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A) Základní údaje o organizaci 
 
Název školy:  Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark,  

příspěvková organizace 
Sídlo školy:  Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark 
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   13644289 
DIČ:   CZ13644289  
IZO:   107 880 245 
Ředitel:  Ing. Vladislav Walach  
Telefon:  553 810 000  
ID datové schránky: u53fck8 
E-mail:   skola@ssph.cz 
El. podatelna:  sshs@po-msk.cz 
Webové stránky: http://www.ssph.cz 
 
Stručné informace o zaměření školy 
 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
vzdělávacích programů. 
 

Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace má sedmdesátiletou 
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, včetně nástavbového studia, 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, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 

vzdělávacích akcí včetně zprostředkování. 
3. Hostinská činnost. 
4. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 
5. Závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávající činnost škol a 

školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
6. Pronájem majetku. 
7. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 
8. Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní 

kurzy. 
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Škola zabezpečuje činnost a plní úkoly tak, jak je vymezeno v hlavním účelu a předmětu 
činnosti a také v doplňkové činnosti organizace dané Zřizovací listinou Moravskoslezského 
kraje. Hlavním účelem a předmětem činnosti je výchova a vzdělávání žáků. 
  
Cílem modernizace, jak teoretické, tak praktické výuky, je vytvoření profesionálnějších 
odborných podmínek a tím zabezpečení kvalitnější výuky našich žáků. 
 
 
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 2021 probíhala teoretická výuka ve 27 učebnách, z toho jsou 3 laboratoře 
elektrotechnických měření, 1 učebna číslicové techniky, 1 učebna zpracování zvuku a obrazu, 
3 jazykové učebny, 3 učebny pro výpočetní techniku, a ve 2 tělocvičnách. Pro zkvalitnění 
tělesné kultury je k dispozici posilovna a hřiště.  
 

 
 
 
Škola je dále vybavena knihovnou s klubovnou preventivně-výchovné činnosti 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 24 učebnách a dílnách pro odborný výcvik, z nichž 
je 16 pro výuku elektrooborů a 8 pro strojní obory včetně svařovny, strojovny a klempírny. 
Odborný výcvik je také zabezpečován na provozních pracovištích u smluvních partnerů, 
kterých bylo v uplynulém roce 32. Mezi nejvýznamnější patří ASUS Czech Service s.r.o., KES – 
kabelové a elektrické systémy, s.r.o., KATEK Czech Republic s.r.o., JP KOVO s.r.o., Weppler 
Group s.r.o., Hlimont s.r.o., Maxion Wheels Czech, s.r.o. 
 
K dalšímu vybavení školy patří jídelna s vlastní kuchyní, bufet, 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 
 

23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-51-H/01                                                                Elektrikář Elektromechanik domovních 
a průmyslových instalací 

3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud Elektromechanik domovních 
a průmyslových instalací 

3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

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

Elektromechanik sdělovací 
a zabezpečovací techniky 

3leté střední vzdělání 
s výučním listem 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

Elektrotechnik 
pro informační technologie 

4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

Elektrotechnik pro 
obnovitelné zdroje energie 

4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

Elektrotechnik pro 
alternativní zdroje energie a 
elektromobilitu 

4leté střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

Mechanik elektronik  
pro výpočetní techniku L+H 

4leté střední vzdělání 
s výučním listem 
a maturitní zkouškou 

Digitální technika a 
mechatronika L+H 

4leté střední vzdělání 
s výučním listem 
a maturitní zkouškou 

Počítačové systémy a sítě 
L+H 

4leté střední vzdělání 
s výučním listem 
a maturitní zkouškou 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení 
L+H 

4leté střední vzdělání 
s výučním listem 
a maturitní zkouškou 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz 
2letá nástavba, 
střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 
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Údaje o počtech žáků a zaměstnanců 
 
Ve školním roce 2020/2021 poskytovala naše škola střední vzdělání s výučním listem nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 402 žákům ve 4 oborech vzdělání poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem, ve 3 oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 
zkouškou a v 1 dvouletém denním nástavbovém oboru vzdělání. Tato výchovně vzdělávací 
činnost byla zabezpečována v 18 třídách teoretického vyučování a ve 32 učebně výrobních 
skupinách praktického vyučování. 
 
Ve školním roce 2020/2021 úspěšně ukončilo studium závěrečnou zkouškou nebo maturitní 
zkouškou celkem 79 absolventů a 40 žáků vykonalo závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání 
poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou v rámci pokusného ověřování modelu L a H 
(vyhlášeno MŠMT v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona, pokusné ověřování 
organizace, metod, forem a ukončení vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání 
s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou).  

Pro absolventy elektrooborů jsme zabezpečili školení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice – § 5. Tuto zkoušku úspěšně vykonalo 52 žáků. Rovněž jsme 
zabezpečili pro naše žáky strojních oborů základní kurz svařování elektrickým obloukem 
v ochranné atmosféře, který úspěšně absolvovalo 23 žáků, 15 žáků absolvovalo úspěšně 
i kurz řezání kyslíkem. Kurzy byly zajištěny ve vlastní svářečské škole.  

Ve školním roce 2020/2021 byla výuka zajištěna 43 pedagogickými pracovníky a 23 
nepedagogickými zaměstnanci, z toho 4 zaměstnanci školní jídelny. 

Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do 1. ročníků 131 žáků. Škola poskytuje střední 
vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 416 žákům. Žáci se 
připravují ve 4 oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, ve 
2 oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 
s maturitní zkouškou (L0+H), v 1 oboru vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou a v 1 oboru nástavbového dvouletého denního studia. Žákům poskytujeme 
teoretické vyučování v 19 třídách a ve 36 učebně výrobních skupinách praktického vyučování 
v rámci odborného výcviku.  

V školním roce 2021/2022 je výuka zabezpečena 46 pedagogickými pracovníky a 22 
nepedagogickými zaměstnanci, z toho 4 zaměstnanci školní jídelny.  

V roce 2021 činil průměrný počet žáků 407. Index, ve srovnání počtu žáků ve školním roce 
2020/2021 oproti školnímu roku 2021/2022, činí 1,03.  

V roce 2021 byla výuka zabezpečena průměrným přepočteným počtem pedagogických 
pracovníků 43,514; z toho ze státního rozpočtu 43,512. 

V roce 2021 činil přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců 19,357; z toho ze státního 
rozpočtu 19,1079. V přepočteném počtu nepedagogických zaměstnanců je zahrnuto 
3,7500 zaměstnanců školní jídelny, z toho ze státního rozpočtu 3,7499. 

Počet žáků na 1 přepočteného pedagogického pracovníka činil 9,35 a počet žáků 
na 1 přepočteného nepedagogického zaměstnance činil 21,03. 
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Celková oborová struktura žáků k 30. 9. 2021 
Skupina oborů Počet žáků % 
3leté elektroobory 86 20,67 
4leté elektroobory 208 50,00 
3letý strojní obor 46 11,05 
4letý strojní obor 39 9,38 

Nástavbový obor 37 8,90 

Celkem 416 100 
 

 

Celková struktura žáků k 30. 9. 2021 dle místa bydliště 
Dislokace bydliště Počet žáků % 
Havířov a okolí 231 55,53 
Český Těšín a okolí 30 7,21 
Orlová, Petřvald a okolí 58 13,94 
Karviná a okolí 17 4,09 
Ostrava a okolí 28 6,73 
Třinecko, Jablunkovsko, Frýdecko 52 12,50 
Celkem 416 100 
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Analýza průměrného počtu žáků na jednoho zaměstnance SŠ v letech 2017-2021 

  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Počet žáků denního studia 395 402 398 404 407 

Počet žáků studia při zaměstnání 0 0 0 0 0 

Přepočtený počet žáků 395 402 398 404 407 

Počet pedagogických pracovníků 38,29 39,30 40,2597 41,3738 43,514 

Počet nepedagogických zaměstnanců 18,27 17,67 17,8198 19,7851 19,357 

Počet žáků na 1 pedagogického 
pracovníka 10,32 10,23 9,89 9,76 9,35 

Počet žáků na 1 nepedagogického 
zaměstnance 21,62 22,75 22,33 20,42 21,03 
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B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 
 
Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu 
žáků podle vzdělávacích programů.  
 
Podrobné vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, je uvedeno 
ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2020/2021. 
 
Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření školy je vyrovnaný rozpočet. Financování 
činnosti školy bylo v roce 2021 kombinací dotací ze státního rozpočtu a dotací ESF 
poskytovaných prostřednictvím zřizovatele, dotací zřizovatele, dotací obce a příjmů z vlastní 
a doplňkové činnosti.  
 
