 495,32 Kč 
 

Rezervní fond z ostatních titulů 
Stav fondu k 1. 1. 2013 činil            89 306,00 Kč 
Dary                      505,00 Kč 
Čerpání darů                                                                         88 695,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2013              1 116,00 Kč 
 

V roce 2013 bylo z peněžních darů profinancováno 88 695,00 Kč (na věcné odměny žákům, 
ocenění za dosažení velmi dobrých studijních výsledků, na odměny pro žáky u příležitosti 
ukončení studia, dále za náklady spojené s účastí na soutěžích „Napájení sluncem“, 
„Zlatý pohár Linde“;  „Kovo junior“; „Zlatý pilník“, apod.).   
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Neúčelový dar v hodnotě 505,00 Kč škola obdržela od drobných dárců jako finanční podporu 
na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na sportovních a mimosportovních soutěžích a 
dalších akcí školy.  
Zůstatek ve výši 1 116,00 Kč je převeden do roku 2014. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku a rezervní fond z ostatních titulů jsou 
finančně kryté. 
 
Investiční fond 
Stav fondu k 1. 1. 2013 činil                          1 111 910,67 Kč 
Příděl z odpisů                          1 320 557,00 Kč 
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele            4 340 754,87 Kč 
Investiční dotace ze státních fondů (zateplení)                      54 496,80 Kč 
Použití fondu – rekonstrukce a modernizace             4 813 286,30 Kč 
Odvod  do rozpočtu zřizovatele                         734 982,57 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2013                  1 279 450,47 Kč 
 
Investiční fond není finančně krytý ve výši 554 285,00 Kč, jedná se o časové rozlišení 
přijatého investičního transferu. V souladu s § 66 odst. 8 vyhl. č. 410/2009 Sb., nebyl o tuto 
částku časového rozlišení investičního transferu ponížen výsledkově investiční fond. 
 

D)  Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování, 
(vlastním/náhradním způsobem – informace o uzavřené smlouvě o závodním 
stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena 
oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), 
způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin 

 
Školní stravování bylo v roce 2013 poskytováno v  souladu s § 119 školského zákona 
č. 561/2004 Sb., podrobnější podmínky jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb.  
Závodní stravování pro zaměstnance školy je poskytováno v souladu s  vyhláškou 
č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. 
Stravování je zabezpečováno školní jídelnou v objektu školy. Běžný provoz jídelny se řídí 
„Provozním řádem školní jídelny“ vydaným ředitelem školy. 
Poskytování stravy se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím 
finančních normativů na nákup potravin – dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. 
O nákladech na provoz školní jídelny je účtováno odděleně formou střediskového 
hospodaření. 
 
Pro rok 2013 byl stanoven kalkulační vzorec školního a závodního stravování ve formě: 
Finanční normativ – cena potravin (bez DPH) 24,35 Kč 
Osobní náklady     24,00 Kč 
Věcné náklady (bez DPH)    12,00 Kč 
Základ daně      60,00 Kč 
DPH 21%      12,67 Kč 
Cena celkem za jeden oběd    73,00 Kč 
 
Od 1. 4. 2013 byla cena stanovena na 74,00 Kč. 
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Při stanovení osobních a věcných nákladů na stravování se vycházelo z finančního plánu         
na rok 2013.  
 

Žák hradí cenu potravin včetně DPH ve výši 15 %. Osobní náklady jsou hrazeny z přímých 
prostředků. Věcné náklady jsou hrazeny z prostředků na provoz. 
Úhrada žákem   28,00 Kč 
 
Zaměstnanec hradí cenu potravin včetně DPH 21 % sníženou o příspěvek FKSP, který činí 
7,00 Kč/1 oběd. Osobní náklady jsou hrazeny z přímých prostředků. Věcné náklady jsou 
hrazeny z prostředků na provoz. 
Úhrada zaměstnancem   21,00 Kč 
 
Náklady na stravování v roce 2013 
 
 

Název Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Potraviny 933 252,32          16 801,50           950 053,82         

Osobní náklady 975 066,63          16 560,45           991 627,08         

Věcné náklady 426 400,32          8 280,00             434 680,32         

Celkem 2 334 719,27       41 641,95           2 376 361,22      

Počet uvařených jídel 34 531                  690                      35 221                 

Cena za 1 oběd 67,61                    60,35                   67,47                    
 
Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb činí 7,00 Kč za 1 odebraný oběd                   
pro zaměstnance, celkem bylo z FKSP vyplaceno 76 412,00 Kč.  
 
