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Úvod: 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace vykonávající činnost školy za uplynulý rok 2020 je 

zpracována v souladu s článkem 9, odst. 6, Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly 

zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem a v souladu s prováděcím předpisem – Plánování a 

zpráva o činnosti příspěvkové organizace ve znění doplňku č. 2. 
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Základní údaje v organizaci 
Organizace je školou zřízenou Zřizovací listinou ZL/196/2001. Jejím hlavním posláním je výchova a 

vzdělávání žáků ve středním vzdělávání, ukončeném výučním listem a maturitní zkouškou. Žákům 

nabízíme možnost vzdělání v 7 tříletých učebních oborech a dvou čtyřletých maturitních oborech.  

Tento hlavní úkol škola zabezpečovala ve školském zařízení, které je majetkem zřizovatele a které má 

škola ve správě. Dále škola zabezpečovala ubytování a stravování vlastních žáků a studentů z jiných 

škol ve školním ubytovacím a stravovacím zařízení s cílem maximálně využít kapacity všech zařízení a 

zaměstnanců školy. Tento úkol škola splnila v celém rozsahu. Škola a školská zařízení školy slučuje 

Střední odborné učiliště stavební, Domov mládeže a Školní jídelnu. 

K jednotlivým součástem podrobněji: 

Střední odborné učiliště stavební: ve školním roce 2019/2020 se ve škole vzdělávalo do 31. 8. 2020 

celkem 295 žáků, od 1. 9. 2020 pak 324 žáků. Žáci byli rozděleni ve školním roce 2019/2020 – do 31. 8. 

2020 do 13 tříd a ve školním roce 2020/2021 – od 1. 9. 2020 také do 13 tříd podle studijních a učebních 

oborů v souladu s rejstříkem škol. V denním studiu v  oborech vzdělávání s výučním listem škola 

vzdělává žáky oborů: Elektrikář silnoproud, Instalatér, Klempíř, Pokrývač, Tesař, Truhlář a Zedník. Od 

školního roku 2006/2007 vzdělává žáky v oboru vzdělávání s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a 

nábytkářské výroby. Žáci tohoto oboru, kteří nastoupili od školního roku 2016/2017, mají navíc 

možnost po třech letech studia složit závěrečnou učňovskou zkoušku z oboru truhlář a získat výuční 

list. Ve školním roce 2019/2020 této možnosti již po druhé využili žáci třídy s označením – 3MO, oboru 

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Ke zkoušce se přihlásilo 9 žáků a všichni závěrečnou zkoušku 

úspěšně vykonali. Poté pokračují ve studiu čtvrtého ročníku a připravují se na maturitní zkoušky. Od 

školního roku 2008/2009 škola vzdělává žáky v oboru vzdělávání s maturitní zkouškou Mechanik 

instalatérských a elektrotechnických zařízení. Podrobnosti o počtech žáků v jednotlivých třídách a 

ročnících jsou publikovány ve statistických výkazech a ve Výroční zprávě o činnosti ve školním roce 

2019/2020. 

Domov mládeže: zajišťoval v hodnoceném roce ubytování v průměru v I. pololetí pro 54 žáků, ve II. 

pololetí 45 žáků naší školy a také jiných opavských středních škol včetně žáků vyšší odborné školy a 

církevní konzervatoře. Podrobnosti jsou uvedeny ve statistickém výkaze. Zbývající ubytovací kapacity 

se snažíme využívat k příležitostnému ubytování z řad veřejnosti, převážně sportovními kluby a oddíly 

či jinými zájmovými sdruženími občanů. V loňském roce 2020 vzhledem k omezením souvisejícím 

s pandemií Covid 19 bylo poskytování těchto služeb pro veřejnost značně omezeno. 

Školní jídelna: zabezpečovala přednostně stravování pro žáky školy, pro ubytované žáky a studenty 

v Domově mládeže (v průměru pro 220 žáků při běžném chodu školy), závodní stravování pro 

zaměstnance školy a ve volné kapacitě poskytovala  stravovací služby cizím strávníkům - veřejnosti. 

Číselné údaje jsou uvedeny ve statistickém výkaze.  I tuto oblast zasáhla vládní omezení  s pandemií 

Covid 19 – v době distanční výuky nebo při omezeném počtu ročníků  v prezenční výuce  se  počet 

stravujících diametrálně snížil. 

