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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI  

Název školy:  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Ostrava, příspěvková organizace 

Adresa školy:    Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava 

Identifikátor zařízení:   600 020 070 

Odloučená pracoviště školy:  ul. 1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava 

Právní forma:    příspěvková organizace 

IČO:     00600920 

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

Tel. kontakt:    595 693 625 

E-mail:    sekretariat@zdrav-ova.cz 

Webové stránky:  http://www.zdrav-ova.cz  

Škola sdružuje:    střední zdravotnická škola  IZO 110 030 893 

    vyšší odborná škola zdravotnická  IZO 110 030 915 

    školní jídelna      IZO 110 030 907 

školní jídelna - výdejna  IZO 181 004 399  

Škola byla zřízena Moravskoslezským krajem jako příspěvková organizace zřizovací listinou 

ZL/033/2001 ke dni 1. dubna 2001. Je zařazena do sítě škol a školských zařízení. Její činnost 

vychází z platné legislativy, zejména ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona 

č.563/2004 sb., o pedagogických pracovnících, v planém znění, a prováděcích předpisů 

v platném znění. 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

vzdělávacích programů. 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 

 poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

 poskytuje vyšší odborné vzdělání, 

 zabezpečuje stravování žáků a studentů, 

 zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 

mailto:sekretariat@zdrav-ova.cz
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Vymezení doplňkové činnosti organizace 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování. 

 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

 Hostinská činnost. 

 Reklamní činnost a marketing. 

 Pronájem majetku. 

 Vydavatelská a polygrafická činnost. 

 Kopírovací práce. 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 

 Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

A.1 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH  OBORŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ A  RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:  

Střední zdravotnická škola 

Na střední zdravotnické škole ve školním roce 2017/2018 byli žáci všech tříd a všech oborů 

vzděláváni podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP). 

Pod § 3122 – SOŠ 

 5341M/01 Zdravotnický asistent  - denní forma vzdělávání podle ŠVP 

 5341M/01 Zdravotnický asistent  - dálková forma vzdělávání podle ŠVP 

 5341M/02 Nutriční asistent - denní forma vzdělávání podle ŠVP 

 5343M/01 Laboratorní asistent - denní forma vzdělávání podle ŠVP 

 5344M/03 Asistent zubního technika - denní forma vzdělávání podle ŠVP 

 7842M/04 Zdravotnické lyceum - denní forma vzdělávání podle ŠVP 

§ 3123 - SOU 

 5341H01    Ošetřovatel - denní forma vzdělávání podle ŠVP 

Vyšší odborná škola zdravotnická 

§ 3150 - VOŠ 

 5341N11 Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma studia  

(délka vzdělávání: 3 roky) 

 5341N11 Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma studia  

(délka vzdělávání: 3,5 let) 

 5341N41 Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma studia  

(délka vzdělávání: 3 roky) 
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 5341N41 Diplomovaný nutriční terapeut - kombinovaná forma studia  

(délka vzdělávání: 3 roky) 

 5343N11 Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma studia  

(délka vzdělávání: 3 roky) 

 5343N11 Diplomovaný farmaceutický asistent - kombinovaná forma studia  

(délka vzdělávání: 3 roky) 

 5344N11 Diplomovaný zubní technik - denní forma studia (délka vzdělávání: 3 roky) 

 5341N31 Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma studia  

(délka vzdělávání: 3 roky) – od 1. 9. 2014 

 5341N31 Diplomovaná dentální hygienistka – kombinovaná forma studia 

(délka vzdělávání: 3 roky) 

5341N51 Diplomovaná dětská sestra (délka vzdělávání: 3 roky) 

Ve školním roce 2017/2018 studovalo na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 

zdravotnické v Ostravě ve všech formách studia k 30. 9. 2017 celkem 1 148 žáků a studentů. 

Počty studujících žáků a studentů během školního roku 2017/2018: 

 počet žáků/studentů k 1.9.2017 k 1.2.2018 k 30.6.2018 

Střední zdravotnická škola - denní studium 
Celkem 554 557 469 
Střední zdravotnická škola - dálkové stadium 
Celkem 10 13 10 
Vyšší odborná škola zdravotnická – denní forma vzdělávání 
Celkem 274 276 206 
Vyšší odborná škola zdravotnická – kombinované formy studia 
Celkem 246 178 130 

A.2 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

A.2.1  PEDAGO GI CKÝ  SBOR  

K 1. 1. 2018 pracovalo celkem na škole 82 interních učitelů všeobecně vzdělávacích 

a odborných předmětů a 91 externích učitelů, především odborných předmětů. 

A.2.2  NEPEDAGOGI ČTÍ  P R ACO VN ÍCI  

K 1. 1. 2018 bylo zaměstnáno 31 nepedagogických pracovníků, kteří pracovali 

na ekonomickém a provozním úseku.  
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A.2.3  OR GANI ZAČNÍ  ST RUK TURA  ŠKO LY  

Organizační schéma platné od 1. 1. 2018 

ředitelka školy (statutární orgán) 

zástupkyně ředitelky školy pro SZŠ

vedoucí oborů

garant oboru LA

garant oboru LY

vyučující 
odborných 
předmětů

SZŠ

studijní oddělení 
SZŠ

asistentka

knihovnice

statutární zástupkyně ředitelky školy

zástupkyně ředitelky školy pro VOŠZ

vedoucí oborů

garant oboru DFA

vyučující odborných 
předmětů VOŠZ

studijní 
oddělení 

VOŠZ

předsedové 
předmětových 

komisí

vyučující 
všeobecně 

vzdělávacích 
předmětů

vedoucí 
ekonomického úseku

finační účetní

mzdová účetní

pokladní

vedoucí 
provozního 

úseku

správce sítě

školníci 

vrátní

uklízečky

vrátná,-
administrativní 

pracovník

vedoucí

školní jídelny

vedoucí 
kuchařka

kuchařky

pomocné 
kuchařky

sekretářka školy
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B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ  

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková 

organizace (dále jen škola) v roce 2018 naplňovala svou hlavní činnost, kterou je uskutečňovat 

vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.  Poskytovala střední vzdělání 

s maturitní zkouškou žákům střední školy, vyšší odborné vzdělání studentům vyšší odborné 

školy, zabezpečovala stravování žákům i studentům a vlastním zaměstnancům organizace. 

O činnosti školy pojednává Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018. 