 

Zaměstnanci odebrali za rok 2013  10 549 obědů 
Žáci odebrali za rok 2013 23 982 obědů 
Cizí strávníci odebrali za rok 2013      690 obědů (v rámci doplňkové činnosti) 
Celkem  35 221 obědů 
 
Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu odběru stravy cizími strávníky, v roce 2012 byl 
realizován projekt zateplení školy, kdy zaměstnanci cizích firem využili možnosti stravovat se 
ve školní jídelně.  
 
Po dobu hlavních prázdnin, a to pouze v době, kdy školní jídelna nezabezpečovala závodní 
stravování, bylo zaměstnancům zajištěno stravování formou stravenek zakoupených 
u externího dodavatele. 
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11 377                      

277                           

Odebraná strava v letech 2011-2013
2011 2012

Cizí strávníci
Žáci

Zaměstnanci 11 200                      

38 440                           40 204                           

2013

10 549                      
23 982                      

690                           

35 221                           

27 780                      26 963                      
1 047                        
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11200

11377

10549

26963

27780

23982

277

1047

690

2011

Zaměstnanci
Žáci
Cizí strávníci

2013

 

E)  Péče o spravovaný majetek 

 
Naše střední škola hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní 
činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, a v rámci předmětu její činnosti. 
 

1. Informace o nemovitém majetku  ve správě organizace 
 

Dle zřizovací listiny č. ZL/086/2001 byl naší střední škole předán k hospodaření níže uvedený 
nemovitý majetek: 
 
a) budovy a stavby: (celkem 2 budovy) 

parcela číslo č. p./č. e.   způsob využití   katastrální území 

383  613    občanská vybavenost  Šumbark 
384/3   bez č. p./č. e.   technická vybavenost  Šumbark 
 
 
b) pozemky 

parcela číslo výměra (m
2
)   druh    katastrální území 

383  6055    zastavěná plocha a nádvoří Šumbark 
384/3  31    zastavěná plocha a nádvoří Šumbark 
384/1  13495    ostatní plocha   Šumbark 
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2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku 
za hodnocený rok 
 
Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2013 patřila úprava sociálního zařízení v hlavní 
budově 1. NP, odvětrání mezistřešního prostoru v tělocvičně naší střední školy, dokončení 
projektu „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“. 
 
Investiční činnost 
 
V rámci investiční činnosti v roce 2013 bylo provedeno: 
- zateplení SŠ 312 202,14 Kč 
- zhotovení a instalace osvětlení označení budovy logem SŠ       34 509,20 Kč 
- kabeláž, montážní práce – 3 audiovizuální učebny - č. 16; 14; 2 50 245,25 Kč 
- rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově 1. NP 493 569,77 Kč 
- dodání a montáž žaluzií a okenních sítí v kuchyni SŠ 6 564,00 Kč 
- odvětrání mezistřešního prostoru v tělocvičně 305 799,00 Kč 
- výroba a montáž 10 ks mříží 48 290,74 Kč 
- výroba a montáž okenních sítí – spisovna, suterén 5 497,00 Kč 
Hodnota investičních činností celkem                                                              1 256 677,10 Kč
  
Projekt „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ 
 
Tento projekt byl připravován se souhlasem zřizovatele a ve spolupráci s ním, s finanční 
podporou zřizovatele, státního a evropského podílu. Již v roce 2010 škola obdržela Akceptaci 
o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, následně potom 
„Rozhodnutí 10066893 SFŽP o poskytnutí podpory“. S ohledem na omezující pravidla OPŽP 
se stala žadatelem a příjemcem dotace v roce 2011 škola, která má objekty svěřeny               
do užívání. 
Projekt zateplení byl ukončen v červnu 2013, kdy byl také vydán kolaudační souhlas 
o povoleném účelu užívání stavby. 
 