Příjmy i výdaje školy za uplynulý rok činily řádově 55 mil. Kč, průměrný počet žáků byl 407.  
Na stránce příjmů byla i v roce 2021 objemově nejvýznamnější položkou dotace na přímé 
náklady na vzdělávání ve výši 42 793 475,00 Kč, druhou nejvýznamnější položkou je 
příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 7 882 000,00 Kč. 
 
Z vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření za rok 2021 vyplývá, že přidělené finanční 
prostředky pokrývají běžné potřeby školy.  
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C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 
 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření 

 
Náklady 
 
 

Účet Název položky Hlavní  
činnost 

Hospodářská  
činnost 

Celkem 

501 Spotřeba materiálu 1 914 990,61 956,86 1 915 947,47 
502 Spotřeba energie 1 995 815,58 56 309,57 2 052 125,15 
511 Opravy a udržování 2 281 609,06 396,00 2 282 005,06 
512 Cestovné 55 951,00 0,00 55 951,00 
518 Ostatní služby 1 705 870,81 2 383,00 1 708 253,81 
521 Mzdové náklady 32 795 606,00 10 749,00 32 806 355,00 
524 Zákonné sociální pojištění 10 638 734,63 1 740,37 10 640 475,00 
525 Jiné sociální náklady 123 363,78 45,22 123 409,00 
527 Zákonné sociální náklady 958 206,98 102,98 958 309,96 
538 Jiné daně a poplatky 2 010,00 0,00 2 010,00 
547 Manka a škody 181,20 0,00 181,20 
551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 730 348,32 4 989,00 1 735 337,32 
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 537 362,54 0,00 537 362,54 
549 Ostatní náklady z činnosti 420 019,53 0,00 420 019,53 
591 Daň z příjmů 7 371,99 0,00 7 371,99 

Celkem   55 167 442,03 77 672,00 55 245 114,03 

 
Z celkových nákladů činí náklady v hlavní činnosti 99,86 %, v doplňkové činnosti 0,14 %.  
 
Rozbor nákladů v hlavní činnosti 
 
Přímé náklady činily 42 793 475,00 Kč, což představuje 77,57 % celkových nákladů v hlavní 
činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu roku 2020, kdy 
tyto činily 75,63 %, zvýšil o 1,94 %.  
    
Největší nákladovou položkou v hlavní činnosti jsou osobní náklady, které činí 80,69 % 
z celkových nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti 
předchozímu roku 2020, kdy tyto činily 78,19 %, zvýšil o 2,5 %. 
 
Druhou největší nákladovou položkou jsou opravy a udržování. Ta se na celkových nákladech 
v hlavní činnosti podílí 4,14 %. V roce 2020 tento podíl dosahoval výše 3,89 %. Meziroční 
zvýšení podílu oprav na celkových nákladech činí 0,25 %.  

Další významnou položkou jsou náklady na spotřebu energií, které se na nákladech v hlavní 
činnosti podílejí 3,62 %. Oproti roku 2020, kdy podíl nákladů na spotřebu energií na 
celkových nákladech v hlavní činnosti činil 3,43 %, došlo ke zvýšení podílu těchto nákladů 
o 0,19 %.  
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Spotřeba materiálu se na celkových nákladech v hlavní činnosti podílí 3,47 %. Podíl těchto 
nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu roku 2020, kdy tyto činily 3,92 %, snížil 
o 0,45 %.  

Služby se v roce 2021 podílely na celkových nákladech hlavní činnosti 3,09 %, v roce 2020 
to bylo 3,25 %, došlo ke snížení podílu o 0,16 %.  
 
Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech v hlavní činnosti je: 
Cestovné      0,10 % 
Odpisy       3,14 % 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,97 % 
Ostatní náklady z činnosti, daň z příjmu, poplatky, 
manka a škody     0,78 % 
 
Porovnání nákladů hlavní činnosti roku 2021 s rokem 2020 

   v tis. 

Název 2020 2021 

Spotřeba materiálu (501) 2 002,55 1 914,99 

Spotřeba energie (502) 1 748,51 1 995,81 

Opravy a udržování (511) 1 984,96 2 281,61 

Cestovné (512) 73,21 55,95 

Služby (518) 1 660,05 1 705,87 

Mzdové náklady (521) 29 399,12 32 795,61 

Zákonné sociální pojištění a náklady (524,525,527) 10 503,67 11 720,31 

Daně a poplatky (538) 0,25 2,01 

Manka a škody (547) 0,56 0,18 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 1 735,21 1 730,35 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 1 122,37 537,36 

Ostatní náklady celkem (549, 591) 802,36 427,39 

Náklady celkem  51 032,82 55 167,44 
 

Index meziročního srovnání nákladů v hlavní činnosti činí 1,08. 
 
Analýza ročních skutečností ovlivňujících jednotkový výkon v letech 2019–2021 
 

Jednotkou výkonu se rozumí 1 žák. Přepočtený počet jednotek za rok 2021 činí 407. 
Průměrný počet žáků – jednotek za rok 2020 činil 404. V meziročním srovnání jde o mírný 
nárůst počtu výkonů. 
 

  2019 2020 2021 
  (jen ÚZ 33353) (jen ÚZ 33353) (jen ÚZ 33353) 
Průměrný počet žáků 398 404 407 
Přímé náklady na vzdělávání 78 396 Kč 95 539 Kč 105 131 Kč 
 Z toho:       
- mzdové náklady 57 129 Kč 68 764 Kč 76 416 Kč 
- zákonné odvody 20 465 Kč 24 567 Kč 27 316 Kč 
- ONIV 802 Kč 2 208 Kč 1 399 Kč 
Provozní náklady z prostředků zřizovatele 20 673 Kč 18 099 Kč 19 366 Kč 
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Výnosy 
 

Účet Název položky Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Celkem 

602 
Výnosy z prodeje 
služeb 

709 092,07 65 223,67 774 315,74 

603 Výnosy z pronájmu   126 191,31 126 191,31 

641 
Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení 

    0,00 

646 
Výnosy z prodeje DHM 
kromě pozemků 

    0,00 

648 Čerpání fondů 45 935,86   45 935,86 

649 
Ostatní výnosy z 
činnosti 

217 772,83   217 772,83 

662 Úroky 38 800,09   38 800,09 

672 Výnosy z transferu 54 077 150,32   54 077 150,32 

Celkem 55 088 751,17 191 414,98 55 280 166,15 
 

Z celkových výnosů činí výnosy hlavní činnosti 99,65 %, doplňkové činnosti 0,35 %.  
 
Rozbor výnosů v hlavní činnosti 
 

Nejvýznamnější položku tvoří příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 42 788 193,00 Kč, což 
představuje 77,67 % celkových výnosů v hlavní činnosti. Podíl těchto výnosů na výnosech 
celkem se oproti předchozímu roku 2020, kdy tyto činily 76,08 %, zvýšil o 1,59 %. 
Druhou největší položku ve výnosech hlavní činnosti tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 
7 813 000,00 Kč; tj. 14,18 % celkových výnosů v hlavní činnosti. Oproti roku 2020, kdy podíl 
na celkových výnosech činil 15,48 % došlo k poklesu o 1,3 %. Dalšími zdroji výnosů je čerpání 
projektu z OP VVV – Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR „Spoluprací k profesionalitě“ ve výši 
482 199,02 Kč; tj. 0,87 % z celkových výnosů v hlavní činnosti, čerpání projektu z OP VVV 
„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ ve výši 895 258,91 Kč; tj. 1,63 % 
podíl na celkových výnosech v hlavní činnosti, čerpání projektu z OP VVV „Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ ve výši 912 102,73 Kč; tj. 1,66 % podíl na 
celkových výnosech v hlavní činnosti a čerpání projektu „Vzdelávanie pro budúcnosť“ v rámci 
programu Interreg ve výši 292 957,69 Kč, tj. 0,53 % podíl na celkových výnosech v hlavní 
činnosti. Výnosy z vlastních zdrojů v hlavní činnosti činí 1 890 904,82 Kč; tj. 3,43 % a výnosy 
ze zdrojů Statutárního města Havířova jsou ve výši 14 135,00 Kč; tj. 0,03 %.  
 
