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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 

1.1 Přehled základních údajů o škole 
 
Název:     Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Sídlo:   Příčná 1108/1, 708 00  Ostrava-Poruba 

IČ:  00575933 

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

1.2 Obory vzdělávání a počty žáků   
 
 
Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108   

Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem    69-51-H/01  144 

Ekonomika a podnikání  
- 4letý ukončený maturitní zkouškou   63-41-M/01  106 

Masér sportovní a rekondiční 

- 4letý ukončený maturitní zkouškou   69-41-L/02  110 

Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou   34-56-L/01    88 

Kosmetické služby 

- 4letý ukončený maturitní zkouškou    69-41-L/01    95 

Podnikání – denní  - 2letý ukončený maturitní zkouškou  64-41-L/51    30 

Podnikání – dálkové  - 3letý ukončený maturitní zkouškou  64-41-L/51      0 

----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Celkem žáků           573 
Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 
Prodavač - 3letý ukončený výučním listem   66-51-H/01    77 

Aranžér - 3letý ukončený výučním listem   66-52-H/01    82                    

Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) 64-41-L/51    78 

Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) 64-41-L/51  155 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Celkem žáků           392 
CELKEM žáků SŠ          965 

1.3 Počet zaměstnanců 
 
Počet zaměstnanců (fyzický) k 31. 12. 2019 celkem:  104 
 Z toho: Učitelé         51    

  Učitelé OV        29   

  THP + dělníci         23 

  Asistent pedagoga       0 

Školní psycholog       1 
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2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ  
 
 
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena je detailně rozebráno ve 

Výroční zprávě za školní rok 2019/2020  o činnosti školy. 

 
 
3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
 
V roce 2019 dosáhla naše škola následujících výsledků  
                          v  Kč 
 Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost 
Výnosy 70.667.801,24 70.171.671,51 496.129,73 
Náklady 70.431.395,57 70.184.111,97 247.283,60 
HV 236.405,67 -12.440,46 248.846,13 
 
 

3.1 Vyhodnocení čerpání závazných ukazatelů 
 
 
V roce 2019 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele  
 

 Dotace z MŠMT - neinvestiční               58.350.531 Kč 

 Dotace od zřizovatele - neinvestiční    8.401.200 Kč 

 Dotace od zřizovatele -  investiční         12.977.447,87 Kč 

 Projekty - MŠMT *)      1.882.700 Kč       
 CELKEM            81.611.878,87 Kč 
 
Dotace byly poskytnuty: 
 
 z odboru školství, mládeže a sportu (ORJ13)   68.759.431 Kč 

 z odboru investičního a majetkového (ORJ 7)          12.852.447,87 Kč 

 
*) jedná se o dlouhodobý projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (Šablony 2019) na období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 (v souladu 
s rozhodnutím o poskytnutí dotace byla v roce 2019 vyplacena zálohově celá část dotace) 
 

3.1.1 Vyhodnocení čerpání účelových provozních prostředků (dotací) z MŠMT 
 
 
ÚZ 33353 přímé výdaje na vzdělávání                   57.328.489 Kč 

ÚZ 33076         částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

                         pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních   

  škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019          914.525 Kč 

ÚZ 33034 podpora organizace a ukončování středního vzdělávání                      

                          maturitní zkouškou ve vybraných školách  

                          v podzimním zkušebním období roku 2019                             107.517 Kč 

Celkem                    58.350.531 Kč 
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  v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 
33353 Prostředky na platy 41.555.058  41.555,058  0 
 Ostatní osobní náklady      188.236      188.236 0 
 Zákonné odvody 14.192.687 14.106.734 - 85.953 
 FKSP      831.101      833.959 + 2.858 
 ONIV       561.407       644.502 + 83.095 
 Celkem 57.328.489 57.328.489 0 
 
 

V průběhu roku 2019 došlo k úspoře zákonných odvodů v částce 85.953 Kč a k překročení FKSP v 

částce 2.858 Kč. Celkový rozdíl byl kompenzován v položce přímý ONIV v částce 83.095 Kč.  Jedná 

se o následující položky: 

 

Náhrady za nemoc    142.871 Kč 

Povinné úrazové pojištění    174.531 Kč 

Stravenky           211.597,09 Kč 

DVPP             21.327,90 Kč 

Cestovné            56.345,01 Kč 

Maturitní a záv. zkoušky    37.830 Kč 

ONIV CELKEM    644.502 Kč 
  v Kč 

ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 
 33076 Prostředky na platy  672.445 672.445 0 
 Zákonné odvody  228.631 228.631 0 
 FKSP   13.449 13.449 0 
Celkem  914.525 914.525 0 
 
 
Na základě rozhodnutí č. 27-14/2019-25 MŠMT ze dne 18. 1. 2019 a usnesení rady MSK č. 56/5020 

ze dne 12. 2. 2019 byly přiděleny naší škole prostředky na „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří         

a školních družin v roce 2019.  Dotace byla čerpána v plné výši. 

  v Kč 

ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 
 33034 Prostředky na platy  61.500 61.500 0 
 Zákonné odvody  20.787 20.787 0 
 FKSP   1.230 1.230 0 
 ONIV           24.000          24.000 0 
Celkem  107.517 107.517 0 
 
 
Na základě rozhodnutí č. 19243-14/2019-21 MŠMT ze dne 10. 10. 2019 a usnesení rady MSK             

č. 72/6555 ze dne 21. 10. 2019 byly přiděleny naší škole prostředky na financování rozvojového 

programu „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných 

školách v podzimním zkušebním období roku 2019“.  Dotace byla čerpána v plné výši. 
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3.1.2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) od zřizovatele  
 
 
ÚZ 00001 provozní náklady           7.264.000 Kč 
 
ÚZ 00140 účelové prostředky na financování psychologů          343.748 Kč 
 
ÚZ 00205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM          645.408 Kč 
 
ÚZ 00206  účelové prostředky na opravu plotu a zhotovení vjezdové brány 
                         Polská 8 v rámci akce „Zajištění bezpečnosti  škol a škol. zařízení“    145.000 Kč 
 
ÚZ 00206  účelový investiční příspěvek do fondu investic  na opravu plotu  
                         a zhotovení vjezdové brány Polská 8 v rámci akce 
                         „Zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení“           125.000 Kč 
 
ÚZ 00146  účelové prostředky na zlepšení podmínek práce s talenty 
                         v rámci akce Podpora talentů-příspěvkové organizace MSK                   2.200 Kč 
 
 
Celkem  ORJ 13                  8.525.356 Kč 
 
 
ÚZ         00206  účelový investiční příspěvek do fondu investic  

„Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná“          8.900.000 Kč 
 

ÚZ         00206  účelový investiční příspěvek do fondu investic 
„Rekonstrukce spojovací chodby“       2.832.447,87 Kč 
 

ÚZ         00252  účelový investiční příspěvek do fondu investic na projektovou přípravu akce  
„„Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba  
 (O. Jeremiáše)“  v   rámci projektu „Energetické úspory 
 ve školách a školských zařízeních zřizovaných  
 Moravskoslezským krajem – V. etapa“             150.000 Kč 
 

ÚZ         00252  účelový investiční příspěvek do fondu investic 
„„Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba  
(tělocvična)“ v rámci projektu „Energetické úspory  
ve školách a školských zařízeních zřizovaných  
Moravskoslezským krajem – V. etapa“            419.386 Kč 
 
 

Celkem   ORJ 7                     12.301.833,87 Kč 
 
 

   v Kč 
ÚZ   Dotace Čerpání Rozdíl 

00001 Provozní náklady 7.264.000 7.264.000 0 
 
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 
               v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00140 Financování 
psychologů 344.000 343.748     - 252 

 
Z poskytnuté dotace bylo vráceno celkem 252 Kč, jedná se o „úsporu odvodů“ v důsledku snížení 

sazby nemocenského pojištění o 0,2 % od 1. 7. 2019.  
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               v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00205 Prostředky na 
krytí odpisů 646.000 645.408 - 592 

 
Výše vratky dotace ve výši 592 Kč je zásadně ovlivněna rozdílem mezi očekávanou skutečností               

a skutečně realizovanými investičními výdaji na akci "Rekonstrukce spojovací chodby" (ve skutečnosti 

byly veškeré vícepráce kompenzovány méně pracemi a odpisy jsou nižší).   