V roce 2018 probíhala v naší příspěvkové organizaci doplňková činnost v těchto okruzích: 

 pronájem majetku 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností 

 provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 

vzdělávacích akcí 

 hostinská činnost 

Škola provozuje svou činnost ve třech budovách. Budova v Ostravě - Vítkovicích 

na Jeremenkově ulici byla do 28. 3. 2018 majetkem Statutárního města Ostravy – městského 

obvodu Vítkovice a škola jí využívala na základě smlouvy o nájmu. S účinností od 29. 3. 2018 

náš zřizovatel nabyl tuto budovu do svého vlastnictví a předal ji škole ke správě. V této budově 

se vyučují vzdělávací programy vyšší odborné školy: Diplomovaná všeobecná sestra, 

Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaná dentální 

hygienistka, Diplomovaný zubní technik a praktická výuka oboru střední školy Asistent zubního 

technika a nově od 1. 9. 2018 Diplomovaná dětská sestra.  

Druhá budova v Ostravě-Mariánských Horách na ulici 1. máje je odloučeným pracovištěm 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a je majetkem 

Moravskoslezského kraje. V této budově působí střední zdravotnická škola a vyučují se tu 

obory: Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent, Nutriční asistent a praktická výuka 

vzdělávacího programu Diplomovaného nutričního terapeuta, Laboratorní asistent, Asistent 

zubního technika a obor Ošetřovatel. 

Ve své správě má škola budovu na ul. Fráni Šrámka, jejímž vlastníkem je rovněž 

Moravskoslezský kraj. Většina prostor je pronajata ke komerčnímu využití nájemcům, část 

budovy využívá jako skladové prostory Vědecká knihovna Ostrava, která má jako příspěvková 

organizace KÚ MSK smlouvu o výpůjčce.  
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C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

C.1 VÝNOSY V  HLAVNÍ ČINNOSTI  

Příspěvek na provozní činnost od zřizovatele byl poskytnut ve výši 8 000 200 Kč a z prostředků 

MŠMT škola dostala 67 875 200 Kč.  

K rozdílu mezi poskytnutými jednotlivými příspěvky a čerpáním ve sledovaném období došlo 

z důvodu nemožnosti vyčerpat účelové prostředky MŠMT z ÚZ 33034 Na podporu organizace 

a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 

zkušebním období ve výši 10 216 Kč - viz. analýza a zdůvodnění níže v textu části C2.  

Dále pak v poskytnutých prostředcích od zřizovatele ÚZ 205 na krytí odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku - viz. analýza a zdůvodnění níže v textu části C4.                      

Jde o částku 19 329,40 Kč. 

Na akci „Den zdraví“ nám zřizovatel přispěl částkou 10 000 Kč a Magistrát města Ostravy 

přispělo částkou 50 000 Kč.  Prostředky byly využity v rámci Dne zdraví dle schváleného 

rozpočtu. 

Na akci 85. výročí naší školy nám Úřad obvodu Ostrava – Vítkovice  poskytnul 20 000 Kč a Úřad 

městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory 8 000 Kč. Tyto dotace byly plně využity na daný 

účel. Za tímto účelem nám byly poskytnuty i finanční dary, ale to patří do kapitoly D3 – 

Rezervní fond z ostatních titulů. 

Z dalších účelových prostředků na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU Šablony I „Zvýšení 

kvality vzdělávání a odborné přípravy“ nám bylo ve sledovaném období poskytnuto 

938 324,80 Kč a škola použila v tomto roce prostředky ve výši 887 928,34 Kč. Tento projekt je 

účtován pod ÚZ 33063 a jeho ukončení bude 31. 8. 2019.  

Prostředky spolufinancované z rozpočtu EU, kterými škola disponuje, je projekt OPVVV 

„Inovace VOV_zdravotnická oblast“. Ten byl zahájen 1. 4. 2018 a bude ukončen 31. 3. 2021. 

Škola v roce 2018 čerpala prostředky ve výši 10 071 539,20 Kč. Značná část ve výši 4 711 582 

Kč byla použita na platy a dohody zaměstnanců, kteří v rámci projektu pracují. Na odvody 

k nim bylo použito 1 382 555,76 Kč. Ostatní neinvestiční náklady činily 3 977 401,44 Kč. 

V těchto prostředcích jsou proinvestované prostředky poskytnuté ČVUT, coby našemu 

smluvnímu partnerovi s finančním příspěvkem, výběrová řízení, náklady na materiál, cestovní 

náhrady, propagaci, reprezentaci a další. 
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Posledními financemi z rozpočtu EU, se kterými škola hospodaří je projekt Erasmus „Work 

Experience in Europe II.“ V průběhu roku 2018 bylo vyčerpáno 1 033 995,40 Kč.  Hlavním 

čerpáním těchto financí jsou výjezdy žáků a studentů do zahraničí. Ve sledovaném období 

vyjelo 8 studentů VOŠ do Španělska, 6 žáků SZŠ + 1 vyučující do Irska a 6 žáků SZŠ + 1 vyučující 

do Španělska. Tyto služby čítají částku 904 366 Kč. Dále pak to jsou dohody zaměstnanců, kteří 

pro projekt pracují. Tam bylo vyčerpáno 86 160 Kč. Na cestovní výdaje bylo použito 39 879,40 

Kč, na zakoupení knih 3 420 Kč a reprezentaci 170 Kč.  

Značnou část příjmů tvoří výnos ze školného vyšší odborné školy, který činil pro daný rok 

1 522 000 Kč.  

Do okruhu výnosů z hlavní činnosti se řadí tzv. ostatní výnosy z činnosti např. výnosy 

z registrací ve školní knihovně, kopírování, náhrady škod od pojišťoven, náhrady za opisy 

vysvědčení, úroky KB, kurzové zisky. To už nejsou částky tak významné. 

Celkové výnosy z hlavní činnosti za kalendářní rok 2018 představovaly částku 91 866 906,73 

Kč – viz. tabulka č. 1 – Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové 

činnosti. 

C.2 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ Ú ČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO 

ROZPOČTU   

Účelová čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu jsou členěna dle účelových znaků 

(dále jen ÚZ) 

ÚZ 33353 67 775 744,00  na přímé náklady na vzdělávání 

ÚZ 33034 99 456,00 RP „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání 
maturitní zkouškou – podzim 2017 

Celkem 67 875 200,00  

Naše příspěvková organizace disponovala ve sledovaném období účelovými dotacemi 

na přímé náklady na vzdělávání v celkové částce 67 875 200 Kč. Tyto dotace jsou členěny 

dle závazných ÚZ, jak vypovídá uvedená tabulka. 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 67 775 744 Kč  

Z toho: 

Prostředky na platy  47 407 294,00 Kč 

Ostatní osobní náklady 1 912 003,00 Kč 

Zákonné odvody  16 371 337,00 Kč 

Tvorba FKSP 951 442,62 Kč 

ONIV přímý 1 133 667,38 Kč 
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Veškeré finanční prostředky přidělené naší příspěvkové organizaci na přímé náklady 

na vzdělávání byly řádně dle časových podmínek a účelovosti vyčerpány.  