Rozbor výnosů z vlastních zdrojů v hlavní činnosti 
 
Výnosy z vlastních zdrojů v hlavní činnosti v roce 2021 činily           1 890 904,82 Kč 
v tom: 
- výnosy z prodeje služeb (stravování zaměstnanců a žáků)       709 092,07 Kč 
- čerpání fondů               45 935,86 Kč 
- ostatní výnosy z činnosti (duplikáty, náhrada škod, šrot,  
   přečerpaná strava, výnos za použitý olej, jiné výnosy)        217 772,83 Kč 
- úroky  z bankovních účtů             38 800,09 Kč 
- časové rozpuštění investičního transferu                      879 303,97 Kč 
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Ve vlastních zdrojích školy v hlavní činnosti jsou zahrnuty každoročně opakující se příjmy, 
z nichž nejvýznamnější položkou jsou výnosy za odebranou stravu žáků a zaměstnanců. 
Kromě dalších příjmů, jako jsou například úroky z bankovních účtů, příjmy za vystavení 
duplikátů, náhrady škod, příjmy za šrot, použitý olej, přečerpanou stravu a jiné, je 
ve výnosech v hlavní činnosti zohledněno také zúčtování fondů, kde je promítnuto čerpání 
fondu kulturních a sociálních potřeb na pořízení DDHM pro zaměstnance, a to kávovary a 
lednice v celkové výši 13 385,00 Kč a čerpání rezervního fondu ve výši 32 550,86 Kč na 
pokrytí naší 10 % spoluúčasti na celkových nákladech spojených s realizací projektu 
Vzdelávanie pro budúcnosť v rámci programu Interreg.  
 
Hospodářský výsledek 
 
Název Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 
Hospodářský výsledek - 78 690,86 113 742,98 35 052,12 

 
V roce 2021 jsme se při svém hospodaření řídili závaznými ukazateli stanovenými 
zřizovatelem. Výsledek hospodaření za naši organizaci byl zřizovatelem stanoven pro rok 
2021 jako nulový, případně mírně přebytkový. Mírně přebytkové hospodaření na rok 2021 
bylo stanoveno do výše 300 000,00 Kč celkem za organizaci, z toho v hlavní činnosti 
maximálně do výše 100 000,00 Kč. Závazné ukazatele za rok 2021 jsme splnili.  
 
Celkem činí hospodářský výsledek z provozní činnosti 35 052,12 Kč. Je finančně krytý. 
V hlavní činnosti je výsledek hospodaření tvořen především úroky bankovních účtů a dalšími 
drobnými výnosy z činnosti, jako například výnosy za šrot, duplikáty, přečerpanou stravu, 
náhrady za ztráty a jiné. Ztráta v hlavní činnosti je způsobena proúčtováním (zřizovatelem 
nekrytých) odpisů dlouhodobého majetku, a to ve výši 176 044,35 Kč. Tyto odpisy jsme 
pokryli částečně provozním příspěvkem od zřizovatele. Ztráta ve výši 78 690,86 Kč je kryta 
ziskem z doplňkové činnosti. 
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 kotelny, bufetu, příležitostné pronájmy tělocvičny č. 1 a pronájem pozemku městu 
Havířov, na kterém je zřízena zastávka městské hromadné dopravy. Dalšími zdroji doplňkové 
činnosti jsou tržby za svářečské kurzy. 
 
Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku 
 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
navrhujeme převést zlepšený hospodářský výsledek 35 052,12 Kč do rezervního fondu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

2. Čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních 
znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informací o případné nedočerpané 
výši a důvodech nevyčerpání 

 
Příspěvky poskytnuté ze státního rozpočtu 
 
V roce 2021 naše škola obdržela ze státního rozpočtu tyto prostředky: 
 

Účelový 

Ukazatel 

Poskytnuto Vráceno  
v průběhu 
roku zpět 
na účet 

poskytova
tele  

Skutečně 
Vratka 

dotace při 
finančním 
vypořádání 

znak k 31. 12. 2021 použito 

    k 31. 12. 2021 

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

33353 

Přímé výdaje na vzdělávání (NIV celkem) 42 793 475,00 0,00 42 788 193,00 5 282,00 

     z toho:         

         a) platy  30 947 144,00   30 943 364,00 3 780,00 

         b) OON  158 045,00   157 897,00 148,00 

         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 11 688 286,00   11 686 932,00 1 354,00 

  Celkem 42 793 475,00 0,00 42 788 193,00 5 282,00 

 
 
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel, stanovené ukazatele byly 
dodrženy. V rámci ÚZ 33353 nebyly vyčerpány prostředky poskytnuté na podpůrná opatření 
– pedagogická intervence ve výši 5 134,00 Kč a prostředky poskytnuté na OON – podpora 
návratu žáků do škol (podzimní doučování) pro SŠ ve výši 148,00 Kč. Tyto nevyčerpané 
prostředky v celkové výši 5 282,00 Kč byly vráceny zřizovateli v rámci finančního vypořádání 
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021, a to dne 21. ledna 2022. 
 
Účelový znak (ÚZ) 33353 – přímé náklady 
 
Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV) celkem           42 788 193,00 Kč 
 
Čerpání: 
Prostředky na platy                31 101 261,00 Kč 
- z toho: platy  zaměstnanců               30 943 364,00 Kč 
    ostatní osobní náklady             157 897,00 Kč 
Zákonné odvody                10 494 928,73 Kč 
Jiné sociální pojištění                 80 853,12 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP)            622 514,40 Kč 
ONIV náhrady za dočasnou pracovní neschopnost                           182 356,00 Kč 
ONIV přímý               306 279,75 Kč 
- z toho: cestovní náhrady předsedům a komisařům (MZ, ZZ)                1 308,00 Kč   
    cestovní náhrady zaměstnanci                 3 800,00 Kč 
                maturitní zkoušky – odměna předsedům MZ               8 060,00 Kč 
    učební pomůcky a učebnice           281 041,90 Kč 
    školení a vzdělávání – DVPP              12 069,85 Kč 
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Projekt OP VVV – „Spoluprací k profesionalitě“ 
 

V roce 2019 byla škole poskytnuta dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství – Šablony pro SŠ a VOŠ II – projekt 
„Spoluprací k profesionalitě“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013510. Zálohová platba 
byla škole poskytnuta prostřednictvím zřizovatele dne 15. 11. 2019, a to ve výši 
1 296 119,00 Kč. Realizace projektu byla stanovena na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. 
V roce 2019 bylo z dotace vyčerpáno celkem 370 494,72 Kč, v roce 2020 bylo z dotace 
vyčerpáno celkem 443 389,26 Kč a v roce 2021 bylo vyčerpáno 482 199,02 Kč. K 31. 12. 2021 
je vyčerpáno z dotace celkem 1 296 083,00 Kč, nedočerpané prostředky ve výši 36,00 Kč 
budou předmětem vratky při závěrečném vypořádání dotace. 
 
Čerpání finančních prostředků v roce 2021: 
Mzdové náklady         328 804,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění (sociální, zdravotní pojištění)      59 328,42 Kč 
Jiné sociální pojištění (povinné úrazové pojištění)             800,00 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP)                  2 574,60 Kč 
Spotřeba materiálu              1 440,77 Kč 
Ostatní služby (projektový den)            2 950,00 Kč 
Náklady z DDHM            86 301,23 Kč 
Celkem           482 199,02 Kč 
 
Projekt OP VVV – „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ 
 

Dne 25. 6. 2018 škola uzavřela s Moravskoslezským krajem smlouvu o partnerství 
s finančním příspěvkem, kdy Moravskoslezský kraj vystupuje v tomto partnerství jako 
Příjemce a škola jako Partner. Účelem smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a 
Partnera, kteří společně realizují projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 
v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
ve výši 85 %, z 10 % je financován ze státního rozpočtu ČR a z 5 % je spolufinancován ze 
strany Příjemce. Celkem se jedná o finanční příspěvek ve výši 10 251 503,80 Kč, který 
zahrnuje prostředky na investiční výdaje ve výši 2 321 337,00 Kč a na neinvestiční výdaje ve 
výši 7 930 166,80 Kč. Realizace projektu je stanovena na období od 2. 7. 2018 do 30. 6. 2021. 
Vyúčtování poskytnutého příspěvku bylo provedeno po ukončení realizace projektu, 
tj. k 30. 6. 2021. Nedočerpané neinvestiční prostředky ve výši 750 630,11 Kč byly vráceny na 
účet Moravskoslezského kraje dne 24. 8. 2021. Poskytnuté investiční prostředky byly 
vyčerpány v plné výši. 
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V roce 2021 bylo v rámci projektu čerpáno celkem 895 258,91 Kč na neinvestiční výdaje. 
 

