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A. Základní údaje o organizaci
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni 1. 1. 2001
na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou.
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů.
Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem,
poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. Zajišťuje těmto žákům
školní stravování, vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, zabezpečuje
stravování žáků a také stravování vlastních zaměstnanců organizace.

Základní charakteristika organizace:
Název organizace:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Sídlo:

Soukenická 2458/21 C, 794 01 Krnov

Právní forma:

příspěvková organizace

IČ:

00846279

DIČ:

CZ00846279

Zřizovatel organizace:

Moravskoslezský kraj

Statutární zástupce:

Ing. Zouhar Aleš

Odloučené pracoviště praktického vyučování:

Soukenická 137/27, 794 01 Krnov

Součásti školy:

§ 3127 ‐ Střední školy
§ 3141 – Školní stravování
§ 3147 ‐ Domovy mládeže

Celková kapacita školy:

700 žáků

Celková kapacita domova mládeže:

180 žáků

Celková kapacita školní jídelny:

700 strávníků

Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu:
Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden
kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia.
18‐20‐M/01

Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, programování, 4 roky

41‐45‐M/01

Mechanizace a služby, ŠVP Technická administrativa, ŠVP Dopravní a servisní služby, 4 roky –
dobíhající obor vzdělání
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23‐45‐L/01

Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, 4 roky

29‐41‐L/01

Autotronik, ŠVP Autotronik, 4 roky

64‐41‐L/51

Podnikání, ŠVP Podnikání, 2 roky

82‐51‐L/02

Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, 4 roky

82‐51‐L/03

Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, 4 roky

23‐56‐H/01

Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, 3 roky

33‐56‐H/01

Truhlář, ŠVP Truhlář, 3 roky

23‐68‐H/01

Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Automechanik, 3 roky

23‐68‐H/01

Mechanik opravář motorových vozidel ve zkráceném studiu 1 rok, ŠVP Mechanik opravář
motorových vozidel ‐ řidič profesionál

Organizační struktura organizace:
K 31. 12. 2020 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 92 zaměstnanců, z toho 60 pedagogických pracovníků a 32
nepedagogických pracovníků.
Organizační schéma je přílohou zprávy o činnosti školy.
K 30. 9. 2020 navštěvovalo školu celkem 529 žáků.
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B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace
zřízena
Organizace v roce 2020 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se „Zásadami vztahů
orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním
zákonem“ schválenými usnesením rady kraje pro rok 2020.
V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů.
Vyhodnocení plnění úkolů školy jsou podrobně uvedena ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2019 –
2020, která je k dispozici na webových stránkách školy.
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C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného

výsledku hospodaření
1.1 Náklady v hlavní činnosti
Celkové náklady organizace v roce 2020 v hlavní činnosti činily Kč 67.404.420,16.
Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění,
včetně zákonných sociálních nákladů a jiného sociálního pojištění (tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb,
stravování zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, pracovní
lékařské prohlídky, školení a vzdělávání zaměstnanců) v celkové výši Kč 55.239.112,36.
Z provozních nákladů se pak mezi nejvýznamnější řadí náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč
945.286,03 (nákup učebních pomůcek, vybavení učeben a dílen moderním nábytkem včetně specializovaných
stolů, regálů, ponků, nákup nářadí, IT technika a ostatní majetek patřící do kategorie dlouhodobého drobného
majetku), ostatní služby ve výši Kč 1.896.236,59 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, programové
vybavení, přepravné, likvidace odpadů, bankovní poplatky, propagace, inzerce, revize a odborné prohlídky, praní
prádla, srážková voda a ostatní služby), odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 2.148.129,80, další položkou
nákladů jsou spotřeba energií ve výši Kč 2.949.262,48 (teplo, elektrická energie, vodné a stočné, plyn), další
významnou nákladovou položkou je spotřeba materiálu ve výši Kč 2.573.117,51 (pracovní obuv a oděv pro žáky,
knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro výuku – nářadí, nástroje, majetek evidovaný na podrozvahové
evidenci, čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby, kancelářské potřeby, tonery, oleje a mazadla a materiál
na opravy a udržování majetku, režijní materiál), mezi další patří ostatní náklady z činnosti ve výši Kč 755.652,71
(tento druh nákladu je tvořen zejména tzv. neuplatněným DPH ve výši 418.588,14 Kč a výplatou stipendií ve výši
266.000 Kč), dále pak cestovné ve výši Kč 43.741,00, pak položka opravy a udržování ve výši Kč 632.629,64 (opravy
a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a údržba spojená s provozem organizace), mezi další
patří, daň z příjmů ve výši Kč 179.281,96, kurzové ztráty ve výši Kč 4.909,52, dále silniční daň ve výši Kč 34.410,56
a jiné daně a poplatky Kč 2.650.
Ve srovnání s rokem 2019 byly celkové náklady v roce 2020 v hlavní činnosti vyšší o Kč 33.816.043,43 vyšší, tj.
o 49,73 %. Nejvýznamnějším faktorem, který způsobil, toto zvýšení nákladů je sloučení školy s organizací Střední
škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace. Dalším důvodem pro nárůst celkových nákladů organizace
mělo získání finančních prostředků z projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, kde
organizace působí jako partner s finančním příspěvkem. Aktivity spojené s projektem se promítly i v roce 2020
do nákladů organizace, ovšem v menší míře než bylo předpokládáno z důvodu vyhlašování nouzových stavů
a zavření školy.
Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo
k nehospodárnostem.
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Vývoj celkových nákladů v hlavní činnosti v letech 2015 ‐ 2020 v tis. Kč:
Rok
Náklady
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2020
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1.2. Výnosy v hlavní činnosti
Rozpis závazných ukazatelů v roce 2020:
Příspěvky a dotace od zřizovatele
ÚZ 0
Účelové prostředky na zvýšené výdaje na dezinfekční prostředky
ÚZ 1
Provozní náklady
ÚZ 136
Účelové prostředky na realizaci programu „YES, I DO“
Účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých
ÚZ 137
mluvčích
ÚZ 144
Účelové prostředky na financování stipendií ve ŠR 2019/2020
ÚZ 144
Účelové prostředky na financování stipendií ve ŠR 2020/2021
Účelově určeno na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
ÚZ 205
majetku“
Účelové prostředky na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení
ÚZ 206
v rámci akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT – PO MSK“
Účelové prostředky na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce
ÚZ 206
„Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT – PO MSK“
Příspěvky a dotace ‐ MŠMT
ÚZ 33353
Přímé náklady na vzdělávání
Rozvojový program „Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle
ÚZ 33038
výsledků v soutěžích ve ŠR2018/2019“
Projekty neinvestiční
Účelové prostředky na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení
ÚZ 253
požadovaných výstupů a výsledků projektu „Odborné, kariérové a
polytechnické vzdělávání v MSK“