Přidělené finanční prostředky na ONIV přímý ve výši 948 144 Kč byly zcela vyčerpány a navíc 

byly rozpuštěny na nákup učebních pomůcek i zbývající finanční prostředky, které organizaci 

vznikají každým rokem z odvodů ke mzdovým prostředkům, tudíž jsme vyčerpali na ONIV 

přímý celkem 1 133 667,38 Kč. 

Analýza čerpání ONIV – Ostatní neinvestiční výdaje z  ÚZ 33353: 

Celkem vyčerpáno 1 133 667,38 Kč 
z toho:  
Učební pomůcky 449 406,87 Kč 

Cestovné 182 674,00 Kč 

DVPP 6 956,60 Kč 

OOPP 30 593,22 Kč 

Náhrady za DNP 164 837,00 Kč 

Zákonné pojistné 194 872,69 Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 11 921,00 Kč 

Vstupní pracovnělék. prohlídky 24 200,00 Kč 

Maturity 37 570,00 Kč 

Absolutoria 30 636,00 Kč 

 

ÚZ 33034 Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou – podzim 2018 představoval přidělenou částku 99 456 Kč  

Z toho: 

Prostředky na platy pedagogických zaměstnanců 53 000,00 Kč 

Pojistné 18 020,00 Kč 

FKSP 1 060,00 Kč 

ONIV 17 160,00 Kč 

 

Škola vyčerpala tyto finanční prostředky z velké části. Dle pravidel dotace svému zřizovateli 

byla povinna vrátit částku 10 216 Kč a to z důvodu neuskutečnění místo plánovaných 28 

učebnozkoušek se jich uskutečnilo 25 a místo plánovaných 218 žákozkoušek bylo realizováno 

žákouzkoušek 177. 

C.3 MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚ STNANCI ,  PRŮMĚRNÝ PLAT  

V roce 2018 měla  naše škola průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 110,7213. 

Z toho 80,1766 pedagogických zaměstnanců a 29,0197 nepedagogických zaměstnanců. 

V rámci doplňkové činnosti zaměstnáváme 1,525.  
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Limit přepočteného počtu zaměstnanců z normativního rozpisu zaměstnanců dostala škola na 

náš návrh přidělen ve výši 111,85. Tento stav za sledované období 2018 škola nepřekročila. 

Informace o průměrném platu uvádíme v této tabulce: 

Rok Průměrný plat 
celkem 

Průměrný plat 
pedagog. pracovníka 

Průměrný plat 
nepedagog. pracovníka 

2012 27 514 31 731 16 564 

2013 28 880 32 546 18 687 

2014 28 821 31 853 20 367 

2015 29 206 32 731 19 611 

2016 31 832 35 574 21 958 

2017 33 413 37 667 22 066 

2018 36 585 41 096 24 745 

 

Podíl jednotlivých složek platu v roce 2018 znázorňují grafy:  

 

Platové tarify; 
5480869

Náhrady platu; 
868631

Osobní příplatky; 
1222698

Odměny; 802800

Příplatky za vedení; 
125943

Platy za přesčasy; 
60896

Ostatní příplatky; 
12428

Graf - podíl jednotlivých složek platu 
nepedagogických zaměstnanců
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Finanční prostředky vynaložené na ostatní platy za provedenou práci (OON) z prostředků 

státního rozpočtu činily 1 912 003 Kč. Tato částka byla použita zejména pro externí vyučující 

odborného, všeobecně - vzdělávacího  a praktického vyučování, kteří vyučují v naší škole, na 

odborné přednášky v rámci výuky, ale také na vychovatelskou činnost na zimních výcvikových 

lyžařských kurzech, adaptačních kurzech (Žimrovice, Morávka) a sportovně – turistických 

kurzech (kola, voda, Těrlicko).  

C.4 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ Ú ČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z  ROZPOČTU 

ZŘIZOVATELE  

Přehled poskytnutých příspěvků dle účelových znaků. 

Na provozní činnost   

ÚZ 001 6 910 000,00  Na provozní náklady 

ÚZ 134 10 000,00 Na zajištění akce „DEN ZDRAVÍ“ 

ÚZ 137 90 000,00 Na podporu výuky AJ zapojením rodilých mluvčích 2018/2019 

ÚZ 144 35 200,00 Na podpora výuky cizích jazyků 2018/2019 

ÚZ 205 955 000,00  Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Celkem 8 000 200,00  

Platové tarify; 
23068305

Náhrady platu; 
7883826

Osobní příplatky; 
3741405

Odměny; 2739092

Příplatky za vedení; 
506369

Zvláštní příplatky; 
261352

Přespočetné 
hodiny; 1160343

Ostatní příplatky; 
59883

Graf - podíl jednotlivých složek platu pedagogických 
zaměstnanců
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Účelový investiční příspěvek do fondu investic 

ÚZ 206 8 440 000,00  Na přístavbu šaten a parkoviště vč. demolice poloviny 
unimobuňky 

ÚZ 206 380 000,00 Na obnovu učebních pomůcek ve specializovaných 
zdravotnických oborech 

Celkem 8 820 000,00  

 

Příspěvek na provozní náklady ÚZ 001 

Příspěvek na provozní náklady ÚZ 001 byl v plné výši vyčerpán. Zde byly pokryty zejména 

náklady na veškeré energie v hlavní činnosti, dále náklady plynoucí z dodavatelských smluv, 

jako např. telefonické a internetové služby, služby zpracování dat, revize a odborné prohlídky, 

likvidace odpadů, lékařské prohlídky žáků, ale také výukový spotřební materiál pro střední 

školu. Dále pak kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, všeobecný materiál, 

nákup nábytku, školení BOZP, PO a další. Nemalou částku tvoří stejně jako každý rok opravy 

a udržování nemovitého majetku a údržba strojů a přístrojů. 

Příspěvek na částečné zohlednění větší administrativní zátěže – software FaMa a nákupní 

portál v rámci příspěvku na provozní náklady ÚZ 001 

Tento příspěvek ve výši 49 tis. Kč, jak již sám název vypovídá, byl použit v souladu s jeho 

účelovostí. Zaměstnancům, kteří se podíleli na práci s tímto softwarem, byly vyplaceny 

odměny celkem ve výši 35 918 Kč. Zbytek tvoří odvody k těmto odměnám, což představuje 

výši 36,42 % z vyplacené částky. 

