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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 

 

1. Přehled základních údajů o škole 
Název školy:                        Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

                                             (dále jen SŠ) 

Adresa:                                Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

Odloučené pracoviště:        Elišky Krásnohorské 1306/29, 736 01 Havířov-Podlesí 

Právní forma:                      příspěvková organizace 

Identifikační číslo (IČ):      13644271 

Zřizovací listina:                 ZL/125/2001 ze dne 27. září 2001 

Internetové stránky školy:  www.stredniskola-sucha.cz; www.skola-sucha.cz 

                                            www.missreneta.cz, www.missreneta.com 

e-mailový kontakt:              sekretariat@stredniskola-sucha.cz                               

 

Škola sdružuje 

a)   Střední školu – s kapacitou 1100 žáků 

b)   Školní jídelnu – s kapacitou 300 stravovaných 
 

2. Účel zřízení 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

vzdělávacích programů, které vyplývá ze zřizovací listiny. 
 

3. Zaměření školy 
Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou pro 

běžné žáky, ale i pro žáky integrované a imobilní.  

a) V oborech vzdělání s výučním listem: Prodavač a Kadeřník připravuje střední škola žáky se 

zaměřením na obchod a osobní služby.  

b) V oborech vzdělání s maturitní zkouškou: připravuje škola prostřednictvím oboru Sociální 

činnost žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. 

Absolventi získávají kvalifikaci - pracovník v sociálních službách. Obor Pedagogické lyceum 

významně doplňuje vzdělávací nabídku střední školy o odbornou přípravu žáků v obecně 

pedagogických činnostech s výrazným posílením přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých 

školách. Absolventi získávají kvalifikaci – pedagog volného času a asistent pedagoga. Dále 

škola připravuje žáky v oboru Kosmetické služby.  

Škola zabezpečuje svým žákům i zaměstnancům stravování. 

 

4. Organizační struktura školy 
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se člení takto: 

 

                                                                               Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 

a) úsek teoretického vyučování                                                           36                                             

b) úsek praktického vyučování                                                            13 

c) úsek provozně-ekonomický                                                            15 

úseky jsou řízeny ředitelem, který řídí kromě zástupců také  

výchovnou poradkyni a administrativní pracovnici                                3 

Počet zaměstnanců celkem:                                                                  67 

  

http://www.stredniskola-sucha.cz/
http://www.skola-sucha.cz/
http://www.missreneta.cz/
http://www.missreneta.com/
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Statutárním orgánem je ředitel školy. Každý úsek v organizaci řídí zástupce ředitele. Úsek 

teoretického vyučování řídí dva zástupci ředitele, jeden z nich je zástupce statutárního orgánu. 

Struktura SŠ je vyjádřena v organizačním schématu k 1. 9. 2019 (Příloha č. 1). 
 

 

5. Složení oborů 
Škola zajišťuje odborně obecnou přípravu a připravuje žáky pro výkon povolání v oborech 

vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou podle platného rozhodnutí MŠMT o zařazení 

do rejstříku škol a školských zařízení a podle schválených školních vzdělávacích programů. 

V průběhu kalendářního roku 2019, tj. v školním roce 2018/2019 a 2019/2020 zajišťovala 

výuku oborů: 

 

Obory denního studia SOŠ: 

• 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná 

• 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

 

Obory denního studia SOU: 

• 69-41-L/01 Kosmetické služby 

• 66-51-H/01 Prodavač 

• 69-51-H/01 Kadeřník 

 

 

6. Údaje o počtech žáků 
 

STAV ŽÁKU K 30. 9. 2019 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 59 57 33 57 206 

75-41-M/01 Sociální činnost – sociální výchova 32 27 30 19 108 

66-51-H/01 Prodavač 0 22 19 0 41 

69-51-H/01 Kadeřník 33 27 25 0 85 

69-41-L/01 Kosmetické služby 25 14 18 17 74 

celkem: 149 147 125 93 514 

 

 

7. Údaje o počtech zaměstnanců 
Průměrný přepočtený stav za rok 2019……………………………………   59,2902 

• z toho pedagogičtí zaměstnanci …..….……………………   44,9575 

• nepedagogičtí zaměstnanci ……………………………….    14,3327 

Průměrný fyzický stav za rok 2019……………………………………….    64,5479 

 

 

Limit počtu zaměstnanců na rok 2019 byl stanoven ve výši 59,56 zaměstnance. Skutečnost za 

rok 2019 byla 59,2902. Organizace tento limit splnila. 

 

Podrobnější informace o oborech vzdělání, počtech žáků a personálním zabezpečení jsou ve 

výroční zprávě o činnosti školy za příslušný školní rok. 
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B.) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA 
  
1. Naplňování cílů kurikulární reformy 

Na škole pracuje Rada pro tvorbu a evaluaci ŠVP. Hlavním úkolem v roce 2019 bylo 

hodnocení efektivity ŠVP. 

 

2. Podpora kvality vzdělávání 

I v tomto kalendářním roce byla škola zapojena do projektu Kvalita MSK, v rámci kterého 

proběhlo testování třetích ročníků maturitních obor a výuka anglického jazyka rodilým 

mluvčím.  

V říjnu 2017 byla škole schválena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání na projekt s názvem „Šablony – Cesta k moderní výuce“ na období od 1. 9. 2017 do 

31. 8. 2019. V říjnu 2019 byla škole schválena dotace „Šablony II – Cesta pokračuje“ na 

období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Projekty podporují osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení 

zkušenosti pedagogů a pomáhá zvýšit kvalitu výuky ve škole při společném vzdělávání žáků. 

Rovněž přispívají k využití cizích jazyků ve výuce, rozvoji ICT, polytechnického vzdělávání a 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.   

 

3. Podpora odborného vzdělávání 

Snažíme se o maximální podporu odborného vzdělávání prostřednictvím odborných stáží 

v projektech Erasmus+KA102 – Evropská praxe pro život a Interreg V-A – Kaleidoskop 

profesí – současné trendy v polsko-českém odborném školství. Naši žáci se pravidelně účastní 

různých odborných soutěží, odborných akcí i exkurzí.  

Škola úzce spolupracuje s organizacemi, v nichž zajišťujeme pro žáky odborný výcvik (např. 

Kaufland, autosalóny v Havířově, Ostravě, Orlové a Karviné), souvislou odbornou praxi (14-ti 

denní) a odbornou praxi žáků 4. ročníků oboru Sociální činnost, kterou navštěvují žáci 1x týdně 

po 6 hodinách. Praxe probíhají v kosmetických salónech, mateřských školách, základních 

školách, jeslích, Sociálních službách města Havířov, Karviná a Třinec, dětských domovech, 

domovech seniorů, Santé Havířov, Čtyřlístku či Slezské diakonii. 

Škola spolupracuje s Unií kosmetiček, ředitel školy pracuje v Radě AUZ MSK a společně 

se zástupcem ředitele pracuje v Radě AKAKOS ČR. 

 

4. Podpora pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2019 zaměřilo zejména na „aprobační 

vzdělávání“, mimo jiné na divadelní improvizaci, současnou světovou literaturu, ochranu 

biodiverzity, techniky hlasitého čtení, čtení psychodynamiky aneb diagnostika třídního 

kolektivu, možnosti animace aneb možnosti dialogu nebo bezpečné používání chemických 

látek a směsí v chemické výuce.  

 

5. Podpora nadaných žáků 

Škola podporuje nadané žáky činností kroužků zaměřených na talentované žáky, ale i výtvarné, 

sportovní a jiné aktivity. Podporujeme žáky v účasti na soutěžích (např. Středoškolská odborná 

činnost, celostátní i regionální soutěže odborností), studentských konferencích atd. 

Žáci oboru Pedagogické lyceum zpracovávají ročníkové práce, které na konci školního roku 

veřejně obhajují. 

 

6. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovné poradentství   



Zpráva o činnosti a plnění úkolů orgazniace za rok 2019 

  Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace  

 

7 

Škola je bezbariérová, máme k dispozici výtah i plošinu a úzce spolupracujeme s PPP a SPC. 

Ve školním roce 2018/2019 měla naše škola deset žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

devět žáků bylo se zdravotním postižením a čtyři žáci měli jiné zdravotní znevýhodnění. Ve 

školním roce 2019/2020 vzděláváme celkem šestnáct žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kdy jeden žák má poruchu ADHD, tři žáci jsou se zdravotním postižením a šestnáct 

žáků má jiné zdravotní znevýhodnění.  

Zpráva o výchovném poradenství je součástí výroční zprávy o činnosti školy (Příloha č. 2). 

Výchovné poradenství je zajištěno plně kvalifikovaným výchovným poradcem, který je 

způsobilý i pro práci s integrovanými žáky a je členem Asociace výchovných poradců. 

 

7. Výchova žáků k sociální empatii 

Žáci školy se podílejí na humanitárních sbírkách Sluníčkový den, Český den proti rakovině a 

Bílá pastelka. Zorganizovali charitativní jarmark pro UNICEF, podílejí se na organizaci 

humanitární akce „Běh naděje“ realizované Magistrátem Statutárního města Havířov. I v roce 

2019 realizovali potravinovou sbírku ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a KÚ 

MSK. Žáci i zaměstnanci dlouhodobě podporují studium africké dívky z Keni v rámci aktivity 

„Adopce na dálku“.  