Veškerou činnost hlavní i doplňkovou škola a školská zařízení zajišťovala s počtem 58,852 zaměstnanců 

v hlavní činnosti, 0,850 zaměstnanců v doplňkové činnosti a v ostatních zdrojích 0,000. 

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 
Podrobné vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla škola zřízena, bylo obsahem „Výroční zprávy 

o činnosti školy za školní rok 2019/2020“. 
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Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

Náklady. Výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření 
Při čerpání prostředků se snažila škola postupovat maximálně hospodárně. V hlavní činnosti bylo 

dosaženo reálného zisku 257.416,60 Kč, v hospodářské činnosti pak  zisk 152.121,-- Kč. dosažen z 66,31 

Zisk v hlavní činnosti je dán úsporou provozních výdajů v důsledku epidemiologických opatřeních 

přijatých vládou v průběhu celého kalendářního roku. Počínaje 11. březnem bylo několikrát převedeno 

denní studium  na distanční formu a tak nepřítomností žáků a potažmo pedagogických pracovníků, 

došlo k úspoře v téměř všech složkách nákladů ale adekvátně došlo samozřejmě i ke značnému 

propadu jednotlivých složek výnosů.  Zřizovatel na tuto vypjatou situaci zareagoval úpravou dotačního 

titulu na provoz, který v polovině roku  u svých příspěvkových organizací snížil, v našem případě o cca 

7 % .  Je záměr vzniklý zisk převést prostřednictvím rezervního fondu do fondu investičního a 

prostředky následně využít při plánované rozsáhlé rekonstrukci budovy domova mládeže. Hospodářská 

činnost byla  samozřejmě také  postižena vzniklou situací. Snížil se objem poskytnutých ubytovacích a 

stravovacích služeb, byl dlouhodobě uzavřen provoz bufetu. Beze změny probíhal kontinuálně   

pronájmem  prostor a poskytnutím práv umístění, z něhož zisk tvořil 86,95 %  celkového zisku. Dalších 

7,07 % pak  zisk z poskytovaných ubytovacích a stravovacích služeb, 1,46 % provozování bufetu a  4,52 

% tvoří zisk z drobných stavebních zakázek.   

Zásadní změny objemů jednotlivých nákladových a výnosových položek viz. odstavec „Komentář 

k přehledu o plnění plánu hospodaření“. 

Škola má uzavřené smlouvy pro umístění technického zařízení na střeše výškové budovy školy. Jedná 

se o instalaci antén pro signalizaci, pro pozemní  vysílání a  pro přenos internetu. Současně s těmito 

právy užívání jsou účtovány  služby s tím související, zejména spotřeba el. energie.  
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Výnosy a náklady v hlavní činnosti 
       

v tis. 
Kč 

     

  
  
  

 ÚZ 

ze státního rozpočtu z rozpočtu zřizovatele  vlastní zdroje projekty   

33353 33038 33079  0 205 206 144 5   CELKEM 

Náklady 37 694,38 8,50 493,50 0 5 895,58 1 386,80 0 914,51 5  118,89 0 0 47 330,71 

sk. 50 - spotřeba materiálu  42,41    1 222,98    2 770,41    

 - spotřeba energií     1 284,49    397,74    

sk. 51 - služby 104,30    2 159,42   4,51 417,79    

sk. 52 - mzdové náklady vč. odvodů 37 083,89 8,50 493,50  429,20    555,56    

sk. 53 - daně a poplatky     2,30        

sk. 54 - ostatní náklady 8,32    120,45   910,00 217,49    

sk. 55 - odpisy, drobný majetek 455,46    666,63 1 386,80   759,90    

sk. 56 - finanční náklady             

sk. 59 - daň z příjmu     10,11        

              

Výnosy 37 694,38 8,50 493,50 0 6 153,00 1 386,80 0 914,51 5 118,89 0 0 47 330,71 

sk. 60 - vlastní výkony a zboží         3 632,70    

sk. 64 - čerpání fondu,  
 ostatní výnosy z činnosti 

        
656,55    

sk. 66 - finanční výnosy         111,64    

sk. 67 - transféry 37 694,38 8,50 493,50  6 153,00 1 386,80  914,51 718,00    

 - přesun prostředků              

+Zisk /- ztráta  0,00 0,00 0,00 0,00 257,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Výsledek hospodaření 
V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření. 