Čerpání neinvestičních finančních prostředků v roce 2021: 
Spotřeba materiálu         193 076,23 Kč 
Ostatní služby              3 404,00 Kč 
Mzdové náklady                     532 560,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění (sociální, zdravotní pojištění)      11 153,92 Kč 
Jiné sociální pojištění (povinné úrazové pojištění)             138,00 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP, školení)         76 819,82 Kč 
Náklady z DDHM                       78 106,94 Kč 
Celkem                      895 258,91 Kč 
 
Projekt OP VVV – „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ 
 

Dne 29. 6. 2021 škola uzavřela s Moravskoslezským krajem smlouvu o partnerství 
s finančním příspěvkem, kdy Moravskoslezský kraj vystupuje v tomto partnerství jako 
Příjemce a škola jako Partner. Účelem smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a 
Partnera, kteří společně realizují projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 
v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu ve výši 85 %, z 10 % je financován ze státního rozpočtu ČR a z 5 % je 
spolufinancován ze strany Příjemce. Celkem se jedná o finanční příspěvek ve výši 
11 866 675,03 Kč; který zahrnuje prostředky na investiční výdaje ve výši 2 336 324,00 Kč a na 
neinvestiční výdaje ve výši 9 530 351,03 Kč. Realizace projektu je stanovena na období 
od 1. 7. 2021 do 30. 11. 2023.  
 
V roce 2021 bylo v rámci projektu čerpáno celkem 912 102,73 Kč na neinvestiční výdaje. 
 

Čerpání neinvestičních finančních prostředků v roce 2021: 
Spotřeba materiálu           80 812,02 Kč 
Cestovné            25 519,00 Kč 
Ostatní služby          290 217,00 Kč 
Mzdové náklady                     489 995,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění (sociální, zdravotní pojištění)      23 997,71 Kč 
Jiné sociální pojištění (povinné úrazové pojištění)             142,00 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP)               1 420,00 Kč 
Celkem                      912 102,73 Kč 
 
Projekt „Vzdelávanie pro budúcnosť“ – výzva INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 
 

V roce 2021 jsme zahájili realizaci projektu s názvem „Vzdelávanie pro budúcnosť“, reg. číslo 
304011AZN4, a to společně s organizací Stredná odborná škola strojnícka, Ul. Pplk. Pľjušťa 
29, Skalica, v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, prioritní osa č. 1. Využívání 
inovačního potenciálu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2014-
2020. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 
85 %, z 5 % je financován ze státního rozpočtu ČR a z 10 % je spolufinancován z našich 
zdrojů. Celkový rozpočet projektu pro naši organizaci je 128 536,22 €. Projekt byl zahájen 
15. 1. 2021, realizace projektu je stanovena do 30. 6. 2023. 
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V roce 2021 bylo v rámci projektu čerpáno celkem 325 508,55 Kč. 
 

Čerpání finančních prostředků v roce 2021: 
Ostatní služby          116 740,00 Kč 
Mzdové náklady                     151 495,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění (sociální, zdravotní pojištění)      49 325,85 Kč 
Zákonné sociální náklady (FKSP)               2 218,70 Kč 
Náklady z DDHM             5 729,00 Kč 
Celkem                      325 508,55 Kč 
 
Příspěvky poskytnuté od zřizovatele 
 

Neinvestiční příspěvky: 
ÚZ 1  Provozní náklady               6 236 000,00 Kč 
ÚZ 205  Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého 
  hmotného a nehmotného majetku        675 000,00 Kč  
ÚZ 206  Účelové prostředky na opravu stoupaček, sekce B  600 000,00 Kč    
ÚZ 144             Účelové prostředky na financování stipendií  

ve školním roce 2020/2021      151 000,00 Kč 
ÚZ 144  Účelové prostředky na financování stipendií  

ve školním roce 2021/2022     220 000,00 Kč 
 

Celkem                  7 882 000,00 Kč 
   
Poznámka k čerpání:   
 

ÚZ 144 Účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2021/2022 ve 
výši 220 000,00 Kč v roce 2021 nebyly čerpány, k čerpání došlo až v prvním 
pololetí roku 2022. Jedná se o příspěvek na financování prospěchových 
stipendií ve školním roce 2021/2022. Stipendia se vyplácí za ukončené pololetí 
školního roku, za první pololetí školního roku 2021/2022 byla stipendia 
vyplacena v únoru 2022. 

 

Ostatní příspěvky poskytnuté zřizovatelem v roce 2021 byly vyčerpány plně.   
 
Dotace poskytnuta obcí 
 

V roce 2021 byl škole poskytnut z rozpočtu Statutárního města Havířova příspěvek ve výši 
28 000,00 Kč. O těchto prostředcích je účtováno v hlavní činnosti školy. 
 

Na odměny vedoucím sportovních kroužků škola obdržela částku ve výši 18 000,00 Kč. Za 
vedení sportovních kroužků (sportovní hry, posilovací cvičení, sálová kopaná) byla vyplacena 
odměna za 63 hodin ve výši 9 135,00 Kč; nevyčerpaná částka ve výši 8 865,00 Kč byla vrácena 
dne 18. ledna 2022 v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu 
Statutárního města Havířova v roce 2021. 
 

Z rozpočtu Statutárního města Havířova byla poskytnuta rovněž dotace ve výši 10 000,00 Kč 
na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Organizace Havířovské ligy středních 
škol – stolní tenis, volejbal smíšených družstev“. Uskutečnil se pouze turnaj ve stolním 
tenise, z dotace byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 000,00 Kč. Turnaj ve volejbalu 
smíšených družstev se kvůli nepříznivé situaci způsobené onemocněním COVID-19 nekonal, 
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nevyčerpaná částka ve výši 5 000,00 Kč, byla vrácena dne 18. ledna 2022 v rámci 
závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Havířova v roce 
2021. 
 
3. Mzdové náklady, průměrný plat 
 
Mzdové náklady 
 
V roce 2021 činily mzdové náklady   32 621 925,00 Kč 
z toho: 

 v hlavní činnosti    32 611 176,00 Kč 
 v doplňkové činnosti            10 749,00 Kč 

 
Zdroje financování 
 
V hlavní činnosti tvoří největší podíl přímé náklady na vzdělávání, které spolu s rozvojovým 
programem a prostředky ESF činí částku ze státního rozpočtu ve výši 31 427 991,00 Kč 
(96,37 %). Ve výši 532 560,00 Kč (1,6331 %) byly použity účelové prostředky ÚZ 33063 na 
výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupu a vstupů a 
výsledku projektu „Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání v MSK“. Z projektu 
„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ byly čerpány od července roku 
2021 prostředky ve výši 470 895,00 Kč (1,4440 %). Součástí projektu „Odborné, kariérové a 
polytechnické vzdělávání v MSK II“ byly Šablony III, které činily 19 100,00 Kč (0,0586 %). 
Náklady projektu „Vzdelávanie pro budúcnosť“ tvořily od října loňského roku částku 
151 495,00 Kč (0,4645 %). Dotace obce ve výši 9 135,00 Kč (0,0280 %) byly čerpány na 
odměny vedoucím sportovních kroužků. 
 

Mzdové náklady Hlavní činnost Doplňková 
činnost Celkem 

Přímé náklady ÚZ 33353 31 299 261,00  31 299 261,00 
ÚZ 33063 – OP VVV *) 128 730,00  128 730,00 
ÚZ 33063; ÚZ 253 – OKAP **) 532 560,00  532 560,00 
ÚZ 33063; ÚZ 253 – OKAP II **) 470 895,00  470 895,00 
Šablony III projektu OKAP II 19 100,00  19 100,00 
Interreg ***) 151 495,00  151 495,00 
Dotace obce 9 135,00  9 135,00 
Vlastní zdroje 0,00 10 749,00 10 749,00 
Celkem 32 611 176,00 10 749,00 32 621 925,00 
 

*) ÚZ 33063 – Účelové prostředky na projekt OP VVV (Šablony II) „Spoluprací k profesionalitě“  
**) ÚZ 33063; ÚZ 253 
Účelové prostředky na výdaje spojené s realizací klíčových aktiv a dosažení požadovaných výstupů a 
výsledků projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ -  OKAP  
Podpora kompetencí pedagogických pracovníků a všech forem vzdělávání v MSK projektu ,,Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“  – OKAP II 
***) Vzdelávanie pro budúcnosť – INTERREG  V-A Slovenská republika – Česká republika 
kód projektu: 304011AZN4 
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Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ze státního rozpočtu vč. ESF 
 

Celkem        31 427 991,00 Kč  

v tom prostředky na platy      31 072 094,00 Kč  
 ÚZ 33353      30 943 364,00 Kč 
 ÚZ 33063               128 730,00 Kč 

 
 ostatní platby za provedenou práci         355 897,00 Kč  

 ÚZ 33353         157 897,00 Kč 
 ÚZ 33063            198 000,00 Kč 

 
Průměrný plat 

 

Průměrné měsíční platy dle kategorií zaměstnanců 
v letech 2020-2021 (bez OPPP) 

 
 
 
 
 

 

Komentář: 
Zdrojem výpočtu je výkaz P 1-04, kde nejsou uvedeny náhrady platu za DPN. V meziročním 
vývoji platů došlo u všech kategorií k navýšení průměrných měsíčních platů. 
 