Dlouhodobě spolupracujeme se zařízeními Český červený kříž, Armáda spásy Havířov, 

Azylový dům, Santé, dětskými domovy a krizovým centrem Čtyřlístek v Havířově. Žáci oboru 

Pedagogické lyceum a Sociální činnost každým rokem vykonávají asistenční službu v rámci 

„Parádného dňa“ na partnerské škole v Žilině (akce pod patronací Žilinského samosprávného 

kraje). 

 

8. Prevence 

Zpráva o plnění minimálního preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti 

školy. Na škole pracuje kvalifikovaný metodik prevence, který je členem České asociace 

metodiků prevence. 

 

9. Oblast EVVO 

Škola je přihlášena do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji, je zaregistrována 

do sítě škol se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V., účastní se celostátního 

projektu Recyklohraní. Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO je součástí výroční 

zprávy o činnosti školy (Příloha č. 3). Plnění tohoto plánu zajišťuje metodik EVVO, který je 

kvalifikovaný k výkonu těchto specializovaných činností. 

 

10. Propagace školy na veřejnosti 

 

Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy realizovala 27. ročník MISS RENETA a 18. ročník 

prezentační kulturně-společenské akce K-MODE pro základní školy, střední školy a veřejnost. 

Škola při zajišťování těchto činností úzce spolupracuje s Moravskoslezským krajem, Žilinským 

samosprávným krajem, Statutárním městem Havířov a Městským kulturním střediskem 

Havířov. Škola i v roce 2019 úzce spolupracovala se zahraničními školami: 

- Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Rua prof. Amaro Arantes, Vila 

Verde, Portugalsko, 

- Instituto de Educación Secundaria N 1 de Gijón, Puerto de Vegarada, Gijón, Španělsko, 

- Srednja frizerska sola Ljubljana, Litostrojska cesta 53, Ljubljana, Slovinsko, 

- Srednja sola za farmacijo, kozmetiko in zdravsvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana, Slovinsko, 

- Zespol Szkol Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego v Cieczynie, Plac 

Dominikański 1, Cieszyn, Polsko, 

- Zespól Szkól Technicznych im. plk Gwidona w Cieszynie, Frysztacka 48, 43 400 Cieszyn, 
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- Spojena škola, Rosinská cesta, Žilina, Slovensko, 

- Stredná odborná škola podnikania, Žilina, Slovensko a  

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, Polsko. 

 

V roce 2019 jsme spolupracovali také s mateřskými, základními a středními školami v regionu 

a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity Ostrava, tj. zajištění praxí studentů učitelství na 

naší škole v projektu Pregraduál KA2 - zvyšování kvality studentských praxí (OP VVV). 

Podrobné informace o plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, jsou 

součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019. 

 
 

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 

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

výsledku hospodaření 
 

1.1. Náklady 
 

Porovnání nákladů v hlavní činnosti roku 2018 oproti roku 2019 

 

Účet Druh nákladů 
 Hlavní činnost 

2018 v tis. Kč  

 Hlavní činnost 

2019 v tis. Kč  

Rozdíl 

v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu 1 959,35 1 521,98 -437,37 

502 Spotřeba energie 987,04 1 101,11 114,07 

504 Zboží 8,16 7,49 -0,67 

511 Opravy 919,63 602,57 -317,06 

512 Cestovné 392,26 1 484,37 1 092,11 

513 Reprezentace 20,64 15,96 -4,68 

518 Služby 1 631,92 1 670,57 38,65 

521 mzdové náklady 21 765,39 25 991,31 4 225,92 

524 Zákonné sociální náklady 7 244,22 8 626,66 1 382,44 

525 Jiné sociální náklady 87,18 102,77 15,59 

527 FKSP a jiné 708,99 849,48 140,49 

531 daň silniční 0,32 0,23 -0,09 

538 Jiné daně a poplatky 0,20 2,00 1,80 

544 Prodaný materiál 1,35 1,74 0,39 

549  Ostatní náklady činnost 80,87 142,79 61,92 

551 Odpisy 1 188,47 1 161,62 -26,85 

558  Náklady z DDM 1 441,26 2 281,62 840,36 

563 kurzové ztráty 15,05 58,80 43,75 

569 Ostatní finanční náklady 0,01 0,00 -0,01 

591 Daň z příjmů 4,09 16,47 12,38 
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  Celkem 38 456,39 45 639,54 7 183,15 

 

Analýza čerpání prostředků v roce 2019: 

 

V roce 2019 škola pokračovala v trendu modernizace kancelářských i učebních prostor, 

účastnila se projektů, z nichž nejvýznamněji se do hospodaření školy promítly: Šablony I. – 

cesta k moderní výuce a Šablony II. – cesta pokračuje, Erasmus+KA102, Erasmus+KA229 

a Interreg V-A – Kaleidoskop profesí – současné trendy v polsko-českém odborném 

školství. Nejvýraznější změny nákladů mezi roky 2018 a 2019 byly v těchto položkách: 

• Spotřeba materiálu mezi léty 2018 a 2019 poklesla o 437 tisíc. Nejvýraznější pokles 

byl u položek čistících, hygienických a toaletních prostředků ve výši 121 tisíc, u 

drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 77 tisíc, ostatního 

kancelářského materiálu a tiskopisů ve výši 35 tisíc a dalších položek materiálu 

jako tonery, papíry do tiskáren, benzín, ochranné pomůcky nebo materiál pro výuku 

se spotřeba snížila. 

• Spotřeba energie mezi léty 2018 a 2019 sice poklesla, ale došlo k cenovému 

nárůstu, tím pádem také ke zvýšení nákladů o 114 tisíc. 

• Opravy mezi lety 2018 a 2019 poklesky o 317 tisíc, protože byly realizovány pouze 

nejnutnější opravy a údržby na majetku z důvodu rozsáhlé rekonstrukce střechy 

odloučeného pracoviště. 

• Cestovné mezi léty 2018 a 2019 vzrostlo o 1 092 tisíc. Nárůst cestovních nákladů 

byl způsoben realizací krátkodobých mobilit v mezinárodních projektech 

Erasmus+KA102 a Erasmus+KA229 a Interreg V-A – Kaleidoskop profesí – 

současné trendy v polsko-českém odborném školství.    

• Mzdové náklady mezi léty 2018 a 2019 vzrostly o 4 226 tisíc. Nárůst mzdových 

nákladů byl způsoben nárůstem poskytnutých mzdových prostředků od zřizovatele 

(přímé výdaje na vzdělávání, částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základní a středních škol, 

hodnocení žáků a škol podle výsledku v soutěžích v roce 2017/2018 – excelence 

středních škol a podpora sociálně znevýhodněných romských žáků), dále 

finančními prostředky, které škola získala z projektů Šablony I. a Šablony II.. 

• Zákonné sociální náklady mezi léty 2018 a 2019 vzrostly o 1 382 tisíc. Nárůst 

zákonných sociálních nákladů byl způsoben nárůstem poskytnutých mzdových 

prostředků od zřizovatele (přímé výdaje na vzdělávání, částečné vyrovnání 

mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, 

základní a středních škol, hodnocení žáků a škol podle výsledku v soutěžích v roce 

2017/2018 – excelence středních škol a podpora sociálně znevýhodněných 

romských žáků), dále finančními prostředky, které škola získala z projektů Šablony 

I. a Šablony II.. 

• FKSP a jiné mezi léty 2018 a 2019 vzrostly o 140 tisíc. Nárůst FKSP byl způsoben 

nárůstem poskytnutých mzdových prostředků od zřizovatele (přímé výdaje na 

vzdělávání, částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základní a středních škol, hodnocení žáků a 

škol podle výsledku v soutěžích v roce 2017/2018 – excelence středních škol a 

podpora sociálně znevýhodněných romských žáků). 

• Ostatní náklady činnosti mezi léty 2018 a 2019 vzrostly o 62 tisíc. Nárůst byl 

způsoben pojištěním žáků a doprovodných osob při zahraničních exkurzích a 

mobilitách ve výši 25 tisíc a technickým zhodnocením majetku do 40 tisíc ve výši 

74 tisíc. 
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• Náklady na drobný dlouhodobý majetek mezi léty 2018 a 2019 vzrostly o 840 tisíc. 

Nárůst byl způsoben pořízením nového majetku do kanceláří školy a odloučeného 

pracoviště ve výši 445 tisíc, pořízením šatních skříní pro žáky do budovy školy a 

odloučeného pracoviště ve výši 571 tisíc a pořízením šestnácti počítačů ve výši 203 

tisíc, kterými jsme modernizovali stávající počítačové vybavení školy.  

• Kurzové ztráty mezi léty 2018 a 2019 vzrostly o 44 tisíc. Nárůst byl způsoben 

pohybem kurzu eura u projektů Erasmus+KA1 a Erasmus+KA2, které byly 

poskytnuty v eurech na účet školy. 