Celkem 409 537,60 Kč 

z toho hlavní činnost 257 416,60 Kč 

doplňková činnost 152 121,00 Kč 

Dosažený hospodářský výsledek navrhuje škola rozdělit následovně: 

příděl do rezervního fondu  379 537,60 Kč 

příděl do fondu odměn   30 000,00 Kč 

zisk celkem 409 537,60 Kč 

Čerpání účelových dotací 
Rozpisem závazných ukazatelů byly škole uloženy ukazatele na rok 2020 takto: 

Rok 2020 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v  Kč 
Přímé výdaje 37 694 376 37 694 376 

z toho: prostředky na platy 27 002 295 27 002 295 

 OON       165 880      165 880 

 zákonné odvody vč.FKSP    9 722 955 9 697 428 

 ONIV  přímý         803 246   828 773 

Provozní výdaje     8 507 000            8 507 000 

v tom: provozní náklady     6 153 000            6 153 000 

účelové prostředky na krytí 
odpisů 

    1 388 000            1 388 000 

účelové prostředky na stipendia         882 000     882 000 

                  Estetizace vstupních prostor             9 000         9 000 

                  ICT notebooky do škol           45 000                   45 000 

                  Prostředky na podporu 
modernizace a rozvoje ICT 

          30 000                  30 000 

Rekonstrukce domova mládeže         284 350     284 350 

Oplocení dílen         300 000                300 000 

Závazné ukazatele s časovou použitelností do 31.12.2020 byly splněny. Mzdové prostředky byly 

čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů vč. FKSP vznikla úspora 25.527,-- Kč, která byla použita 

na vyšší čerpání položky přímý ONIV  (náhrady za dočasnou prac. neschopnost, náklady na povinné 

úrazové pojištění zaměstnanců, maturitní a závěrečné zkoušky, učební pomůcky pro teoretické 

vyučování).  Pro ukazatele, jež lze časově uplatnit v následujícím  účetním období byla skutečnost rovna 

nule. Konkrétně se jedná o příspěvek na vyplácení stipendií pro školní rok 2020/21, estetizace 

vstupních prostor a ICT vybavení. Celkově byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy.  

V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 2020 ve výši 63,330 osob. 

Dosažená skutečnost činí 59,702 přepočtených osob, to je o 3,628 zaměstnance méně. 

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 
Účelové prostředky – čerpání v tis. Kč. 
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 2019 2020 index 

Prostředky na platy  22 515,71 27 002,29 1,20 

                                                       pedagogové 17 570,29 20 928,95 1,19 

 nepedagogové 4 945,41 6 073,34 1,23 

OON 85,00 165,88 1,95 

 pedagogové 24,32 130,07 5,35 

 nepedagogové 60,68 35,81 0,59 

Zákonné odvody č. FKSP 8 086,03 9 722,96 1,20 

ONIV přímý  280,27 803,25 2,86 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 30 967,01 37 694,38 1,22 
 

Plánované prostředky státního rozpočtu byly čerpány v poskytnuté výši. Byla dodržena pravidla účelu 

čerpání poskytnutých dotací. V přímých nákladech došlo u pedagogických i nepedagogických 

pracovníků k nárůstu mzdových prostředků (v rámci celoplošné úpravy mezd v resortu školství). 

Meziroční index je zkreslen o pohyblivou položku počtu zaměstnanců. Položka ostatních osobních 

nákladů se téměř zdvojnásobila. Je to dáno potřebností  zaměstnávat osoby na krátkodobé pracovní  

poměry pro zajištění školního vzdělávacího programu v plném rozsahu.  Při  změně financování 

školských zařízení,  jsme alternativě uzavřeli  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

třemi pedagogickými pracovníky ( 2 učitelé pro teoretickou výuku  a jeden učitel odborného výcviku).  

