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A. Základní údaje o organizaci 

A. 1 Zřizovací listina, hlavní účel zřízení 
 

Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6 byla zřízena jako příspěvková 

organizace dnem 1. ledna 1996 Školským úřadem Ostrava na základě souhlasu MŠMT ČR  

čj. 24 260/95-61 ze dne 21. listopadu 1995, podle ustanovení § 6. odst. 1 písm. a) zákona  

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Původní název organizace Zvláštní 

škola byl přejmenován na základě dodatku č. 3 zřizovací listiny ze dne 29. září 2005 

ZL/068/2001 s účinností dnem 1. ledna 2006. 

 V souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 

a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla 

funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti 

rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14 690/2001-14 ze dne  

30. března 2001. Organizaci byla vydána nová zřizovací listina, vymezující hlavní účel  

a předmět činnosti organizace za podmínek stanovených zákonem č. 29/1984 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů 

vydaných k jeho provádění.  

 Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

vzdělávacích programů. Mezi tyto činnosti patří poskytování předškolního vzdělávání, 

poskytování základního vzdělání, poskytování základů vzdělání a poskytování zájmového 

vzdělávání. Organizaci byly vymezeny následující doplňkové činnosti: pronájem majetku a 

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

 Škola se nachází ve starší městské zástavbě. Žáky školy jsou děti nejen z blízkého 

okolí, ale i z dalších ostravských městských částí (Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Slezská Ostrava, Nová Ves). V kalendářním roce 2020 byl průměrný počet žáků 185. Po celý 

rok pracovala jedna přípravná třída určena pro děti s odloženou školní docházkou, čtyři třídy 

prvního stupně běžné základní školy a osm tříd zřízených dle §16, odst. 9. Ve druhém pololetí 

roku 2020 bylo pět tříd prvního stupně běžné základní školy, 7 tříd dle §16, odst.9 a jedna 

přípravná třída.  Žáci základní školy speciální byli vyučováni ve třídách zřízených dle §16, 

odst. 9. Po celý rok na škole pracovalo jedno oddělení školní družiny. V roce 2020 jsme 

vzdělávali děti a žáky ve věku 6-15 let. 
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A. 2 Vzdělávací programy 

Přípravná třída pracovala podle RVP pro předškolní výchovu dle ŠVP „Společně 

to zvládneme“ pro předškolní vzdělávání. Program je určen pro děti s odloženou školní 

docházkou. Cílem je připravit tyto děti na úspěšné zahájení školní docházky. 

 Všechny děti a žáci se vzdělávají dle ŠVP „Společně to zvládneme“, který se liší 

v dodatku podle toho, zda se jednalo o třídy běžné základní školy, či o třídy zřízené dle §16, 

odst. 9 ŠZ. V některých třídách 1. stupně se vyučuje dle RVP ZV, v jiných třídách 1. stupně a 

na 2.stupni paragrafových tříd se pracuje dle RVP ZV s upravenými výstupy. Žáci základní 

školy speciální se vzdělávali dle ŠVP pro základní školu speciální.    

Školní družina pečuje o smysluplné využití volného času dětí v odpoledních hodinách 

a jejich přípravu na vyučování. Podstatná většina žáků žije v sociálně vyloučených lokalitách 

a na ubytovnách. 
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B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla   

příspěvková organizace zřízena 
 

Informace k vyhodnocení plnění úkolů příspěvkové organizace jsou uvedeny ve Výroční 

zprávě o činnosti za školní rok 2019/2020, která byla předložena zřizovateli ve stanoveném 

termínu. 
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C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

C. 1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření  

C. 1. 1  Analýza nákladů roku 2020 
 

Spotřeba materiálu 501  

V roce 2020 byly nakoupeny nové učebnice, pomůcky pro výuku poskytované bezplatně dle 

§6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Jedná se o školní pomůcky pro žáky 1. ročníku základního 

vzdělávání, děti zařazené do přípravné třídy základní školy a žáky se zdravotním 

znevýhodněním druhých a vyšších ročníků. Celková částka takto vynaložených nákladů byla 

35 108 Kč a byly hrazeny ve výši 34 982 Kč z ÚZ 33353 a ve výši 126 Kč z ÚZ 00001. 