 

        

Vývoj spotřeby energií za posledních sedm let poskytuje tato tabulka a graf:  

 

  2 012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jednotka 

Spotřeba el. Energie 103,45  100,5 96,5 95,5 96,1 91,53 86,3 84,83 MWh 

Spotřeba vody 4835,3  4326,92 4768,38 4644,3 4487,92 4447,62 4471,17 4450 m3 

Spotřeba Plynu 721,86  295,65 257,88 334,7 353,86 356,61 363,07 318,27 MWh 

Spotřeba tepla – OP 993,22  955,05 868,69 908,85 795,17 818,3 785,41 657,91 GJ 

 

 

 
 

 

1.2. Výnosy 
 

Celkové výnosy školy v letech 2018 a 2019 

 

Výnosy rok 2018 v Kč rok 2019 v Kč 

příjmy ze státního rozpočtu 29 017 760,00 Kč 34 308 764,00 

příjmy od zřizovatele 7 778 654,00 Kč 7 952 740,00 

příjmy od obce 78 000,00 Kč 78 000,00 

příjmy z projektů EU 644 294,20 Kč 2 156 893,59 

příjmy z vlastní činnosti 1 054 842,81 Kč 1 226 293,41 
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příjmy z doplňkové činnosti 459 232,88 Kč 435 503,00 

celkem 39 032 783,89 46 158 194,00 

 
 

 

Příjmy ze státního rozpočtu 

 

Závazný ukazatel  Přijato Použito Vráceno 

ÚZ 
33353 

Přímé náklady na vzdělávání - kraje 33 743 056,00 Kč 33 743 056,00 Kč 0,00 Kč 

v tom:  prostředky na platy  24 442 702,00 Kč 24 442 702,00 Kč 0,00 Kč 

  ostatní osobní náklady 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 

  zákonné odvody  8 351 030,00 Kč 8 315 301,24 Kč 35 728,76 Kč 

  FKSP 488 855,00 Kč 491 301,98 Kč -2 446,98 Kč 

  přímý ONIV 340 469,00 Kč 373 750,78 Kč -33 281,78 Kč 

ÚZ 33076 
Rozvojový program "Částečné vyrovnání mezikrajových 
rozdílů 

533 527,00 Kč 532 742,00 Kč 785,00 Kč 

  prostředky na platy  392 299,00 Kč 392 299,00 Kč 0,00 Kč 

  zákonné odvody  133 382,00 Kč 132 597,00 Kč 785,00 Kč 

  FKSP 7 846,00 Kč 7 846,00 Kč 0,00 Kč 

ÚZ 
33038 

RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v 
roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018" 

21 590,00 Kč 21 558,00 Kč 32,00 Kč 

v tom:  prostředky na platy 15 875,00 Kč 15 875,00 Kč 0,00 Kč 

  zákonné odvody  5 397,00 Kč 5 366,00 Kč 31,00 Kč 

  FKSP 318,00 Kč 317,00 Kč 1,00 Kč 

ÚZ 
33160 

RP "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 
středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných 
škol na rok 2019 

12 200,00 Kč 11 408,00 Kč 792,00 Kč 

v tom:  ONIV 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 0,00 Kč 

  OON 5 000,00 Kč 4 208,00 Kč 792,00 Kč 

1. Přímé náklady celkem 34 310 373,00 Kč 34 308 764,00 Kč 1 609,00 Kč 

 

Důvodem vrácení částky ve výši 785,00 Kč a 32,00 Kč je snížení výše zákonných odvodů o 

0,02%. U rozvojového programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních 

škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“ nebylo vyčerpáno 792,00 

Kč v oblasti stravného, cestovného a školních pomůcek. 

 

Příjmy od zřizovatele 

 

Závazný ukazatel  Přijato Použito 
použitelnost       

v roce 2020 

ÚZ 1 Provozní náklady  6 987 000 6 987 000 0 

ÚZ 135 

Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se 

zabezpečením přehlídky odborných dovedností 

žáků "K-MODE" 

28 000 28 000 0 
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ÚZ 137 
Účelově určeno na podporu výuky anglického 

jazyka zapojením rodilých mluvčích 
90 000 24 240 -65 760 

ÚZ 146 Účelově určeno na zlepšení práce s talenty 12 800 0 -12 800 

ÚZ 205 
Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku" 
837 000 837 000 0 

ÚZ 206 Účelově určeno na reprodukci majetku MSK     0 

2. Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM 7 954 800 7 876 240 -78 560 

 

 

Finanční prostředky na výuku vedenou rodilým mluvčím ve výši 65 760 Kč mají využitelnost 

do 30. 6. 2020 a škola je použije v II. pololetí školního roku 2019/2020. Neinvestiční dotace 

účelově určená na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce podpora talentů příspěvkové 

organizace MSK ve výši 12 800 Kč má použitelnost do 31. 3. 2020. 

 

Příjmy od statutárního města Havířova 
 

a) ve výši 13 000, 00 Kč na činnost zájmových sportovních kroužků, dotace byla 

vyčerpána v plné výši,  

b) ve výši 50 000,00 Kč na činnost zájmových kroužků, dotace byla vyčerpána v plné výši, 

c) ve výši 12 000, 00 Kč na Havířovskou ligu středních škol, dotace byla vyčerpána v plné 

výši a 

d) ve výši 3 000,00 Kč za umístění v seriálu soutěží HLSŠ ve školním roce 2018/2019, 

dotace byla vyčerpána v plné výši.  

Příjmy z projektů EU 

a) Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 probíhal projekt registračního čísla 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006852 Šablony – cesta k moderní výuce. Celková výše 

poskytnuté dotace byla ve výši 986 008,00 Kč. V roce 2017 škola obdržela první část 

dotace ve výši 591 604,80 Kč a v roce 2018 druhou část dotace ve výši 394 403,20 Kč. 

V roce 2017 bylo z uvedené částky vyčerpáno 15 628,79 Kč, v roce 2018 bylo 

vyčerpáno 413 355,65 Kč a v roce 2019 zbývající část ve výši 557 023,56 Kč, čímž 

byly použity veškeré finanční zdroje poskytnuté dotací. 

b) Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 probíhá projekt registračního čísla 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013557 Šablony – cesta pokračuje. Celková výše dotace 

byla schválena ve výši 1 770 059,00 Kč a také v celkové výši připsána na účet školy 

v prosinci 2019. V roce 2019 bylo z projektu vyčerpáno celkem 156 377,68 Kč. 

Zbývající část ve výši 1 613 681,32 Kč bude čerpána v následujících letech 2020 a 

2021.  

c) Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020 probíhá projekt registračního čísla 2018-1-CZ01-KA229-

047989 – Erasmus+KA229 - Chráníme si Evropu v celkové poskytnuté výši 23 600 

Euro. V roce 2018 bylo z projektu vyčerpáno 140 728,00 Kč, v roce 2019 bylo 

z projektu vyčerpáno 198 742,43 Kč a v roce 2020 bude dočerpána zbývající část 

projektu ve výši cca 147 217,57 Kč. 
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d) Od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 probíhá projekt registračního čísla 2019-1-CZ01-KA102-

060566 Erasmus+KA102 – Evropská praxe pro život v poskytnuté výši 103 272 Euro. 

V roce 2019 bylo z projektu vyčerpáno 1 064 459,07 Kč a v roce 2020 bude dočerpána 

zbývající část projektu ve výši 1 034 854,15 Kč. 

e) Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 probíhal projekt registračního čísla 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001612 Interreg V-A - Kaleidoskop profesí – současné 

trendy v polsko-českém odborném školství s celkovým rozpočtem 11 180,68 Eur. 

V roce 2018 bylo z projetu vyčerpáno celkem 90 210,55 Kč a roce 2019 bylo z projektu 

vyčerpáno 180 290,85 Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bylo podáno v listopadu 

2019.  

 

Výnosy z vlastní činnosti 

 

Výnosy z vlastní činnosti  Výnos 2018 Výnosy 2019 rozdíl 

Výnosy za produktivní práci žáků 693 341,00 Kč 702 122,00 Kč 8 781,00 Kč 

Ostatní výnosy z prodeje služeb a 

mat. 
6 976,00 Kč 8 174,49 Kč 1 198,49 Kč 

Výnosy z prodaného zboží 8 866,00 Kč 7 900,00 Kč -966,00 Kč 

Výnosy z prodeje materiálu  1 355,00 Kč 1 740,00 Kč 385,00 Kč 

Ostatní náhrady-pojišťovna 0,00 Kč 7 291,58 Kč 7 291,58 Kč 

Hmotné dary 0,00 Kč 19 148,00 Kč 19 148,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 0,00 Kč 27 390,00 Kč 27 390,00 Kč 

Úroky 21 512,22 Kč 86 700,94 Kč 65 188,72 Kč 

Kurzové zisky 3 866,59 Kč 46 860,99 Kč 42 994,40 Kč 

Ostatní finanční výnosy  132,00 Kč 41,41 Kč -90,59 Kč 

Časové rozpuštění IT ve věcné a 

časové s ROP 
42 012,00 Kč 42 012,00 Kč 0,00 Kč 

Časové rozpuštění IT ve věcné a 

časové souvislosti budova 
228 002,00 Kč 228 132,00 Kč 130,00 Kč 

Časové rozpuštění IT ve věcné a 

časové souvislosti sportoviště 
48 780,00 Kč 48 780,00 Kč 0,00 Kč 

Výnosy z transferů - ze zahraničí - 

Erasmus+ KA1 
0,00 Kč 1 064 459,07 Kč 1 064 459,07 Kč 

Výnosy z transferů - ze zahraniční - 

Erasmus+ KA2 
140 728,00 Kč 198 742,43 Kč 58 014,43 Kč 

Výnosy z transferů - ze zahraničí - 

INTERREG V-A 
90 210,55 Kč 180 290,85 Kč 90 080,30 Kč 

Příjmy z vlastní činnosti celkem 1 285 781,36 Kč 2 669 785,76 Kč 1 384 004,40 Kč 

 

Výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2019 rozdílné oproti předcházejícímu roku především 

v těchto položkách: 
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a) ostatní náhrady – pojišťovna: pojistné plnění ze sportovně turistického kurzu ve 

Francii a krátkodobé mobility v Portugalsku v projektu Erasmus+KA102, tj. za 

zdravotnické ošetření žáků při pobytu v zahraničí, 

b) hmotné dary: škola přijala darem posilovací stroj od fyzické osoby a zdarma dva 

stany při nákupu sportovního náčiní na fakturu, 

c) ostatní výnosy z činnosti: fakturace materiálu k projektu Miss Reneta 2019, 

d) úroky: jedná se o úroky ze všech bankovních účtů organizace, významnou část 

těchto úroků tvoří výnosy z poskytnutých dotací k projektům Šablony I. a II., 

Erasmus+KA229, Erasmus+KA102  a Interreg V-A – Kaleidoskop profesí, 

e) kurzové zisky: jedná se kurzové zisky vzniklé v souvislosti s pohybem měnového 

kurzu, významnou část těchto zisků tvoří výnosy z dotací poskytnutých v eurech tj. 