S ohledem na skladbu žáků v oborech a předpokládaný vývoj v dalším školním roce se očekává 

převedení těchto dohod na plný pracovní poměr.  Současně byla uzavřena dohoda o provedení práce 

také s pomocnou silou do školní kuchyně. Z přímého ONIVu v roce 2020 bylo hrazeno zákonné pojištění 

za zaměstnance, náhrady za dočasné pracovní neschopnosti a největší část tvořilo nákup učebních 

pomůcek pro teorii ( 509,24 tis. Kč) a praxi (92,93 tis. Kč).  Celková výše přímého ONIVu v meziročním 

srovnání značně vzrostla v důsledku změny způsobu financování ve školském sektoru. 

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 
Čerpání prostředků v tis. Kč. 

 2019 2020 Index 
Provozní náklady 6 620,00 6 062,00 0,92 

Provozní náklady-zajištění ICT 50,00 50,00  1,00 

Provozní náklady-administrativní zátěž 41,00 41,00  1,00 

Účelové krytí odpisů 1 317,00               1 388,00 1,05 

Účelové prostředky-krajská stipendia 639,50 882,00 1,38 

Pořízení osobního automobilu 200,00 0,00  

Estetizace vchodových prostor školní 
budovy 

0,00 9,00 
 

ICT notebooky do škol 0,00 45,00   

Prostředky na podporu modernizace a 
rovoje ICT 

0,00 30,00  

Celkem 8 867,50 8 507,00 0,96 

Prostředky z rozpočtu zřizovatele byly čerpány v rozepsané výši. V důsledku coronavirových omezení, 

byla na jaře roku 2020 upravena výše základního příspěvku na provoz a sice byl ponížen o 464 tis. Kč. 

V důsledku toho v meziročním srovnání klesl objem prostředků z rozpočtu zřizovatele o 4 % oproti roku 

předešlému.  Čerpání několika titulů bylo přesunuto do roku 2021 – viz. str.6 zprávy.   
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Konkrétně se jedná o :  

 Byl navýšen příspěvek na krytí odpisů DHM a DNM v návaznosti na provedenou rekonstrukci 

školní jídelny a vybudování přístavby dílen pro praktickou výuku na ul. Kylešovská v 

předchozích účetních období. 

 Krajská stipendia – v roce 2020 bylo vyplaceno celkem 910 tis. Kč za I. a II. pololetí šk.roku 

2019/2020. Zřizovatel poskytl v roce 2019 586 tis. a  v roce 2020 324 tis. Kč na krytí  této. Pro 

školní rok 2020/2021 byla zřizovatelem přiznána částka 558 tis. Stipendijní řád přiznává nárok 

na stipendium ve formě motivační a prospěchové složky žákům oborů klempíř, pokrývač, tesař, 

zedník, operátor dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik instalatérských a 

elektrotechnických zařízení.  

 Estetizace vstupních prostor – cílem tohoto dotačního titulu je zlepšit estetické a kulturní pojetí  

vstupních prostor hlavní budovy školy.  

  ICT vybavení -  v návaznost na vzniklou pandemickou situaci ministerstvo rozhodlo o rozdělení 

finančních prostředků na nákup nových zejména notebooků jakožto podpora distanční výuky. 

Mzdové náklady průměrný plat 
Čerpání mzdových nákladů bylo v roce 2020 následující: 

 hlavní činnost zaměstnanci 27 402 145,- Kč 

  OON      165 880,- Kč 

  žáci      162 850,- Kč 

 doplňková činnost       198 162,- Kč 

Průměrný výdělek zaměstnanců školy v hlavní činnosti v Kč: 

 2019 2020 + / - index  

pedagogové 39 336 43 316 + 3 980 1,10 

ostatní 23 663  28 354 + 4 691 1,20 

SOU celkem 33 887 38 801 + 4 914 1,15 

Mzdové prostředky byly čerpány v rozepsané výši. Souhrnně vzrostly a to díky jednak celoplošnému 

navýšení mezd Ministerstvem školství a jednak  poskytnutím účelových prostředků v souladu 

s rozvojovým programem MŠMT  na podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do 

nároku PHmax (účel. znak ÚZ 33079) v celkové výši 493,50 tis. Kč a dále prostřednictví rozvojového 

programu  ÚZ 33038 – Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedag. pracovníků , v celkové 

výši  8,50 tis. Kč.  Zřizovatel dále   poskytl,  jako každoročně, jednorázový příspěvek na posílení 

mzdových prostředků v rámci provozní dotace příspěvek na administrativní zátěž ve výši 41 tis. Kč.  