Celkové náklady na projekt „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ činily 
23 181 328,01 Kč 
 
Rekonstrukce sociálního zařízení – 1. NP, sekce B 
 
Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení, kde cílem bylo vybudování sociálního zařízení  
pro návštěvy školy – WC pro muže, WC pro ženy a úklidová komora. 
 
Odvětrání mezistřešního prostoru v tělocvičně SŠ 
 
V mezistřešním prostoru stavebního objektu budovy tělocvičny č. 1 bylo zjištěno srážení 
vodních par. Zateplením zřejmě došlo ke změně vnitřního mikroklimatu. Aby 
nedošlo ke škodám na majetku a ke škodám na zdraví, bylo provedeno odvětrání tohoto 
prostoru.  Na základě stavebně-technického průzkumu byly provedeny stavební práce, 
střecha byla osazena 3 ks hybridních ventilátorů HV 355, které byly napojeny na stávající 
krytinu na střešním plášti a bylo realizováno napojení ventilátorů na elektrickou síť. 
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Opravy a údržba majetku 
Opravy majetku organizace činily                                                                 2 265 924,06 Kč 
z toho: 
- opravy a údržba nemovitého majetku 2 189 129,06 Kč 
- opravy a údržba movitého majetku 63 201,00 Kč 
- opravy a údržba aut 13 594,00 Kč 
 
Oprava a údržba nemovitého majetku – v celkové  částce 2 129 129,06 Kč je zahrnuta oprava 
kanalizace ve výši 261 093,80 Kč, oprava stupaček a vnitřní kanalizace ve výši 600 140,75 Kč, 
odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace činilo 995 948,00 Kč; malování prostorů 
školy v hodnotě 98 678,70 Kč, nátěr fasády skladu technických plynů ve výši 17 605,50 Kč, 
oprava elektroinstalace v učebně P1 – 42 120,00 Kč; oprava šaten u tělocvičny č. 1 v hodnotě 
29 290,00 Kč; oprava potrubí vody ve výši 67 051,31 Kč; oprava vestavěných skříní činila 
25 800,00 Kč; ostatní drobné opravy činily 51 401,00 Kč. 
Oprava a údržba movitého majetku – jedná se o menší opravy, jako je broušení řetězu, 
opravy počítačů, tiskáren, sekačky BDR 581, výměna klávesnic, údržba kopírky, výměna 
stolových desek v jídelně apod. 

 
3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 
Rada kraje svým usnesením č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 rozhodla o výběru pojistitele České 
pojišťovny a. s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého 
nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových 
organizací na období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016. 
 
Pro potřeby naší školy se jedná o tyto smlouvy: 

 
1. Pojistná smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů              

za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku a obecné 
odpovědnosti kraje   a příspěvkových organizací kraje. Uvedená pojistná smlouva dále 
rovněž umožňuje pojištění cizího nemovitého a movitého majetku, a to pokud je 
tento cizí majetek užíván krajem   nebo    příspěvkovou   organizací kraje na základě 
nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, která ukládá nájemci nebo vypůjčiteli 
povinnost zajistit jeho pojištění. 

2. Rámcová pojistná smlouva č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel za účelem 
pojištění veškerých vozidel kraje a příspěvkových organizací kraje (povinné pojištění 
veškerých vozidel, havarijní pojištění vozidel, jejichž obecná cena přesahuje 
30 tis. Kč). 

 
Sjednaný rozsah pojištění v podobě textu pojistných smluv a pojistných podmínek je 
zveřejněn na extranetových stránkách pojišťovacího makléře kraje společnosti SATUM 
CZECH s.r.o. Hlášení škodních událostí probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje. 
 