Erasmus+KA229, Erasmus+KA102 a Interreg V-A – Kaleidoskop profesí,  

f) výnosy z transferů ze zahraničí – Erasmus+ KA102: výnosy z realizovaného 

projektu, 

g) výnosy z transferu ze zahraničí – Erasmus+KA229: výnosy z realizovaného 

projektu a 

h) výnosy z transferu ze zahraničí – Interreg V-A – Kaleidoskop profesí: výnosy 

z realizovaného projektu. 

 
 

1.3. Výsledek hospodaření 
Celkový výsledek hospodaření z vlastní činnosti za rok 2019 (bez doplňkové činnosti): 

 

výsledek hospodaření z příspěvku od zřizovatele 001 -146 608,25 Kč 

výsledek hospodaření z vlastních zdrojů 005 229 766,48 Kč 

výsledek hospodaření bez doplňkové činnosti 83 158,23 Kč 

 

 

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2019 
 

V roce 2019 měla škola výnosy z pronájmu nebytových prostor na odloučeném pracovišti a 

v budově školy, výnosy za realizované rekvalifikační kurzy a za prodej vlastních výrobků, tj. 

školní časopis Hemenex. 

 

výnosy z doplňkové činnosti   

budova odloučeného pracoviště 289 180,76 Kč 

pronájem nebytových prostor 289 180,76 Kč 

budova školy 87 690,24 Kč 

pronájem bufet, volby, automat, učebny 77 190,24 Kč 

pronájem tělocvičny 10 500,00 Kč 

výnosy za kurzy 57 232,00 Kč 

prodej vlastních výrobků 1 400,00 Kč 

celkem výnosy z doplňkové činnosti 435 503,00 Kč 

 
 

Celkový výsledek hospodaření organizace v roce 2019 
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Výsledek hospodaření roku 2019   

výnosy z hlavní činnosti 45 722 691,00 Kč 

náklady hlavní činnosti 45 639 532,77 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 83 158,23 Kč 

z toho z příspěvku od zřizovatele -146 608,25 Kč 

z toho z vlastních zdrojů 229 766,48 Kč 

Výnosy z doplňkové činnosti 435 503,00 Kč 

Náklady doplňkové činnosti 227 632,89 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 207 870,11 Kč 

Celkový hospodářský výsledek organizace 291 028,34 Kč 

 
 

Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 ve výši 291 028,34 Kč organizace 

navrhuje rozdělit takto: 

 

• do fondu odměn 30.000,00 Kč a  

• do rezervního fondu 261 028,34 Kč, následně plánujeme převést 260 000,00 Kč do 

investičního fondu.  

 

Zdůvodnění:  

Střední škola v Havířově-Prostřední Suché plánuje v roce 2020 provést rekonstrukci učeben 

kosmetiky a pedikúry podle vypracovaného projektu v celkové částce 1 624 780,00 Kč. 

Vzhledem k tomu, že projekt byl vypracován v únoru 2019, předpokládáme navýšení cen 

v průběhu mezidobí. Rekonstrukci plánujeme provést ve dvou fázích, a to v letech 2020 a 2021. 

Během prvního roku 2020 plánujeme profinancovat celkem 672 000,00 Kč investičních 

nákladů a celkem 464 000,00 Kč neinvestičních nákladů. V druhém roce 2021 plánujeme 

profinancovat zbývající část investičních nákladů ve výši 489 000,00 Kč.  

Posílením investičního fondu plánujeme vytvořit rezervu na krytí neočekávaných investičních 

nákladů, které by mohly vzniknout při plánované rekonstrukci učeben kosmetiky a pedikúry.  

 

 

2. Čerpání účelových dotací 
 

2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu  
 

Účelové prostředky ze státního rozpočtu jsou organizaci poskytovány na základě usnesení 

Rady Moravskoslezského kraje formou závazných ukazatelů. Výši poskytnutých dotací 

organizace neovlivňuje. Čerpání finančních prostředků odpovídá druhu jednotlivých dotací. 

Přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, ONIV) jsou čerpány pravidelně měsíčně 

s výjimkou vyplácení zvýšených nenárokových složek na odměny v období ukončení školního 

a kalendářního roku a v období konání školních akcí. Čerpání ostatních účelových prostředků 

závisí na době jejich schválení a stanovení závazného ukazatele. 

 

V roce 2019 byly organizaci poskytnuty tyto účelové dotace ze státního rozpočtu: 
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a) ÚZ 33353 – přímé výdaje na vzdělávání, poskytnuto 33 743 056,00 Kč, čerpáno 

33 743 056,00 Kč, vráceno 0,00 Kč, 

b) ÚZ 33076 – částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických 

pracovníků mateřských, základní a středních škol, konzervatoří a školních družin 

v roce 2019, poskytnuto 533 527,00 Kč, čerpáno 532 742,00 Kč, vráceno 785,00 Kč, z 

důvodu snížení sazby sociálního pojištění o 0,02%,  

c) ÚZ 33038 – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – 

excelence středních škol 2018, poskytnuto 21 590,00 Kč, čerpáno 21 558,00 Kč, vráceno 

32 Kč, z důvodu snížení sazby sociálního pojištění o 0,02% a  

d) ÚZ 33160 – podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, 

konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2019, 

poskytnuto 12 200,00 Kč, čerpáno 11 408,00 Kč, vráceno 792 Kč, z důvodu nevyčerpání 

prostředků na stravné, cestovné a školní pomůcky.  

 

 

2.2. Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z 

rozpočtu zřizovatele 
 

a) ÚZ 1 – provozní náklady, poskytnuto 6 987 000,00 Kč, čerpáno 6 987 000,00 Kč, 

vráceno 0,00 Kč,  

b) ÚZ 205 – účelově určeno „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku“, poskytnuto 837 000 Kč, čerpáno 837 00,00 Kč, vráceno 0,00 Kč, 

c) ÚZ 135 – účelově určeno na úhradu nákladů spojených s přehlídkou odborných 

dovedností žáků školy „K-MODE“, poskytnuto 28 000,00 Kč, čerpáno 28 000,00 Kč, 

vráceno 0,00 Kč, 

d) ÚZ 137 – účelově určeno na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých 

mluvčích, poskytnuto 90 000,00 Kč, v roce 2019 vyčerpáno 24 240,00 Kč, plánované 

čerpání do 30. 6. 2020 ve výši 65 760,00 Kč,  

e) ÚZ 146 – účelově určeno na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce 

Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK, poskytnuto 12 800,00 Kč, v roce 

2019 čerpáno 0,00 Kč, plánované čerpání do 31. 3. 2020 ve výši 12 800,00 Kč.  
 

2.3.  Vyhodnocení čerpání investičního příspěvku do fondu investic 
 

a) ÚZ 206 – na pořízení vícemístného automobilu, poskytnuto 150 000,00 Kč, čerpáno 

150 000, 00 Kč, vráceno 0,00 Kč, 

b) ÚZ 206 – na akci „rekonstrukce střechy na odloučeném pracovišti, poskytnuto 

1 770 000,00 Kč, čerpáno 1 770 000,00 Kč, vráceno 0,00 Kč. 

 
 

3. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

3.1 Mzdové náklady 
 

    2 018 2 019 

Limit prostředků na platy 20 941 316,00 Kč 24 850 876,00 Kč 

čerpání: hlavní činnost 20 941 316,00 Kč 24 850 876,00 Kč 

  doplňková 44 630,00 Kč 51 431,00 Kč 
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činnost 

  ostatní zdroje 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

  fond odměn 0,00 Kč 0,00 Kč 

Limit ostatních plateb za provedenou práci 162 000,00 Kč 127 200,00 Kč 

čerpání: hlavní činnost 162 000,00 Kč 127 200,00 Kč 

  

doplňková 

činnost 30 190,00 Kč 27 265,00 Kč 

  ostatní zdroje 632 078,00 Kč 983 232,00 Kč 

  kroužky MMH 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč 

  vlastní zdroje 58 840,00 Kč 63 629,00 Kč 

  práce žáků 143 606,00 Kč 171 236,00 Kč 

  Šablony I., II. 301 740,00 Kč 532 470,00 Kč 

  Intereg 0,00 Kč 27 500,00 Kč 

  nemoc 61 892,00 Kč 122 397,00 Kč 

Limit mzdových prostředků celkem 21 840 214,00 Kč 26 070 004,00 Kč 

skutečné čerpání   21 840 214,00 Kč 26 070 004,00 Kč 

Limit počtu zaměstnanců 57,08 59,56 

Skutečnost počtu zaměstnanců 57,0761 59,1900 

 

Výše prostředků na platy se odvíjí od výkonů a počtu zaměstnanců. V roce 2019 organizace 

dodržela stanovený limit počtu zaměstnanců, rovněž dodržela limit prostředků na platy. Další 

prostředky na platy získala škola z účasti na projektech Interreg a Šablony I. a II. či z dotací 

města Havířova. 