 
Přehled průměrných měsíčních platů za rok 2021 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 33063) 

Průměrný měsíční plat 
ze státního rozpočtu 

(jen ÚZ 33353) 

Celkem zaměstnanci SŠ 41 474 Kč 41 350 Kč 41 179 Kč 

Pedagogové 47 695 Kč 47 668 Kč 47 533 Kč 

Nepedagogové 27 499 Kč 26 965 Kč 26 709 Kč 

Zaměstnanci podle kategorií 
Rok Meziroční vývoj 

2020 2021 v Kč v % 

Pedagogové: 44 193 47 695 3 502 7,92 

z toho:     

- učitelé 46 277 50 142 3 865 8,35 

- učitelé odborného výcviku 39 563 42 294 2 731 6,90 
     

Nepedagogové: 25 679 27 499 1 820 7,09 

z toho:     

 - provozní pracovníci 17 942 19 317      1 375 7,66 

 - THP vč. ZŘ PE 36 351 39 808 3 457 9,51 

 - školní jídelna 24 425 24 570         145 0,59 

Průměrný plat zaměstnance 38 204 41 477 3 273 8,57 
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Vývoj nenárokové složky platu v letech 2020-2021 v Kč 
 

Nenárokové 
složky platu 2020 2021 Meziroční vývoj 

Pedagogové 2 690 438 3 890 880 1 200 442 

Nepedagogové 1 083 279 1 297 443            214 164 

Celkem 3 773 717 5 188 323 1 414 606 

 
V roce 2021 činila průměrná nenároková složka platu v přepočtu na 1 pedagogického 
pracovníka 7 451 Kč/měsíc, v přepočtu na 1 nepedagogického zaměstnance 5 586 Kč/měsíc. 
 
Počet zaměstnanců 

 

V roce 2021 nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců v následujícím členění: 
 ÚZ 33353  63,35 

 
Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2021 činil 62,644 z toho ze státního rozpočtu vč. ESF 
62,6196 zaměstnanců, z ostatních zdrojů 0,2268 (INTERREG) a z doplňkové činnosti 0,0239 
zaměstnance.  
 
 

Kategorie 
zaměstnanců 

Státní rozpočet vč. ESF Ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

Celkem 
SŠ ŠJ 

Pedagogičtí 43,512   0,002 43,514 
Nepedagogičtí 15,358 3,7499 0,2268 0,0219 19,357 
Součet 58,870 3,7499  0,0239 62,644 
Celkem 62,620 0,2268 0,0239 62,871 
 

Porovnání limitu počtu zaměstnanců (závazný ukazatel) roku 2021 s dosaženou skutečností 
 

ÚZ 33353    Limit     Skutečnost       Rozdíl 
Počet zaměstnanců   63,35       62,87  0,48 

Stanovený limit počtu zaměstnanců nebyl v roce 2021 překročen. 
 
Zahraniční pracovní cesty  
 

V roce 2021 nebyly uskutečněny žádné zahraniční pracovní cesty. 
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4. Komentář k plnění plánu hospodaření  
 
V roce 2021 škola hospodařila v souladu s plánem hospodaření.  
 

Skutečné náklady činily 55 245 114,03 Kč; plán 54 259 741,00 Kč; plánované náklady byly 
překročeny o 985 373,03 Kč; tj. 1,82 %. Hlavním důvodem překročení plánovaných nákladů 
bylo vyšší čerpání mzdových nákladů a zákonných odvodů, a to zejména v souvislosti se 
změnou pedagogických úvazků od 1. 9. 2021 z důvodu změny počtu tříd a většího rozsahu 
vzdělávání do nároku PHmax. Na zvýšených nákladech oproti plánu se také významně podílí 
aktivní činnost školy v evropských projektech. 
 
Účet 501 Spotřeba materiálu – plán 2 189 155,00 Kč; skutečnost 1 915 947,47 Kč. Odchylka 
12,48 % vznikla zejména v důsledku nižší spotřeby potravin, kdy provoz školní jídelny byl po 
většinu roku v omezeném režimu z důvodu opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. 
 
Účet 502 Spotřeba energie – plán 2 640 565,00 Kč; skutečnost 2 052 125,15 Kč. Odchylka 
22,28 % vznikla v důsledku úspory spotřeby energií v souvislosti s omezeným provozem školy 
(COVID-19).  
 
Účet 512 Cestovné – plán 197 786,00 Kč; skutečnost 55 951,00 Kč. Odchylka ve výši 71,71 % 
vznikla vzhledem k předpokladu vyšších nákladů na cestovní náhrady zaměstnanců z důvodu 
častějších výjezdů na pracovní cesty v souvislosti s plněním aktivit projektů, do kterých je 
naše škola zapojena. Skutečnost je ovlivněna nerealizováním pracovních cest z důvodu 
opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. 
 
Účet 527 Zákonné sociální náklady – plán 716 657,00 Kč; skutečnost 958 309,96 Kč. 
Důvodem odchylky ve výši 33,72 % jsou vyšší náklady za školení a vzdělávání zaměstnanců 
v rámci realizace projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“. Dalším 
důvodem zvýšených nákladů je základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, jehož 
výše se odvíjí od výše mzdových prostředků. 
 
Účet 538 Jiné daně a poplatky – plán 0,00 Kč; skutečnost 2 010,00 Kč, odchylka 100 %. Jedná 
se o různé správní poplatky, např. náklady na pořízení výpisu z katastru nemovitostí včetně 
katastrální mapy, ověření podpisů a podobně. 
 
Účet 547 Manka a škody – plán 0,00 Kč; skutečnost 181,20 Kč, odchylka 100 %. Jedná se 
o škodu vzniklou na potravinách.  
 
Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku – plán 819 322,00 Kč; skutečnost 
537 362,54 Kč; odchylka 34,41 %. Odchylka vznikla úsporou v čerpání prostředků na pořízení 
drobného dlouhodobého majetku. 
 
Účet 549 Ostatní náklady z činnosti – plán 790 000,00 Kč; skutečnost 420 019,53 Kč, odchylka 
46,83 %. Odchylka vznikla oproti plánu nižším čerpáním prostředků na výplatu stipendií 
žákům. 
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Účet 591 Daň z příjmu – plán 9 500,00 Kč; skutečnost 7 371,99 Kč. Skutečnost je nižší 
o 46,76 %. Jedná se o srážkovou daň z úroků připsaných na běžné účty školy. Vzhledem ke 
změnám úrokových sazeb na bankovních účtech, nelze tyto náklady při sestavování plánu 
přesněji odhadnout. 
 
Skutečné výnosy činily 55 280 166,15 Kč; plán 54 047 741 Kč; plánované výnosy byly 
překročeny o 1 232 425,15 Kč; tj. o 2,28 %. Hlavním důvodem překročení plánovaných 
výnosů je přidělení a čerpání zvýšených prostředků na platy z MŠMT prostřednictvím 
zřizovatele. 
 
Účet 602 Výnosy z prodeje služeb – plán 1 485 446,00 Kč; skutečnost je 774 315,74 Kč, 
odchylka 47,87 %. Důvodem vzniku odchylky je výpadek tržby za stravování z důvodu 
omezení provozu školní jídelny (COVID-19). 
 
Účet 603 Výnosy z pronájmů – plán 107 024,00 Kč; skutečnost je 126 191,31 Kč; odchylka 
17,91 %. Rozdíl ve výši 19 167,31 Kč vznikl v souvislosti se zvýšením cen pronájmu o inflaci a 
s pronájmem tělocvičny.  
 