 

Objem nově pořízených učebních pomůcek a drobného hmotného dlouhodobého majetku 

v hodnotě do částky 2 999,99 Kč byl ve výši 45 918,47 Kč. Pořízení bylo hrazeno ve výši 

1 367,80 Kč z ÚZ 33353, ve výši 44 550,67 Kč z ÚZ 00001. 

 

Spotřeba materiálu pro žáky k výuce činila 51 864,31 Kč a byla hrazena ve výši 120 Kč z ÚZ 

33353 a ve výši 51 744,31 z ÚZ 00001. Metodiky, knihy, předplatné byly doplněny v celkové 

výši 16 954,51 Kč a byly hrazeny z ÚZ 00001. 

 

Kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů, čistící prostředky, 

prostředky na údržbu, vybavení lékárničky a ostatní provozní materiál byl spotřebován 

v celkové výši 183 525,81 Kč. Tyto potřeby a prostředky byly hrazeny z provozních 

finančních prostředků školy UZ 00001 ve výši 183 350,76 Kč, z ÚZ 13014 ve výši 45,35 Kč a 

z ÚZ 00005 ve výši 129,70 Kč. 

   

Spotřeba energií 502 

Spotřeba energií celkem byla v porovnání s rokem 2019 nižší. Kromě povětrnostních 

podmínek měla vliv na úsporu energií distanční výuka v souvislosti s pandemií COVID-19. 

 

Největší podíl na těchto nákladech má spotřeba plynu. Plyn je jediný zdroj vytápění prostor 

školy. Výše spotřeby plynu je velmi těžko předvídatelná především v zimním období na konci 

roku. Bohužel chybí jakékoli zateplení budovy, které by snižovalo tepelné úniky. Spotřeba 

plynu je přímo závislá na vnějších povětrnostních podmínkách. V roce 2020 byly náklady na 

spotřebu plynu ve výši 198 061,71 Kč. V době, kdy žáci nedocházeli za výukou do školy, byl 

ve škole uplatněn úsporný režim vytápění. Přesto došlo v porovnání s náklady roku 2019 

k nárůstu nákladů o částku 14 899,52 Kč z důvodu vyšší průměrné ceny plynu za měrnou 

jednotku v roce 2020. 

 

Náklady na spotřebu vody v roce 2020 byly nižší než v roce 2019. V porovnání s rokem 2019 

se snížily náklady o 5 327 Kč a jejich výše činila 17 513 Kč.  

 

Spotřeba elektrické energie byla v roce 2020 nižší než v roce 2019 o 12 955 Kč. Celkové 

náklady za elektrickou energii byly ve výši 90 306 Kč. 

 

Celkové náklady na energie v roce 2020 byly 305 880,71 Kč. Tyto náklady byla v porovnání 

s rokem 2019 nižší o 3 382,48 Kč.  
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Z provozních nákladů bylo hrazeno 283 365,91 Kč, z doplňkové činnosti bylo uhrazeno 

zbývajících 22 514,80 Kč.  

 

Opravy a udržování 511 

Náklady na opravy na nemovitém majetku byly ve výši 95 671,86 Kč, z toho z ÚZ 00001 se 

hradily opravy ve výši 2 210,67 Kč, ostatní náklady na opravy ve výši 93 461,19 Kč byly 

hrazeny z fondu oprav podrobněji rozepsáno dále viz C. 5. 3. 

 

Cestovné 512 

Cestovné bylo proúčtováno v celkové výši 1 964 Kč a bylo hrazeno z ÚZ 33353. Oproti roku 

2019 došlo ke snížení nákladů o 20 831 Kč z důvodu menšího počtu pracovních cest 

v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy většina pracovních cest byla zrušena anebo řešena 

on-line. 

 

 

Služby 518 

Náklady za služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací v roce 2020 byly ve výši 

50 261,50 Kč. 