 

3.2 Vývoj průměrného platu mezi léty 2016 až 2019 

 

Vývoj složek platů 2 016 Rozdíl 2 017 Rozdíl 2 018 Rozdíl 2 019 Rozdíl 

nárokové platy PP 26 864 Kč 1 692 Kč 28 322 Kč 1 458 Kč 31 211 Kč 2 889 Kč 35 617 Kč 4 406 Kč 

nenárokové platy PP 1 410 Kč -509 Kč 2 027 Kč 617 Kč 2 233 Kč 206 Kč 3 796 Kč 1 563 Kč 

nárokové platy NP 14 471 Kč -410 Kč 16 229 Kč 1 758 Kč 18 071 Kč 1 842 Kč 19 775 Kč 1 704 Kč 

nenárokové platy NP 1 504 Kč -390 Kč 2 315 Kč 811 Kč 2 213 Kč -102 Kč 3 790 Kč 1 577 Kč 

 

 

3.3 Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách  

 

země dny 

účastníci 

důvod pedagog/  

nepedagog 

Slovensko, Vysoké 

Tatry 
6. 1.  – 12.1. 2019 8/0 Lyžařský kurz 

Polsko, Visla 8.1. -  10. 1. 2019 02.I Aktivita projektu Visegrad 

Slovensko, Žilina 19.01.2019 03.I Casting MISS Reneta 
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Polsko, Cieszyn 05.03.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Polsko, Jankowice 5. 3. – 6. 3. 2019 
                   

1/1 
Aktivita projektu Interreg 

Polsko, Cieszyn 05.03.2019 01.I Proj. schůzka Visegrad 

Polsko, Szymocice, 

Rybnik 
13. 5.  – 17.5.2019 5/0 Aktivita projektu Interreg 

Polsko, Cieszyn 18.03.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Polsko, Rydultowy 21.03.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Slovensko, Žilina 25.03.2019 01.I Jednání partn. Škola 

Slovensko, Žilina 31.05.2019 3/0 Parádny deň 

Slovensko, Žilina, 

Strečno, Varin 
3. 6. – 5. 6. 2019 02.I Aktivita projektu Visegrad 

Polsko, Wodislav 05.06.2019 1/0 Konference 

Itálie, Caorle 7. 6. – 16. 6. 2019 3/0 Literárně historická exkurze 

Slovensko, řeka 

Hron a okolí 
15. 6. – 19. 6. 2019 6/0 STK – vodácký kurz 

Polsko, Rydultowy 28.08.2019 01.I 
Jednání partn. škola – projekt 

Interreg 

Polsko, Rydultowy 05.09.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Francie, Port 

Grimaud 
13. 9. – 22. 9. 2019 7/0 Sportovně turist. kurz 

Polsko,Žilina 30.09.2019 02.II 
Jednání partn. škola – projekt 

Erasmus+ KA2 

Slovensko, Žilina 14. 10. – 18. 10. 2019 3/0 Aktivita projektu Erasmus+ KA2 

Portugalsko, Braga 

20.10. – 4.11.2019 

3/0 Projektová aktivita Erasmus+KA1 29.10. – 4. 11. 2019 

1. 11. – 18.11.2019 

Polsko, Cieszyn 15.11.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Polsko, Cieszyn 21.11.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Polsko, Rydultovy 22.11.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Polsko, Cieszyn 10.12.2019 02.I Soutěž žáků 

Slovensko, Žilina 17.12.2019 1/0 Jednání partn. škola 

Polsko, Osvětim, 

Březinka, Krakov 
17.12.2019 2/0 Školní exkurze 

 

  

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 
Celkové náklady v roce 2019 byly plánovány ve výši 41 918 605,00 Kč, skutečné náklady roku 

2019 byly ve výši 45 867 165,66 Kč, byly tedy překročeny o 9,42 %. Rozdíl mezi schváleným 

plánem a skutečností vyšší nebo nižší než 10 % byl v těchto ukazatelích: 
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Náklady: 

 

- účet 501 Spotřeba materiálu byla podkročena o 30,39%, plánovaná spotřeba materiálu byla 

ve výši 2 203 500,00 Kč, skutečná spotřeba byla pouze ve výši 1 533 800,26 Kč, bylo 

spotřebováno méně čistících, hygienických a toaletních prostředků, pořízeno méně drobného 

dlouhodobého hmotného majetku, kancelářských potřeb, tiskopisů, tonerů, papírů do tiskáren a 

ochranných pomůcek, 

- účet 502 spotřeba energie byla podkročena o 11,54%, plánovaná spotřeba energie byla ve výši 

1 331 200 Kč, skutečná spotřeba byla pouze ve výši 1 177 563,64 Kč. Spotřeba tepla byla nižší 

o 10,63%, spotřeba plynu o 41,12%, naopak spotřeba vody byla vyšší o 35,98% a spotřeba 

elektrické energie o 4,98%. Celkový pokles spotřeby byl zřejmě způsoben také mírnou zimou. 

- účet 511 opravy a údržby byly podkročeny o 36,57%, plánované opravy a údržby byly ve 

výši 950 000,00 Kč, skutečné opravy a údržby byly ve výši 602 573,12 Kč, důvodem 

podkročení bylo nerealizování oprav podlahové krytiny v budově školy, 

- účet 512 cestovní náklady byly překročeny o 161,94%, plánované cestovní náklady byly ve 

výši 566 674,00 Kč, skutečné cestovní náklady byly ve výši 1 484 368,01 Kč. Překročení 

cestovních nákladů bylo způsobeno účastí školy v projektech Erasmus+KA102, 

Erasmus+KA229, Interreg – Kaleidoskop profesí, Šablony I. a Šablony II.. 

- účet 513 náklady na reprezentaci byly podkročeny o 46,82%, plánované náklady na 

reprezentaci byly ve výši 30 000,00 Kč, skutečné náklady na reprezentaci byly pouze ve výši 

15 955,00 Kč. 

- účet 525 náklady na povinné úrazové pojištění byly podkročeny o 10,47%, plánované 

náklady na povinné pojištění byly ve výši 115 000,00 Kč, skutečné náklady na povinné ručení 

byly ve výši 102 965,17 Kč, 

- účet 527 zákonné sociální náklady byly překročeny o 18,21%, plánované náklady byly ve 

výši 719 500,00 Kč, skutečné náklady byly ve výši 850 509,68 Kč, překročení bylo způsobeno 

větším množstvím školení pedagogických a nepedagogických pracovníků, 

- účet 531 silniční daň byla překročena o 100,00%, plánované náklady byly ve výši 0,00 Kč, 

skutečné náklady byly ve výši 225,00 Kč, překročení bylo způsobeno použitím soukromých 

vozidel zaměstnanců při služebních cestách, 

- účet 538 jiné daně a poplatky byly překročeny o 400,00%, plánované náklady byly ve výši 

1 000,00 Kč, skutečné náklady byly ve výši 5 000,00 Kč, mimo jiné byla pořízena dálniční 

známka ke služebním vozidlu, kolkové známky a zaplaceny správní poplatky při úkonech ve 

vztahu ke státní správě. 

- účet 544 prodaný materiál byl překročen o 100,00%, plánovaný prodej materiálu byl ve výši 

0,00 Kč, skutečný prodej materiálu byl ve výši 1 735,15 Kč. 

- účet 549 ostatní náklady z činnosti byly překročeny o 130,30%, plánované náklady byly ve 

výši 62 00,00Kč, skutečné náklady byly ve výši 142 785,08 Kč, bylo provedeno technické 

zhodnocení majetku do 40 tisíc v budově školy a odloučeného pracoviště, kterými byly 

instalace klimatizačních jednotek a výměna žaluzií. 

- účet 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku byly překročeny o 101,73%, plánované 

náklady byly ve výši 1 131 000,00 Kč, skutečné náklady byly ve výši 2 281 619,83 Kč, 

překročení bylo způsobeno pořízením nábytku do ekonomického kabinetu, kabinetu kadeřníků 

a asistentů v budově školy, pořízením nábytku do kabinetu zástupce pro praktickou výuku na 

odloučeném pracovišti v celkové výši 445 586,00 Kč, pořízením šatních skříní pro žáky ve 

školy a na odloučeném pracovišti ve výši 571 362,20 Kč a pořízením 16 kusů počítačů do 

učebny informatiky ve výši 202 892,80 Kč,    
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- účet 563 kurzové ztráty byly překročeny o 100,00%, plánované náklady byly ve výši 0,00 Kč, 

skutečné náklady byly ve výši 58 797,29 Kč, kurzová ztráta byla způsobena pohybem kurzu 

eura k české koruně v průběhu roku 2019,  

- účet 591 daň z příjmu byla překročena o 100,00%, plánované náklady byly ve výši 0,00 Kč, 

skutečné náklady byly ve výši 16 473,19 Kč, jedná se o daň vybíranou srážkou z peněžních 

prostředků na běžném účtu. 