Účet 648 Čerpání fondů – plánovaný výnos činil 200 000,00 Kč; skutečnost je 45 935,86 Kč, 
odchylka 77,03 %. Dle plánu hospodaření pro rok 2021 jsme předpokládali čerpání fondu 
odměn ve výši 200 000,00 Kč. Přidělené prostředky na platy plně pokryly potřebu školy, 
proto nebylo nutné čerpat fond odměn. Oproti plánu jsme však čerpali fond rezervní ve výši 
32 550,86 Kč; a to za účelem naší spoluúčasti při financování projektu v rámci programu 
INTERREG. Čerpali jsme také fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 13 385,00 Kč 
k nákupu lednice a kávovarů pro potřeby zaměstnanců na pracovišti. 
 
Účet 649 Ostatní výnosy z činností – plánovaný výnos činil 27 000,00 Kč; skutečnost je 
217 772,83 Kč. Odchylka 706,57 % ve výši 190 772,83 Kč vznikla z důvodu vyšších ostatních 
výnosů z činnosti školy, a to zejména za bezúplatné nabytí zásob (respirátory, antigenní testy 
pro žáky). 
 
Účet 662 Úroky bankovních účtů – plán 50 000,00 Kč; skutečnost 38 800,09 Kč, odchylka 
22,40 %. K výši rozdílu dochází vzhledem k charakteru výnosu, kdy nelze přesně odhadnout 
jak vývoj úrokových sazeb, tak ani výši samotného úroku ze zůstatků na běžných účtech.  
 
5. 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. 
 
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: 
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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 (m2)   druh    katastrální území 
383  6055    zastavěná plocha a nádvoří Šumbark 
384/3  31    zastavěná plocha a nádvoří Šumbark 
384/1  13495    ostatní plocha   Šumbark 
 
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za hodnocený rok 

Investice v roce 2021 – došlo k rekonstrukci sociálního zabezpečení v sociální budově, dále 
bylo provedeno odizolování části hlavní budovy školy a byly rekonstruovány 4 ks 
obložkových dveří. V rámci „Rekonstrukce elektroinstalace v sociální budově školy“ byla 
vyhotovena projektová dokumentace a namontovány LED svítidla na WC v sociální budově. 

Investiční činnost 
  
Technické zhodnocení  1 250 925,30 Kč 

- Rekonstrukce sociálního zabezpečení v sociální budově   597 256,00 Kč 
- Odizolování části hlavní budovy školy     241 831,30 Kč 
- Rekonstrukce 4 ks obložkových dveří                 337 045,50 Kč 
- Zhotovení projektové dokumentace v rámci akce  

„Rekonstrukce elektroinstalace v sociální budově školy“     71 329,50 Kč 
- Montáž LED svítidel na WC v sociální budově v rámci akce          

„Rekonstrukce elektroinstalace v sociální budově školy“       3 463,00 Kč  
 

             

 
 
V rámci projektu „Podpora technických a řemeslných oborů“ byl naší škole předán 
bezúplatně zřizovatelem dlouhodobý majetek v celkové výši 359 128,00 Kč (software, 
interaktivní dataprojektory a pylonová tabule pro projekci). 
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V rámci projektu „Přírodní vědy v technických oborech“ byl naší škole předán bezúplatně 
zřizovatelem dlouhodobý majetek v celkové výši 264 714,12 Kč (pylonová tabule pro 
projekci, interaktivní dataprojektor, sestava mediového tunelu a demonstrační stůl). 
 

           
Opravy a údržba majetku 
 
Opravy a údržba majetku organizace činily    2 282 005,06 Kč 
z toho: 
DČ – opravy a údržba nemovitého majetku     396,00Kč 
opravy a údržba nemovitého majetku             2 243 707,52 Kč 
opravy a údržba výpočetní techniky        10 858,27 Kč 
opravy a údržba ostatního movitého majetku     19 565,11 Kč 
opravy a údržba strojů, přístrojů, ostatní        940,00 Kč 
opravy a údržba vozového parku         6 327,66 Kč    
opravy a údržba výtahů        210,50 Kč 
 

 
            
Oprava a údržba nemovitého majetku – v celkové částce 2 243 707,52 Kč je zahrnuto 
malování a natěračské práce v prostorách školy ve výši 89 239,00 Kč; stavební opravy učebny 
E6 ve výši 167 185,01 Kč; opravy stěn na učebně P1 v částce 26 922,50 Kč; v hodnotě 
120 701,51 Kč byla provedena oprava hydrantního potrubí; opravy podlah v učebně E7 a E17 
stály 186 233,52 Kč a 2. etapa opravy podlahy ve školní kuchyni byla provedena v hodnotě 
451 474,97 Kč; v částce 862 882,34 Kč byla uskutečněna oprava stoupaček v sekci B; oprava 
fasády vstupní části školy činila 85 341,30 Kč; montáž pojistkového odpojovače stála 27 
648,50 Kč; oprava osvětlení, vypínačů a zásuvek byla uskutečněna v hodnotě 163 861,50 Kč. 
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Za výkon TDS a koordinátora BOZP – oprava stoupaček bylo uhrazeno 43 560,00 Kč. 
V celkové výši 18 657,37 Kč byly uskutečněny menší opravy a údržba nemovitého majetku.  
 

           
 
V částce 10 858,27 Kč byl proveden servis tiskárny a kopírovacích strojů. 
 
V rámci opravy a údržby ostatních strojů a přístrojů byl proveden servis sekačky v hodnotě 
940,00 Kč. 
Oprava a údržba ostatního movitého majetku v hodnotě 19 565,11 Kč zahrnovala drobné 
opravy a údržbu jako např. oprava vrtačky Bosch, broušení řetězu v řetězové pile, výměna 
displeje navigace Garmin, oprava a zprovoznění alarm systému apod. 
 
V hodnotě 6 327,66 Kč byla provedena údržba vozového parku. Jednalo se převážně o mytí 
osobních automobilů, výměna pneumatik, STK vozidla apod.  
 
V celkové hodnotě 210,50 Kč byla provedena pravidelná údržba výtahů. 
 
Informace o inventarizaci majetku  
 

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena 
Inventarizace jako důležitý nástroj řízení a zabezpečení ochrany majetku proběhla dle 
zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., dle vyhlášky 270/2010 Sb., a na základě 
„Směrnice ředitele č. 2/2021 o hospodaření a vedení účetnictví“, která vymezuje 
zásady pro provádění inventarizací na naší střední škole. Konkrétní pravidla - 
jmenování jednotlivých komisí (DIK, ÚIK, likvidační komise), termíny řádných 
i náhlých inventur v daném roce a zpřesnění uvedených postupů bylo provedeno 
„Příkazem ředitele SŠ č. 1/2021“ a následně jeho „Dodatků č. 2, č. 3 a 4“.  
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2. Inventarizační komise 
K provedení inventarizací byly jmenovány „Příkazem ředitele SŠ č. 1/2021" a jeho 
„Dodatky“: 

- Ústřední inventarizační komise (ÚIK)  
 

předseda:  ZŘ pro provozně ekonomický úsek 
členové: ZŘ pro praktické vyučování 

ZŘ pro teoretické vyučován 
Účetní majetku 

 

- Likvidační komise (LK) 
 

- Dílčí inventarizační komise (DIK) byly jmenovány na základě „Příkazu ředitele SŠ 
č. 1/2021“ a jeho následných dodatků 

 

Inventarizaci k 31. 10. 2021 provádělo celkem 135 DIK, k 31. 12. 2021 celkem 13 DIK. 
 

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur 
Inventarizace majetku proběhla v naší organizaci jako kombinovaná periodická 
inventura. Termín periodické inventarizace majetku byl stanoven k okamžiku 
sestavení účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2021. 

K rozhodnému dni, ke kterému se skutečný stav zjišťuje, tj. v případě naší organizace 
k 31. 10. 2021, byla provedena fyzická inventarizace. Jedná se o fyzickou inventuru 
dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku (včetně drobného 
dlouhodobého majetku vedeného v podrozvahové evidenci), pokladní hotovosti, 
cenin, zásob materiálu a potravin. Inventury provedly jednotlivé dílčí inventarizační 
komise (DIK) ve složení dle „Dodatků č. 2 a č. 3“ k „Příkazu ředitele SŠ č. 1/2021“. 
Celkem bylo jmenováno 135 DIK, které prováděly inventury majetku na jednotlivých 
pracovištích (dílnách, kabinetech, kancelářích, učebnách, apod.). O provedených 
inventurách byla vyhotovena „Zpráva o provedené fyzické inventarizaci majetku 
k 31. 10. 2021“. 