Příspěvek na zajištění akce „Den zdraví“ ÚZ 134 

Zřizovatel přispěl naší organizaci částkou 10 tis. Kč na Den zdraví, který se uskutečnil dne 

4. května 2018 v rámci oslav 85. výročí založení naší školy. Prostředky byly vyčerpány na nákup 

edukačních pomůcek (plyšových hraček), které sloužily jako pacienti v naší improvizované 

nemocnici pro předškolní a školní děti 1. stupně základních škol. 

Příspěvek na zajištění akce „Na podporu výuky AJ zapojením rodilých mluvčích“ ÚZ 137 

Tyto prostředky ve výši 90 000 Kč v roce 2018 nebyly použity. Jejich použití je plánováno na 

rok 2019, což umožňuje časová použitelnost tohoto účelového znaku. 

Příspěvek na zajištění akce „Na podporu výuky cizích jazyků“ ÚZ 144 

Tyto prostředky v částce 35 200 Kč v roce 2018 byly využity z části a to ve výši 9 450 Kč. Jejich 

další použití je plánováno na rok 2019, což umožňuje časová použitelnost tohoto účelového 

znaku. 
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Příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 

Příspěvek 955 000 Kč byl vyčerpán na 97,98%, tj. 935 670,60 Kč. Příspěvková organizace vrátila 

svému zřizovateli částku 19 329,40 Kč, která představuje rozdíl mezi plánem účetních odpisů 

2018 a skutečností 2018. Odpisy z doplňkové činnosti organizace vytvořila ve výši 29 832 Kč.  

Investiční příspěvek na akci „Přístavba šaten a parkoviště vč. demolice poloviny 

unimobuňky“ – budova na ul. 1. máje“ ÚZ 206 

Na tuto akci nám bylo ve sledovaném roce poskytnuto 8 440 000 Kč. Zatím na tuto akci byly 

vyčerpány finanční prostředky na část zpracované projektové dokumentace ve výši 267 410 

Kč a demolice buňky, která proběhla v prázdninovém období 2018, jsme použili 891 014,91 

Kč. Celá akce bude dokončena roce 2019 dopracováním projektové dokumentace na všechny 

části akce a realizací stavby šaten a parkoviště. Akce jsou plánovány na letní období 2019.  

Investiční příspěvek „Na obnovu učebních pomůcek ve specializovaných zdravotnických 

oborech“ ÚZ 206 

Na požadované konkrétní učební pomůcky, které se řadí mezi investice, nám zřizovatel 

poskytnul na konci roku 2018 částku 380 000 Kč. Z těchto pomůcek organizace zakoupila 2 

kusy spektrofotometrů v celkové hodnotě 310 625,25 Kč do výuky oboru Laboratorní asistent 

a 1 ks vypalovací pece v ceně 61 885 Kč pro potřeby žáků a studentů oboru Asistent zubního 

technika a Diplomovaný zubní technik.  

C.5 ROZBOR PŘÍJMŮ Z  VLASTNÍ ČINNOSTI  

Na výši ostatních zdrojů v hlavní činnosti se podílejí v největší míře výnosy ze školného 
studentů vyšší odborné školy zdravotnické - VOŠZ (3 tis na školní rok) a stravné. 

Rozdělení: 
Školné 1 522 000,00 Kč 

Stravné 1 531 493,43 Kč 

Výnosy ze služeb výpůjčky 82 144,74 Kč 

Výnosy za kulturní akce 17 355,37 Kč 

Knihovné, registrace 4 330,00 Kč 

Náhrady škod za ztráty a od pojišťovny 1 880,00 Kč 

Penále za knihovné 1 932,00 Kč 

Kopírování 26 551,00 Kč 

Použití rezervního fondu  65 620,00 Kč 

Opisy z vysvědčení 3 891,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 12 077,20 Kč 

Úroky KB 54 376,23 Kč 

Kurzové zisky 137,25 Kč 

Ostatní finanční výnosy 160 213,57 Kč 

Celkem 3 848 001,79 Kč 
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C.6 NÁKLADY –  ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU  

V roce 2018 celkové náklady v hlavní činnosti dosáhly 92 606 750,07 Kč - viz. tabulka 

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

V této částce je zahrnuto také čerpání prostředků MŠMT, zřizovatele a běžících projektů. 

Školné; 1522000,00

Stravné; 1531493,43

Výnosy ze služeb 
výpůjčky; 82144,74

Knihovné, 
registrace; 4330,00

Náhrady škod za ztráty a 
od pojišťovny; 1880,00

Penále za knihovné; 
1932,00

Kopírování; 
26551,00

Použití rezervního 
fondu; 65620,00

Opisy vysvědčení; 
3891,00

Ostatní výnosy z 
činnosti; 12077,20

Úroky KB; 54376,23

Ostatní finanční 
výnosy; 9846,70

Výnosy za kulturní 
akce; 17355,37

Graf výnosů hlavní činnosti
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Rozdělení: 

Spotřeba materiálu 3 436 983,13 Kč 

Spotřeba energie 3 038 295,99 Kč 

Opravy a udržování 543 605,43 Kč 

Cestovné 321 117,40 Kč 

Náklady na reprezentaci 25 816,90 Kč 

Ostatní služby 3 443 127,02 Kč 

Mzdové náklady 54 785 144,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění 17 817 487,00 Kč 

Jiné sociální pojištění  203 460,22 Kč 

Zákonné sociální náklady 1 346 384,49 Kč 

Jiné daně a poplatky 570,00 Kč 

Jiné pokuty a penále 7 120,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 1 493 868,00 Kč 

Náklady z odepsaných pohledávek 1 500,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 4 471 304,32 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 1 647 794,23 Kč 

Kurzové ztráty 13 141,86 Kč 

Daň z příjmů (z úroků KB) 10 030,08 

Celkem 92 606 750,07 Kč 

 

Významnými náklady v hlavní činnosti na provoz školy v roce 2018 byly náklady na: 

teplo a teplou vodu 2 170 440,31 Kč 

vodné, stočné 191 518,89 Kč 

elektrická energie 663 977,85 Kč 

materiál na opravu a údržbu nemovitostí 312 165,40 Kč 

čistící, hygienické a toaletní potřeby 377 480,85 Kč 

internetové služby 216 466,20 Kč 

softwarové služby 232 510,98 Kč 

služby pošt 171 364,00 Kč 

vybavení nábytkem 814 689,83 Kč 

výpočetní technika  668 755,24 Kč 

výukový materiál 470 097,03 Kč  

revize a odborné prohlídky 166 100,04 Kč  

praní a čištění prádla dodavatelskou firmou 69 340,65 Kč 

Poplatky za lékařské prohlídky žáků a studentů 70 356,00 Kč 

Tonery 131 122,28 Kč 

Likvidace odpadu 146 207,85 Kč 

Propagace, inzerce 69 710,30 Kč 

Ostatní služby 547 100,54 Kč 
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Náklady jsou kryty z části provozním příspěvkem zřizovatele, z části výnosy z ostatních zdrojů 

hlavní činnosti, kterou dokrýváme doplňkovou činností.  V roce 2018 doplňková činnost 

dokryla hlavní činnost ve výši 739 843,34 Kč. 