10.000 Kč
7.506.000 Kč
59.000 Kč
180.000 Kč
45.000 Kč
90.000 Kč
1.303.000 Kč
60.000 Kč
30.000 Kč

53.244.941 Kč
4.675 Kč

120.000 Kč
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Účelové prostředky na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení
ÚZ 33063
požadovaných výstupů a výsledků projektu „Odborné, kariérové a
polytechnické vzdělávání v MSK“

2.280.000 Kč

Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2020 činil Kč 64.932.616,00.

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2020 byly Kč 3.004.932,06. Největší položkou je výnos ve školní jídelně ve výši Kč
1.452.709,21 a další významnou položkou je pak rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti
ve výši Kč 845.129,80, výnosy za ubytování žáků na domově mládeže ve výši Kč 431.986,59, další výnosy plynuly
např. z bezúplatného nabytí dezinfekce a roušek ve výši Kč 62.555, výnos z vývozu šrotu na sběrný dvůr ve výši
Kč 12.157.
Výnosy z předešlých let jsou nesrovnatelné s touto kategorií v roce 2020 z důvodu již výše zmíněného sloučení
škol, zejména výnos plynoucí z provozu školní jídelny velmi ovlivnil tuto kategorii, i když je nutné podotknout,
že školní jídelna byla provozována omezeně vzhledem k vyhlašovaným nouzovým stavům z důvodu korona
virové krize. Výnosy z hlavní činnosti byly vyšší ve srovnání s rokem 2019 o Kč 34.948.
Vývoj celkových výnosů v hlavní činnosti v letech 2015 ‐ 2020 v tis. Kč:

Rok
Výnosy

2015

2016

2017

2018

2019

2020

24 190,89

24 278,35

24 681,63

28 068,61

33 631,81

68 580,51
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1.3. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
V roce 2020 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč
1.605.389,42. Výsledek hospodaření byl vytvořen z hlavní činnosti ve výši Kč 1.176.097,96 a z doplňkové činnosti
ve výši Kč 429.291,46.
Rozbor výsledku hospodaření a jeho krytí:
1) Hlavní činnost – výsledek hospodaření Kč 1.176.097,96 je tvořen kladným výsledkem z provozní činnosti
ve výši 1.460.690,60 Kč z důvodu nevyčerpané dotace na provoz díky korona virové krize a ze záporného
výsledku hlavní činnosti z vlastních zdrojů ve výši 284.592,64 Kč.
Organizace má vyšší výsledek hospodaření z toho důvodu, protože nedokázala utratit celý provozní příspěvek od
zřizovatele. K této situaci došlo, díky korona virové krizi, kdy firmy, jež byly vybrány na realizaci oprav, nebyly
schopny realizovat své závazky ještě v roce 2020. Dalším problémem bylo zaváhání ohledně převzetí činnosti
domova mládeže sousední školy, kdy jsme chtěli provést opravy prostor, které nabídneme těmto žákům ještě
v roce 2020. Organizace by za jiných podmínek buď 1.460.690,60 Kč vrátila včas zřizovateli, nebo ho dokázala
použít. Výsledek hospodaření by byl ve výši 144.698,82 Kč, kdy ztráta z hlavní činnosti by byla kryta kladným
výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Bohužel výjimečná situace dnešní doby nám v tom zabránila.

2) Doplňková činnost – výsledek hospodaření Kč 429.291,46 se skládá:
 Hostinská činnost
37.266,22 Kč
 Ubytovací činnost
63.343,45 Kč
 Školení svářečů
136.766,22 Kč
 Pronájmy TV
129.037,72 Kč
 Pronájem školnického bytu
29.352,00 Kč
 Pronájem ostatní
27.379,88 Kč
 Autoškola
6.145,97 Kč

Celkový výsledek hospodaření ve výši 1.605.389,42 Kč je částečně finančně krytý a to do výše 1.406.391,74 Kč.
Část výsledku hospodaření ve výši 198.997,68 je finančně nekryta. Nekrytí je způsobeno historickými chybami
v FI. Organizace navrhuje, aby nekrytá část výsledku hospodaření nebyla přidělena do fondů.
Organizace navrhuje převést zlepšený výsledek hospodaření takto:
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

1.406.391,74 Kč

Organizace následně žádá o posílení fondu investic ve výši 1.400.000 Kč.