V průběhu roku 2013 škola řešila deset škodních událostí, z toho 6 školních úrazů, 3 škody  
na majetku, 1 škoda na vozidle. Škoda způsobena na osobním vozidle nebyla řešena 
z pojištění školy, ale ze zákonného povinného ručení osoby, která zavinila dopravní nehodu.  
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4. Informace o inventarizaci majetku    
 

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, byly na naší SŠ provedeny fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků. 
Jmenování jednotlivých komisí, termíny řádných i náhlých inventur v daném roce a zpřesnění 
uvedených postupů bylo provedeno „Příkazem Ř SŠ č. 2/2013“ a následně dodatkem 
č. 1 k „Příkazu Ř SŠ č. 2/2013“. Fyzické inventarizace majetku byly provedeny k 31. 10. 2013 
s termínem ukončení 30. 11. 2013. Inventury proběhly na 140 pracovištích. Jednotlivé dílčí 
inventarizační komise po skončení inventur předaly účetní majetku řádně vyplněný 
Inventarizační zápis. Inventury proběhly řádně a včas.  
 
Provedenými inventurami nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.  
 
K okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2013, byly provedeny periodické 
inventarizace – dokladové a fyzické inventury. Fyzická inventura byla provedena v pokladně 
SŠ a pokladně vedoucí ŠJ – pokladní hotovost, na sekretariátě SŠ ceniny – poštovní známky, 
v pokladně ceniny – poukázky Fokus Pass, ve skladu zásob a skladu potravin. Dále byla 
provedena dokladová inventura dlouhodobého majetku, finančních prostředků na běžných 
účtech, zúčtovacích vztahů a vlastního kapitálu.  
 
O uvedených inventurách byl vyhotoven inventarizační zápis. Inventarizační rozdíly nebyly 
zjištěny. Ke dni 24. 1. 2014 byla zpracována „Závěrečná inventarizační zpráva z provedené 
inventarizace majetku a závazků za rok 2013“ včetně „Rekapitulace zůstatků 
inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013“. 
 
Celé znění inventarizačního zápisu tvoří přílohu této zprávy. 
 

5. Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku 
v návaznosti na přílohu „Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce“, 
u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen 
s cenou v místě obvyklou 
 
Nájemní smlouvy – nemovitý majetek, který škola pronajímá 
Na základě uzavřených smluv škola pronajímá pozemek a nebytové prostory. Seznam 
uzavřených smluv tvoří přílohu k této zprávě.  
Pronájmy sjednané na dobu delší než jeden rok jsou:  

1) Smlouva o nájmu pozemku uzavřená se Statutárním městem Havířov na dobu určitou 
10 let, a to od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2015. Souhlas byl udělen  radou Moravskoslezského kraje 
svým usnesením č. 18/906 ze dne 13. 7. 2005. Jedná se o pronájem pozemku na umístění 
zastávky pro MHD. 

2) Smlouva o nájmu nebytových prostor se Sportovním klubem stolního tenisu Baník 
Havířov: rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 12/771 ze dne 1. 6. 2005 udělila 
souhlas s pronájmem na dobu určitou na dobu 10 let (tj. od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2015) a 
následně usnesením č. 107/6885 ze dne 20. 3. 2012 vyslovila souhlas s prodloužením doby 
nájmu od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2026.  
V tomto případě se jedná o pronájem tělocvičny č. 2 a souvisejícího sociálního zařízení.  
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3) Smlouva s firmou Dalkia Česká  republika, a.s. – pronájem nebytových prostor (kotelny) 
na dobu 15 let, souhlas udělen radou Moravskoslezského kraje dne 3. 9. 2008, č. usnesení 
191/6872. 

V ostatních případech se jedná o roční nájmy, škola pronajímá prostory bufetu, školní jídelny 
na umístění automatu na nápoje, prostory chodby na umístění kopírovacího stroje, zubní 
ambulance, kanceláře. Mezi příležitostné krátkodobé nájmy patří pronájem tělocvičny č. 1. 
 
Stanovení ceny za pronájem 
Pronájem tělocvičny     450,00 Kč/hod.  
Pozemek       40,00 Kč/ m2/rok 
Ostatní nebytové prostory školy    63,00 – 327,00 Kč/1 m2/rok 
 
Cena v místě obvyklá je od 287,00 do 700,00 Kč/1 m2/rok (údaj ověřen na Magistrátu města 
Havířova). 
 