                           v Kč 

ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00206 
Oprava plotu a zhotovení vjezdové brány                      
Polská 8 v rámci akce „Zajištění bezpečnosti škol 
a škol. zařízení“ (provoz-oprava plotu) 

145.000 145.000 0    

00206 
Oprava plotu a zhotovení vjezdové brány                      
Polská 8 v rámci akce „Zajištění bezpečnosti škol 
a škol. zařízení“ (investice-vjezdová brána) 

125.000 125.000 0    

 
 

Na základě usnesení rady MSK č. 62/5582 ze dne 14. 5. 2019 bylo schváleno naší škole poskytnutí 

účelových provozních prostředků a zároveň investičního příspěvku z rozpočtu MSK do fondu investic 

na opravu plotu a zhotovení vjezdové brány Polská 8 v rámci akce „Zajištění bezpečnosti škol                  

a školských zařízení“. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši jak v rámci provozních 

prostředků na opravu přední části plotu, tak v rámci investičního příspěvku na zhotovení vjezdové 

brány u odloučeného pracoviště školy na ul. Polská 8.  

                v Kč 

ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00146 
Zlepšení podmínek práce s talenty 
v rámci akce Podpora talentů-příspěvkové 
organizace MSK                    

2.000 2.000 0    

 
 
Na základě usnesení rady MSK č. 75/6848 ze dne 14. 5. 2019 bylo schváleno naší škole poskytnutí 

účelových provozních prostředků na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce Podpora talentů-

příspěvkové organizace MSK s časovou použitelností od 1. 9. 2019 - 31. 3. 2020. Finanční prostředky 

byly vyčerpány v plné výši již v závěru roku 2019.                    

          
               v Kč 

ÚZ  Schválená 
dotace 

Čerpání dle 
předložených 
dokladů 

Rozdíl 

00206 Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná 8.900.000 8.900.000 0 
 

Rada MSK svým usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 schválila naší škole poskytnutí 

investičních finančních prostředků na realizaci akce „Rekonstrukci budovy A na ul. Příčná“ ve výši 

6.500.00 Kč na rok 2019, které byly dále navýšeny o 3.600.000 Kč na základě usnesení rady MSK č. 

58/5216 ze dne 11. 3. 2019.  Celková částka poskytnuté investiční dotace z rozpočtu MSK tak 

původně činila 10.100.000 Kč.  
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V důsledku skutečně vysoutěžené ceny díla pak byla usnesením rady MSK č. 65/5890 ze dne                   

25. 6. 2019 snížena o 1.200.000 Kč na konečnou částku 8.900.000 Kč. 

 

Dotace byla průběžně čerpána na základě předložených dokladů (faktur) a byla vyčerpána v plné výši. 

Celkové náklady investiční akce činily 9.515.006,08 Kč, z toho bylo 615.006,08 Kč čerpáno z vlastních 

finančních prostředků školy – fondu investic (v roce 2018 na první část projektové dokumentace ve 

výši 87.500 Kč a v roce 2019 celkem 527.506,08 Kč na druhou část projektové dokumentace, 

inženýrskou činnost, administraci zakázky, autorský dozor, stavební dozor a koordinátora BOZP              

a část ceny díla/vícepráce). 

               v Kč 

ÚZ  Schválená 
dotace 

Čerpání dle 
předložených 
dokladů 

Rozdíl 

00206 Rekonstrukce spojovací chodby 2.832.447,87 2.832.447,87 0 
 

Rada MSK svým usnesením č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019 schválila naší škole poskytnutí investičních 

finančních prostředků na realizaci akce „Rekonstrukce spojovací chodby“ ve výši 1.200.00 Kč                

(dle původního odhadu a rozsahu díla ještě před finálním zpracováním projektové dokumentace), 

které byly dále navýšeny o 1.650.000 Kč na základě usnesení rady MSK č. 68/5968 ze dne              

16. 7. 2019 (v návaznosti na vysoutěženou cenu díla v rozsahu dle zpracované projektové 

dokumentace). Celková poskytnutá investiční dotace z rozpočtu MSK tak původně činila                  

2.850.000 Kč. Na základě skutečně čerpaných nákladů pak byla dotace snížena usnesením rady MSK 

č. 75/6723 ze dne 25. 11. 2019 o 17.552,13 Kč na částku 2.832.447,87 Kč.   

   

               v Kč 

ÚZ  Schválená 
dotace 

Čerpání dle 
předložených 
dokladů 

Rozdíl 

00252 

Projektová příprava akce „Energetické 
úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-
Poruba (O. Jeremiáše)“  v rámci projektu 
„Energetické úspory ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných  Moravskoslezským 
krajem – V. etapa“   

540.000 150.000 - 390.000 

 
 
Dotační prostředky z rozpočtu MSK byly poskytnuty na projektovou přípravu v rámci projektu 

Energetických úspor MSK, jehož součástí byly aktivity a výstupy, které měly být podkladem k žádosti  

o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí v rámci 

vyhlášení výzvy č. 121 (schváleno usnesením rady MSK č. 60/5362 ze dne 9. 4. 2019). V průběhu 

realizace projektové přípravy však bylo rozhodnuto o zrušení této akce s tím, že z uzavřené smluvní 

dokumentace byly dodatkem tyto aktivity a výstupy vypuštěny. Projektová příprava tak bude součástí 

nové investiční akce na rok 2020 „Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše“ financované bez části 

dotačních zdrojů z uvedeného programu.  Celkem bylo čerpáno v roce 2019 na první část projektové 

dokumentace 150.000 Kč, na druhou část projektové dokumentace, inženýrskou činnost, BOZP 
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v rámci přípravy akce a autorský dozor zbývá vyčerpat v roce 2020 celkem 230.000 Kč. Financování 

je zajištěno z vlastních prostředků školy (investičního fondu).  

 

Na vlastní realizaci investiční akce v roce 2020 byl usnesením rady MSK č. 14/1652 ze dne                     

12. 12. 2019 schválen investiční příspěvek z rozpočtu MSK ve výši 4.000.000 Kč. 

 

v Kč 

ÚZ  Schválená 
dotace 

Čerpání dle 
předložených 
dokladů 

Rozdíl 

00252 

Projektová příprava akce „Energetické 
úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-
Poruba (tělocvična)“ v rámci projektu 
„Energetické úspory ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných Moravskoslezským 
krajem – V. etapa“   

580.000 419.386 - 160.614 

 

Rada MSK svým usnesením č. 60/5362 ze dne 9. 4. 2019 schválila naší škole poskytnutí investičních 

finančních prostředků na realizaci uvedené akce ve výši 580.000 Kč, z uzavřené smluvní 

dokumentace bylo zatím čerpáno celkem 419.386 Kč, z druhé části projektové dokumentace je 

v dlouhodobých pohledávkách evidováno zádržné ve výši 21.054 Kč, které bude uvolněno až po 

zhotovení a řádném předání stavby a 24 200 Kč pak činí smluvně uzavřená částka pro autorský dozor 

v rámci budoucí realizace stavby. Vlastní realizace investiční akce je předpokládána až v roce 2021 

s tím, že částečně by měla být financována z dotačních prostředků Evropské unie prostřednictvím 

Operačního programu Životního prostředí v rámci vyhlášení výzvy č. 121.                 

 
 

3.1.3 Vyhodnocení čerpání účelových neinvestičních prostředků z veřejných 
rozpočtů - MŠMT 

 
 
               v Kč 

ÚZ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013802 Dotace 
celkem   Čerpání  Rozdíl 

33063 Šablony pro SŠ a VOŠ II – projekt 
OPVV 1.882.700 193.090,65 - 1.689.609,35 

 
 

Rada MSK svým usnesením č. 75/6848 ze dne 25. 11. 2019 schválila naší škole zvýšení závazného 

ukazatele – příspěvek na provoz – na rok 2019 o účelové prostředky na neinvestiční projekt v rámci 

OPVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II“: projekt 

č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013802 (Šablony II) e výši 1.882.700 Kč. Finanční prostředky byly dle 

rozhodnutí o poskytnutí dotace zálohově poskytnuty na účet školy v plné výši, časová použitelnost je  

od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. Z této částky bylo nákladově čerpáno v roce 2019 celkem 193.090,65 Kč. 
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               v Kč 

ÚZ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006089 Dotace 
2019 Čerpání  Rozdíl 

33063 Šablony pro SŠ a VOŠ I – projekt 
OPVV 372.528 372.528 0 

 
   v Kč 

ÚZ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006089 
Dotace 
celkem  
2017-2019  

Čerpání  Rozdíl 

33063 Šablony pro SŠ a VOŠ I – projekt 
OPVV 1.635.920 1.131.880 - 504.040 

 

Z dotačních prostředků na projekt Šablony pro SŠ a VOŠ I-projekt OPVV, které byly přiděleny 

finančně již naší škole v roce 2017 a nebyly vyčerpány do 31. 12. 2018, bylo v roce 2019 nákladově 

čerpáno celkem  222.200 Kč spolu se zůstatkem finančních prostředků poskytnutých v roce 2018 ve 

výši 150.328 Kč, tj. celkem 372.528 Kč.  K datu ukončení čerpání dotace, tj. k 31. 8. 2019 bylo za 

dotační období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 čerpáno celkem 1.131.880 Kč, z důvodu nerealizace jedné 

šablony bylo finančně vráceno v roce 2018 zpět 504.040 Kč. K datu účetní závěrky, resp. i k datu 

vyhotovení zprávy o činnosti školy nebyla obdržena závěrečná zpráva o čerpání dotace z MŠMT 

(dotace tak není k datu 31. 12. 2019 vypořádána, resp. nejsou vzájemně zúčtovány dohadné účty               

a zálohy).  