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací 
Fyzické inventury dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku 
(majetku v podrozvahové evidenci), zásob materiálu a potravin, cenin, pokladní 
hotovosti byly zahájeny k rozhodnému dni, tedy k 31. 10. 2021 a termín ukončení byl 
stanoven pro DIK do 30. 11. 2021. Termín vyhodnocení výsledků fyzických 
inventarizací Ústřední inventarizační komise byl stanoven do 31. 12. 2021. 

Dokladové a fyzické inventury majetku (i majetku vedeného v podrozvahové 
evidenci), zásob, cenin, pokladní hotovosti, knih a učebnic; inventury běžných účtů, 
zúčtovacích vztahů, jmění a fondů byly zahájeny k okamžiku sestavení účetní závěrky, 
tj. k 31. 12. 2021 a termín ukončení byl stanoven nejpozději do 14. 1. 2022.   

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení 
inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku 
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

6. Návrh vypořádání inventarizačních rozdílů 
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, nebyly podány návrhy na vypořádání 
inventarizačních rozdílů. 
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7. Závěr, zhodnocení inventarizace 
Inventarizace proběhla dle „Příkazu ředitele SŠ č. 1/2021“ a jeho následných dodatků. 
Skutečný stav majetku souhlasil se stavem evidenčním i se stavem účetním. Majetek 
je řádně označen, evidován, uložen. Žádná nápravná opatření nebyla uložena. 

8. Datum vyhotovení inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační 
komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce 
 

Informace o pronájmech svěřeného majetku  

Na základě uzavřených smluv škola pronajímá pozemek a nebytové prostory.  
 
Pronájmy sjednané na dobu delší než jeden rok jsou:  

1) Smlouva o nájmu pozemku N 6/2015 uzavřená se Statutárním městem Havířov na dobu 
určitou 10 let, a to od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2025. Souhlas s uzavřením smlouvy byl udělen 
radou Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 73/6001 ze dne 4. 8. 2015. Jedná se 
o pronájem pozemku na umístění zastávky pro MHD. 

2) Smlouva s firmou Veolia Energie ČR, a.s. – pronájem nebytových prostor (kotelny) na dobu 
15 let, tj. do 25. 3. 2024. Souhlas byl udělen radou Moravskoslezského kraje dne 3. 9. 2008, 
usnesení č. 191/6872. 

V ostatních případech se jedná o roční nájmy, kdy škola pronajímá prostory bufetu, školní 
jídelny na umístění automatu na nápoje a část střešních prostor za účelem umístění 
komunikačního zařízení – antény. V roce 2021 škola příležitostně pronajímala tělocvičnu č. 1, 
čítárnu a klubovnu preventivně-výchovné činnosti. 
 
Výnosy z pronájmu v roce 2021 činily                                         126 191,31 Kč 
z toho: 

- pronájem pozemku                      440,00 Kč 
- pronájem nebytových prostor     100 836,85 Kč 
- pronájem tělocvičny           14 850,00 Kč 

       -     pronájem movitých věcí        10 064,46 Kč 
 
Pojistné události  

 

V průběhu roku 2021 škola řešila celkem 3 škodní události, z toho 1 škodu na majetku a 
2 školní úrazy. Za školní úrazy byla v roce 2021 pojišťovnou uhrazena částka 2 850,00 Kč. 
V případě škody na majetku se jednalo o poškození alarm systému při bouřce, které 
pojišťovna neodškodnila s odůvodněním, že poškozené zařízení není předmětem pojištění 
elektronických zařízení. Škodní událost pojišťovna odložila bez náhrady pojistného plnění.  
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6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti  
 

Doplňková činnost Výnosy k 31. 12. 2021 Náklady k 31. 12. 2021 Hospodářský výsledek 
Svářečské kurzy včetně přezkoušení 2 400,00 2 038,67 361,33 
Hostinská činnost 174,55 255,59 -81,04 
Pronájem majetku 173 990,43 67 380,80 106 609,63 
Pořádání odborných kurzů 0,00 0,00 0,00 
Závodní stravování 0,00 0,00 0,00 
Obchodní činnost 0,00 0,00 0,00 
Mimoškolní výchova a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 
Provozování sportovních zařízení 14 850,00 7 996,94 6 853,06 
DČ celkem 191 414,98 77 672,00 113 742,98 
 
Svářečské kurzy včetně přezkoušení – v rámci těchto kurzů bylo přezkoušeno 8 účastníků, 
cena za 1 přezkoušení činí 300,00 Kč. 
 
Hostinská činnost – v rámci této činnosti byla poskytnuta strava cizím strávníkům, byly 
uvařeny a odebrány 2 obědy. Náklady v rámci hostinské činnosti jsou na konci roku 
přeúčtovány z hlavní činnosti do doplňkové činnosti, a to poměrem uvařených obědů pro cizí 
strávníky k celkovému počtu uvařených obědů v daném roce, kromě hodnoty potravin, které 
jsou přeúčtovány ve skutečné výši dle kalkulace. S ohledem na opatření v souvislosti 
s onemocněním COVID-19 byla hostinská činnost omezena, byly prodány pouze 2 obědy. 
Poměrem nákladů na uvaření obědů pro cizí strávníky a zohledněním nákladů na 2. etapu 
opravy podlahy ve školní kuchyni, kterou se významně zvýšily náklady na provoz ve školní 
jídelně, je vykazovaná v hostinské činnosti ztráta ve výši 81,04 Kč. Ztráta je kompenzována 
kladným výsledkem hospodaření v ostatních činnostech v rámci doplňkové činnosti   
 
Pronájem majetku – tržby z pronájmu bez služeb činí 111 341,31 Kč; služby spojené 
s nájmem činí 62 649,12 Kč. 
 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti – jedná 
se o výnosy z pronájmu tělocvičny. 
 
V roce 2021 nebylo realizováno v rámci doplňkové činnosti pořádání odborných kurzů, 
činnost závodního stravování, obchodní činnost a mimoškolní výchova a vzdělávání. 
 
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že stejně jako v minulých letech, nejvýznamnějším 
hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti je hospodářský výsledek z pronájmu majetku 
školy.  
 
7. Peněžní fondy 
 

Naše škola má a hospodaří s následujícími peněžními fondy: 
 Fond odměn 
 Fond kulturních a sociálních potřeb 
 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 
 Rezervní fond z ostatních titulů 
 Investiční fond 
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Počáteční stavy výše uvedených fondů k 1. lednu 2021 činily celkem 2 334 929,98 Kč. Tvorba 
fondů v průběhu roku zvýšila zdroje fondů o 3 334 777,27 Kč, čerpáním se fondy snížily 
o 1 740 356,66 Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2021 činí 3 929 350,59 Kč. 
 
Fond odměn 
Stav fondu k 1. 1. 2021               478 611,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2021                 478 611,00 Kč 
Fond je finančně krytý.  
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Stav fondu k 1. 1. 2021        489 215,92 Kč 
Příděl na vrub nákladů (základní příděl)     629 490,68 Kč 
Čerpání         595 926,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2021        522 780,60 Kč 
Fond je finančně krytý. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 
Stav fondu k 1. 1. 2021          288 892,20 Kč 
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření     198 480,24 Kč 
Příděl do investičního fondu       198 000,00 Kč 
Čerpání           32 550,86 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2021       256 821,58 Kč 
Rezervní fond je finančně krytý. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů 
Stav fondu k 1. 1. 2021                      0,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2021                   0,00 Kč 
Rezervní fond je finančně krytý. 
 
Investiční fond 
Stav fondu k 1. 1. 2021                             1 078 210,86 Kč 
Příděl z odpisů DHM                               856 033,35 Kč 
Příděl z projektu OKAP II                   1 452 773,00 Kč 
Převod z rezervního fondu                   198 000,00 Kč 
Použití fondu – rekonstrukce a modernizace                  913 879,80 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2021                    2 671 137,41 Kč 
Investiční fond je finančně krytý. 
 