Ostatní náklady byly v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019. 

 

Výnosy: 

 

Celkové výnosy v roce 2019 byly plánovány ve výši 42 094 136,00 Kč, skutečné výnosy roku 

2019 byly ve výši 46 158 194,00 Kč, byly tedy překročeny o 9,65 %. Rozdíl mezi schváleným 

plánem a skutečností vyšší nebo nižší než 10 % byl v těchto ukazatelích: 

 

- účet 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků byly překročeny o 100,00%, plánované výnosy 

z prodeje byly ve výši 0,00 Kč, skutečné výnosy z prodeje byly ve výši 1 400,00 Kč, výnosy 

byly tvořeny prodejem školního časopisu Hemenex, 

- účet 602 výnosy z prodeje služeb byly překročeny o 12,39%, plánované výnosy z prodeje 

služeb byly ve výši 781 000,00 Kč, skutečné výnosy z prodeje služeb byly ve výši 877 799,90 

Kč, výnosy byly tvořeny výnosy ze služeb z pronájmu prostor školy, výnosy za produktivní 

práci žáků a výnosy za rekvalifikační kurzy. 

- účet 603 výnosy z pronájmu byly podkročeny o 16,90%, plánované výnosy z pronájmu byly 

ve výši 320 800,00 Kč, skutečné výnosy byly ve výši 266 599,00 Kč, byly vykompenzovány 

prodejem služeb na účtu 602, 

- účet 604 výnosy z prodaného zboží byly překročeny o 100,00%, plánované výnosy z prodeje 

zboží byly ve výši 0,00 Kč, skutečné výnosy z prodeje zboží byly ve výši 7 900,00 Kč, byly 

způsobeny prodejem zboží na odloučeném pracovišti,  

- účet 644 výnosy z prodeje materiálu byly překročeny o 100,00%, plánované výnosy 

z prodeje materiálu byly ve výši 0,00 Kč, skutečné výnosy z prodeje zboží byly ve výši 1 

740,00 Kč, překročení bylo způsobeno prodejem materiálu na odloučeném pracovišti, 

- účet 648 čerpání fondů bylo podkročeno o 100,00%, plánované čerpání bylo ve výši 

500 000,00 Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 0,00 Kč,  

- účet 649 ostatní výnosy z činností byly překročeny o 100,00%, plánované výnosy byly ve výši 

0,00 Kč, skutečné výnosy byly ve výši 53 829,28 Kč, jednalo se o náhrady od pojišťovny ve 

výši 7 291,58 Kč, které vzniky při exkurzích ve Francii a Portugalsku, dále škola obdržela 

darem posilovací stroj od fyzické osoby, dva stany a drobný materiál při nákupech na fakturu 

v celkové výši 17 898,00 Kč a výnosy z prodeje materiálu a zboží na akci MISS RENETA 

2019 ve výši 27 390,00 Kč, 

- účet 662 úroky byly překročeny o 100,00%, plánované výnosy byly ve výši 0,00 Kč, skutečné 

výnosy byly ve výši 86 700,94 Kč, překročení bylo způsobeno výnosem peněžních prostředků 

vázáných na bankovních účtech, 

- účet 663 kurzové zisky byly překročeny o 100,00 %, plánované výnosy byly ve výši 0,00 Kč, 

skutečné výnosy byly ve výši 46 860,99 Kč, překročení bylo způsobeno výnosy peněžních 

prostředků vázaných na bankovních účtech v eurech, 

- účet 669 ostatní finanční výnosy byly překročeny o 100,00%, plánované výnosy byly ve výši 

0,00 Kč, skutečné výnosy byly ve výši 42,00 Kč, překročení bylo způsobeno finančními 

prostředky vázanými na běžném účtu, 

- účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů byly překročeny o 10,68 

%, plánované výnosy byly ve výši 40 492 336,00 Kč, skutečné výnosy byly ve výši 

44 815 321,59 Kč, překročení bylo způsobeno prostředky z jiných zdrojů: ve výši 78 00,00 Kč 
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z dotací města Havířova a ve výši 2 156 893,59 Kč z Domu zahraniční spolupráce u projektů 

Erasmus+KA102 a Erasmus+KA229. 

 

Všechny ostatní výnosy byly v souladu se schváleným plánem hospodaření na rok 2019. 

 

5. Péče o spravovaný majetek 
 

5.1. Investiční činnost 
 

V roce 2019 škola obdržela investiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1 920 000 Kč, 

který byl použit na pořízení vícemístného automobilu ve výši 150 000,00 Kč a rekonstrukci 

střechy na odloučeném pracovišti ve výši 1 770 000,00 Kč.  

Veškerá investiční činnost školy ve výši 2 953 756,96 Kč byla hrazena z fondu investic. 

V uvedeném roce jsme z investičního fondu hradili: 

• technické zhodnocení, tj. rekonstrukce střechy odloučeného pracoviště ve výši 

2 388 409,00 Kč, 

• projekt rekonstrukce učebny kosmetiky a pedikúry ve výši 179 927,00 Kč, 

• počítačový server ve výši 75 700,96 Kč a 

• osobní automobil Dacia Lodgy ve výši 309 720,00 Kč. 

 

 
 

5.2. Údržba a opravy 
            

V roce 2019 byly realizovány plánované, ale i mimořádné opravy ve škole a na odloučeném 

pracovišti v celkové výši 602 573,12 Kč. Největší opravy: oprava vodovodu na odloučeném 

pracovišti v celkové výši 179 414,00 Kč, opravy chodeb, WC a částí některých tříd ve výši 151 

779,00 Kč, oprava plynového ohřívače na odloučeném pracovišti ve výši 35 000 Kč, opravy 

sportovního náčiní ve výši 27 210,00 Kč, oprava čalounění nábytku ve výši 30 000,00 Kč, 

oprava plošiny pro bezbariérový přístup ve výši 22 506 Kč, oprava v kabinetu asistentek 
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pedagoga a kadeřníků ve výši 22 396,00 Kč, oprava klimatizace ve výši 8 300,00 Kč, opravy 

žaluzií ve výši 6 825,00 Kč a jiné drobné opravy.     

Organizace mimo jiné provádí pravidelnou kontrolu uvedeného majetku, veškeré předepsané 

revize, běžné opravy a údržby majetku. V roce 2019 bylo na revizní činnost vynaloženo celkem 

76 061,44 Kč.        

  

5.3. Majetek a inventarizace 
V rámci postupné výměny nábytku byl v roce 2019 pořízen nový nábytek do kabinetu 

ekonomiky, kadeřnic a asistentů pedagoga a zástupce ředitele pro praktické vyučování v 

celkové výši 477 493,00 Kč. 
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Proběhla také výměna šatních skříní žáků ve škole a na odloučeném pracovišti v celkové výši 

571 362,20 Kč a výměna šestnácti počítačů v učebně informatiky ve výši 202 892,80 Kč. 
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5.4. Pojistné události 
 

V roce 2019 byla poskytnuta naší organizaci dvě pojistná plnění, které vznikla: při školní 

exkurzi ve Francii a při krátkodobé mobilitě v Portugalsku v projektu Erasmus+KA1. 
 

 

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění zajišťovat: 

- rekvalifikační, odborné a vzdělávací kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, 

- závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, 

- pronájem majetku, 

- prodej vlastních výrobků, 

- zprostředkování obchodu a služeb, 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti a  

- mimoškolní výchovu a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 

 

V roce 2019 provozovala organizace doplňkovou činnost takto: 

 

6.1. za rekvalifikační, odborné a vzdělávací kurzy, školení a jiné vzdělávací akce 

škola získala celkem 57 232,00 Kč.  

6.2. za pronájem majetku v  budově odloučeného pracoviště školy na ulici Elišky 

Krásnohorské 1306/29, Havířov-Podlesí celkové pronajaté plochy 22,487 % ve 

spodní části budovy, ze kterého organizace získala celkem 289 180,76 Kč. V budově 

školy na ulici Kapitána Jasioka 635/50, Havířov-Prostřední Suchá za pronájem bufetu 

škola získala celkem 65 119,65 Kč, za pronájem prostoru pro školní automat na 

nápoje celkem 8 870,00 Kč, za pronájem učebny pro výuku kurzu „Pečovatelství“ 
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v odpoledních hodinách celkem 3 200,00 Kč a za pronájem tělocvičny v odpoledních 

hodinách celkem 10 500,00 Kč.  

 

6.3. za prodej vlastních výrobků, tj. prodej dvou čísel školního časopisu 

HEMENEX celkem 1 400,00 Kč.  

 

_Vývoj nákladů a výnosů doplňkové činnosti od roku 2014 do roku 2019 

 

 
 

Vývoj hospodářského výsledku doplňkové činnosti je stabilní. V roce 2019 se zvýšil 

hospodářský výsledek o příjmy z provádění zkoušek odborné kvalifikace, ale naopak snížil 

z důvodu ukončení dlouhodobého pronájmu tělocvičny. 

Příjmy z pronájmu v doplňkové činnosti jsou důležitou součástí vlastních příjmů organizace, 

které tak doplňují příjmy od zřizovatele a ze státního rozpočtu. Díky pronájmům dochází k 

efektivnímu využití prostor přízemí budovy odloučeného pracoviště školy (bývalé učňovské 

dílny sklenářů a čalouníků). Prodej vlastních výrobků organizace využívala pouze příležitostně, 

tj. prodej školního časopisu.  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti škola používá především na doplnění svých fondů. 