 
 

3.1.4 Vyhodnocení čerpání jiných účelových neinvestičních prostředků (projekty 

ERASMUS+) 
 
 
Naše škola byla a je zapojena prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce, příspěvková organizace 

do následujících projektů v rámci programu ERASMUS+ (prostředky jsou čerpány v EUR): 

 

1) Jazykový kurz (vzdělávací mobilita jednotlivců) 

 

Jednalo se o projekt na podporu jazykové kompetence učitele anglického jazyka na                    

14-ti denním zahraničním metodickém kurzu (Malta). Projekt byl nákladově ukončen již v roce 

2018, konečné vyúčtování s doplatkem ve výši 12 802,62 Kč proběhlo v měsíci lednu 2019. 

 

2) Odborná stáž pro všechny II 

 

Jedná se o stáž žáků v zahraničí ve Slovenské republice (společnost Metro v Žilině) s cílem 

zvýšení jejich odborných kompetencí. Projekt absolvovalo 40 žáků  oboru podnikání, 

ekonomika a podnikání, prodavač a aranžér během v období od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2019. 

Projekt byl již ukončen a řádné vyúčtován s doplatkem ve výši 321 190,88 Kč v  měsíci 

červenci 2019. V roce 2019 bylo nákladově čerpáno celkem 497 899,04 Kč. 
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3) Odborná stáž pro všechny III 

 

Obdobně jako v případě ad 2) probíhá odborná stáž žáků ve Slovenské republice (společnost 

Metro v Žilině) i v dalším období. Období trvání projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. 

V roce 2019 byla finančně čerpána záloha ve výši 80 % grantu, tj. 1 322 849,41 Kč, nákladově 

pak bylo čerpáno celkem 321 389,65 Kč.  

 

3.2 Rozbor výnosů 
 
V roce 2019 dosáhla naše škola celkových výnosů ve výši: 
 
Celkem                     70.668 tis. Kč 
 
Z toho:     hlavní činnost              70.172 tis. Kč  
                       z toho: příspěvky MSK a MŠMT    67.317 tis. Kč 

                 (ÚZ 1, 140, 146, 205, 206, 33034, 33063, 33076, 33353) 

            jiné zdroje (ÚZ 3-ERASMUS+ II a III/odborná stáž)    819 tis. Kč  

            vlastní zdroje (ÚZ 5)                        2.036 tis. Kč 

    doplňková činnost                           496 tis. Kč  

 

3.2.1 Výnosy z vlastní činnosti 
 
Celkové výnosy z vlastní činnosti (ÚZ 5) ve výši 2.036 tis. Kč má následující strukturu: 
 

 Produktivní práci žáků      1.596 tis. Kč  

 Čerpání fondu investic (opravy a údržba majetku)    224 tis. Kč          

 Čerpání fondu odměn                       75 tis. Kč   

 Výnosy z prodeje DHM           52 tis. Kč  

 Ostatní výnosy           89 tis. Kč 

 

3.2.2 Produktivní práce žáků 
 
Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně: 

          v tis. Kč 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 
% z celk. 
výnosů r. 

2019 

Rozdíl roku 
2017 a 2018 

Rozdíl roku 
2018 a 2019 

Kadeřník 637 710 750 47,0 +73 +40 
Kosmetické sl. 392 459 512 32,1 +67           +53     

Fotograf 35 50 94 5,9 +15 +44 
Aranžér 55 79 108 6,8 +24 +29 

Masér sport.   
a rekondiční 63 103 132 8,3 +40 +29 

Celkem 1 182 1 401 1 596 100,0 +219 +195 
 
Produktivní práce žáků vykazuje v roce 2019 ve všech oborech vyšší objem výkonů než v roce 2018. 

Celkové zvýšení tržeb činí 195 tis. Kč, což v % vyjádření představuje nárůst oproti roku 2018 o 14 %.  

Nejvyšších meziročních % nárůstů bylo dosaženo u fotografů, aranžérů a masérů. 
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3.2.3 Čerpání fondu investic na opravy a údržbu majetku 
 
Na posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku bylo za rok 2019 čerpáno celkem 

224 tis. Kč na opravu podlahy v tělocvičně budovy školy B na ul. Příčná 1108/3, Ostrava - Poruba. 

 

3.2.4 Výnosy z prodeje nepotřebného majetku 
 
V měsíci únoru a září 2019 byl realizován prodej nepotřebného majetku (DDHM a DHM) - šicích strojů 

za kupní cenu ve výši 52 tis. Kč. 

 

3.2.5 Ostatní výnosy 
 
Ostatní výnosy ve výši 89 tis. Kč byly tvořeny následovně v tis. Kč: 
 
Úroky z bankovních účtů 42 
Výnosy z prodeje služeb   16  
Kurzové zisky    15 
Ostatní výnosy z činnosti 16   
Celkem      89 

 

3.3 Rozbor nákladů 
 
V roce 2019 dosáhla naše škola celkových nákladů ve výši: 
 
Celkem                     70.431 tis. Kč 
 
Z toho:   hlavní činnost              70.184 tis. Kč  
                       z toho: příspěvky MSK a MŠMT    67.317 tis. Kč 

                 (ÚZ 1, 140, 146, 205, 206, 33034, 33063, 33076, 33353) 

            jiné zdroje (ÚZ 3-ERASMUS+ II a III/odborná stáž)    819 tis. Kč  

                  vlastní zdroje (ÚZ 5)                        2.048 tis. Kč 

      doplňková činnost                           247 tis. Kč  

 
Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily  
                  v tis. Kč 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rozdíl roku 
2017 a 2018 

Rozdíl roku 
2018 a 2019 

Mzdové prostředky 33 722 37 971 43 560 +4 249 +5 589 
Odvody zák. pojištění 11 337 12 691 14 503 +1 354 +1 812 
Spotř. mat. + DDHM 2 312 3 768 3 584 +1 456 -184 
Služby 1 482 1 454 1 356 -28 -98 
Energie 2 909 2 723 2 817 -186 94 
Zákonné sociální náklady 1 605 1 593 1 838 -12 245 
Cestovné 328 118 137 -210 19 
Opravy 1 394 995 858 -399 -137 
Odpisy 536 570 645 34 75 
 

Zvýšení mzdových prostředků a s tím souvisejících zákonných odvodů v roce 2019 souvisí zásadně 

se zvýšením nárokových složek mzdových prostředků.  
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V roce 2019 byly realizovány nákupy drobného dlouhodobého majetku ve výši 1 817 tis. Kč.               

Do modernizace ICT bylo investováno celkem 844 tis. Kč, z toho do obnovy PC, notebooků                               

a monitorů 752 tis. Kč, do obnoveny tiskáren, kopírek a skenerů pak celkem 92 tis. Kč. Do obnovy 

školního a kancelářského nábytku bylo investováno celkem 541 tis. Kč (viz níže):  

 

Středisko           Částka v tis. Kč 

Odloučené pracoviště ul. O. Jeremiáše - oborný výcvik        278 

        z toho: maséři       127 

                    kosmetika       104 

                    kadeřnice          46 

                    foto                                              1 

Budova školy Příčná – teoretické vyučování    184 

Odloučené pracoviště Polská 6 - teoretické vyučování                 67  

Odloučené pracoviště Polská 1542 - oborný výcvik                 12 

       z toho: aranžéři         12 

CELKEM        541 

 

Ostatní nákupy DDHM pak činily částku 432 tis. Kč. V rámci oprav a udržování byly vynaloženy 

náklady ve výši 858 tis. Kč, z toho činí oprava podlahy v tělocvičně částku 224 tis. Kč a opravu plotu 

na ul. Polská 1542 částku 160 tis. Kč. Co se týká nákladů na energie v hlavní činnosti jsou ve srovnání 

s rokem 2018 vyšší o 94 tis. Kč, náklady na teplo jsou meziročně na stejné úrovni (projevuje se mimo 

jiné částečně již vliv úspor z ukončených klíčových investic), náklady ne elektrickou energii jsou vyšší 

o 124 tis. Kč (zásadně cenové vlivy), vodné a stočné je pak nižší o 36 tis. Kč. 