C.7 DOPLŇKOVÁ ČINNOST ,  JEJÍ  PŘÍNOS A ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODAŘE NÍ 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI  

V roce 2018 probíhala v naší příspěvkové organizaci doplňková činnost v těchto okruzích: 

 pronájem majetku 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností 

 provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení  

 hostinská činnost 

Ekonomické zhodnocení doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů vypadá takto: 

Výnosy k jednotlivým okruhům doplňkové činnosti 

Pronájem majetku 2 097 374,67 Kč 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti 

239 600,00 Kč 

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení 
a jiné vzdělávací akce vč. zprostředkování 

294 928,74 Kč 

Hostinská činnost 63 061,91 Kč 

Výnosy spojené s doplňkovou činností celkem 2 694 965,32 Kč 

 

Náklady k jednotlivým okruhům doplňkové činnosti 

Pronájem majetku 1 420 876,75 Kč 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti 

0,00 Kč 

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení 
a jiné vzdělávací akce vč. zprostředkování 

157 899,39 Kč 

Hostinská činnost 33 032,93 Kč 

Náklady spojené s doplňkovou činností celkem 1 611 809,07 Kč 

 

Daň k jednotlivým okruhům doplňkové činnosti  

Pronájem majetku 53 000 Kč 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti 

0 Kč 

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení 
a jiné vzdělávací akce vč. zprostředkování 

0 Kč 

Hostinská činnost 0 Kč 

Daň spojená s doplňkovou činností celkem 53 000 Kč 



16 

 

 

Čistý zisk z doplňkové činnosti po zdanění 

Pronájem majetku 623 497,92 Kč 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti 

239 600,00 Kč 

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení 
a jiné vzdělávací akce vč. zprostředkování 

137 029,35 Kč 

Hostinská činnost  30 028,98 Kč 

Výsledek hospodaření za celý okruh doplňkové činnosti po zdanění   1 030 156,25 Kč 

 

  

 

Doplňková činnost je zobrazena v tabulce EKO003. 

Cílem doplňkové činnosti je vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky a vzdělávání, 

především modernizací odborných učeben a zabezpečení výukového materiálu pro finančně 

náročné obory, kterými jsou Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik, Nutriční 

terapeut a Diplomovaný nutriční terapeut. V této doplňkové činnosti chceme pokračovat 

i následujícím období. V oblasti pronájmů majetku se snažíme o plné využití možných prostor, 

avšak tak, aby nájemce neomezoval hlavní činnost naší příspěvkové organizace.  

Pronájem majetku; 
623497,92

Provozování 
tělovýchovných a 

sportovních zařízení 
a organizování 

sportovní činnosti; 
239600,00

Provádění 
rekvalifikačních, 

odborných a 
vzdělávacích kurzů, 

školení a jiné 
vzdělávací akce vč. 
zprostředkování; 

137029,35

Hostinská činnost; 
30028,98

Graf čistého zisku z doplňkové činnosti
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Výsledek hospodaření  

Vzhledem k tomu, že v hlavní činnosti naší příspěvkové organizace jsou náklady vyšší než 

výnosy, jako již v každém roce (viz. tabulka č. 1) je hospodářský výsledek hlavní činnosti 

záporný, a to ve výši – 739 843,34 Kč po zdanění, kdy daň z hlavní činnosti představovala 

částku 10 030,08 Kč, kterými jsou zdaněny úroky peněžního ústavu tj. Komerční banky. 

V okruhu doplňkové činnosti jsme naopak dospěli ke kladnému hospodářskému výsledku 

ve výši 1 030 156,25 Kč po zdanění. 

Organizace vytvořila za sledované období hospodářský výsledek ve výši 290 312,91 Kč, který 

navrhujeme rozdělit do fondu odměn v nejvyšší možné částce 30 000 Kč a do fondu rezervního 

částku 260 312,91 Kč. Důvodem pro tento návrh rozdělení VH je mimo jiné očekávaná situace 

prodeje budovy na ul. Fr. Šrámka v 1. pololetí 2019, kterou máme ve správě a která nám 

přináší nemalou částku v oblasti pronájmů nebytových prostor. Na základě pronájmů jsou 

v naší organizaci procentuálně hrazeni někteří správní zaměstnanci, kteří se podílí svou prací 

na tomto okruhu doplňkové činnosti. Prodejem této budovy, budeme nuceni přehodnotit % 

platů těchto zaměstnanců z doplňkové činnosti, a proto se snažíme našetřit do fondu odměn. 

Naše příspěvková organizace ve sledovaném období přistupovala k finančním prostředkům 

s pečlivostí, stejně jako každý rok a snažila se podnikat finanční kroky, které vedou školu ke 

zvelebení podmínek a odborných podmínek pro studium našich žáků a studentů. Finančně 

náročné akce jsou podrobně rozepsány v komentáři k bodu D 4 Fond reprodukce majetku 

a v bodě F 2 - Investiční činnost.   
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D. PENĚŽNÍ FONDY ,  JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ 

V DANÉM  ROCE  

D.1 FOND KULTURNÍCH A SOC IÁLNÍCH POTŘEB  

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 487 821,18 Kč. Základní příděl v roce 2018 činil 972 192,28 Kč, což 

je částka tvořena 2 % z vyplacených mzdových prostředků a náhrad za pracovní neschopnost. 

V daném roce jsme fond použili takto: 

Stravování  123 034 Kč 

Rekreace zaměstnanců 170 434 Kč 

Penzijní připojištění 166 100 Kč 

Kultura, tělovýchova, sport                                                                                          273 478 Kč 

Sociální výpomoci 15 000 Kč 

 

Celkové čerpání FKSP v roce 2018 se rovnalo částce 748 046,- Kč. 