V roce 2019 použije škola kladný výsledek hospodaření, poté co bude schválen zřizovatelem, 

především k naplnění fondu investic. 
 

 

7. Peněžní fondy 
Všechny peněžní fondy jsou kryty peněžními prostředky na účtu organizace. 

Fond odměn: počáteční stav fondu odměn k 1. 1. 2019 byl ve výši 289 849 Kč, do fondu 

odměn bylo přiděleno 30 000,00 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření, čerpáno z fondu 

nebylo a konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019 byl ve výši 319 849,00 Kč.  

Fond kulturních a sociálních potřeb: počáteční stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 1. 1. 

2019 byl ve výši 272 076,50 Kč, příděl do fondu za rok 2019 činil 508 494,66 Kč, čerpání 

z fondu v průběhu celého roku 2019 bylo ve výši 488 666,75 Kč a konečný stav fondu k 31. 12. 

2019 byl ve výši 291 614,41 Kč. Fond byl čerpán: na stravování zaměstnanců ve výši 

82 480,00 Kč, na rekreaci zaměstnanců ve výši 230 709,75 Kč, na sport a tělovýchovu ve výši 

71 433,00 Kč, na kulturu ve výši 61 637,00 Kč, na peněžní dary u příležitosti životních jubileí 

zaměstnanců a bývalých zaměstnanců ve výši 40 000,00 Kč a na příspěvek odborové 

organizaci ve výši 2 407,00 Kč. 

 

Fond rezervní: počáteční stav rezervního fondu k 1. 1. 2019 byl vevýši 202 008,98 Kč, příděl 

do  fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku byl ve výši 256 695,47 Kč a čerpání fondu ve 
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výši 250 000,00 Kč, tj. převod do investičního fondu se souhlasem zřizovatele. Konečný 

zůstatek fondu k 31. 12. 2019 byl ve výši 208 704,45 Kč. 

Fond reprodukce majetku: počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 byl ve výši 409 301,35 Kč. Příděl 

do fondu byl ve výši 3 051 708,00 Kč, z čehož: odpisy z hlavní činnosti ve výši 842 695,00 Kč, 

odpisy z doplňkové činnosti ve výši 39 013,00 Kč, příspěvek od zřizovatele ve výši 

1 920 000,00 Kč a převod z rezervního fondu schválený zřizovatelem ve výši 250 000,00 Kč. 

Čerpání fondu bylo celkem ve výši 2 953 756,96 Kč, z čehož: pořízení osobního automobil ve 

výši 309 720 Kč, školní server ve výši 75 700,96 Kč, zateplení střechy odloučeného pracoviště 

ve výši 2 388 409,00 Kč a projekt rekonstrukce učebny kosmetiky a pedikúry ve výši 

179 927,00 Kč. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019 byl ve výši 507 252,39 Kč.   

 

název 

číslo 

účtu stav k 1. 1. 2019 tvorba použití 

stav k 31. 12. 

2019 

fond odměn 411 289 849,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 319 849,00 Kč 

fond FKSP 412 272 076,50 Kč 508 494,66 Kč 488 666,75 Kč 291 904,41 Kč 

stravování   0,00 Kč 0,00 Kč 82 480,00 Kč 0,00 Kč 

rekreace   0,00 Kč 0,00 Kč 230 709,75 Kč 0,00 Kč 

sport a tělovýchova   0,00 Kč 0,00 Kč 71 433,00 Kč 0,00 Kč 

kultura   0,00 Kč 0,00 Kč 61 637,00 Kč 0,00 Kč 

peněžní dary - jubilea   0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 

příspěvek odborům   0,00 Kč 0,00 Kč 2 407,00 Kč 0,00 Kč 

fond rezervní 413 202 008,98 Kč 256 695,47 Kč 250 000,00 Kč 208 704,45 Kč 

fond reprodukce majetku 416 409 301,35 Kč 3 051 708,00 Kč 2 953 756,96 Kč 507 252,39 Kč 

osobní automobil   0,00 Kč 0,00 Kč 309 720,00 Kč 0,00 Kč 

školní server   0,00 Kč 0,00 Kč 75 700,96 Kč 0,00 Kč 

zateplení střechy OP   0,00 Kč 0,00 Kč 2 388 409,00 Kč 0,00 Kč 

projekt učebny OP   0,00 Kč 0,00 Kč 179 927,00 Kč 0,00 Kč 

 
 

8. Pohledávky 
 

Organizace má ke dni 31. 12. 2019 pohledávky v celkové výši 725 619,08 Kč, které jsou 

tvořeny aktivními účty: 311, 314, 315, 335 a 377. 

 

Účet 311 – tuzemští odběratelé 

účet 311 – tuzemští odběratelé částka 

Autodům Vrána s. r. o. 350,00 Kč 

Autosalón Kudrna s. r. o. 925,00 Kč 

Miroslav Pawlas 5 273,00 Kč 

David Slouka 630,00 Kč 

Vincent Theo Walkden 162,00 Kč 

Auto Kelly a. s. 525,00 Kč 

Protetika CZ Plus s. r. o. 165,00 Kč 

celkem 8 030,00 Kč 

 



Zpráva o činnosti a plnění úkolů orgazniace za rok 2019 

  Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace  

 

28 

 

Účet 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy 

účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy  částka 

Centropol Energy a. s. (energie škola) -29 340,00 Kč 

Centropol Energy a. s. (energie OP) -14 340,00 Kč 

Pražská plynárenská a. s. (plyn škola) 121 400,00 Kč 

Pražská plynárenská a. s. (plyn OP) 5 600,00 Kč 

Ing. Ladislav Jarý (sportovní kurz Chorvatsko - žáci) 10 000,00 Kč 

Italieonline s. r. o. 25 000,00 Kč 

Erika Meltzerová 178 605,00 Kč 

Ing. Ladislav Jarý (sportovní kurz Chorvatsko - žáci) 157 000,00 Kč 

Školtech interiéry s. r. o. 200 000,00 Kč 

celkem 653 925,00 Kč 

 

Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti 

účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti částka 

Centropol Energie a. s.  17 531,00 Kč 

celkem 17 531,00 Kč 

 

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci 

účet 335 - pohledávky za zaměstnanci částka 

zálohy na cestovné 17 811,50 Kč 

stravné žáci inkaso 17 840,00 Kč 

celkem 35 651,50 Kč 

 

Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky 

účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky částka 

pojišťovna 4 460,58 Kč 

Slouka 6 021,00 Kč 

celkem 10 481,58 Kč 

 

 

Organizace má ke dni 31. 12. 2019 v ostatních aktivech na přechodných účtech aktivních a 

dohadných účtech aktivních celkem 1 994 425,68 Kč, které jsou tvořeny aktivními účty: 381, 

385 a 388. 

             

Účet 381 – náklady příštích období 

účet 381 - náklady příštích období částka 

předplatné noviny a časopisy 39 695,00 Kč 

školení  15 950,00 Kč 

zákonné pojištění 28 245,15 Kč 
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prezentace a reklama 27 339,50 Kč 

software pro rok 2020 19 259,00 Kč 

celkem 130 488,65 Kč 

 

Účet 385 – příjmy příštích období 

účet 385 - příjmy příštích období částka 

kreditní úroky z účtu 8 888,45 Kč 

celkem 8 888,45 Kč 

 

 

Účet 388 – dohadné účty aktivní 

účet 388 - dohadné účty aktivní částka 

šablony II. - cesta pokračuje 156 377,68 Kč 

erasmus+ KA229 - chráníme si Evropu 339 470,43 Kč 

erasmus+ KA102 - evropská praxe pro život 1 064 459,07 Kč 

rodilý mluvčí 24 240,00 Kč 

interreg V-A 270 501,40 Kč 

celkem 1 855 048,58 Kč 

 

Dlouhodobé pohledávky organizace neeviduje. 

 

 

9. Závazky 
  

Organizace má ke dni 31. 12. 2019 závazky v celkové výši 4 082 922,61 Kč, které jsou tvořeny 

pasivními účty: 321, 324, 331, 333, 336, 337, 342, 374 a 378. 