Důvodem je převzetí činnosti domova mládeže provozovaného Střední pedagogickou školou a Střední
zdravotnickou školou v Krnově od 1. 2. 2021, kdy navýšení počtu ubytovaných žáků vyvolalo potřebu opravit a
modernizovat stávající ubytovací prostory – návrhy opravy jsou souhrnně vyčísleny na 700.000 Kč. Dále k 1. 1.
2020 došlo ke sloučení „průmyslové školy“ se „školou automobilní“, což vyvolalo reorganizaci činností a vznikla
potřeba vytvořit nebo opravit, přestěhovat třídy, dílny – návrhy oprav jsou vyčísleny na 700.000 Kč. Z těchto
důvodů chceme posílit fond investic a čerpat ho při výše uvedených opravách a technickém zhodnocování budov.
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Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech 2015 ‐ 2020 v tis. Kč:

Rok
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2. Čerpání účelových dotací
ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání (státní rozpočet)
V roce 2020 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč 83.244.941,00, které byly určeny na financování
přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody,
na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje (na učební pomůcky).
Finanční prostředky byly určeny k použití do 31. 12. 2020 a byly zcela vyčerpány.
Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání
od stanoveného závazného ukazatele.
ÚZ 33038 – rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve
školním roce 2018/2019
V roce 2020 organizace obdržela finanční prostředky na účelový znak 33038 na rozvojový program Excelence
středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019.
Organizace obdržela finanční prostředky na platy včetně odvodů ve výši Kč 4.675,00. Finanční prostředky byly
účelově určeny na podporu odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání středního odborného školství.
Peněžní prostředky byly použity jako finanční motivace pro vyučujícího předmětu tělesná výchova. Odměnu
dostal za SŠA – atletika ‐ středoškolský pohár ‐ kategorie V. za mimořádné pracovní nasazení při tréninku žáků.
Celková výše finančních prostředků účelového znaku 33038 byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly
odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele a byly k použití do 31. 12. 2020 a byly zcela
vyčerpány.
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ÚZ 205 ‐ účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zřizovatel)
V roce 2020 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč 1.303.000,00.
Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč 2.167.228,00.
Odpisy ve výši Kč 834.276,00 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl vytvořen investiční fond.
Částka Kč 32.952,20 byla kryta z doplňkové činnosti.
Závazný ukazatel byl v roce 2020 ve výši Kč 1.303.000,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání
od rozpočtovaného ukazatele.
ÚZ 144 – účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2019/2020
Cílem účelového příspěvku bylo podpořit zájem o vzdělávání ve střední škole a motivovat žáky k dosahování
kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání. Pro školní rok 2019/2020 bylo možné vyplácet prospěchové
stipendium žákům podporovaného oboru vzdělání, kterým byl Moravskoslezským krajem stanoven obor 23‐45‐
L//01 Mechanik seřizovač.
Organizace na výplatu stipendií obdržela částku ve výši Kč 45.000,‐‐ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31.
8. 2020. Účelový příspěvek bylo možno využít na financování motivační i prospěchové složky stipendií na základě
skutečného počtu žáku, kteří splnili podmínky pro vyplácení.
Závazný ukazatel byl v roce 2020 ve výši Kč 45.000,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od
rozpočtovaného ukazatele.
ÚZ 144 – účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2020/2021
Cílem účelového příspěvku je podpořit zájem o vzdělávání ve střední škole a motivovat žáky k dosahování
kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021 bude možné vyplácet prospěchové
stipendium žákům podporovaného oboru vzdělání, kterým byl Moravskoslezským krajem stanoven obor 23‐45‐
L//01 Mechanik seřizovač.
Organizace na výplatu stipendií obdržela částku ve výši Kč 90.000,00 s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30.
9. 2021. Účelový příspěvek bude možné využit na financování prospěchové složky stipendií na základě
skutečného počtu žáku, kteří splnili podmínky pro vyplácení.
V roce 2021 proběhne ze strany zřizovatele šetření k průběžnému čerpání účelového příspěvku a na základě
nových skutečností budou poskytnuty další finanční prostředky k pokrytí nákladů na stipendia do konce školního
roku 2020/2021.
ÚZ 136 – účelový příspěvek na realizaci programu „YES, I DO“
Program „YES, I DO“ reaguje na potřebu vybavit pracovní sílu Moravskoslezského kraje jazykovými
kompetencemi, které odpovídají potřebám současného globalizovaného světa.
Cílem programu je zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na všech stupních vzdělávacího systému, jak v rámci
regionálního školství, tak i mimo něj a zároveň zvýšit kompetence pracovní síly v Moravskoslezském kraji v
anglickém jazyce.
Pro školu bylo na realizaci programu přiděleno Kč 59.000,00 s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12.
2021.
K 31. 12. 2020 bylo čerpáno Kč 21.887,00.
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ÚZ 137 – účelový příspěvek na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích
Finanční prostředky jsou určené na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích. Příspěvek je
určen na úhradu mzdových výdajů rodilého mluvčího. Časová použitelnost finančních prostředků byla stanovena
od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Pro organizaci bylo vyčleněno Kč 180.000,00.
Organizace zahájila čerpání dotace od září roku 2020.