F) Pohledávky a závazky organizace 
 
1. Pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a 
vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, 
příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků 
u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulky č. 6 a 6a 
 
Pohledávky  
311 Odběratelé        210 822,30 Kč 
314 Poskytnuté provozní zálohy          1 600,00 Kč 
381 Náklady příštích období         97 076,90 Kč 
388 Dohadné účty aktivní    1 129 814,81 Kč 
377 Ostatní krátkodobé pohledávky          1 702,00 Kč  
 
Krátkodobé pohledávky celkem   1 441 016,01 Kč 
Dlouhodobé pohledávky                   0,00 Kč 
 
Přehled pohledávek za odběrateli:  

• pohledávky po lhůtě splatnosti      82 527,30 Kč 

• pohledávky do lhůty splatnosti    128 295,00 Kč 

• pohledávky celkem      210 822,30 Kč 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Z  celkové částky 210 822,30 Kč Kč činí pohledávky po  lhůtě splatnosti delší než 1 rok 
65 514,30 Kč. Jedná se o dobytnou pohledávku, a to za fyzickou osobou p. Chalabalou 
Svatoplukem, IČ 63343801 (v současné době nepodniká, je poživatelem starobního 
důchodu). Vymáhaná částka ve výši 63 994,30 Kč je za nájem a služby. Tato pohledávka 
je vymáhána soudní cestou, na pohledávku byl vydán výkon rozhodnutí na exekuci důchodu. 
Dále se jedná o pohledávku za právnickou osobou SIS Spektrum, spol. s r.o., IČ 25845632. 
V současné době je společnost v insolvenčním řízení. Vymáhaná částka ve výši 1 520,00 Kč 
je za produktivní práci žáků. 
Rozpis k těmto dlužníkům je uveden v příloze k tabulce č. 6. 



 32 

 
Ostatní dobytné pohledávky po lhůtě splatnosti: 
- do 30 dnů  16 593,00 Kč 
- do 1 roku       420,00 Kč 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů nebyly soudně vymáhány, dlužníci byli upomínáni, 
přislíbili pohledávky uhradit v době co nejkratší. Pohledávka do 1 roku je za společností 
SIS Spektrum, spol. s r.o., IČ 25845632, u které v současné době probíhá insolvenční řízení. 
 

Pohledávky do lhůty splatnosti 

Jedná se o pohledávky související s běžným provozem. 
 
Poskytnuté provozní zálohy 
Jedná se o běžné provozní zálohy. Částka ve výši 1 600,00 Kč je pohledávkou za předplatné 
na rok 2014. 
 
Náklady příštích období 
Částka ve výši 97 076,90 Kč představuje předplatné, které bylo zaplaceno v roce 2013 a týká 
se hospodářského roku 2014.  
 
Dohadné účty aktivní 
OPVK – šablony    1 129 814,81 Kč 
Celkem     1 129 814,81 Kč 
 
Ostatní krátkodobé pohledávky 
Jedná se o pohledávku ve výši 1 702,00 Kč za neuhrazené doplatky za neodhlášenou stravu. 
 

2. Závazky – celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení 
nejvýznamnějších položek 
 
Celková výše závazků činí 6 351 320,06 Kč. Vyčíslené závazky představují závazky vyplývající 
z běžného provozu, jako jsou závazky za dodavateli, zaměstnanci, institucemi (zdravotní 
pojišťovny, finanční úřad, úřad sociálního zabezpečení). 

Své závazky naše příspěvková organizace průběžně plní a dodržuje předepsané lhůty 
splatnosti.  
 