Stav FKSP k 31. 12. 2018 činil 711 967,46 Kč. Tyto prostředky se převádějí do roku 2019 a jsou 

počátečním stavem tohoto roku. 

Stav FKSP zobrazuje tabulka č. 3. tvorba a použití peněžních fondů. 

D.2 FOND ODMĚN  

Stav fondu odměn k 1. 1. 2018 činil 127 548 Kč. V roce 2018 jsme neplánovali čerpání fondu 

odměn, viz. finanční plán pro rok  2018. Naopak škola vytvořila další rezervu ve výši 62 000 Kč, 

jako příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017. 

Stav fondu odměn k  31. 12. 2018 tudíž činí 189 548 Kč. 

Stav fondu odměn zobrazuje tabulka č. 3. tvorba a použití peněžních fondů. 

D.3 REZERVNÍ FOND  

Stav celého rezervního fondu k 1. 1. 2018 činil 918 715,22 Kč. Fond je rozdělen na rezervní 

fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a na rezervní fond z ostatních titulů. 

Rezervní fond ze zlepšeného HV měl k 1. 1. 2018 počáteční stav 900 715,22 Kč. Ve sledovaném 

roce jsme do fondu přidělili částku 16 066,91 Kč, jako příděl ze zlepšeného výsledku 

hospodaření za rok 2017. Z fondu rezerv jsme ve sledovaném období vyčerpali částku 7 120 

Kč. Ostatní finanční prostředky si škola ponechává jako rezervu do příštích let.  

Stav fondu k 31. 12. 2018 tudíž činí 909 662,13 Kč. 
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Rezervní fond z ostatních titulů měl počáteční stav 18 000 Kč, který je tvořen finančními dary.  

V průběhu roku jsme do fondu rezerv nabyli další peněžní dary v hodnotě 40 500 Kč. Tyto 

finanční dary v hodnotě 58 500 Kč jsme použili v rámci dne oslav 85. výročí založení naší školy.  

Dalším darem byla finanční částka za 2. místo žáků střední školy v soutěži Moravskoslezského 

kraje za bezpečný internet a to ve výši 10 000 Kč formou certifikátů od firmy MAAL.CZ. Tyto 

budou použity v průběhu roku 2019.        

Stav fondu k 31. 12. 2018 tudíž činí 10 000 Kč.      

Stav rezervního fondu zobrazuje tabulka č. 3. Tvorba a použití peněžních fondů. 

D.4 FOND REPRODUKCE MAJET KU  

Stav fondu reprodukce majetku k 1. 1. 2018 činil 403 772,69 Kč. Tvorbou fondu byl roční příděl 

z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 965 502,60 Kč.  Další tvorbou fondu byla investiční 

příspěvek ze strany našeho zřizovatele na realizovanou investiční akci školy celkem ve výši 

1 530 850,91 Kč. Čerpáním byly investiční akce, kdy jsme vyčerpali poskytnuté prostředky na 

dané investiční záměry vč. našeho dokrytí, dále další technická zhodnocení budov a také 

nákupy dlouhodobého majetku, celkem ve výši 2 036 014,28 Kč.    

Stav fondu k 31. 12. 2018 je 864 111,92 Kč. Tato částka je částkou krytou na účtu.  

Zrealizované investiční akce v roce 2018  

 Vypalovací pece pro AZT a DZT (prostředky zřizovatele) 62 tis. Kč 
 2 x spektrofotometry pro LA (prostředky zřizovatele)  311 tis. Kč 
 Demolice buňky a částečná úhrada projektové dokumentace na celou 

akci „Přístavba šaten, parkoviště a demolice buňky“ (prostředky 
zřizovatele) 

1 158 tis. Kč 

 Odborná učebna chemické laboratoře ve Vítkovicích 237 tis. Kč 
 Rekonstrukce šaten vč. sociálního zařízení pro výdejnu ve Vítkovicích 166 tis. Kč 
 Zpracování projektové dokumentace na odbornou učebnu  102 tis. Kč 
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E. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNAN CŮ ORGANIZACE  

Naše organizace provozuje školní jídelnu, vývařovnu a výdejnu. Školní jídelna a vývařovna 

se nachází v budově na ulici 1. máje v Ostravě-Mariánských Horách a výdejna na ulici 

Jeremenkova ve Vítkovicích. Obsluhu výdejny vč. přípravy a převozu obědů zajišťujeme 

vlastními silami. Zaměstnanci tak využívají závodního stravování v místě, kde právě probíhá 

jejich výuka nebo pedagogická činnost. 

Z celkového průměrného fyzického stavu počtu našich interních zaměstnanců 113,1397 se 

formou závodního stravování ve školní jídelně stravovalo přes 81 % zaměstnanců. 

Cena oběda od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 činila dle kalkulace nákladů Kč 69,- Kč vč. DPH. Interní 

zaměstnanec hradí pouze cenu potravin, která činí 30,- Kč. Každému internímu zaměstnanci 

organizace přispívá 10,- Kč na jeden odebraný oběd z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Zaměstnanec tudíž zaplatí za oběd částku 20,- Kč. 

Naše organizace stravuje cizí strávníky. Hlavními cizími strávníky se stávají zaměstnanci naší 

příspěvkové organizace v případě, kdy si ve stanovený termín neodhlásí oběd za svou 

plánovanou nepřítomnost.  Za stejných podmínek se stávají cizími strávníky žáci a studenti 

školy. Ve sledovaném období škola uvařila cizím strávníkům 1 051 obědů z celkového počtu 

53 435 obědů. 
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F. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK  

Naše organizace vede účetní a operativní evidenci majetku v programu VEMA, provádí 

pravidelnou roční inventarizaci a odepisuje dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný 

majetek podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odepisování se provádí měsíčním 

účetním odpisem po celou dobu jeho odepisování. Odpisy DHM činily v roce 2018 celkem 

1 523 700 Kč. Z hlavní činnosti se jedná o částku 1 493 868 Kč, z toho nekryté odpisy 

představují částku 558 197,40 Kč. Z doplňkové činnosti to je 29 832 Kč.  