 

Za přepravné dětí, pedagogických a nepedagogických pracovníků, vstup žáků a ostatní služby 

vznikly náklady v celkové výši 5 269 Kč. Došlo k navýšení nákladů z důvodu nutnosti 

zakoupení kreditních jízdenek, které nahradily zrušené papírové jízdenky.   

 

Provize za nákup stravenek činila 5 188,47 Kč. 

 

V souvislosti zapojení organizace do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách v Moravskoslezském kraji III a IV vznikly náklady ve výši 19 887,60 

Kč. 

 

Náklady na zpracování mzdové agendy firmou KVIC činily 84 312,80 Kč, služby firmě OZO 

činily 11 761,20 Kč, služby za ostrahu majetku činily 13 068 Kč.   

 

Částka vynaložená na servis počítačové sítě a poradenské a konzultační služby, včetně služeb 

firmy Asseco Solutions, která poskytuje účetní program, činila celkem 161 622,72 Kč. Z toho 

pro zajištění služeb firmy Propet spol. s.r.o., která zajišťuje údržbu a servis výpočetní 

techniky, byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 107 453,60 Kč. V roce 2020 byly 

zakoupeny notebooky pro výuku a jejich pravidelnou údržbou a servisem vzrostly finanční  

náklady. 

 

Služby za revize, odborné prohlídky a ostatní služby spojené s bezpečným provozem školy 

byly ve výši 61 413,62 Kč. 

 

Poplatky za bankovní služby byly ve výši 8 694,50 Kč.  

 

Za výuku plavání organizace vynaložila celkové náklady ve výši 7 035 Kč. Za další nákupy 

služeb bylo profinancována částka ve výši 11 580 Kč. 

 

Byly zakoupeny trvalé licence Microsoft v rámci akce Modernizace ICT a metodická podpora 

v oblasti ICT – PO MSK ve výši 37 909,30 Kč. 
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Mzdové náklady 521, zákonné sociální pojištění 524 

Mzdové náklady jsou rozepsány níže. Byly vyplaceny dle závazných limitů. Fond odměn 

nebyl v roce 2020 čerpán. Celková vyplacená výše náhrad mezd za dobu dočasné pracovní 

neschopnosti byla 175 603 Kč. Zákonné sociální náklady byly vypočítány ze mzdových 

nákladů ve výši 24,80 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění.  

 

Zákonné sociální pojištění 525 

Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem (Kooperativa) bylo hrazeno kvartálně 

v celkové výši 63 696 Kč. Zvýšení nákladů oproti roku 2019 souvisí s nárůstem mzdových 

nákladů v roce 2020.  

 

Zákonné sociální náklady 527 

Příděl do FKSP je vypočítán z objemu prostředků na platy a náhrady platů ve výši 2,00 %. 

Blíže v kapitole „Peněžní fondy a jejich krytí“. Příspěvek organizace na stravování 

zaměstnanců byl hrazen z provozních prostředků ÚZ 00001 ve výši 134 700 Kč. Výdaje na 

vstupní a preventivní prohlídky byly vynaloženy ve výši 11 382 Kč. 

 

Náklady na školení pedagogických a nepedagogických pracovníků školy byly ve výši 

67 283,76 Kč. 

   

Daň silniční 531 

V roce 2020 nevznikla daňová povinnost k silniční dani z důvodu nepoužití soukromého 

motorového vozidla pro služební účely. 

 

Ostatní náklady z činnosti 549 

V roce 2020 bylo vyplaceno celkem 660 Kč jako spoluúčast za odcizení věcí žáka.  

  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551  

Odpisy byly proúčtovány dle odpisového plánu školy v celkové výši 174 778,80 Kč. 

  

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 

Náklady na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku byly v roce 2020 ve výši 

638 451,91 Kč. Náklady ve výši 85 564,60 byly hrazeny z ÚZ 00001, ve výši 384 626,52 Kč 

z ÚZ 33353, ve výši 168 260,79 Kč z ÚZ 33063.  