Provoz školy byl v hlavní činnosti zajištěn s nižším stavem pracovníků proti normativu o 3,628 osob. 

Průměrná mzda u pedagogů vzrostla o 10 %, u nepedagogů o 20 % .  Souhrnně  za celou organizaci činí 

navýšení konečných 14,50 %. Průměrný plat / mzda v organizaci tak kontinuálně roste již čtvrtým 

rokem. 

V průběhu roku 2020 se neuskutečnily žádné zahraniční  pracovní cesty.  Situaci velmi komplikovala 

špatná hygienická situace v Evropě.  
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Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření (viz Tabulka č.2 přílohy) 
 

Rok 2020 byl z pohledu skutečného čerpání finančních zdrojů versus plán naprosto výjimečný.  Počínaje 

březnem, kdy poprvé došlo k omezení chodu školy v důsledku nepříznivé pandemické situace ve 

společnosti, bylo třeba zcela přehodnotit nákupy v jednotlivých oblastech výdajů. Mimo znatelný 

pokles mnoha druhů nákladů, došlo i k nezanedbatelnému propadu na straně výnosů.  

Kategorii nákladů - srovnání plánu se skutečností vyhodnocujeme takto:   

Celkový objem nákladů vzrostl oproti plánu o 8,69 %. Je to dáno především dofinancováním mzdových 

prostředků ministerstvem i zřizovatelem a poskytnutím mimořádných provozních prostředků ze strany 

zřizovatele . Hned první kapitola -  “Spotřeba materiálu“ zaznamenala citelný propad – jednak díky 

propadu ve spotřebě potravin, ale a to zejména, ve spotřebě materiálu na výuku, která přešla do 

režimu „distanční. Zásluhou změny financování škol z pohledu Ministerstva školství, bylo možno 

nakoupit více učebních pomůcek pro výuku – podařilo se tak pro žáky up-gradovat počítačovou 

učebnu, pro pedagogy zlepšit jejich  vybavenost pro on-line výuku . V položce učebních pomůcek  

oproti plánu bylo profinancován zvýšený nákup odborné literatury pro teoretickou výuku.  V oblasti 

spotřeby energií jsme se snažili o maximální úsporu v době uzavření budov pro žáky. Oproti plánu došlo 

k úspoře 19,17 %.  Další složkou, kterou citelně ovlivnila nastalá situace bylo „Prodané zboží“ 

představující potraviny prodávané ve školním bufetu a  adekvátně k tomu pak i  položka „Výnosy 

z prodaného zboží“. Propad činí 53,90 %, resp. 57,63 %.  Zrealizované opravy  zajistily běžnou údržbu 

provozu budov školy vyjma akce „Rekonstrukce sociálních zařízení „ viz. kapitola níže. Cestovní náklady 

také zaznamenaly propad – 39,02 % oproti plánu.  Oblast služeb – celkově pokles oproti plánu o 21,91 

%.  Kromě stálých (pravidelných) plateb nákladů došlo k úspoře ve všech položkách služeb (např. jen 

za omezení nájmu sportoviště pro výuku úspora 52,52%). Oblast mzdových nákladů naopak 

zaznamenala nárůst díky zmiňované transformaci financování školství.  Zvýšením základních platů a 

mezd se navýšil objem odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dalších sociálních nákladů, tak i tvorby 

FKSP. Celkově se jedná  o 5.451,50 tis.Kč. Odpisy dlouhodobého majetku narostly o nově zařazený 

majetek – pořízený na přelomu let 2019 a 2020., konkrétně o rozšíření vozového parku a  vybudování 

oplocení dílen na ul. Kylešovská. Rozdíl oproti plánu činí 14,29% (280,20 tis. Kč).  Nejprogresivněji 

rostoucí položkou nákladů se pak staly „Náklady z  drobného dlouhodobého majetku“ (účet 558)  a  

„Ostatní náklady z činnosti“ (účet 549) .  Drobný majetek a jeho nárůst oproti plánu – o 704,60 tis.Kč 

je již popsán v souvislosti se změnou financování.  U ostatních nákladů činnosti je dána navýšením 

vyplácených krajských stipendií (o 400 tis.Kč).  