 

3.4 Doplňková činnost včetně vyhodnocení jejího přínosu 
 
Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s „Živnostenským oprávněním“ č. j. 03975D. 

Okruhy doplňkové činnosti: 

 

1) Pronájem majetku 

2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 

3) Provádění rekvalifikačních kurzů, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 

vzdělávacích akcí včetně zprostředkování 

4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 

5) Knihařské práce  

6) Reklamní činnost a marketing 

7) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činnosti 

8) Fotografické služby 

 
V oblasti okruhů pod č. 2,4-6 nebyly v roce 2019 realizovány žádné výkony. 
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Celkový výsledek hospodaření školy tvoří zásadně doplňková činnost, která v roce 2019 dosáhla 

výsledku hospodaření na úrovni cca 249 tis. Kč.  Největší podíl výnosů z doplňkové činnosti tvoří již 

dlouhodobě rekvalifikační kurzy, dále pak pronájmy tělocvičny a majetku.  U pronájmu majetku se 

jedná o pronájem prostor na odloučeném pracovišti školy na ul. Polská 1542 (Studio EVA), dále pak 

pronájmy reklamních panelů, v hlavní budově školy pak prostoru k provozování bufetu a pronájmy 

nápojových a potravinových automatů.  

 

Naše škola spolupracuje již dlouhodobě s Vazební věznicí Ostrava v rámci každoroční realizace 

rekvalifikačního kurzu „Kadeřník“, který se podílí cca 50 % na celkových výnosech z rekvalifikací.            

Škole nevznikají žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácí 

se jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených dohod o provedení práce. 

Pracovní vybavení u rekvalifikačních kurzů, jako křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla byly již 

pořízeny v minulých letech a nyní dochází jen k drobným nákupům nebo opravám. 

 

Obdobně jako v minulém roce probíhá i nadále spolupráce s fy Brose CZ spol. s r.o. v oblasti 

fotografování zaměstnanců.  Jelikož se jedná o fotografické služby prováděné u zákazníka, nevznikají 

škole žádné náklady na materiál či spotřebu energií. Proplácí se jen mzda učiteli odborného výcviku 

na základně dohody o provedení práce. 

 

 

 

Rozbor výsledku hospodaření v doplňkové činnosti

Pronájem 

majetku

Rekvalifikační 

kurzy

Pronájem 

tělocvičny

Fotografické 

služby
CELKEM

1 Výnosy z pronájmu služeb 63 350,10 190 908,00 126 480,00 15 750,00 396 488,10

2 Výnosy z pronájmu 71 771,63 27 870,00 99 641,63

3 Výnosy celkem 135 121,73 190 908,00 154 350,00 15 750,00 496 129,73

4 Materiál 115,30 800,00 8 128,75 9 044,05

5 Energie 49 695,40 33 908,50 83 603,90

6 Opravy a udržování 115,30 8 128,75 8 244,05

7 Ostatní služby 2 172,10 16 257,50 18 429,60

8 Mzdové náklady 8 556,85 71 930,00 19 613,15 10 840,00 110 940,00

9 Zákonné sociální pojištění 5 746,00 5 746,00

10 Odpisy 10 672,00 604,00 11 276,00

11 Náklady celkem 71 326,95 78 476,00 86 640,65 10 840,00 247 283,60

12 Výsledek hospodaření 63 794,78 112 432,00 67 709,35 4 910,00 248 846,13

Skutečnost 2019  (v Kč)

Číslo 

řádku
Položka
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3.5 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
 
 
V roce 2019 docílila naše škola výsledku hospodaření ve výši 236.405,67 Kč. Tento dosažený 

výsledek hospodaření bude z části, a to ve výši finančně krytého výsledku hospodaření použit na 

zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. 

 
 
Výsledek hospodaření: 
 
Celkem      236.405,67 Kč  

Hlavní činnost                   - 12.440,46 Kč 

Doplňková činnost    248.846,13 Kč 

 
 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019:  
 
Výsledek hospodaření                              236.405,67 Kč   

 

z toho: finančně kryto                                111.189,67 Kč  

                   Fond odměn      85.000,00 Kč 

                   Rezervní fond                  26.189,67 Kč  

 

Nerozděleno                  125.216,00 Kč   

 

U finančně nekrytého výsledku hospodaření předpokládáme jeho ponechání na účtu nerozděleného 

zisku. V důsledku plánované investiční akce – Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše 

předpokládáme vytvoření finanční rezervy ve fondu odměn pro pracovníky školy, kteří se podílejí na 

její přípravě a zajištění včetně souvisejících úklidových prací.  

 

3.6 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
 
  
Pro rok 2019 byly naší organizaci stanoveny prostředky na platy jako závazný ukazatel v rámci               

ÚZ 33353 v celkové výši 41.555.058 Kč. Tento limit byl vyčerpán na 100%. Rovněž přidělené 

prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 188.236 Kč byly vyčerpány v plné výši (z této částky činí 

99.876 Kč odstupné). Závazný ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2019 byl 

94,08 a skutečný přepočtený stav za rok 2019 pak 95,779. Celkové zvýšení činí                                             

o 1,7 zaměstnance z důvodu zástupů za dlouhodobé nemocenské (1x zástup v rámci dělnických 

profesí a 2x zástup u mistrů odborného výcviku). 

 

 

 

 



 
 

 
 

16 

Níže uvádíme meziroční srovnání počtu zaměstnanců, jejichž mzdové prostředky jsou financovány 

v rámci jednotlivých ÚZ:  

 
Počet zaměstnanců (fyzický)   k  31. 12. 2018  k 31. 12. 2019  Rozdíl  
 
Učitelé         50    51   +1 

Učitelé OV        28    29   +1 

THP + dělníci     23    23     0 

A. Celkem (ÚZ 33353 - MŠMT)                      101   103   +2 

 

Psycholog       1       1     0 

B. Celkem (ÚZ 140 - MSK)     1       1     0 

 

C. Celkový počet zaměstnanců              102   104    +2 

 

Počet zaměstnanců (přepočtený-ÚZ 33353) k  31. 12. 2018  k 31. 12. 2019  Rozdíl  
 
Celkem                               94,841               95,779             +0,938 
 
Z toho: Učitelé                              48,311   48,782             +0,471 
  
 Učitelé OV         25,868  25,578             - 0,290 
 
 THP + dělníci         20,662  21,419             +0,757 
 
 
 
Průměrný plat viz příloha č. 2 – GRAF 
 
Průměrný plat za rok 2019 v součtu za čerpání mzdových prostředků z dotací  MŠMT včetně projektů             

(ÚZ 33353 - přímé výdaje na zdělávání, ÚZ 33034 - podpora organizace a ukončování středního 

vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období, ÚZ 33076 - vyrovnání 

mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků a ÚZ 33063 - projekty Šablony I. a II.) 

dosáhl na naší škole částky:  

   v Kč 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pracovníci celkem 25 770 26 188 26 686 28 371 32 639 36 951 
Pedagogičtí pracovníci 27 773 28 221 29 113 30 882 35 174 40 087 
Nepedagogičtí 
pracovníci 18 480 18 556 17 973 20 567 23 571 26 065 

 

V roce 2019 došlo ke zvýšení mezd u pedagogických pracovníků oproti roku 2018 o 4.913 Kč 

(meziročně o 14 %) u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení mezd oproti roku 2018                 

o 2.494 Kč (meziročně o 10,6 %) zejména z důvodu zvýšení tarifů od 1. 1. 2019 a dotace MŠMT na 

vyrovnání mezikrajových rozdílů (ÚZ 33076) u pedagogických pracovníků.  
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V roce 2019 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně (za ÚZ 33353+ÚZ 33076): 

 

 Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 
2018 2019 2018 2019 

Průměrný přepočtený 
stav zaměstnanců 
(fyzický) 

78,833 78,200 23,082 23,700 

Průměrný měsíční plat v Kč 32.924 38.004 21.002 23.083 
V tom: Nárokové složky 29.810 33.502 17.180 18.143 

            Nenárokové složky   3.114 4.502   3.882 4.940 

V tom: Osobní příplatky    1.379 1.430   2.124 2.180 
             Odměny   1.735 3.072    1.698 2.760 
 
 

3.7 Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření za rok 2019 
 
 
SÚ      Komentář 
 
501 V oblasti spotřeby materiálu byly dosaženy vyšší náklady proti plánu o 187 tis. Kč vlivem vyšších 

nákupů materiálu pro výuku žáků, spotřebou materiálu pro odborný výcvik (v rámci odborného 

výcviku byly realizovány i vyšší tržby za produktivní práci žáků), vyšší spotřebou kancelářských 

potřeb o 62 tis. Kč (24 tis. Kč činí kancelářský materiál pro maturity v oblasti přímých nákladů,       

30 tis. Kč jsou pak nákupy v rámci projektů Šablon a ERASMUS+), co se týká zdravotnického 

materiálu byl překročen o 6 tis. Kč na vybavení lékárniček.         