 

Z ÚZ 00001 byly pořízeny dvě skříně na úschovu notebooků, které byly zakoupeny pro 

potřeby žáků k zajištění výuky ve škole. Byly také zakoupeny dvě lavice k sezení 

v prostorách budovy školy. Dále bylo financováno pořízení nové kuchyňské linky včetně 

jídelní sestavy do učebny školní kuchyně.  

 

Z ÚZ 33353 byly zakoupeny učební pomůcky do tříd a notebooky pro učitele k zajištění 

distanční výuky. 

 

Z ÚZ 33063 byly zakoupeny notebooky pro potřeby žáků k zajištění výuky ve škole. 

 

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek nebyl v roce 2020 pořízen.  

 

Daň z příjmu vybíranou srážkovou daní 591 

Během roku 2020 byla na hlavním bankovním účtu a na účtu FKSP z připsaného úroku 

odváděna srážková daň z úroku, která za rok 2020 činila celkem 3 895,26 Kč 
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Rozbor celkových nákladů roku 2020 v porovnání s minulými obdobími 

 

 

Porovnání nákladů v letech v Kč 
 

 
 

Ve výše uvedeném grafu jsou porovnávány náklady roku 2020 s léty 2019, 2018, 2017 a 

2016. Pro lepší znázornění nejsou v grafu uvedeny mzdové náklady a související zákonné 

odvody na sociálním a zdravotním pojištění, které značně převyšují ostatní náklady.  

 

Mzdovým nákladům se věnuje samostatná kapitola C. 3. 1. a C. 3. 2 

Náklady v Kč 2016 2017 2018 2019 2020

501 – Spotřeba materiálu 419 852,10 455 085,15 336 475,44 318 889,44 333 371,10

502 – Spotřeba energie 383 433,00 331 124,00 289 031,00 309 263,19 305 880,71

511 – Opravy a udržování 41 054,60 13 440,50 25 913,00 23 821,00 95 671,86

512 – Cestovné 58 800,00 93 624,00 37 500,00 22 795,00 1 964,00

513 – Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 – Ostatní služby 251 381,63 368 995,83 437 830,03 432 571,63 478 003,71

521 – Mzdové náklady 8 998 435,00 10 892 730,00 12 017 864,00 14 309 534,00 15 638 492,00

524 – Zákonné soc. pojištění 3 042 894,00 3 687 436,00 4 076 523,00 4 796 469,00 5 201 137,00

525 – Jiné sociální pojištění 34 231,00 41 975,00 52 961,00 52 611,00 63 696,00

527 – Zákonné soc. náklady 308 964,55 421 150,60 576 265,18 469 142,51 550 873,60

528 – Ostatní soc. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531 –  Daň silniční 175,00 75,00 0,00 25,00 0,00

538 – Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541 –  Sml.pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 107,44 0,00

549 – Jiné ostatní náklady 749,00 800,00 16 439,00 3 029,00 660,00

551 – Odpisy dlouhodobého majetku 149 721,80 187 826,80 191 290,80 174 778,80 174 778,80

558 –  Nákl. z dlouh. drob. majetku 84 767,30 230 399,00 119 781,60 423 542,38 638 451,91

569 –  Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

591 –  Daň z příjmu, srážková daň 0,00 0,00 453,30 8 662,46 3 895,26

Náklady celkem 13 774 458,98 16 724 661,88 18 178 327,35 21 345 241,85 23 486 875,95

0,00
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C. 1. 2  Výnosy - Rozpis závazných ukazatelů na rok 2020 
 ze dne 16. 11. 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání - kraje 20879654,00 483175,00 21362829,00

v tom: prostředky na platy 14865346,00 355185,00 15220531,00

ostatní osobní náklady (OON) 0,00 0,00 0,00

zákonné odvody 5024491,00 120047,00 5144538,00

FKSP 297307,00 7103,00 304410,00

přímý ONIV 692510,00 840,00 693350,00

z toho: Na pořízení technického vybavení škol 358220,00 358220,00

přímý ONIV 358220,00 358220,00

20879654,00 483175,00 0,00 21362829,00

  § 3113  § 3143 § 3541 Organizace celkem

ÚZ 00001 Provozní náklady 1222000,00 10000,00 0,00 1232000,00

ÚZ 205
Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku
174000,00 0,00 174000,00