ÚZ 33063 – účelové prostředky na projekt OP VVV „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství“ na projekt – Šablony pro SŠ a VOŠ II
V roce 2019 organizace podala žádost o podporu projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP s názvem projektu: Šablony pro SŠ II. Projekt byl schválen v celkové
výši Kč 970.053 a v měsíci listopadu 2019 organizace obdržela zálohovou platbu ve výši Kč 970.053,00.
Projekt je zaměřen na osobní profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.
V roce 2019 bylo z dotace celkem čerpáno Kč 196.510,00. V roce 2020 bylo čerpáno 360.679 Kč. Finanční
prostředky jsou použitelné k financování projektu do 31. 8. 2021.
ÚZ 33063 – účelové prostředky na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů
a výsledků projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“
V roce 2018 se organizace stala partnerem s finančním příspěvkem ve výši Kč 8.434.590,71 (částka 95%
z celkových způsobilých výdajů na projekt) v projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“.
Projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který
analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na
vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I. V průběhu tří
let, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 se projekt zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických
oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu
práce, a to u absolventů středních i základních škol. V roce 2020 se spojil partner P9 a P10.
V roce 2020 organizace obdržela další zálohu ve výši Kč 2.280.000 a bylo čerpáno celkem Kč 2.475.425,52.
ÚZ 253 – účelové prostředky na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a
výsledků projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“
V roce 2018 se organizace stala partnerem s finančním příspěvkem ve výši Kč 443.925,83 (částka odpovídá 5%
z celkových způsobilých nákladů na projekt) v projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“.
Projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který
analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na
vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I. V průběhu tří
let, tj. od 01.07.2018 do 30.06.2021 se projekt zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických
oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu
práce, a to u absolventů středních i základních škol.
V roce 2020 se spojil partner P9 a P10.
V roce 2020 organizace obdržela další zálohu ve výši Kč 120.000 Kč a bylo čerpáno celkem Kč 130.285,54.
ÚZ 206 – účelové prostředky na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení v rámci akce „Modernizace
ICT a metodická podpora v oblasti ICT – PO MSK“
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Cílem účelového příspěvku bylo podpořit nákup notebooků ve školách z důvodu rozmachu distanční výuky
s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. Organizace obdržela příspěvek ve výši Kč 60.000, který
využila v plném rozsahu již v roce 2020 pořízením notebooků.
ÚZ 206 – účelové prostředky na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce „Modernizace ICT a metodická
podpora v oblasti ICT – PO MSK“
Cílem účelového příspěvku bylo podpořit modernizaci a rozvoj ICT ve školách z důvodu rozmachu distanční výuky
s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021. Organizace obdržela příspěvek ve výši Kč 30.000, který
využila v plném rozsahu již v roce 2020 pořízením notebooků.
ÚZ 0 – účelové prostředky na zvýšené výdaje na dezinfekční prostředky
V roce 2020 obdržela organizace účelové prostředky ve výši Kč 10.000. Tyto prostředky byly zahrnuty do
příspěvku na provoz z důvodu zvýšených nároků na dezinfekci v důsledku koronavirové krize. Časová použitelnost
příspěvku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Organizace tyto prostředky vyčerpala efektivně a v souladu s účelem
ÚZ – provozní náklady
V roce 2020 organizace obdržela příspěvek od zřizovatele na provozní náklady ve výši Kč 7.506.000 s časovou
použitelností 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Organizace vyčerpala pouze Kč 6.045.309,40. Bohužel díky koronavirové
krizi a dalším faktorům se nepodařilo vyčerpat celý provozní příspěvek do 31. 12. 2020. Nevyčerpanou část ve
výši Kč 1.460.690,60 nebylo možno zřizovateli vrátit a zůstala organizaci ve výnosech, čímž ovlivnila výši výsledku
hospodaření.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci.
Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2020 byly organizaci přiděleny na mzdové prostředky na platy ve výši
Kč 38.172.974, na ostatní platby za provedenou práci a odstupné z důvodu strukturálních změn ve výši Kč
697.730, na zákonné odvody ve výši Kč 13.138.228, FKSP Kč 763.459 a přímé ostatní neinvestiční výdaje ve výši
Kč 472.550.
Financovaná podpůrná opatření uvedená ve výkaze R 44 ‐ 99:
Asistent pedagoga – výše úvazku 0,75 – celkový počet zaměstnanců 1 ve třídě, ve které se vzdělává žák
se zdravotním postižením.
Pedagogická intervence ve škole 3 hodiny týdně do 30. 6. 2020.
Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků
od rozpisu přímých výdajů pro rok 2020.
Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2020 ze všech zdrojů financování, které měla organizace
k dispozici, činil Kč 42.056,00, u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč 24.369,00.
Celkový přepočtený stav zaměstnanců činil 89,9545 osob, z toho 56,7625 tvořili pedagogičtí pracovníci a 33,1920
nepedagogičtí pracovníci.
Limit počtu zaměstnanců z ÚZ 33353 byl zřizovatelem stanoven na 90,83 osob. Limit počtu pracovníků z ÚZ 33353
byl dodržen.
Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení průměrného platu u pedagogických pracovníků cca o Kč 3.611,00
a u nepedagogických pracovníků cca o Kč 1.909,00.