 

502 Ve srovnání s plánem jsou celkové náklady na energie nižší o 197 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 

o 186 tis. Kč a ve vedlejší činnosti o 10 tis. Kč. Níže uvádíme rozdíly a zdůvodnění dle 

jednotlivých druhů energií v hlavní činnosti: 

 

1) Teplo:  - 185 tis. Kč (Mírné klimatické podmínky topných sezón a úspory v důsledku 

realizace klíčových investičních akcí školy Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná                    

a Rekonstrukce spojovací chodby/rekonstrukce vstupu školy, výměny oken, zateplení 

obvodových zdí, střech a podlahy spojovací chodby, investice byly předány do užívání 

k datu 31. 10. 2019 a k 30. 9. 2019) 

 

2) Vodné a stočné: - 83 tis. Kč (Spotřeba vodného a stočného je výrazně ovlivněna 

vyúčtováním skutečné spotřeby za rok 2018 ze strany Statutárního města Ostravy, 

městský obvod Ostrava-Jih na odloučeném pracovišti v nájmu - středisku Luna, Ostrava-

Zábřeh, která byla nižší o 61 tis. Kč) 

 

3) Elektrická energie: + 83 tis. Kč (vliv plánované nižší spotřeby spolu s cenovými vlivy dle 

skutečnosti) 
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511 Nižší čerpání oprav a údržby souvisí zejména s odložením opravy parkoviště na ul. Polská 8 ve 

výši 300 tis. Kč a úsporou nákladů ve výši 83 tis. Kč proti plánu. 

 
512 Zvýšené náklady na cestovné jsou proti plánu způsobeny zásadně vlivem jejich čerpání v rámci 

projektů ERASMUS+ ve výši 74 tis. Kč (zahraniční cestovné-pedagogický doprovod žáků), 

v oblasti přímých nákladů bylo cestovné překročeno o 11 tis. Kč, v oblasti provozních nákladů 

bylo cestovné nižší o 4 tis. Kč. 

 

527 Vyšší čerpání zákonných sociálních nákladů je způsobeno zásadně vlivem čerpání nákladů na 

školení a vzdělávání v rámci projektu Šablony I a II. v částce 134 tis. Kč. 

 
538 V oblasti jiných daní a poplatků činí úspora 2 tis. Kč (byly čerpány jen dálniční známky). 

 
548 Náklady na tomto účtu nebyly plánovány, ve skutečnosti roku 2019 bylo účtováno o tvorbě fondu 

investic ve výši rozdílu prodejní a zůstatkové ceny (ZC byla nulová) z prodeje nepotřebného 

svěřeného majetku (šicího stroje) D. Komárkové. 

 

551  Rozdíl proti schválené výši na rok 2019 je způsoben následujícími vlivy (v tis. Kč):  

 

1) - 64 tis. Kč - celkový dopad rozdílného průběhu a výše investic akce „Rekonstrukce budovy A 

na ul. Příčná“ (původně TZ -výměna oken v 11/18, zateplení v 6/19, nyní celá akce v 10/19) 

 
2) + 8 tis. Kč - odpisy z TZ “Rekonstrukce spojovací chodby“ - původně na rok 2019 nebylo 

plánováno  

 

       3) - 20 tis. Kč - nerealizace plánované akce „Výměny oken na středisku Jeremiáš“ 

 
Co se týká plánovaných odpisů investičních transferů (budova tělocvičny a budova Polská) 

ve výši 33 tis. Kč - v závěru roku 2018 byla provedena oprava nesprávnosti jejich účtování, 

tzn. v plánu na rok 2019 byly ještě zohledněny, ovšem ve skutečnosti jsou zahrnuty v rámci 

příspěvku na odpisy od zřizovatele. 

 
558 V roce 2019 byly realizovány nákupy drobného dlouhodobého majetku ve výši 1 817 tis. Kč.               

Do modernizace ICT bylo investováno celkem 844 tis. Kč, z toho do obnovy PC, notebooků                               

a monitorů 752 tis. Kč, do obnoveny tiskáren, kopírek a skenerů pak celkem 92 tis. Kč. Do 

obnovy školního a kancelářského nábytku pak 541 tis. Kč, ostatní nákupy DDHM činily            

401 tis. Kč. Vzhledem k vyšším výnosům z prodeje služeb (vlastní zdroje) o + 342 tis. Kč 

(zásadně produktivní práce učňů), výnosům z prodeje DDHM (+ 52 tis. Kč), úroků (+ 40 tis. Kč), 

k úspoře jiných nákladových položek proti plánu v hlavní činnosti, jako jsou opravy a udržování   

(- 82 tis. Kč), energie (-186 tis. Kč) a ostatních vlivů, byly překročeny tyto náklady o 970 tis. Kč, 

z čehož v oblasti ostatních zdrojů bylo proti plánu investováno do DDHM prostřednictvím projektu 

Šablony I. ještě celkem 131 tis. Kč. 
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549 Na tomto účtu nebyly plánovány výdaje související s projekty ERASMUS+ - cestovní a pobytové 

náklady žáků-skutečnost ve výši 553 tis. Kč. 

 
563 Kurzové ztráty za rok 2019 ve výši 32 tis. Kč souvisí zásadně s přeceněním běžného účtu 

v ČSOB v EUR kurzem ČNB k datu 31. 12. 2019 ve výši 22 tis. Kč a s konečným vypořádáním 

(vyúčtováním) projektu ERASMUS+ II. ve výši 9 tis. Kč z dohadných účtů aktivních a přijatého 

doplatku dotace. 

 
591 Jedná se o daň z úroků (viz komentář k SÚ 662). 

 
602 Zvýšení výnosů z prodeje služeb o 342 tis. Kč v hlavní činnosti je důsledkem skutečně 

dosažených tržeb za produktivní práci učňů za rok 2019. 

 
646 Ve skutečnosti byl realizován prodej nepotřebného DHM a DDHM (šicích strojů) za 52 tis. Kč. 
 
648 Nižší čerpání fondů ve výši 381 tis. Kč – ve skutečnosti roku 2019 nebyl čerpán fond odměn 

v částce 75 tis. Kč, z fondu investic - nečerpání zdrojů na opravu parkoviště u odloučeného 

pracoviště na ul. Polská 8, Ostrava-Poruba ve výši 300 tis. Kč (odložení akce), na opravu podlahy 

v tělocvičně byla čerpána ve skutečnosti částka o 6 tis. Kč nižší než plánovaná hodnota.   

 
649 V rámci ostatních provozních výnosů byl v roce 2019 účtován zejména prodej šrotu z likvidace 

nepotřebného majetku ve výši 4 tis. Kč a v rámci náhrad zaměstnanců za zvýšení kvalifikace 

částka 5 tis. Kč. 

 
662 Celková výše dosažených kreditních úroků ve výši 42 tis. Kč a jejich nárůstu proti plánu o                  

40 tis. Kč je důsledkem zapojení školy do služby ČSOB cash pooling-fiktivní od měsíce září 2019 

(běžného účtu v CZK-zvýhodněná úroková sazba). 

 
663 Kurzové zisky za rok 2019 ve výši 15 tis. Kč zahrnují konečné vypořádání (vyúčtování) projektu 

ERASMUS+ II. ze zúčtování dlouhodobé přijaté zálohy (8 tis. Kč) a přecenění dlouhodobé přijaté 

zálohy dotace ERASMUS+ III. v EUR kurzem ČNB k  datu 31. 12. 2019 (7 tis. Kč). 