ÚZ 140

Na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další 

vzdělávání školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů

152900,00 0,00 0,00 152900,00

v tom: prostředky na platy 112608,00 0,00 112608,00

zákonné odvody 38040,00 0,00 38040,00

FKSP 2252,00 0,00 2252,00

ÚZ 333

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikovývh projevů chování 

u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 "Prevence na 

Karasce"

31800,00 31800,00

ÚZ 206 Na podporu a modernizace ICT 37909,30 0,00 37909,30

1586809,30 10000,00 31800,00 1628609,30

  § 3113  § 3143 § 3541 Organizace celkem

ÚZ 13014

Projekt - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 

Moravskoslezském kraji IV

151434,36 0,00 151434,36

151434,36 0,00 0,00 151434,36

3. Projekty neinvestiční

3. CELKEM - Projekty neinvestiční

1. Příspěvky a dotace z MŠMT  § 3113  § 3143 Organizace celkem

1. CELKEM - Příspěvky MŠMT

Závazný ukazatel - PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 22617897,66 493175,00 23142872,66

 § 3541

31800,00

2. Příspěvky od zřizovatele

2. CELKEM Příspěvky od zřizovatele
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Členění skutečně čerpaných příspěvků účet 672: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Účet Účel použití Částka %

672 0400 Příspěvek zřizovatele na provoz 1 232 000,00 Kč 5,28

672 0401 Příspěvek zřizovatele na krytí odpisů 174 000,00 Kč 0,75

672 0402 Příspěvek na financování psychologů 152 900,00 Kč 0,66

672 0405 Příspěvek na modernizaci ICT 37 909,30 Kč 0,16

672 0406 Příspěvek "Prevence na Karasce" 7 500,00 Kč 0,03

672 0500 Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání 21 362 829,00 Kč 91,53

672 0600 Projekt Obědy do škol III a IV 15 163,35 Kč 0,06

672 0601 Projekt Šablony II 357 351,79 Kč 1,53

Celkem příspěvky a dotace 23 339 653,44 Kč 100,00



        

13 

 

 

Všechny příspěvky a dotace podléhající finančnímu vypořádání dotací poskytnutých ze 

státního rozpočtu v roce 2020 byly vyčerpány dle závazných ukazatelů.  

 

Výjimku představují projekty: 

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP 

PMP v Moravskoslezském kraji III ÚZ 13014 - dále viz C. 2. 1. 2 

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP 

PMP v Moravskoslezském kraji IV ÚZ 13014 - dále viz C. 2. 1. 3 

 

Šablony II – Cesta za vzděláním ÚZ 33063 - dále viz C. 2. 1. 4 

 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na 

školní rok 2020/2021 „Prevence na Karasce“ ÚZ 333 - dále viz C. 2. 2. 5 

 

  

Rozbor příjmů z vlastní činnosti 
Zdrojem přijatých prostředků mimo rozpočet Moravskoslezského kraje a MŠMT byly 

prostředky získané čerpáním investičního fondu na opravy nemovitého majetku. Dalšími 

příjmy byly například úroky na běžném účtu školy a účtu FKSP. 

 

Tyto výnosy se sledují v účetnictví pod účelovým znakem 00005. 

 

Dalším zdrojem příjmů byly výnosy z doplňkové činnosti. 

 

Členění výnosů z hlavní činnosti: 

 

Účel použití Částka 

Čerpání rezervního fondu 0,00 Kč 

Čerpání fondu odměn 0,00 Kč 

Čerpání fondu FKSP 0,00 Kč 

Čerpání investičního fondu 93 461,19 Kč 

Ostatní náhrady za škody - žáci 660,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 26 103,00 Kč 

Úroky z bankovních účtů 20 501,34 Kč 

Časové rozpouštění investičního transferu 432,00 Kč 

  141 157,53 Kč 

 

Čerpání fondů  
V roce 2020 byl zapojen k financování nákladů organizace investiční fond, který byl čerpán 

na opravy majetku. 