Strana 13

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření
V tabulce č. 2 byl porovnáván plán roku 2020 se skutečností.
Náklady a výnosy roku 2020 se vyvíjeli odlišně od plánu v podstatné míře. Je to zejména z důvodu sloučení dvou
příspěvkových organizací – „průmyslové školy“ se „školou automobilní“. Plán byl tvořen „školou průmyslovou“,
která v čase tvorby plánu nebyla seznámena s chodem „školy automobilní“. Během roku 2020 docházelo k ladění
pochodů v nově vzniklé organizaci, k optimalizaci komunikace a hledání cest, to se také odrazilo na jiném vývoji
hospodaření, než se původně předpokládalo. Nemalý vliv na odchylku od plánu měla také tzv. koronavirová krize,
díky níž byl v roce 2020 dvakrát vyhlášen nouzový stav v republice, zákaz přítomnosti žáků ve výuce,
nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti díky překážce na straně zaměstnavatele apod. Vliv na vývoj měla také
informace zřizovatele o převzetí činnosti domova mládeže „SPgŠ a SZŠ“ v Krnově, kdy organizace neměla přesné
informace a tato nejistota ohledně vývoje, měla také vliv na vývoj výsledku hospodaření.
Komentář k nákladové části:
Spotřeba materiálu ‐ reálná hodnota byla nižší o 38,95 %, tj. o Kč 1.758.484,97. Tento rozdíl byl způsoben hlavně
tím, že se nekupovaly potraviny, protože školní jídelna včetně kuchyně nebyla v provozu – zde je propad
o 46,13 %. Také byly nižší požadavky na kancelářské potřeby a vybavení lékárniček z důvodu nepřítomnosti osob
v organizaci. Naopak se v plánu nepočítalo s provozem automobilů v organizaci, kde je odchylka od plánu ve výši
100 %.
Spotřeba energie – odchylka od plánu je nižší o 17,43 %, tj. o Kč 659.734,63. Organizace měla nižší spotřebu všech
druhů energie od vody, tepla, plynu až po elektrickou energii. Důvodem je nepřítomnost osob v organizaci.
Opravy a udržování – reálná hodnota byla nižší o 58,91 %, plánovalo se utratit na opravy a udržování
o Kč 913.141,43 více. Bohužel několik větších oprav nebylo dokončeno v roce 2020 díky koronavirové krizi.
Organizace do poslední chvíle roku 2020 počítala s tím, že opravy budou dokončeny v měsíci prosinci, což se
nestalo.
Cestovné ‐ náklady související s pracovními cestami zaměstnanců byly nižší o 62,82 %, což je 633.856,43 Kč méně
než se plánovalo. Opět to souvisí s koronavirovou krizí. Organizace měla v plánu realizovat výjezdy z projektu
„OKAP“, „Erasmus+“, ať už s žáky na exkurze, stáže do zahraničí nebo pracovní cesty za vzděláním. Téměř vše
bylo pozastaveno.
Ostatní služby – jejich spotřeba byla nižší o 40,73 %, čerpání těchto nákladů bylo opět poznamenáno
koronavirovou krizí, bylo o Kč 1.521.346,46 menší než se plánovalo.
Organizace při plánování nepředpokládala, že sloučení škol vyvolá takovou strukturální změnu, že bude potřeba
vyplácet odstupné. Nakonec bylo odstupné vyplaceno jednomu pedagogickému pracovníkovi a dvěma
nepedagogickým pracovníkům. Také nebylo v plánu čerpat fond odměn, došlo k odchylce vůči plánu
stoprocentním navýšením položky, což činí Kč 66.000.
Úspora byla zaznamenána na položce Jiné sociální pojištění, kde je zaznamenáno zákonné pojištění
zaměstnavatele, ve výši 17,30 %, tj. o Kč 15.029.
Zákonné sociální pojištění bylo vyšší o 16,72 %, tj. o Kč 1.524.597,76. Stejně jako v předešlém případě je důvodem
odchylky od plánu sloučení škol a koronavirová krize.
Daň silniční byla nižší o 31,05 % než ve skutečnosti. Důvodem je vládní nařízení, kdy díky koronavirové krizi došlo
k úpravě v platbách silniční daně.
V plánu se nepočítalo s nákladovou položkou Jiné daně a poplatky. Odchylka od plánu je 100 %, tj. o Kč 2.650.
Organizace po sloučení byla nucena přepsat vozový park a registrovat autoškolu na přejímající subjekt.
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Náklady z drobného dlouhodobého majetku převýšily plán o 10,84 %, což je o Kč 92.908,74. Při tvorbě plánu
organizace nepočítala s příspěvkem od zřizovatele UZ 206 ve výši Kč 90.000 na nákup notebooků.
Ostatní náklady z činnosti byly nižší o 26,80 %, o Kč 276.667,06. Úspora nastala zejména v doplňkové činnosti,
kdy díky koronavirové krizi, byla doplňková činnost v některých měsících zcela pozastavena.
Kurzová ztráta nebyla v plánu, ovšem vývoj na finančním trhu způsobil pokles hodnoty evropské měny
a organizace byla nucena zaúčtovat kurzovou ztrátu ve výši Kč 4.909,52 k 31. 12. 2020. Organizace má bankovní
účet vedený v cizí měně pro projekt „Erasmus+“.
Daň z příjmů byla stanovena, na základě daňového přiznání z příjmů právnických osob za rok 2020
ve výši Kč 179.281,96. Důvodem je nevyčerpaná část provozního příspěvku ve výši Kč 1.460.690,60.
Komentář k výnosové části:
Výnosy z prodeje vlastních výrobků byly nulové. Odchylka byla mínus 100 %. Z důvodu koronavirové krize nebyly
realizovány prodeje ani výroba vlastních výrobků.
Výnosy z prodeje služeb zaznamenaly odchylku 44,37 % od plánu, opět díky koronavirové krizi nastal propad ve
výnosech za ubytování ve výši 100 %, díky tomu, že se plán tvořil, před sloučením škol, organizace zaznamenala
stoprocentní pokles ve výnosech za stravování.
Výnosy z pronájmů jsou nižší, než se plánovalo o 39,13 %, což činí Kč 131.095,62 v doplňkové činnosti vlivem
koronavirové krize.
Výnosy z prodeje materiálu jsou nulové, o 100 % nižší, tj. o Kč 5.000 než se plánovalo, opět díky sníženému
provozu v organizaci.
Výnosy z prodeje DDHM byly v plánu ve výši Kč 8.000, došlo k poklesu o 91,78 %, tj. o Kč 7.342. Prodány byly jen
pákové nůžky, které organizace dvacet let pronajímala. Byly prodány nájemci za tržní hodnotu ve výši Kč 658 bez
DPH.
Čerpání fondů nebylo v plánu, odchylka je 100 %. Organizace čerpala fond odměn ve výši Kč 66.000.
Finanční výnosy – úroky – došlo k poklesu výnosu finančních prostředků, což organizace nepředpokládala a to
o 20,32 %, tj. o Kč 17.252,84. Odchylka vznikla nesprávným odhadem vývoje finančního trhu.
Kurzový zisk – byl v plánu ve výši Kč 1.000, bohužel vývoj na finančním trhu způsobil, že organizace neměla zisk
v souvislosti s projektem „Erasmus+“, ale ztrátu. Odchylka od plánu je ve výši 100 %.