Kategorii výnosů - srovnání plánu se skutečností vyhodnocujeme takto: 

Oproti očekávanému objemu výnosy vzrostly o 9,45 %.   Dominantou jsou dotační tituly poskytnuté  

ministerstvem i zřizovatelem na profinancování mzdových prostředků. Na opačném pólu stojí výnosy 

z činností, jež oproti plánu klesly o 20,01 %.  K propadu  došlo v podstatě ve všech složkách – stravování, 

ubytování , produktivní práce žáků (souhrnně téměř 1.000 tis. Kč).  Za zmínku stojí navýšení  výnosů 

z pronájmů (úprava cen nájemníkům, + 163 tis. Kč).  

Péče o spravovaný majetek 
Dle zřizovací listiny má škola k hospodaření osm objektů, všechny jsou v katastru Opava – Předměstí. 

Během roku jsme zrealizovali opravu  sociálních zařízení ve školní  budově A  za 104,57 tis., proběhla 

2. část opravy střechy za 64,13 tis., vyměnili jsme vrata v budově dílen na ul. Kylešovská  za 42,35 tis.  

Kč, koncem roku se pak uskutečnila výměna dveří v budově A a B za 356,70 tis. Kč  a díky příznivým 
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klimatickým podmínkám byla zrekonstruována zpevněná plocha v areálu dílen na ul. Kylešovská za 

193,50 tis. Kč. Všechny práce na opravách a údržbě jsou nákladově  proúčtovány v položce oprav. 

Majetková vybavenost školy, učeben a dílen se v průběhu roku 2020 modernizovala a vybavila novým 

majetkem za bezmála  2.301 tis. Kč.  Bylo pořízeno užitkové vozidlo Fiat Ducato – 794 tis. kč, výpočetní 

technika za 620 tis.Kč, vybavení dílen praktické výuky – 322 tis.kč, nový nábytek – 147 tis.kč, obnovilo 

se drobné vybavení za 116 tis. Kč.. V hodnotě 302 tis. kč bylo vybudováno nové oplocení dílen na ul. 

Kylešovská.  

V rámci daného roku jsme nerealizovali žádnou  investičních akcí většího rozsahu.  Volné finanční 

zdroje směřujeme k očekáváné komplexní rekonstrukci budovy domova mládeže, avizované na příští 

rok. Další  investice jsou více popsány v kapitole „Peněžní fondy, jejich krytí …“ - odstavec „Investiční 

fond“.   

Veškerý dlouhodobý majetek, vč. podrozvahové evidence byl řádně zinventarizován k 31. 12. 2020 

o čemž byla sepsána závěrečná inventarizační zpráva. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. 

Škola je dle pokynů zřizovatele pojištěna u společnosti Česká pojišťovna a.s. prostřednictvím firmy 

SATUM s. r. o. V roce 2020 nedošlo k žádné závažné pojistné události. Nárokované pojistné události se 

týkaly jen drobných poškození nebo odcizení soukromých věcí žáků, příp. drobných úrazů žáků při 

vyučování. 

Všechny položky majetku viz. účetní výkaz „Rozvaha“. 

  



 

11 
 

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
Doplňková činnosti v tis. Kč 

  2019 

  
Revize 

elektrických 
zařízení 

Stavební 
činnost 

Stravování Ubytování 
Prodej 
zboží 

Práva 
umístění 

 CELKEM 

Náklady 0,00 9,56 241,60 100,67 361,35 377,42  1 090,60 

Výnosy 0,00 15,33 243,62 121,30 374,33 458,89  1 213,47 

Zisk 0,00 5,77 2,02 20,63 12,98 81,47  122,87 

 

Pro srovnání předchozí rok: 

  2020 

  
Revize 

elektrických 
zařízení 

Stavební 
činnost 

Stravování Ubytování 
Prodej 
zboží 

Práva 
umístění 

 CELKEM 

Náklady 0,00 3,29 263,94 34,72 124,87 455,41  882,23 

Výnosy 0,00 10,17 265,46 43,95 127,10 587,67  1034,35 

Zisk 0,00 6,88 1,52 9,23 2,23 132,26  152,12 

Rozsah doplňkové činnosti byl  v roce 2020 poznamenán vládními omezeními v souvislosti s  covidovou 

situací.  Konkrétně - v těchto oblastech: 

 Revize el. zařízení – v daném roce nebyla realizována.  