Rozpis závazků 

 
321 dodavatelé          214 545,73 Kč 
324 krátkodobé přijaté zálohy          15 288,00 Kč 
326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé  1 415 688,17 Kč 
331 zaměstnanci       1 601 649,00 Kč 
333 jiné závazky vůči zaměstnancům           4 353,00 Kč 
336 zúčtování s institucemi SZ a ZP        936 458,00 Kč 
342 jiné přímé daně          259 151,00 Kč 
343 daň z přidané hodnoty                                255 522,96 Kč 
349 závazky k rozpočtům ÚSC          86 482,57 Kč 
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384 výnosy příštích období           57 128,00 Kč 
       (platby za obědy r. 2014, pronájem) 
389 dohadné účty pasivní              5 403,63 Kč 
       (neupl. odpočet DPH z nákladů r. 2013) 
378 ostatní krátkodobé závazky           93 636,00 Kč 
       (produktivní práce žáků) 
Krátkodobé závazky celkem      4 945 306,06 Kč 
 
472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery    1 406 014,00 Kč 
Dlouhodobé závazky celkem      1 406 014,00 Kč 
 

G) Výsledky kontrol (dle čl. 16, odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), 
informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2013 

 
V roce 2013 neproběhly žádné veřejnoprávní kontroly.  
 
Vnitřní kontrolní systém 
 
V  souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 
platných předpisů je na naší škole zaveden a dodržován vnitřní kontrolní systém. 
 

H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou 
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – nebo termín, kdy byla 
(bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá 
schválení školskou radou dle § 10 školského zákona), informace o termínu a  
 způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou 

 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace a rozbor hospodaření za rok 2013   
školská rada projednala dne 24. 2. 2014. 
Se zprávou o hospodaření za rok 2013 byli zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni         
na aktivu všech zaměstnanců školy dne 26. 2. 2014. Ředitel školy prezentoval „Zprávu             
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření za rok 2013“ pomocí 
audiovizuální techniky, na závěr vyzval zaměstnance k diskuzi a otázkám.   
 

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

 
Zákon č. 435/2004 Sb. upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečování 
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti 
nezaměstnanosti. 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost zaměstnavatelé plní 
buď zaměstnáváním v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků nebo služeb                   
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami 
se zdravotním postižením, nebo odvodem do státního rozpočtu. 
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Naše škola plní tento povinný podíl zaměstnáváním. Průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců činil 61,69 %, z toho povinný podíl 4,00 % pak 2,47 osob. Počet zaměstnaných 
osob se zdravotním postižením činil v roce 2013 4,17 osob.  
 
Stav poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2013 
 
a) počet podaných žádostí o informace                           49 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí     0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku      0 
d) počet poskytnutých výhradních licencí      0 
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný 
    popis způsobu jejich vyřízení       0 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   0 
 
Škola podává  informace týkající se přijímacího řízení v souladu s vyhl. č. 671/2004 Sb., 
v návaznosti na z. č. 561/2004 Sb. Tyto informace jsou poskytovány v zákonem stanovených 
termínech a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a písemně na nástěnce                  
ve vestibulu školy. 

 
Závěr 
 
Po vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření za rok 2013 vyplývá, že přidělené finanční 
prostředky pokrývají běžné potřeby školy.  
 
Přestože výsledky hospodaření nepodléhají povinnému auditu, účetní závěrku jsme předložili 
auditorce č. osvědčení 753. Audit je prováděn v souladu se zákonem o auditorech a 
auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.  
 

Výrok auditora k závěrce roku 2013 ze dne 10. 2. 2014 zní „bez výhrad“. 
  
Naše příspěvková organizace zpracovala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace dle čl. 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem dle osnovy dané 
zřizovatelem, čímž splnila povinnost vypracovat rozbor hospodaření podle školského zákona. 
 
Z uvedené zprávy vyplývá, že jsme se řídili příslušnými ustanoveními právních předpisů 
vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem. 
 
V Havířově 27. 2. 2014 
 
 
 

      Ing. Vladislav Walach                                                                                          
                     ředitel   
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II. Tabulková část 
 

J)   Tabulková část včetně příloh  
 

Tabulka č. 1     - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 2     - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 3     - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 4     - Příspěvek na provoz 

Tabulka č. 5     - Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 

Tabulka č. 6     - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
                             Příloha k tabulce č. 6 – Soupis pohledávek starších tří let 

Tabulka č. 7     - Hospodaření s peněžními fondy 

Tabulka č. 8     - Spotřeba energií  
 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Příloha 
Výkaz Rozbor plnění HV 
Závěrečná inventarizační zpráva 
Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 
 

 
 






































































