5. Péče o spravovaný majetek
Informace o nemovitém majetku ve správě organizace
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu
hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova
mládeže a budova CNC dílny. Sloučením škol se nemovitý majetek organizace rozšířil o areál Opavská 49
a Opavská 34 v Krnově.
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku
Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2020 použito celkem Kč 636.858,57.
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Byly provedeny opravy vozového parku, v budově domova mládeže DM C byly vyměněny dveře na pokojích,
vyměněny skříňky na boty, oprava vodovodního potrubí ve sklepě.
Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu např. malování kuchyně,
jídelny a domova mládeže, opravy žaluzií, opravy strojů a zařízení
Dále se organizace pustila do opravy třídy na výuku CAD/CAM a třídy pro výuku polytechniky. Opravy byly
naplánovány tak, aby k jejich celkové realizaci došlo v roce 2020. Bohužel díky koronavirové krizi opravy byly
dokončeny až v lednu 2021.
Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech
Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od 1. 1. 2011 řešeno uzavřením centrálních pojistných
smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových
organizaci s Českou spořitelnou a.s.
V roce 2020 nedošlo k žádné pojistné události na majetku.
Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise
Termín provedení fyzické inventarizace byl k 31. 12. 2020 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku
a pohledávek příspěvkové organizace. O provedené inventarizaci byla vyhotovena závěrečná inventarizační
zpráva. K provedené inventarizaci jsou doloženy úplné a průkazné inventurní soupisy, které byly vyhotoveny
dílčími inventarizačními komisemi po provedených fyzických a dokladových inventurách. Byla provedena
rekapitulace stavu inventarizovaných účtů, respektive srovnání konečných stavů účtů k 31. 12. 2020 v účetnictví
se stavy účtů zjištěnými při inventarizaci. Při inventarizaci byly doladěny administrativní chyby, ke kterým došlo
při sloučení organizací. V dílčích zápisech bylo konstatováno, že s majetkem je hospodárně zacházeno.
Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku
Uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná
se zejména o pronájem školnického bytu, učebny, popř. nebytových prostor, organizace pronajímá tělocvičny
a cvičebnu na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Uzavřené
smlouvy jsou zadávány do aplikace FaMa+ a jsou vždy při změně v aplikaci aktualizovány.
V roce 2020 činily výnosy z pronájmu nemovitosti a nemovitých částí Kč 285.150,86.
Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá.

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
zprostředkování.
Ubytovací služby.
Obchodní činnost včetně zprostředkování.
Zámečnictví.
Obráběčství.
Truhlářství.
Výroba a opravy čalounických výrobků.
Pronájem majetku.
Svářečské kurzy včetně přezkoušení.
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy.
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12.
Hostinská činnost.
13.
Provoz autoškoly.
14.
Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Celkové náklady v roce 2020 v doplňkové činnosti činily Kč 987.080,50. Celkové výnosy v roce 2020 v doplňkové
činnosti činily Kč 1.416.371,96. Rok 2020 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným
výsledkem hospodaření ve výši Kč 429.291,46.
Doplňková činnost
Svářečské kurzy a přezkoušení
Provozování TV …
Ubytovací služby
Pronájem majetku
Hostinská činnost
Provoz autoškoly
Celkem

Výnosy v Kč
754.104,78
155.800,86
96.495,74
129.350,43
270.033,38
10.586,77
1.416.371,96

Náklady v Kč
617.338,56
26.763,14
33.152,29
72.618,55
232.767,16
4.440,80
987.080,50

Hospodářský výsledek v Kč
136.766,22
129.037,72
63.343,45
56.731,88
37.266,22
6.145,97
429.291,46

Ostatní okruhy doplňkové činnosti nebyly v roce 2020 provozovány z důvodu nulové poptávky.
Vývoj doplňkové činnosti byl velmi ovlivněn koronavirovou krizí.