 Stavební činnost – byla realizována v minimální výši . 

 Stravování, ubytování  – díky omezení provozu  školského zařízení došlo k 50%nímu propadu 

oproti předchozímu kalendářnímu roku.  

 Prodej zboží – stejně jako předchozí bod byl danou situací negativně ovlivněn i drobný prodej 

pečiva, cukrovinek a nealko nápojů v bufetu. Obratově daný kalendářní rok poklesl o 66,04 %.   

 Práva umístění – jediná položka u které došlo k navýšení je příjem organizace z uzavřených 

smluv pro umístění technického zařízení na střeše školy. Jedná se o instalaci antén pro 

signalizaci, pro pozemní vysílání, pro internet. Současně s právy užívání jsou účtovány rovněž 

služby s tím související, zejména spotřeba elektrické energie. Smlouvy se uzavírají s  platností 

jednoho roku.  Navýšení činí 28 %. 

Celkově doplňková činnost vykázala zisk 152,12 tis.  

Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce 

Fond odměn 
Po schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019 Radou Moravskoslezského kraje, byl 

proveden příděl do fondu ve výši 30 tis. Kč. Čerpání fondu nebylo realizováno. 
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Fond FKSP 
 Fond kulturních a sociálních potřeb byl dotován ze mzdových prostředků v zákonné výši. Čerpáním 

fondu bylo přispěno největší měrou na stravování zaměstnanců. Dále byly vyplaceny odměny při 

životních výročích zaměstnanců a byly realizovány kulturní a sportovní akce pro zaměstnance. Osobní 

účty zaměstnanců byly realizovány ve výši 3.500,-- Kč na osobu. Zůstatek fondu je plně kryt finančními 

prostředky na bankovním účtu a v pokladně FKSP. 

Fond rezervní 
Rezervní fond byl navýšen o výsledek hospodaření za r. 2019 ve výši 92,87 tis. Kč. K čerpání fondu 

nedošlo. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky na bankovním účtu. 

Fond rezervní z ostatních titulů 
Tento fond slouží k profinancování školních stipendií dle Stipendijního řádu. V roce 2020  přijala 

organizace příspěvky na stipendia ve výši 122,50 tis. Kč a dále 3 neúčelové dary v hodnotě 15,73 tis. 

Kč. Z fondu pak byly vyplaceny stipendia 94 tis. Kč a byly použity dary 15,73 tis. Kč. Zůstatek fondu je 

plně kryt finančními prostředky na bankovním účtu. 

Investiční fond 
V daném roce byl v rámci investičního fondu: 

 zrealizována výstavba nového oplocení  areálu dílen na ul. Kylešovská  (301,63 tis.Kč) 

 pořízen nový nákladní automobil Fiat Ducato pro zajištění praktické výuky ( 786,14 tis. Kč) 

 při rekonstrukci sociálních zařízení v budově A byla technicky zhodnocena budova (53,65 tis.Kč) 

 proveden odvod do rozpočtu zřizovatele (1.300 tis.Kč) 

Tvorba fondu  odpovídá: 

  hodnotě příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku v daném roce (1 390,30 tis.Kč)  

  investičnímu příspěvku zřizovatele na nákup vozu (584,35 tis.Kč) 

Pohledávky 
Celkový objem pohledávek z obchodního styku činí k 31. 12. 2020 -  226.551,59 Kč. Pohledávky 

dlouhodobé, tj. po splatnosti nad 1 rok, neevidujeme. Pohledávky před splatností jsou tvořeny 

převážnou částí poskytnutím plnění ze smluv o umístění a dále pak výnosy z produktivní práce žáků. 

V době sepsání zprávy byly již zaplaceny ve výši  215.300,44 Kč, tj. 95,03 %. 

 

 

Před splatností celkem: 214 136,67   Po splatnosti celkem: 12 414,92 

  
   

  
 

* do 30 dnů   544,35 

  
   

  
 

* do 60 dnů  11 870,57 

            * do 1 roku  0,00 

  Pohledávky CELKEM 226 551,59     
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Závazky  
Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti tvoří přijaté faktury, jejichž úhrada proběhla v prvním 

lednovém týdnu r.2020.  