 
669 V rámci ostatních finančních výnosů byl plánován prodej šrotu z likvidace nepotřebného majetku, 

ve skutečnosti je reklasifikován do ostatních provozních výnosů (SÚ 649). 
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3.8 Péče o spravovaný majetek 
 

3.8.1 Informace o nemovitém majetku  
 
 

Naše škola má ve správě následující nemovitý majetek: 

 budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba, budova na ulici Příčná 1107, 

Ostrava-Poruba 
             Zde je zajišťována teoretická výuka žáků 

 hospodářská budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba  
              Využíváno ke garážování osobních automobilů školy. 

 budova na ulici O. Jeremiáše 1986, Ostrava-Poruba 
Zde je zajišťována praktická výuka žáků oborů masér, kosmetické služby, 

fotograf, kadeřník. 

 budova na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba 
                    Zde je zajišťována teoretická i praktická výuka žáků obor aranžér, prodavač 

 vjezdová brána na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba (samostatná stavba 

nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí) 

 

3.8.2 Informace o investiční činnosti, opravy a údržba 
 
 

Svěřený nemovitý majetek je průběžně udržován a je zlepšován jeho stav, mimo zásadní investiční 

akce, které jsou financovány z rozpočtu MSK a částečně i z fondu investic školy, je v průběhu roku 

průběžně prováděna základní nutná údržba.  

 

Investiční výdaje za rok 2019 činily celkem částku 13 102 tis. Kč. 

 

Rozhodující investiční akce realizované v roce 2019: 

 

Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná 1108 

Investiční akce zahrnovala celkovou rekonstrukci budovy A školy na ul. Příčná 1108, která 

navazuje na doporučení a výsledky energetického auditu. Jednalo se o rekonstrukci vstupu, 

výměnu oken, zateplení obvodových zdí a střechy budovy.  Celkové investiční náklady činily částku 

9 515 tis. Kč, z toho bylo financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou investičního 

příspěvku škole částka 8 900 tis. Kč, z vlastních prostředku pak škola investovala částku                  

615 tis. Kč. Z celkových investičních nákladů bylo 87 tis. Kč proinvestováno na část projektové 

dokumentace již v roce 2018 z vlastních prostředků školy (fondu investic).  
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Rekonstrukce spojovací chodby 

Předmětem této investiční akce byla celková rekonstrukce spojovací chodby mezi budovou A na                

ul. Příčná 1108 a budovou B na ul. Příčná 1107, která je řešena jako mostní uzavřená konstrukce 

na nosných pilířích a vede nad vozovkou ulice Ľudovíta Štúra.  Byla realizována oprava a zateplení 

střechy, výměna oken, zateplení bočních stěn a podlahy chodby. Rovněž byla provedena sanace 

nosných pilířů a klempířských prvků.  Celkové investiční náklady činily částku 2 833 tis. Kč, která 

byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou investičního příspěvku škole. 

 

Ostatní investiční akce včetně projektových příprav investic: 

 

Oprava plotu a zhotovení vjezdové brány Polská 8  

V rámci akce „Zajištění bezpečnosti škol a škol. zařízení“  MSK byla zhotovena vjezdová brána 

v přední části plotu u odloučeného pracoviště školy na ul. Polská 8, celkové investiční náklady 

činily 170 tis. Kč, z tohoto 125 tis. Kč bylo financováno z rozpočtu MSK formou investičního 

příspěvku škole (v rámci této akce byla realizována i oprava přední části plotu ve výši 160 tis. Kč, 

145 tis. Kč činil provozní příspěvek z rozpočtu MSK). 

 

Realizace spisovny v budově A školy na ul. Příčná 1108 

V souvislosti s nevyhovujícími prostory spisovny školy byly realizovány stavební úpravy v přízemí 

budovy A školy pro její nové umístění, celkové náklady dosáhly částky 74 tis. Kč. 

 

V rámci projektu „Energetických úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných  

Moravskoslezským krajem – V. etapa“ byly realizovány následující akce: 

 

Projektová příprava akce „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba 

(Jeremiáš)“   

Na projektovou přípravu (1. část projektové dokumentace) bylo v roce 2019 již čerpáno celkem  

150 tis. Kč formou investičního příspěvku MSK. Tato akce však byla následně zrušena                   

a z uzavřené smluvní dokumentace byly dodatkem vypuštěny aktivity a výstupy, které měly tvořit 

součást projektové žádosti o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního 

programu Životního prostředí v rámci vyhlášení výzvy č. 121. Na 2. část projektové dokumentace, 

inženýrskou činnost, BOZP v rámci přípravy akce a autorský dozor zbývá vyčerpat celkem           

230 tis. Kč. Financování je zajištěno z vlastních prostředků školy (investičního fondu).  

 

Výše uvedené je nyní součástí investiční akce „Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše“. 

Zastupitelstvo MSK svým usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 schválilo poskytnutí 

investičního příspěvku na tuto akci ve výši 4 000 tis. Kč. K datu zpracování zprávy o činnosti školy 

je finalizována již kompletní projektová dokumentace, jejímž předmětem je zateplení obvodových 

zdí, stropu pod půdou a výměna otvorových výplní. Se zřizovatelem je dále projednáno dodatečné 

navýšení investičního příspěvku po realizaci výběrového řízení na zhotovitele.  



 
 

 
 

22 

Projektová příprava akce „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba 

(Tělocvična)“   

Tato akce zahrnuje celkovou rekonstrukce budovy B. na ul. Příčná 1107 (tělocvičny) – zateplení 

obvodových zdí, výměna otvorových výplní, instalace  nuceného větrání se zpětným získáním 

tepla,  stínící prvky,  sanace vnitřního zdiva a hydroizolace, stavební úpravy v podloubí na jižní 

straně a instalace zabezpečovacího zařízení na vstupní dveře pod spojovací chodbou.  V roce 

2019 bylo čerpáno na projektovou přípravu celkem 448 tis. Kč, z toho 419 tis. Kč formou 

investičního příspěvku z rozpočtu MSK a 29 tis. Kč z vlastních prostředků školy (fondu investic). 

Akce bude částečně financována z dotačních prostředků Evropské unie prostřednictvím 

Operačního programu Životního prostředí v rámci vyhlášení výzvy č. 121 s předpokladem její 

realizace v roce 2021.  

       

     Opravy a údržba 

 
V roce 2019 bylo do oprav investováno celkem 866.392,46 Kč, z toho v hlavní činnosti      

858.148,41 Kč. 

 

Jednalo se o následující opravy a údržbu: 

 Oprava podlahy v tělocvičně                    224.016,38 Kč 

 Oprava plotu na ul. Polská 8                                         159.968,79 Kč 

 Opravy a údržba vozového parku         12.310,00 Kč 

 Ostatní údržba a opravy středisek                   470.097,29 Kč 

 

3.8.3 Informace o pojištění majetku 
 

 
Od 1. 7. 2016 má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. října 117, uzavřenou pojistnou 

smlouvu s  Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře 

společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha (viz níže). 

 

Uzavřená smlouva č. 706-58950-19 - pojištění majetku a odpovědností podnikatelů (pojištění 

živelní vč. pojištění skel a pojištění vnitrostátní dopravy, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění 

elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti). 

 

     Uzavřená smlouva č. 1903560217 - pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel. 
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3.8.4 Informace o stavu majetku v rozvahové a podrozvahové evidenci 
 

 

A. Pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
ke dni 31. 12. 2019 celkem (detail níže):      94.613.188,84 Kč   

 

a) Budovy a stavby celkem                    55.512.419,14 Kč 
 

      č. parc.    výměra  č. popisné        způsob využití                      k. ú.    
                    

837/2    jiná stav.          Poruba                          320.935 Kč 

829  1033    1107  občan. vybav.       Poruba                  8.757.110,79 Kč 

836   989       1108  občan. vybav       Poruba                23.284.295,75 Kč 

3751/76     1986  občan. vybav.       Poruba sev.      5.710.031,10 Kč 

947     1542  občan. vybav.       Poruba                 17.270.084,33 Kč 

Ostatní stavby (nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí 

vjezdová brána na ul. Polská č. 8, Ostrava - Poruba)                                               169 962,17 Kč 

 

 

b) Pozemky celkem                           6.296.640 Kč 
       č. parc.       výměra  č. popisné       způsob využití                    k. ú.                         
 