Rozbor jednotlivých okruhů doplňkové činnosti:
Pořádání svářečských kurzů včetně přezkoušení – zisk činil Kč 136.766,22. V průběhu roku 2020 se konaly různé
druhy svářečských kurzů a přezkoušení. V dalších letech očekáváme minimálně obdobný vývoj.
Pronájem majetku a provozování TV – organizace pronajímá dvě tělocvičny, jednu cvičebnu. Tato činnost přinesla
organizaci zisk ve výši Kč 129.037,72. Dále organizace pronajímala v roce 2020 jeden školnický byt, což přineslo
hospodářský výsledek ve výši Kč 29.352,00 a pronájem prostor pro nápojové a stravovací automaty, nebytové
prostory pro provozování bufetu a pronájem trafostanice přinesl zisk ve výši Kč 27.379,88.
Ubytovací služby na domovech mládeže přinesly organizaci zisk ve výši Kč 63.343,45. V průběhu roku 2020 naše
organizace zajišťovala ubytování a stravu v měsíci červnu pro účastníky akce TJ Lokomotiva Krnov, z. s., také
účastníky akce pro Šachy Krnov, z.s. a v měsíci říjnu pro akci pořádanou VO Slezská orlice, z.s.
Hostinská činnost ve školní jídelně zajistila organizaci v roce 2020 zisk ve výši Kč 37.266,22. V průběhu roku 2020
odebíralo stravu několik subjektů pravidelně a také jsme zajišťovali stravu pro účastníky akcí ubytovaných u nás
na domovech mládeže.
Provoz autoškoly – organizace svým žákům, jimž se nepodařilo složit zkoušky v řádném termínu, poskytuje
v rámci této doplňkové činnosti další možnost složit zkoušku úspěšně v dalším termínu. Tato činnost organizaci
přinesla zisk ve výši Kč 6.145,97.
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Vývoj celkových nákladů v doplňkové činnosti v letech 2015–2020 v tis. Kč:
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Vývoj celkových výnosů v doplňkové činnosti v letech 2015 ‐ 2020 v tis. Kč:
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Vývoj výsledku hospodaření v doplňkové činnosti v letech 2015 ‐ 2020 v tis. Kč:
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7. Peněžní fondy
Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy.

Fond odměn
Výše fondu k 1. 1. 2020 byla Kč 231.394. Dne 1. 1. 2020 došlo ke sloučení se Střední školou automobilní, která
přinesla do fondu prostředky ve výši Kč 61.146. Do fondu během roku byly převedeny finanční prostředky
ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč 59.000. Fond byl čerpán na odměny ve výši Kč 66.000. K 31.
12. 2020 je fond odměn ve výši Kč 285.540. Fond odměn je finančně krytý.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Výše fondu k 1. 1. 2020 byla K4 376.225,12. Dne 1. 1. 2020 došlo ke sloučení se Střední školou automobilní, která
přinesla do fondu prostředky ve výši Kč 520.482,23. V roce 2020 byl do rezervního fondu převeden zlepšený
výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši Kč 241.478,53. V roce 2020 nebyl rezervní fond čerpán. Výše rezervního
fondu k 31. 12. 2020 činila Kč 1.138.185,88. Rezervní fond je finančně krytý.

Rezervní fond z ostatních titulů
Tento fond k 1. 1. 2020 byl nulový. Po sloučení škol došlo k převodu peněžních prostředků ze Střední školy
automobilní ve výši Kč 23.829,85. Čerpání je v roce 2020 nulové. Konečný zůstatek v roce 2020 je Kč 23.829,85.
Fond je finančně krytý.

Fond investic
Výše fondu k 1. 1. 2020 byla Kč 1.903.852,91. Fond investic byl tvořen v roce 2020 převodem zůstatku ze Střední
školy automobilní ve výši Kč 7.457.259,56 a ve výši odpisů DM Kč 1.335.856,20. Fond byl čerpán na nákup
dlouhodobého majetku nehmotného ve výši Kč 123.783 ‐ licence Multisim pro projekt „Odborné, kariérové
a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Dále byl čerpán na pořízení SW Croseus a zvedák
do autodílny ve výši Kč 248.416,41.
Výše fondu k 31. 12. 2020 činila Kč 10.324.769,26. Fond investic je finančně krytý.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Výše fondu k 1. 1. 2020 byla Kč 366.394,22. Fond byl navýšen o zůstatek fondu ze Střední školy automobilní ve
výši Kč 661.932,12. Dále byl tvořen ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů
ve výši Kč 770.235,64. Fond byl čerpán ve formě příspěvku na stravování zaměstnanců ve výši Kč 108.805,11,
příspěvek pro zaměstnance na kulturu, tělovýchovu a sport byl ve výši Kč 51.709,97, rehabilitace a vitamínové
balíčky pro zaměstnance ve výši Kč 61.300.
Výše fondu k 31. 12. 2020 činila Kč 1.576.746,90. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý.
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8. Pohledávky
Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky.
Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč 11.668,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace
pro případ její úhrady.
Organizace má pohledávky pouze krátkodobé ve výši Kč 14.235.563,53, z toho za odběrateli ve výši Kč
169.968,31, nárok na nadměrný odpočet z titulu DPH ve výši Kč 71.868, náklady příštího období ve výši Kč
94.937,03 Kč (jde o zaplacené zálohy na odbornou literaturu, inzerci a propagaci apod.) a na dohadných účtech
aktivních, kde jsou nedočerpané dotace ve výši Kč 13.895.191,83.
Žádné pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok organizace nemá.