Účelové dary  
Účelové dary v roce 2020 nebyly naší organizaci poskytnuty. 
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C. 1. 3 Výsledek hospodaření   
    
Výsledek hospodaření organizace za rok 2020 byl 21 816,02 Kč. Tento hospodářský 

výsledek se skládá z výsledku hospodaření za hlavní činnost a doplňkovou činnost.  

 

V hlavní činnosti byl vyčíslen zisk ve výši 16 449,82 Kč.  Oproti roku 2019 došlo ke snížení 

zisku v souvislosti se snížením úrokových sazeb na obou účtech školy vedených u Komerční 

banky, a. s.  

 

V doplňkové činnosti byl vyčíslen zisk ve výši 5 366,20 Kč. Jedná se o výnos  

z pronájmů tělocvičny a učeben školy.  

 

Výnos z doplňkové činnosti v roce 2020 byl ovlivněn omezením možnosti pronájmu 

tělocvičny a učeben v souvislosti s pandemií COVID-19. 

 

 

Výsledek hospodaření v letech: 

              

Rok  Hlavní činnost  Doplňková činnost VH celkem 

2016 -         8 949,00 Kč                  29 655,00 Kč             20 706,00 Kč  

2017 -            583,00 Kč                    9 537,50 Kč               8 954,50 Kč  

2018           3 038,50 Kč                    4 120,00 Kč               7 158,50 Kč  

2019         34 254,76 Kč                  14 236,00 Kč             48 490,76 Kč  

2020         16 449,82 Kč                    5 366,20 Kč             21 816,02 Kč  
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Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
 

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 21 816,02 Kč organizace navrhuje rozdělit do fondů 

dle následující tabulky: 

 

Rozdělení do fondů Stav k 1.1.2021 

Příděl ze 

zlepšeného VH 

roku 2020 

Stav po 

přídělu 

Fond odměn (411)       66 095,00     ---------------------              66 095,00     

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 

(413)       68 851,42               21 816,02            90 667,44     

Celkem     134 946,42               21 816,02          156 762,44     

 

 

C. 2. 1  Vyhodnocení čerpání účelových dotací ze 
 státního rozpočtu MŠMT a neinvestičních 
 projektů 

C. 2. 1. 1 Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353  
Na základě §161 odst. 6 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, Směrnice MŠMT a Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů byl škole stanoven 

závazný ukazatel na rok 2020 ve výši 20 815 045 Kč, včetně podpůrných opatření, 

zákonných odvodů a ONIV. Uvedené závazné ukazatele zahrnují i finanční prostředky na  

poskytovaná podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vykázaných 

v období září 2019 – březen 2020 v celkové výši 1 671 132 Kč. Podpůrná opatření jsou 

během roku průběžně poskytována na základě doporučení SPC. 

 

Celkový limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 33,68. Konečný závazný ukazatel byl 

v roce 2020 stanoven na 21 362 829 Kč, včetně podpůrných opatření, zákonných odvodů a 

ONIV. Celkový limit počtu zaměstnanců ke konci roku 2020 činil 34,12. K navýšení limitu 

počtu zaměstnanců došlo zástupy za dlouhodobé nemocenské. 

 

Přímé náklady na vzdělávání byly čerpány dle závazných ukazatelů odděleně na prostředky 

na platy, zákonné odvody včetně FKSP a náklady přímého ONIV. Z prostředků na platy 

pedagogických a nepedagogických pracovníků byly financovány také náklady na asistenty 

pedagoga pro žáky s potřebou podpůrných opatření. Tyto náklady včetně odvodů a FKSP 

byly vyplaceny v částce 4 557 770,80 Kč.  

 

Závazné ukazatele na platy byly vyčerpány dle stanoveného limitu, a to zákonné odvody 

na sociálním a zdravotním pojištění byly vyčerpány ve výši 33,80 % prostředků na platy a 

odvod na FKSP ve výši 2,00 % prostředků na platy. 