829       1033  zastav. plocha        Poruba            743.760 Kč 

836          989       zastav. plocha       Poruba                        712.080 Kč 

947          988  zast. plocha a nádvoří  Poruba             790.400 Kč 

948        5063  ostatní plocha         Poruba           4.050.400 Kč 

 

  

     c) Samostatné movité věci celkem                    5.107.036,65 Kč 
 

Stroje, přístroje (odpisované)                     4.139.500,65 Kč 

Dopravní prostředky                              936.162 Kč 

Temná komora                                 31.374 Kč 

 

 

     e) Ostatní celkem                                            27.697.093,05 Kč  
 

DDHM:          26.218.740,75 Kč 

DDNM:                     838.573,30 Kč 

Kulturní předměty:         20.299 Kč 

Nedokončený DHM:                 619.480 Kč 

 
 
 
 



 
 

 
 

24 

B. Majetek v podrozvahové evidenci na účtech 901,902 a 909: 
 

901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek          55 964,20 Kč 

902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                       2 997 315,32 Kč 

               z toho: jiný DDHM školy                1 599 620,76 Kč 

                           jiný DDHM SRPŠ                                       1 384 765,80 Kč 

                           ostatní jiný DDHM (FKSP, nabytý darem)            12 928,76 Kč  

909 – ostatní majetek (tiskopisy)                                                     25 256,70 Kč  

 

3.8.5 Průběh a výsledky inventarizace  
 
 

Inventarizace jako důležitý nástroj řízení a zabezpečení ochrany majetku proběhla dle zákona  

o účetnictví č. 563/1991 Sb., dle vyhlášky 270/2010 Sb., vnitřního předpisu Směrnice pro 

provádění inventarizací, Příkazu ředitele SŠ č. 12/2019 ze dne 24. 10. 2019 k provedení řádné 

inventarizace majetku a závazků SŠ pro rok 2019. 

    

K datu 31. 10. 2019 byla provedena prvotní fyzická a dokladová inventura majetku účtové třídy 0             

a účtové třídy 9 (skupina 90), k 31. 12. 2019 pak rozdílová inventura majetku účtové třídy 0           

a účtové třídy 9 (skupina 90) a zároveň řádná fyzická a dokladová inventura ostatních rozvahových                    

a podrozvahových účtů.   

 

Inventarizace proběhla podle plánu, žádné inventarizační rozdíly nebyly shledány.  

 

3.8.6 Informace o pronájmech nemovitého majetku  
 
 

     Naše SŠ dosáhla v roce 2019 celkových pronájmů v částce 99.641,63 Kč (čistý nájem).  

     Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití.  

    Realizované pronájmy dle příslušných lokalit uvádíme níže: 

  Prostory na ul. Příčná 1107  

 

Tenisová škola  – Pivoda, Ostrava-Poruba                          15.000 Kč 

Ing. Tomáš Jakub, Ostrava-Poruba     1.320 Kč 

Ing. Ivo Sauerstrom, Ostrava-Poruba    3.000 Kč 

TJ Sokol Ostrava                90 Kč 

BK Snakes Ostrava      8.460 Kč 

Celkem                              27.870 Kč 
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  Ostatní pronájmy na ul. Příčná 1108 a O.Jeremiáše, 

 

Kollarczyk Evžen, Ostrava   bufet                1.815   Kč 

DELIKOMAT, Modřice  potr. automat     1.000   Kč 

Coca Cola HBC, Praha   automaty na nápoje      1.446,63 Kč 

FACE UP, Praha 5   rekl. panely      1.450   Kč 

H-Media, Praha 1   rekl. panely     2.000   Kč 

Studio Eva, Poruba  pron. místnosti   44.160    Kč 

D.Tesárek, Poruba   automat na nápoje       400   Kč 

Celkem                52.271,63 Kč                           
 
 

 Pronájem plotu budovy Polská 1542 k reklamním účelům 

 

P. Divin    reklamní panel    4.000 Kč 

Great Service   reklamní panel    4.000 Kč 

Agartha Company   reklamní panel    3.000 Kč 

Remont výtahy   reklamní panel       500 Kč 

Aleš Knopp   reklamní panel    4.000 Kč 

Tomáš Valder   reklamní panel    4.000 Kč           

Celkem                   19.500 Kč 
 

Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně 

v dané lokalitě (doba pronájmu plotu budovy Polská 1542 - Remont výtahy, Agartha Company 

není celoroční). 

 

Naše SŠ má nemovitost ve výpůjčce: 

Parcela č. 947 č. p. 1542 Polská ul., Ostrava-Poruba. Vypůjčená plocha 405,29 m² (nebytové 

prostory v 1. PP budovy školy). Smlouva o výpůjčce byla uzavřena s Obchodní akademií, p. o. 

Polská 6/1543, Ostrava-Poruba na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a od 1. 9. 2019 

do 31. 8. 2020. 

 

Naše SŠ je ve výpůjčce: 

U Obchodní akademie p. o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba parcela č. 954 č. p. 1543 Polská 

ul. Ostrava-Poruba 2.NP pavilonu A2, 1.NP pavilonu D. Vypůjčená plocha je celkem               

1 733,55 m2 včetně společných prostor, z toho 933,55 m² (část nebytových prostor 1. PP 

1.NP v pavilonu B včetně šatny) a 800 m2 je společných prostor (chodeb). Smlouva byla 

uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a dále pak od 1. 9. 2019                            

do 31. 8. 2020. 
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3.9 Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce 
 

 

 
 
 

FOND INVESTIC

Skutečnost 2019                                      

(v Kč)

1 Stav fondu investic k 1. 1. 2019 874 125,03

2 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 656 684,00

3 Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 12 426 833,87

         Oprava plotu a zhotovení vjezdové brány (vjezdová brána) Polská 8 125 000,00

         Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná 8 900 000,00

         Rekonstrukce spojovací chodby 2 832 447,87

         Energetické úspory ve SŠ - O. Jeremiáše 150 000,00

         Energetické úspory ve SŠ - Tělocvična 419 386,00

4 Investiční dotace ze státních fondů 0,00

5 Příjmy z prodeje svěřeného dl. hmotného majetku 4 800,00

6 Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  0,00

7 Příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví PO 0,00

8 Převod z rezervního fodu 0,00

9 Tvorba fondu celkem 13 088 317,87

10 Zdroje fondu celkem 13 962 442,90

11
Investiční akce viz samostaná příloha rozpisu akcí z Portálu majetku za 

rok 2019
13 101 944,12

         Oprava plotu a zhotovení vjezdové brány (vjezdová brána) Polská 8 169 962,17

         Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná 9 427 506,08

         Rekonstrukce spojovací chodby 2 832 447,87

         Energetické úspory ve SŠ - O. Jeremiáše 150 000,00

         Energetické úspory ve SŠ - Tělocvična 448 426,00

         Realizace spisovny v budově A na ul. Příčná  1108 73 602,00

12
Čerpání fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky dle § 66 vyhl. č. 

410/2009 Sb.
0,00

13 Posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku 224 016,38

14
z toho: opravy a údržba dl. nemovitého majetku -pouze akce v hodnotě 

nad 40 tis. Kč zavedené v Portálu majetku
224 016,38

         Oprava podlahy v tělocvičně budovy B na ul. Příčná 224 016,38

15 Splátky investičních úvěrů a půjček 0,00

16 Odvod do rozpočtu zřizovatele 0,00

17 Použití fondu celkem 13 325 960,50

18 Stav fondu investic ke konci období 636 482,40

19 Z toho finančně kryto 636 482,40

20 Změna stavu 2019 -237 642,63

Číslo 

řádku
Ukazatel

TVORBA FONDU

POUŽITÍ FONDU
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FOND FKSP 

Skutečnost 2019                                      

(v Kč)

1 Stav FKSP k 1. 1. 2019 403 292,05

2 Základní příděl 857 315,94

3
náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku 

FKSP
0,00

4 Peněžní dary a jiné 0,00

5 Ostatní tvorba fondu 0,00

6 Tvorba fondu celkem 857 315,94

7 Zdroje fondu celkem 1 260 607,99

8 Stravování 546 099,00

9 Rekreace 0,00

10 Kultura, tělovýchova, sport 127 697,00

11 Sociální výpomoci 0,00

12 Peněžní a nepeněžní dary 0,00

13 Penzijní připojištění 0,00

14 Soukromé životní pojištění 0,00

15 Pořízení majetku 0,00

16 Ostatní použití 5 600,00

17 Použití fondu celkem 679 396,00

18 Stav fondu FKSP ke konci období 581 211,99

19 Z toho finančně kryto 581 211,99

20 Změna stavu 2019 177 919,94

POUŽITÍ FONDU

Číslo 

řádku
Ukazatel

TVORBA FONDU
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3.10 Pohledávky a závazky organizace 
 