9. Závazky
Z celkového objemu závazků nemá organizace závazky po lhůtě splatnosti.
Organizace vykázala k 31. 12. 2020 závazky v celkové výši Kč 24.279.835,83. Z toho výše dlouhodobých závazků
ve výši Kč 17.256.764,88 je tvořena dlouhodobě přijatými zálohami na transfery jako jsou „Šablony“ ve výši Kč
970.053, „Erasmus+“ ve výši Kč 1.831.498,53 a „OKAP“ ve výši Kč 14.455.213,35.
Krátkodobé závazky jsou k 31. 12. 2020 ve výši Kč 7.023.070,95. Tato částka je tvořena závazky vůči dodavatelům
ve výši Kč 488.974,78, krátkodobě přijatými zálohami ve výši Kč 876.878 převážně za ubytování a stravování,
závazky vyplývající z prosincových platů ve výši Kč 5.042.290, povinnost uhradit daň z příjmů právnických osob
ve výši Kč 167.170, ostatní krátkodobé závazky včetně dohadných účtů a výnosů příštího období jsou ve výši Kč
118.758,17.
Další závazky organizace nemá.

D. Výsledky kontrol
Hasičský záchranný sbor MSK
V září 2020 proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly
bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Organizace nemá vyhovující doklad o
požárně bezpečnostním řešení na domově mládeže DM C. Situace je stále v řešení.
Systém finanční kontroly
V organizaci uplatňován na základě směrnice. Od září došlo ke změně vedení systému finanční kontroly a to
prostřednictvím Croseus cloud.

E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2020 měla organizace dle výše uvedeného zákona stanoven povinný podíl ve výši 3,57 osob, který
splnila.
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F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2020 bylo na základě žádostí vystaveno 19 ks duplikátů dokladů o vzdělání. Organizace zaznamenala
výnos ve výši Kč 2.231,34.

G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců
příspěvkové organizace se zprávou o činnosti
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – část II. Hospodaření organizace za rok 2020 byla
projednána školskou radou dne 11. 3. 2021.
S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy na poradách úseků dne 15. 3. 2021.
Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách školy a v tištěné podobě je zpřístupněna v kanceláři školy.

H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace
Stravování zaměstnanců bylo v roce 2020 převážně realizováno ve vlastním stravovacím zařízení, tj. školní jídelně.
Zaměstnanci naší organizace hradili výši stravného v souladu s vyhláškou 84/2005 Sb., tak, že náklady provozní
hradila v plné výši naše příspěvková organizace ze svého rozpočtu. Výpočet ceny oběda pro zaměstnance:
Leden až duben 2020
Náklad na potraviny bez DPH
DPH a zaokrouhlení
Příspěvek FKSP
Konečná cena pro zaměstnance zaokrouhlená na
celé Kč

26,09 Kč
3,34 Kč
10,43 Kč
19 Kč

Od května 2020 došlo ke snížení sazby DPH a byla stanovena nová cena.
Náklad na potraviny bez DPH

26,09 Kč

DPH a zaokrouhlení

1,64 Kč

Příspěvek FKSP

9,73 Kč

Konečná cena pro zaměstnance zaokrouhlená na
celé Kč

18 Kč

V době prázdnin školní jídelna svůj provoz přerušila a závodní stravování je zajišťováno náhradním způsobem ve
veřejných stravovacích zařízeních a to pomocí stravenek firmy EDENRED CZ, s. r. o. Při náhradním stravování
hradí zaměstnanci za stravenku Kč 17, příspěvek z FKSP byl Kč 10 a naše organizace hradila 55 % z ceny stravenky,
což je Kč 33. Hodnota stravenky byla Kč 60.
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I. Tabulková část včetně finančních výkazů
Viz přiložené dokumenty na Portálu MSK v Rejstříku PO.

Přílohy
Organizační a funkční schéma školy
Závěrečná inventarizační zpráva
Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení
Tabulka č. 1:
Tabulka č. 2:
Tabulka č. 3:
Tabulka č. 5:
Tabulka č. 6:

Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled o plnění plánu hospodaření
Tvorba a použití peněžních fondů ‐ formulář EKO007
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – formulář EKO002
Doplňková činnost – formulář EKO003

Formulář SK405

Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd

Účetní výkazy
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření
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Stupeň řízení

ORGANIZACNÍ A FUNKČNÍ SCHÉMA ŘÍZENÍ ŠKOLY

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování ‐
zástupce statutárního orgánu

Zástupce ředitele pro teoretické
vyučování

2.

3.

4.

Ředitel

Zástupce ředitele pro
praktické vyučování (zatím
neobsazeno)

Vedoucí učitel
odborného
výcviku

1.

Vedoucí
domova
mládeže

Učitelé

Učitelé
praktického
vyučování

Školní
metodik
prevence

Koordinátor
EVVO

Asistent
pedagoga

Koordinátor
ICT

Metodik
ICT

Učitelé

Učitelé
praktického
vyučování

Vychovat
elé

Učitelé
odborného
výcviku

Učitelé
odborného
výcviku

Učitelé
autoškoly

Zástupce ředitele pro hospodářské a nepedagogické
činnosti

Vedoucí školní
jídelny

Vedoucí účetní

Vedoucí
autoškoly

0.
Pracovníci

Zástupce ředitele pro
ekonomické činnosti

Vedoucí kuchařka

Skladová
účetní,
pokladní

Účetní

Mzdová
účetní

Kuchařky

Pomocné
kuchařky

Vedoucí údržby a
úklidu

Uklízečky

Školník Zásobování

Sklad,
výdejna

Výchovný Personalist
poradce
a