 

Účet 321 – dodavatelé hlavní a hospodářské činnosti 

účet 321 - dodavatelé hl. a hosp. činnosti částka 

Technické služby města Havířova a. s. 4 958,48 Kč 

Technické služby města Havířova a. s. 77,20 Kč 

Technické služby města Havířova a. s. 7 111,70 Kč 

Technické služby města Havířova a. s. 2 245,94 Kč 

Česká pošta s. p. Vítkov 348,00 Kč 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark 62 894,00 Kč 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark 1 120,00 Kč 

Depos Horní Suchá a. s. 195,11 Kč 

Poda a. s. 245,00 Kč 

Skovajsová s. r. o. 944,00 Kč 

Havířovská teplárenská společnost a. s. 28 264,44 Kč 

T-Mobile Czech Republic a. s. 2 013,97 Kč 
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Certero IT Solutions s. r. o. 3 025,00 Kč 

Muzikohraní z. s. 6 700,00 Kč 

Prevent Morava s. r. o. 1 936,00 Kč 

Centropol energy a. s. 221,00 Kč 

Cloverleaf Limited s. r. o. 1 515,00 Kč 

Progrestech s. r. o. 284,35 Kč 

CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o. 1 577,41 Kč 

Grid Servis s. r. o. 331,06 Kč 

Lindstrom s. r. o. 2 516,80 Kč 

Oto Gajdoš 2 000,00 Kč 

celkem 130 524,46 Kč 

 

 

Účet 324 – krátkodobé přijaté zálohy 

účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy částka 

exkurze Osvětim - Březinka- Krakow 8 340,00 Kč 

lyžařský výcvik 2020 548 978,00 Kč 

sportovně tělovýchovný kurz Chorvatsko 2020 175 400,00 Kč 

literárně historická exkurze 2020 80 300,00 Kč 

nářadí kosmetičky 400,00 Kč 

pronájmy - Protetika, CK, Slouka, Walkden, bufet 3 828,00 Kč 

celkem 817 246,00 Kč 

                                  

                      

Účty 331 – mzdy zaměstnanců, 333 – srážky pro ZV FOS, 336 – závazky ze sociálního 

pojištění, 337 – závazky ze zdravotního pojištění a 342 – silniční daň a daň z příjmu ze 

závislé činnosti 

další krátkodobé závazky částka 

mzdy zaměstnanců (účet 331) 1 677 479,00 Kč 

srážky pro ZV FOS (účet 333) 3 181,00 Kč 

závazky ze sociálního pojištění (účet 336) 692 322,00 Kč 

závazky ze zdravotního pojištění (účet 337) 301 445,00 Kč 

silniční daň (účet 342 101) 225,00 Kč 

daň z příjmu ze závislé činnosti (účet 342 201) 296 650,00 Kč 

celkem 2 971 302,00 Kč 

 

 

Účet 374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery částka 

rodilý mluvčí 90 000,00 Kč 

práce s talenty 12 800,00 Kč 
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celkem 102 800,00 Kč 

 

 

Účet 378 – ostatní krátkodobé závazky 

účet 378 - ostatní krátkodobé závazky částky 

zákonné pojištění 28 245,15 Kč 

exekuce 1 547,00 Kč 

Vladimír Kajpuš 718,00 Kč 

Residomo s. r. o. - nájemné 30 540,00 Kč 

celkem 61 050,15 Kč 

 

Organizace má ke dni 31. 12. 2019 v ostatních pasivech na přechodných účtech pasivních a 

dohadných účtech pasivních celkem 155 477,08 Kč, které jsou tvořeny pasivními účty: 383, 

384 a 389. 

 

 

Účty časového rozlišení pasivní – účet 383 výdaje příštích období a účet 384 výnosy 

příštích období 

účty časového rozlišení - pasivní částka 

výdaje příštích období (účet 383) 1 688,81 Kč 

výnosy příštích období (účet 384) 26 900,00 Kč 

celkem 28 588,81 Kč 

 

Účet 389 – dohadné účty pasivní 

účet 389 - dohadné účty pasivní částka 

voda 36 498,03 Kč 

teplo 90 390,24 Kč 

celkem 126 888,27 Kč 

 

    

Dlouhodobé závazky 

Organizace má ke dni 31. 12. 2019 dlouhodobé závazky v celkové výši 4 349 113,02 Kč 

zaúčtované na účtu 472, které vyplývají z dlouhodobých projektů Šablony II. – Cesta 

pokračuje, Erasmus+KA229 a Erasmus+KA102. 

 

účet 472 -  dlouhodobé závazky  částka 

šablony II. - Cesta pokračuje 1 770 059,00 Kč 

erasmus+KA229 479 740,80 Kč 

erasmus+KA102 2 099 313,22 Kč 

celkem 4 349 113,02 Kč 

 

Všechny pohledávky i závazky za rok 2019 jsou do lhůty splatnosti. 
 



Zpráva o činnosti a plnění úkolů orgazniace za rok 2019 

  Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace  

 

32 

 

D) VÝSLEDKY KONTROL 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení provedla v období od 18. 4. 2019 do 23. 5. 2019 

kontrolu zdaňovacích období od 1. 6. 2016 do 30. 4. 2019. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

Jiné kontroly nebyly v roce 2019 v organizaci prováděny. 
 

 

 

E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců               59,19 osob 

Z toho povinný podíl 4 %                                                   2,36 osob 

Plnění povinnosti zaměstnáváním u zaměstnavatele          2,63 osob 

Plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb                     0,00 osob 

Plnění povinnosti celkem                                                    2,63 osob 

Podle uvedených údajů organizace splnila za rok 2019 povinný podíl osob se zdravotním 

postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti v platném znění. 
 

 

F)  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999      
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů mají subjekty veřejné správy povinnost poskytovat informaci vztahující se k jejich 

působnosti.  

Organizace poskytuje informace žadatelům na základě žádosti nebo zveřejněním. Zveřejnění 

informace probíhá formou vyvěšení na úřední desce školy, na webových stránkách školy 

(www.stredniskola-sucha.cz) a jsou veřejně přístupné v sídle školy na sekretariátě ředitele 

školy. 

 

V roce 2019 byl: 

- počet podaných žádostí o informace dle § 18 odst. 1 písm. a): třicet tři, 

- rozhodnutí o odmítnutí žádosti: žádné a 

- stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace: žádná. 
 

 

G) INFORMACE o termínu a způsobu seznámení 
zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 
a o termínu projednání školskou radou 

 

Se zprávou o plnění úkolů a činnosti organizace v oblasti hospodaření za rok 2019 byli 

prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace dne 10. března 2020 na 

http://www.stredniskola-sucha.cz/
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plánované pedagogické radě a dne 11. března 2020 na plánované poradě zaměstnanci 

provozně-ekonomického úseku. V obou případech seznámila zaměstnance se zprávou o 

činnosti zástupkyně ředitele pro provozně-ekonomický úsek.  

Zpráva o plnění úkolů a činnosti organizace za rok 2019 byla předložena k projednání Školské 

radě při Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace na jejím plánovaném 

jednání dne 10. března 2020 bez připomínek. Zprávu členům školské rady předkládala 

zástupkyně ředitele pro provozně-ekonomický úsek. 

 

 

H)  ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
ORGANIZACE 
 

Organizace má zařazenu v školském rejstříku školní jídelnu-výdejnu. Z důvodu nízkého počtu 

strávníků je závodní stravování zabezpečované prostřednictvím příspěvkové organizace 

Moravskoslezského kraje – Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace, se sídlem Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČO: 13644297 za celkovou cenu ve 

výši 63,00 Kč pro zaměstnance školy. Zaměstnanec z uvedené ceny hradí částku ve výši 30,00 

Kč, fond kulturních a sociálních potřeb přispívá částkou ve výši 10,00 Kč a organizace 

z provozních prostředků hradí zaměstnanci částku ve výši 23,00 Kč.  

Pro učitele odborného výcviku na odloučeném pracovišti školy na ulici Elišky Krásnohorské 

v Havířově-Podlesí je zajištěno stravování ve Střední průmyslové škole stavební Havířov. 

 

Závodní stravování v hlavní budově školy je poskytováno zaměstnancům v prostorách školní 

jídelny – výdejny v době od 11: 00 hodin do 12.30 hodin. Organizace zaměstnává pracovnici, 

která vydává obědy pro žáky i zaměstnance školy. V době prázdnin je školní výdejna uzavřena. 

Na základě dohody zaměstnavatele s odborovou organizaci bylo i v roce 2019 zaměstnancům 

umožněno zakoupení stravenek na každý den uzavření školní jídelny-výdejny v hodnotě 63,- 

Kč. Náklady na dovoz stravy jsou hrazeny z provozních prostředků organizace 
 

 

Závěr 
       

 

V roce 2019 organizace pokračovala v nastaveném trendu vylepšování prostředí pro žáky i 

zaměstnance školy při nenavyšování počtu nepedagogických zaměstnanců. V dalším období je 

hlavním úkolem školy zajistit finanční prostředky na provedení Modernizace učebny kosmetiky 

a pedikúry na odloučeném pracovišti školy při současné realizaci všech naplánovaných 

investičních i neinvestičních akcí. 

 

 

 

V Havířově, 27. 2. 2020 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Szymeczek 

 ředitel 
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Přílohy: 
 

 

Příloha č. 1:  Organizační schéma platné od 1. 9. 2019 

Příloha č. 2:  Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2018/2019 

Příloha č. 3:  Krátkodobý akční plán EVVO na školní rok 2019/2020 

Příloha č. 4:  SK415 výsledek hospodaření včetně rozdělení do fondů za rok 2019 

Příloha č. 5:  SK403 objem přijatých prostředků v roce 2019 

Příloha č. 6:  přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 

Příloha č. 7:  přehled o plnění plánu hospodaření 

Příloha č. 8:  EKO002 stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti 

Příloha č. 9:  EKO003 doplňková činnost dle jednotlivých okruhů 

Příloha č. 10:  EKO007 plán pořízení a financování dlouhodobého majetku a oprav 

dlouhodobého majetku 

Příloha č. 11:  SK405 zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů 

Příloha č. 12: Rozvaha 2019 

Příloha č. 13:  Výkaz zisků a ztrát 2019 

Příloha č. 14:  Příloha 2019 

Příloha č. 15:  SK417 průběžné čerpání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie 

Příloha č. 16:  SK407 údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu 

v roce 2019 

Příloha č. 17:  SK409 údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 
 