F.1 NEMOVITÝ MAJETEK VE S PRÁVĚ ORGANIZACE  

Příspěvková organizace má ve správě tento nemovitý majetek - budovy: 

 Odloučené pracoviště – SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, 1. máje 11 

 Odloučené pracoviště – SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, Fráni Šrámka  

 Hlavní školní budova – SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2   

-  do 28. 3. 2018 v nájmu ÚMO – Vítkovice 

-  od 29. 3. 2018 ve správě 

F.2 INVESTIČNÍ ČINNOST ,  PROVEDENÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NA MAJETKU  

Na naší škole během roku 2018 proběhla značná investiční činnost, která spočívala 

v rekonstrukcích, demolici buňky a opravách budov. Celá investiční činnost za sledované 

období je popsána v oddílu D4 – Fond reprodukce majetku. Všechny realizované opravy byly 

hrazeny z různých zdrojů krytí, a to z provozních prostředků, z ostatních zdrojů školy, 

z doplňkové činnosti a investičního fondu. 

Na údržbu a opravy jsme v roce 2018 vynaložili částku celkem 573 060,17 Kč. Z toho 

543 605,43 Kč z hlavní činnosti a 29 454,74 Kč z činnosti doplňkové.   

Opravy a údržbu nemovitého majetku  476 149,88 Kč 

Opravy a údržba strojů, přístrojů a ostatní 93 165,29 Kč 

Opravy a údržba vozového parku 3 745,00 Kč 

Naše organizace spravuje 3 budovy.  

F.3 POJIŠTĚNÍ MAJETKU  

Rada kraje rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny a.s. a uzavřela centrální pojistné 

smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel 

a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. 

Hlášení škodních událostí probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje, kterým 

je firma SATUM CZECH s.r.o. 
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Příspěvková organizace v roce 2018 mimo běžných pojistných událostí neměla významnější 

škodní událost.  

F.4 INVENTARIZACE MAJETKU  

Na základě zákona č. 563/91 Sb., §29 a §30, o účetnictví, prováděcí vyhlášky 410/2009 Sb., 

prováděcí vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitelky školy 

byla za rok 2018 provedena řádná inventarizace majetku a závazků. 

Skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány fyzickou a dokladovou inventarizací. 

Fyzickou inventarizací byly odsouhlaseny stavy s inventurními seznamy, se stavy 

na skladových kartách a se stavy pokladní hotovosti. Dokladovou inventarizací 

byl odkontrolován evidenční stav majetku na majetkové účty a podrozvahovou evidenci 

v účetnictví. Dále byly odkontrolovány stavy na účtech, které byly doloženy příslušnými 

podklady. Inventurní soupisy byly podepsány pověřenými odpovědnými osobami a členy 

inventarizačních komisí. 

 Se zaměstnanci, kteří nesou hmotnou zodpovědnost za finanční prostředky 

v pokladně, za zásoby potravin jsou sepsány dohody o hmotné odpovědnosti. 

Pedagogičtí pracovníci, kteří spravují učební pomůcky, didaktickou techniku, pracovní 

oděvy pedagogů i studentů, sklady prádla pro výuku a spotřební materiál pro provoz 

laboratoří, jsou touto správou pověřeni ředitelkou školy. 

 Drobný spotřební materiál pro provádění údržby školních budov, čisticí prostředky, 

kancelářské potřeby, spotřební materiál pro provoz laboratoří nakupujeme pro přímou 

spotřebu. Výjimku tvoří potraviny, které jsou evidovány ve skladu potravin na základě 

příjemek a docházkové čipy, které jsou evidovány v programu „Bakaláři“. 

 U peněžních prostředků v pokladně školy byla provedena fyzická inventarizace 

k 31. 12. 2018.  

 Fyzická inventarizace byla zahájena dne 17. 10. 2018 v 13,30 hodin a ukončena 

1. 2. 2019 v 8.00 hodin.  

 Dokladová inventarizace byla zahájena dne 2. 1. 2019 v 13.30 hodin po ukončení 

účetního období a byla ukončena dne 1. 2. 2019 v 8.00 hodin. 

 Závěrečný inventarizační zápis za rok 2018 byl dne 1. 2. 2019 předán Ústřední 

inventarizační komisi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

F.5 PRONÁJMY SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU  

Příspěvková organizace pronajímá svěřený nemovitý majetek na základě nájemních smluv. 

Jedná se o pronájmy jak krátkodobé, dlouhodobé, tak i o výpůjčky. Pronájmy, které jsou 

uzavřeny na dobu delší než 1 rok má škola ošetřeno souhlasem zřizovatele tj. KÚ MSK.  
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Smlouvy o výpůjčkách a pronájmy nebytových prostor delší než 1 rok má organizace 

uzavřeny s 

 Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací na dobu 

neurčitou. Smlouva byla podepsána na základě souhlasu rady Moravskoslezského kraje 

ze dne 3. 12. 2013 usnesením č. 30/2279. 

 Jiřím Georgievem, AUTO TUNING na dobu neurčitou. Schválení radou kraje proběhlo 

usnesením č. 136/4898 ze dne 1. 8. 2007. 

Ostatní smlouvy jsou uzavírány na dobu max. jednoho roku. 
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G. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY  

G.1 POHLEDÁVKY  

Celkový objem krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2018 činí 14 878 903,79 Kč. 

 

 Pohledávky za dodavatelem z roku 2006    38 000,00 Kč 

Jedná se o firmu, která v daném roce způsobila škole škodu. Pohledávka je řešena soudní 

cestou, v současné době odsouzený dodavatel má povinnosti nahradit vzniklou škodu po 

propuštění z vazby. V roce 2011 byla pohledávka naúčtována do daňově uznatelných oprávek.  

 Pohledávky k bývalé zaměstnankyni z roku 2001      970 254,40 Kč 

o Odcizení pokladní hotovosti     402 860,40 Kč 

o Neodvedená tržba za pronájem    197 500,00 Kč 

o Neodvedená tržba za potraviny    255 760,00 Kč 

o Soudní poplatky      114 134,00 Kč 

Škola se již od roku 2001 potýká s nevypořádanou pohledávkou ve výši 970 tis. Kč, na kterou 

je soudem stanovena exekuce. Lhůta pro soudní vymáhání stále trvá. V roce 2017 svůj dluh 

splácí. V tomto roce bylo uhrazeno 12 020,50 Kč a v roce 2018 bylo splaceno 23 633,92 Kč.  

Pohledávka za bývalou zaměstnankyni k 31. 12. 2018 činí 934 599,98. 

U těchto významných pohledávek nás zastupuje advokátka, se kterou máme podepsanou 

smlouvu.  