8. Pohledávky  
 

Pohledávky  
311 Odběratelé        154 875,89 Kč 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             7 250,00 Kč 
355 Pohledávky za zaměstnanci         15 079,00 Kč 
377 Ostatní krátkodobé pohledávky                     671,00 Kč 
381 Náklady příštích období          128 861,00 Kč 
388 Dohadné účty aktivní                          1 205 060,42 Kč
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Krátkodobé pohledávky celkem           1 511 797,31 Kč 
 
Přehled pohledávek za odběrateli: 

 pohledávky po lhůtě splatnosti   14 057,30 Kč 
 pohledávky do lhůty splatnosti 140 818,59 Kč 
 pohledávky celkem   154 875,89 Kč 

 
Pohledávky po lhůtě splatnosti 
 

Z celkové částky 154 875,89 Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 1 rok 
6 537,30 Kč. Jedná se o dobytnou pohledávku, a to za fyzickou osobou p. S. Ch., (v současné 
době nepodniká, je poživatelem starobního důchodu). Vymáhaná částka ve výši 6 537,30 Kč 
je za nájem a služby. Tato pohledávka je vymáhána soudní cestou, na pohledávku byl vydán 
výkon rozhodnutí na exekuci důchodu. Od listopadu 2018 je zařízen poukaz srážek ve 
prospěch naší organizace. 
 
Ostatní dobytné pohledávky po lhůtě splatnosti 
- do 30 dnů  7 520,00 Kč 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů nebyly soudně vymáhány, dlužníci byli upomínáni, 
přislíbili pohledávky uhradit v době co nejkratší. K dnešnímu dni jsou tyto pohledávky v plné 
výši uhrazeny.  
 
Pohledávky do lhůty splatnosti 
Jedná se o pohledávky související s běžným provozem. 
 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 
Jedná se o běžné provozní zálohy. Částka ve výši 7 520,00 Kč se skládá z poskytnutých záloh 
na předplatné na rok 2022. 
 
Pohledávky za zaměstnanci 
Jedná se o nevyúčtovanou provozní zálohu ve výši 15 000,00 Kč k 31. 12. 2021 a pohledávku 
za přečerpanou stravu ve výši 79,00 Kč. V lednu 2022 byla provozní záloha i náhrada za 
přečerpanou stravu v plné výši uhrazena hotově do pokladny školy. 
 
Ostatní krátkodobé pohledávky 
Jedná se o pohledávku ve výši 671,00 Kč za neuhrazené doplatky za neodhlášenou stravu 
žáků ve školní jídelně. 
 
Náklady příštích období 
Částka ve výši 128 861,00 Kč představuje předplatné, prezentace školy, prodloužení licencí 
AVG apod. Tyto náklady byly zaplaceny v roce 2021, ale týkají se hospodářského roku 2022 a 
2023. 
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9. Závazky  
 

Celková výše závazků činí 6 958 069,31 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. K 31. 12. 2021 má v evidenci naše příspěvková organizace závazky po lhůtě 
splatnosti ve výši 14 172,30 Kč. Jedná se o závazky z faktur, které byly doručeny až na 
začátku ledna 2022, přičemž datum jejich úhrady spadalo do roku 2021. Tyto závazky po 
lhůtě splatnosti jsme v co nejkratší lhůtě uhradili v plné výši. 
 
Rozpis závazků 
321 Dodavatelé       369 404,79 Kč 
331 Zaměstnanci                3 490 800,00 Kč 
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům         1 632,00 Kč 
336 Sociální zabezpečení                 1 356 940,00 Kč 
337 Zdravotní pojištění       585 481,00 Kč 
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění  488 008,00 Kč 
343 Daň z přidané hodnoty       130 635,02 Kč 
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery     239 147,00 Kč 
378 Ostatní krátkodobé závazky       116 423,00 Kč 
      (produktivní práce žáků, ŠJ, čipy, penzijní připojištění) 
384 Výnosy příštích období (r. 2022 – obědy, pronájem)   176 162,50 Kč 
389 Dohadné účty pasivní           3 436,00 Kč 
 
Krátkodobé závazky celkem                6 958 069,31 Kč 
 
 
D) Výsledky kontrol  

 
V roce 2021 nebyla v naší škole vykonaná žádná veřejnosprávní kontrola. 
 
Vnitřní kontrolní systém 
 

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, doplněné 
vyhláškou MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční 
kontrole, je na naší škole zaveden a dodržován vnitřní kontrolní systém. 
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E) Vyhodnocení plnění povinného podílu podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 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 4,00 %.  
Tuto povinnost zaměstnavatelé plní buď zaměstnáváním v pracovním poměru nebo 
odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu  
o uznání zaměstnavatele, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo 
odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami 
samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním 
zakázek těmto osobám, nebo odvodem do státního rozpočtu. 
 
Naše škola plní tento povinný podíl zaměstnáváním a odebíráním výrobků nebo služeb. 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 62,78 osob, z toho povinný podíl 4,00 % 
pak 2,51 osob. V roce 2021 jsme zaměstnávali 2,53 osob se zdravotním postižením, současně 
jsme odebrali výrobky a služby v úhrnu 0,65 osob. 

 
F) Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
a) počet podaných žádostí o informace                            59 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí       2 
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 vyhláškou č. 353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti 
na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou poskytovány 
v zákonem stanovených termínech a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na 
úřední desce školy. 
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G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové 
organizace se zprávou o činnosti  
 
Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace a rozbor hospodaření za rok 2021 
školská rada projednala dne 28. 3. 2022. 
 
Se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření za rok 
2021 byli zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni na  aktivu všech zaměstnanců školy dne 
22. 3. 2022. Ředitel školy prezentoval „Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace – rozbor hospodaření za rok 2021“ a na závěr vyzval zaměstnance k diskuzi a 
otázkám.  
 
H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu 
zajištění stravování, (vlastním/náhradním způsobem), informace o uzavřené 
smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, 
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 2021 poskytováno v souladu s § 119 školského zákona, 
podrobnější podmínky jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
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 
„Vnitřním 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 školním 
stravování. 
O nákladech na provoz školní jídelny je účtováno odděleně formou střediskového 
hospodaření. 
 
Od 1. ledna 2021 byl stanoven kalkulační vzorec školního a závodního stravování ve formě: 
 
Finanční normativ – cena potravin (bez DPH) 30,43 Kč   
Osobní náklady     34,00 Kč   
Věcné náklady (bez DPH)    11,00 Kč 
Zisk                   11,57 Kč   
Základ daně      87,00 Kč   
DPH 10 %        8,70 Kč   
Cena celkem za jeden oběd po zaokrouhlení 96,00 Kč     
 
Úhrada žákem      35,00 Kč   
Úhrada zaměstnancem    17,00 Kč   
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Žák hradí cenu potravin včetně DPH ve výši 15 %. Osobní náklady jsou hrazeny z přímých 
prostředků. Věcné náklady jsou hrazeny z prostředků na provoz. 
 

Zaměstnanec hradí cenu potravin sníženou o příspěvek FKSP. Osobní náklady jsou hrazeny 
z přímých prostředků. Věcné náklady jsou hrazeny z prostředků na provoz. 
 
V roce 2021 činila výše příspěvku FKSP 15,00 Kč za jeden oběd. 
 
 
Zaměstnanci odebrali za rok 2021    7 513 obědů 
Žáci odebrali za rok 2021 13 755 obědů 
Cizí strávníci odebrali za rok 2021           2 obědy (v rámci doplňkové činnosti) 
Celkem  21 270 obědů 
 

Odebraná strava v letech 2019-2021 

  2019 2020 2021 

Zaměstnanci 9468 7533 7513 
Žáci 29117 12030 13755 
Cizí strávníci 182 127 2 

 
38767 19690 21270 
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Náklady na stravování v roce 2021 
 

Název Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
Potraviny 701 141,79 60,86 701 202,65 
Osobní náklady 1 507 708,41 131,73 1 507 840,14 
Věcné náklady 705 090,96 63,00 705 153,96 
Celkem 2 913 941,16 255,59 2 914 196,75 
Počet uvařených jídel 21 268,00 2,00 21 270,00 
Cena za 1 oběd 137,01 127,80 137,01 

 
Příspěvek z FKSP činil 15,00 Kč na jeden oběd. Pro zaměstnance bylo z fondu kulturních a 
sociálních potřeb na stravování čerpáno celkem 125 745,00 Kč. 
 
V době, kdy školní jídelna nezabezpečovala závodní stravování, bylo zaměstnancům zajištěno 
stravování formou vyplacení stravenkového paušálu, a to bezhotovostně ve mzdách 
zaměstnanců. 
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Závěr 
 
Z vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření za rok 2021 vyplývá, že přidělené finanční 
prostředky pokrývají běžné potřeby školy.  
 
Naše příspěvková organizace zpracovala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace dle pokynu zřizovatele a v souladu s prováděcím předpisem k Zásadám vztahů 
orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj 
převedeny zvláštním zákonem, 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. 
 
Havířov, 28. březen 2022 
 
 
 
 
 

                Ing. Vladislav Walach v. r.                                                                                                                                     
               ředitel   
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