 

Na náhrady platů v době nemoci bylo celkem čerpáno 175 603 Kč. Ostatní přímé náklady 

ONIV, byly čerpány na nákup učebnic, učebních pomůcek, částečné na krytí dalšího 
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vzdělávání pedagogických pracovníků, na cestovní náhrady při DVPP, zákonné pojištění, 

preventivní prohlídky pracovníků, na pořízení technického vybavení škol apod. K financování 

ostatních přímých nákladů na vzdělávání byl zapojen (stejně jako v minulých letech) i 

příspěvek na provoz od zřizovatele. 

 

Přímé náklady na vzdělávání jsou poskytnuty na dvě střediska - §3113 škola  

a §3143 družina. 

 

Čerpání nákladů na platy je podrobněji rozepsáno v kapitole mzdové náklady.  

 

Závazný ukazatel přímých nákladů ÚZ 33353 byl vyčerpán v celkové výši 21 362 829 Kč.  

 

C. 2. 1. 2 Projekt neinvestiční „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 
Moravskoslezském kraji III“ ÚZ 13014 

Na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009, která 

je vedena pod č. 02250/2019/EP, byly škole vyplaceny prostředky z neinvestičního projektu 

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji III“ ve výši 141 918,84 Kč. Stravování žáků bylo zajištěno 

Smlouvou o zabezpečení stravování s účinností od 2. 9. 2019 ve školní výdejně obědů na 

Klicperově ulici 8/504, při školní jídelně Základní školy, Ostrava – Mariánské Hory, Gen. 

Janka 1208, příspěvkové organizace. V roce 2019 byla profinancována částka dotace ve výši 

15 806 Kč. Celková výše profinancovaných prostředků v roce 2020 byla 6 524,35 Kč. 

Nespotřebovaná část dotace ve výši 119 588,49 Kč byla při ukončení projektu vrácena na účet 

zřizovatele. Stravovací režie ve výši 8 148 Kč byla hrazena z provozních prostředků ÚZ 

00001. Režijní náklady za celou dobu trvání projektu ve výši 5 %, tj. 1 063,35 Kč byly ke 

konci projektu profinancovány nákupem kancelářského papíru a odměnou (včetně zákonných 

odvodů) pro ekonomku školy za administrativní zajištění plnění účelu projektu. 

 

Přehled čerpání poskytnutých finančních prostředků na odebrané obědy v roce 2019 a 2020: 

 

rok  Kč  

2019   15 806,00 Kč  

2020 (1.pololetí)     6 524,35 Kč 

Čerpáno celkem   22 330,35 Kč  

 

C. 2. 1. 3 Projekt neinvestiční „Poskytování bezplatné stravy dětem    
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 
Moravskoslezském kraji IV“ ÚZ 13014 

Na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010, která 

je vedena pod č. 03990/2020/EP, byly škole vyplaceny prostředky z neinvestičního projektu 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 

Moravskoslezském kraji IV ve výši 151 434,36 Kč. Stravování žáků je zajištěno Smlouvou o 

zabezpečení stravování s účinností od 3. 9. 2020 ve školní výdejně obědů na Klicperově ulici 
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8/504, při školní jídelně Základní školy, Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 

příspěvkové organizace. 

 

Z celkové poskytnuté dotace bylo v roce 2020 profinancováno 8 639 Kč. Nespotřebovaná 

částka dotace ve výši 142 795,36 Kč byla převedena do roku 2021, kdy projekt bude 

vyúčtován a ukončen. 

 

rok  Kč  

2020 (2. pololetí)      8 639,00 Kč  

Čerpáno celkem      8 639,00 Kč  

 

 

C. 2. 1. 4 Projekt neinvestiční Šablony II – Cesta za vzděláním              
ÚZ 33063 

Na základě rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace č. 18_063/0014270-01 byly škole 

prostřednictvím zřizovatele v roce 2019 přiděleny prostředky na neinvestiční projekt 

z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II s názvem 

„Cesta za vzděláním“. Výše dotace činila 724 764 Kč.  

V roce 2019 nebyla dotace čerpána a celá částka byla převedena do roku 2020. 