 Poskytnuté provozní zálohy                  603 791,40 Kč 

Zálohy byly poskytnuty na: 
o tepelnou energii        44 600,00 Kč 
o na plyn          13 600,00 Kč  
o elektrickou energii                 131 550,00 Kč 
o provozní zálohy poskytnuty ČVUT v rámci VOV projektu           413 741,40 Kč 
o předplatné časopisu Věstník           300,00 Kč  

 
 Ostatní krátkodobé pohledávky                       1 107 709,05 Kč 

Zde patří právě soudně vymahatelné pohledávky viz. rozpis výše a ostatní krátkodobé 

pohledávky.  
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 Náklady příštích období                    196 209,46 Kč 

Částku představuje zákonné pojistné zaměstnanců za 4. Q. 2018, které je nákladem roku 2019 

a předplatné časopisů na rok 2019. 

o Náklady příštích období – Kooperativa za školu   64 785,87 Kč 
o Náklady příštích období – Kooperativa za VOV projekt      3 834,05 Kč  
o Předplatné časopisů na rok 2019               127 589,54 Kč 

 
 Dohadné účty aktivní                                                           12 578 801,51 Kč 

o Projekt Šablony – čerpání                 887 928,34 Kč 
o Projekt Erasmus Work Experience in Europe II. čerpání         1 499 750,15 Kč 
o Projekt VOV – čerpání           10 071 539,20 Kč 
o Nevyfakturované služby – energie              119 583,82 Kč 

 
 Příjmy příštích období         9 560,00 Kč 

o Příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP za 12/2018        6 468,00 Kč 

 Odběratelé                                   420 832,37 Kč 

Pohledávky za odběrateli vyplývají z vystavených faktur za poslední čtvrtletí 2018, kdy 

organizace fakturuje čtvrtletně dlouhodobým nájemcům a termíny splatností připadnou 

na leden 2019. 

G.2 ZÁVAZKY  

Celkový objem krátkodobých závazků k 31. 12. 2018 činí 9 553 011,28 Kč a objem 

dlouhodobých závazků představuje částka 24 001 118,50 Kč. 

Dlouhodobé přijaté závazky na transfery 24 001 118,50 Kč 

Zaměstnanci 4 118 696,00 Kč 

Sociální zabezpečení  1 653 482,00 Kč 

Zdravotní pojištění 708 696,00 Kč 

Daň z příjmu –  doplatek FÚ 22 600,00 Kč 

Ostatní přímé daně 793 057,00 Kč 

Dodavatelé 585 898,55 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy 430 424,23 Kč 

Daň z přidané hodnoty 53 775,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 29 545,40 Kč 

Výdaje příštích období 696 081,18 Kč 

Výnosy příštích období 235 500,00 Kč 

Dohadné účty pasívní 4 000,00 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 221 255,92 Kč 
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Závazky ze strany naší organizace vůči zaměstnancům plynou z nevyplacených mezd a s tím 

spojených odvodů sociálního a zdravotního pojištění a přímé daně za prosinec 2018. Mzdy 

byly vyplaceny a závazky tím splněny k výplatnímu termínu organizace. V roce 2019 připadl 

termín vyplacení na 11. ledna. 

Dalšími výraznými závazky jsou neuhrazené dodavatelské faktury do konce kalendářního roku. 

Jedná se o faktury se splatností v lednu 2019. Tyto faktury se nákladově vztahovaly k účetnímu 

období 2018.  

Úhrada daně z přidané hodnoty za 4. Q. 2018 byla uhrazena dne 25. 1. 2019.  

Organizace časově rozlišuje, z toho vyplývají výnosy příštích období.  V našem případě se jedná 

o školné, které jednak mají studenti VOŠ předplaceno na rok 2019 a jednak se jedná o lednový 

poměr školného (300 Kč na studenta), což budou výnosy roku 2019. Dále pak výdaje příštích 

období a dohadné účty pasívní. Ostatní krátkodobé závazky v sobě obsahují – výkony 

rozhodnutí za 12/2018, penzijní připojištění zaměstnanců za 12/2018, příspěvky odborovému 

svazu za 12/2018, zákonné pojistné za 4. Q. 2018, srážky z mezd zaměstnanců na stravné 

za 12/2018 a zdanění záloh na energie. 

H. VÝSLEDKY KONTROL  

Ve sledovaném kalendářním roce proběhla v naší příspěvkové organizaci finanční kontrola ze 

strany Statutárního města Ostravy – městský obvod Vítkovice. 

 Předmětem kontroly byl neinvestiční účelový příspěvek poskytnutý k účelu 

vyhotovení výročních almanachů u příležitosti 85. let založení školy v celkové 

hodnotě 20 000 Kč. 

Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení. 

Kontrola skončila bez finančního dopadu. 

Další dvě kontroly provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě. 

 Předmětem kontroly bylo v jednom případě plnění povinnosti příspěvkové 

organizace jako poskytovatele školských služeb ve školní jídelně. 

 

 Předmětem kontroly ve druhém případě bylo plnění povinnosti příspěvkové 

organizace jako poskytovatele školských služeb ve školní výdejně. 

Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení. 

Obě kontroly skončily bez finančního dopadu. 
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I. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU 

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 bude projednána se všemi 

zaměstnanci školy na provozní poradě dne 20. března 2019. Zpráva bude předložena 

k projednání Školské radě střední zdravotnické školy a Školské radě vyšší odborné školy 

zdravotnické v průběhu měsíce března 2019.  
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J. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PO VINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA 

Č .  435/2004  SB .,  O ZAMĚSTNANOSTI ,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  

PŘEDPISŮ  

Naše příspěvková organizace zaměstnává celkem 110,83 osob. Z toho osob se zdravotním 

postižením (dále jen OZP) zaměstnává 5,5 osob. 

Dle výše uvedeného zákona je povinnost zaměstnávat 4 % OZP nad 25 zaměstnanců 

tj. v našem případě 4,43 osob. Zákonnou povinnost jsme tudíž v daném roce splnili. Tím 

organizaci nevzniká povinnost odvodu do státního rozpočtu. 

 

V Ostravě dne 14. 3. 2019 

 

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 
ředitelka školy 
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K. TABULKOVÁ ČÁST VČETNĚ  PŘÍLOH  

Přehled tabulek 

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

činnosti  

 Tabulka č. 2 - Přehled o plnění plánu hospodaření 

 Tabulka č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů – formulář EKO007 

 Tabulka č. 4 - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – formulář EKO002 

 Tabulka č. 5 - Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003 

 Tabulka č. 6 - Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů – formulář 

SK405 

 

Přehled příloh 

 Příloha č. 1 Rozvaha příspěvkové organizace 

 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 

 Příloha č. 3 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků 

a příspěvkových organizací 