3.10.1 Pohledávky  
 

Pohledávky celkem k 31. 12. 2019    2.118.561,07 Kč   

  Z toho: 

 Odběratelé (do lhůty splatnosti)         29.874,38 Kč 

 Poskytnuté provozní zálohy  

(město Ostrava-energie středisko Luna)                              265.800,00 Kč 

 Náklady příštích období        172.501,20 Kč 

 Příjmy příštích období            5.160,00 Kč 

 Dohadné účty aktivní     1.645.225,49 Kč 

      - projekt Šablony I.     1.131.880,00 Kč 

     -  projekt Šablony II.                                                         193.090,05 Kč 

     - projekt ERASMUS+                     320.255,44 Kč 

3.10.2 Závazky 
 
Závazky celkem K 31. 12. 2019               10.698.029,90 Kč       

  Z toho: 

 Dlouhodobé závazky                  4.201.422,03 Kč 

v tom:   Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           4.180.368,03 Kč 

                              - projekt Šablony I.       981.552,00 Kč 

                      -  projekt Šablony II.                                    1.882.700,00 Kč 

                         - projekt ERASMUS+    1.316.116,03 Kč 

                    Ostatní dlouhodobé závazky                                21.054,00 Kč 

                              (zádržné z projektové dokumentace–projekt energetické úspory Tělocvična) 

REZERVNÍ FOND ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Skutečnost 2019                                      

(v Kč)

1 Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019 625 651,62

2 Zlepšený výsledek hospodaření 99 313,68

3 Tvorba fondu celkem 99 313,68

4 Zdroje fondu celkem 724 965,30

8 Úprava zhoršeného výsledku hospodaření 0,00

9 Úhrada sankcí 0,00

10 Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0,00

11 Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy náklady 0,00

12 Ostatní čerpání fondu 0,00

17 Použití fondu celkem 0,00

18 Stav RF ke konci období 724 965,30

19 Z toho finančně kryto 724 965,30

20 Změna stavu 2019 99 313,68

POUŽITÍ FONDU

Číslo 

řádku
Ukazatel

TVORBA FONDU
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 Krátkodobé závazky                                                            6.496.607,87 Kč 

     - dodavatelé (do lhůty splatnosti)       362.170,78 Kč 

     - krátkodobé přijaté zálohy         37.300,00 Kč 

- mzdy zaměstnanci                             3.076.257,00 Kč 

- jiné závazky vůči zaměstnancům (srážky ČMOS)         2.560,00 Kč 

- zákonné odvody (sociální zabezpečení)   1.298.682,00 Kč 

- zákonné odvody (zdravotní pojištění)                  560.046,00 Kč 

- daň zálohová a srážková                                597.046,00 Kč 

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery      151.172,00 Kč 

                    z toho:  projekt Šablony I.       150.328,00 Kč 

                                 zůstatky záloh z vyúčt. transferů vůči MSK       844,00 Kč 

                                 (vratky byly uhrazeny v 1/2019) 

- výnosy příštích období            10.056,00 Kč 

- dohadné účty pasivní          320.442,09 Kč 

     z toho: město Ostrava-energie středisko Luna          265.800,00 Kč 

- ostatní krátkodobé závazky           80.515.00 Kč 

            z toho:  exekuce zaměstnanců                                       56.961,00 Kč 

                              mzdy učni za 12/19           23.210,00 Kč 

                              deponované mzdy učňů                                         344,00 Kč 

 

                            

4 VÝSLEDKY KONTROL 
 

Naše škola nebyla v roce 2019 zařazena ze strany MSK do plánu kontrol příspěvkových organizací 

kraje, co se týká ostatních kontrol ze strany státních orgánů a zdravotních pojišťoven, byly provedeny 

kontroly ze strany následujících subjektů: 

 

Krajská hygienická stanice  

Kontrola byla provedena dne 20. 6. 2019 na odloučeném středisku školy ul. O. Jeremiáše, Ostrava-

Poruba - kosmetické pracoviště, nebyly zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Dne 30. 9. 2019 byla provedena v sídle školy kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (pojistné) za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
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5 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti 

 
Naše škola odebrala v roce 2019 zboží od firem, které zaměstnávají zaměstnance se změněnou 

pracovní schopností v celkové hodnotě 387 tis. Kč (bez DPH). Vybrané údaje z ohlášení plnění 

povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatelem 

vůči Úřadu práce ČR uvádíme níže: 

 

Zaměstnanců celkem (roční přepočtený počet)          96,38 osob 

Z toho povinný podíl 4%                                     3,85 osob 

 

Plnění povinnosti                                                 4,69 osob 

Zaměstnáním u zaměstnavatele        3,04 osob 

Odběrem výrobků                               1,65 osob  

 

Odvod do státního rozpočtu za                                     0,00 osob 

Vypočtená výše odvodu                                                0.00 Kč 

 
 

6 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Podle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející 

kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, která musí obsahovat níže uvedené 

údaje:    

Údaje za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019: 
Počet podaných žádostí o informace: 33 

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informace: 

Nejsou 
 

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., 

a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 
Nebyly žádné výdaje 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 
 

Nebyly poskytnuty žádné licence 

Počet stížností podaných podle § 16 zákona č.106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení: 

 
Nebyly podány žádné stížnosti 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.: 
 Uvedený počet přijatých 

 
Uvedený počet přijatých žádostí o informace zahrnuje pouze ty žádosti, které vyžadovaly rozsáhlejší 

odpověď. Všechny žádosti byly v souladu s termíny vyřízeny kladně. Jednoduché ústní či telefonické 

dotazy jsou zodpovídány zaměstnanci na místě a s ohledem na tuto skutečnost zde nejsou evidovány. 
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7 PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019 
 
Zpráva o činnosti naší organizace za rok 2019 bude projednána na poradě pracovníků školy                

dne 6. 4. 2020 v souladu se zákonem č. 561/2004. Sb. ve znění pozdějších přepisů. Tento dokument 

bude Školské radě předložen k projednání dne 24. 3. 2020 na jejím zasedání. 

 

 
8 ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 
 
Stravování zaměstnanců v naší organizaci je zajišťováno formou stravenek společnosti                

EDENRED CZ s.r.o., které jsou na základě uzavřené obchodní smlouvy nakupovány měsíčně dle 

příslušné objednávky a jsou poskytovány pracovníkům podle odpracovaných směn. Hodnota 

stravenky v roce 2019 činila 100 Kč, z této částky hradí zaměstnanec ve výši 33 Kč, z FKSP  bylo 

hrazeno 29 Kč, z provozních nákladů školy pak 38 Kč (celkové provozní náklady školy za odebrané 

stravenky za rok 2019 činily 715.578 Kč).  

 

9 PŘILOHY A TABULKOVÁ ČÁST 
 
 

 Příloha č. 1: Graf  - Struktura celkových nákladů roku 2019                                

 Příloha č. 2: Graf – Vývoj průměrné mzdy v letech 2014-2019 

 Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti - tabulka č. 1 

 Přehled o plnění plánu hospodaření - tabulka č. 2 

 Tvorba a použití peněžních fondů - formulář EKO 007 

 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - formulář EKO 002 

 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů - formulář EKO 003 

 Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů - formulář SK405 

 Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k 31. 12. 2019 
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Náklady za hlavní činnost
Částka           

(v tis. Kč)
%

Mzdové prostředky 43 560 62,07

Odvody zák. pojištění 14 503 20,66

Spotřeba materiálu + DDHM 3 584 5,11

Energie 2 817 4,01

Zákonné sociální  náklady 1 838 2,62

Služby 1 356 1,93

Opravy a udržování 858 1,22

Odpisy 645 0,92

Ostatní 1 023 1,46

CELKEM 70 184 100,00

Struktura celkových nákladů za rok 2019
(jen za hlavní činnost)

Příloha č. 1
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(v Kč)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pracovníci celkem 25 770 26 188 26 686 28 371 32 639 36 951

Pedagogičtí pracovníci 27 773 28 221 29 113 30 882 35 174 40 087

Nepedagogičtí pracovníci 18 480 18 556 17 973 20 567 23 571 26 065

Příloha č. 2

Vývoj průměrné mzdy v letech 2014 - 2019
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