Před splatností celkem: 1 111 696,71   Po splatnosti celkem: 1 131,35 

  
   

  
 

* do 30 dnů  1 131,35 

      * do 60 dnů 0,00 

  
   

  
 

* do 90 dnů 0,00 

            * nad 1 rok 0,00  
Závazky CELKEM   1 112 828,06     

Výsledky kontrol 
V průběhu roku 2020 neproběhla v organizaci žádná veřejnoprávní kontrola. 

Vyhodnocení plnění povinného podílů osob se zdravotním postižením 

na celkovém počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá organizacím zaměstnávat pracovníky se změněnou 

pracovní schopností ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců. 

Průměrný přepočtený počet za rok 2020 59,91 osob 

Povinný podíl 4%   2,39 osob 

Zaměstnaní v SOU stavebním Opava   2,99 osob 

Škola povinný podíl naplnila. V průběhu celého kalendářního roku i přesto  realizovala nákupy tzv. 

náhradního plnění od firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Odběr tohoto plnění činil 

celkem bezmála  532,38 tis. Kč bez DPH (v přepočtu to je 2,19 osob) a týkal se převážně nákupu 

ochranných pomůcek, čisticích prostředků, potravin a praní prádla. Všechny realizované nákupy 

registrujeme na www stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnanci se zdravotním 

postižením jsou v oblasti údržby a v oblasti praktického vyučování. 

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších 

předpisů 
Zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací podle § 18, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů byla zpracována, projednána 

na poradě vedení školy dne 1. 2. 2021 a zveřejněna na webové stránce školy. 
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Při poskytování informací veřejnosti postupuje Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková 

organizace taktéž dle výše uvedeného zákona v platném znění: 

a) Počet podaných žádostí o informace 26 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

d) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 

0 

e) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění 
osobních údajů 

0 

f) Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona 0 

Všechny písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici na sekretariátě školy. 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové 

organizace se zprávou o činnosti a o projednání školskou radou 
Tato Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za kalendářní rok 2020 byla zpracována v termínu a 

Školská rada s ní bude seznámena na nejbližším zasedání, které se uskuteční v průběhu měsíce dubna. 

Zaměstnanci budou s obsahem Zprávy o činnosti seznámeni taktéž v průběhu měsíce  dubna 2021. 

Závodní stravování zaměstnanců organizace:  
Závodní stravování zaměstnanců zajišťovala škola ve vlastní školní jídelně. Zaměstnanci školní jídelny 

čerpali dovolenou dle potřeb v průběhu školních prázdnin. 

Cena stravenky ve školní jídelně je stanovena následovně: 

kalkulace ceny v Kč 2020 úhrada stravenky v Kč 2020 

potraviny 37,00 strávník 30,00 

mzdové náklady 18,00  FKSP 14,00 

věcné náklady 5,30  náklady organizace 20,00 

DPH 3,70   

Celkem 64,00  celkem 64,00 

 

Cena stravenky SODEXHO PASS je stanovena následovně: 

kalkulace ceny v Kč 2020 úhrada stravenky v Kč 2020 

potraviny 37,00 strávník 30,00 

osobní a věcné náklady 53,00  FKSP 14,00 

  náklady organizace 46,00 

celkem 90,00 celkem 90,00 

 

Dne 08.06.2020 byl vydán Pokyn ředitele č. 15-4b/2020 s účinností od 1.9.2020, kterým se navýšila 

kalkulace ceny oběda pro zaměstnance na výsledných 64,--Kč za 1 oběd, z toho  zaměstnanci  přispějí 

částkou 30,-- Kč za jednotku. 
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Tabulková část: 
Tabulková část sestává z následujících přehledů: 

Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření 

Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření 

Formulář EKO  007 – Tvorba a použití peněžních fondů y 

Formulář EKO  002 – Stav pohledávek a závazků 

Formulář EKO  003 – Doplňková činnost 

Formulář SK 405 – Krytí účtů peněž. fondů a závazy z vyúčtování mezd 

Účetní výkazy: Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha 

 