 

V roce 2020 byla profinancována částka ve výši 357 351,79 Kč, a to na mzdové náklady 

zaměstnanců, včetně zákonných odvodů ve výši 137 112 Kč, na školení pedagogických 

pracovníků ve výši 31 080 Kč, na zakoupení notebooků do tříd pro výuku žáků ve výši 

163 350 Kč a s tím spojené náklady na jejich zprovoznění ve výši 21 729,79 Kč a na zajištění 

akce Mobilního planetária Betlémská hvězda ve výši 4 080 Kč. 

 

Přehled čerpání poskytnutých finančních prostředků v roce 2020: 

 

rok  Kč  

2020 357 351,79 Kč  

Čerpáno celkem 357 351,79 Kč 
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Přehled čerpání poskytnutých finančních prostředků v roce 2020 
z MŠMT:    

 
 

 

C. 2. 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků  
               z rozpočtu zřizovatele 

C. 2. 2. 1 Provozní náklady ÚZ 00001  
Finanční prostředky na provozní výdaje určené především k zabezpečení bezproblémového 

chodu školy byly pro rok 2020 staveny v celkové výši 1 319 000 Kč. V souvislosti 

s ekonomickou situací vyvolanou pandemií COVID-19 během roku 2020 zřizovatel navýšil 

příspěvek o částku ve výši 10 000 Kč, která byla určena na zvýšené výdaje na dezinfekční 

prostředky, následně došlo ke krácení těchto finančních prostředků o částku ve výši 97 000 

Kč. Celková výše příspěvku na provozní výdaje na rok 2020 tedy činila 1 232 000 Kč. 

 

Příspěvek na provoz byl čerpán především na výdaje na energie, služby (telekomunikační, 

poštovní, zpracování dat, revize), opravy majetku, materiální zajištění čisticích a 

kancelářských potřeb, drobného majetku, stravování zaměstnanců. Z těchto prostředků byly 

financovány také nákupy učebních pomůcek, školení pedagogů a dalších výdajů k zajištění 

nákladů na vzdělávání. 

 

V rámci provozních nákladů byl naší organizaci přidělen příspěvek ve výši 100 000 Kč na 

vybavení školy nábytkem. Z příspěvku byly zakoupeny školní lavice, skříně do tříd na 

úschovu notebooků, lavice do prostor budovy školy, kuchyňská linka s jídelní sestavou do 

učebny školní kuchyně.   

 

Provozní dotace byla zcela vyčerpána. 

Účet Položka ÚZ  33353

501 spotřeba materiálu 36 469,80

512 cestovné 1 964,00

518 DDNM, ost.služby 0,00

x platy 15 220 531,00

x OON 0,00

x náhrady za prac.nechopnost 175 603,00

521 celkem mzdy 15 396 134,00

524 zákonné soc.pojištění 5 154 714,00

525 povinné zákonné pojištění 63 696,00

x příděl do FKSP 307 922,68

x preventivní prohlídky, OOPP 11 382,00

x školení 5 920,00

x stravování zaměstnanců 0,00

527 zákonné sociální náklady 325 224,68

558 drobný dlouhodobý majetek 384 626,52

Náklady celkem 21 362 829,00
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Rozpis čerpání provozních nákladů ÚZ 00001 v porovnání s lety 
minulými 
Provozní náklady v Kč byly čerpány v tomto složení: 

 
 

Uvedený rozdíl znázorňuje snížení nákladů v případě záporné hodnoty, v případě kladné 

hodnoty navýšení nákladů oproti roku 2019. 

 

 Rozbor nákladů ÚZ 00001 v roce 2020  

  

    

Účet Účel použití ÚZ 00001 2017 2018 2019 2020 rozdíl 2020/2019

501 Spotřeba materiálu 285 407,20 278 872,62 265 271,84 296 726,25 31 454,41 Kč         

502 Spotřeba energie 309 760,50 270 901,00 270 319,19 283 365,91 13 046,72 Kč         

511 Opravy a udržování 6 129,00 1 495,05 4 530,65 2 210,67 2 319,98 Kč-           

512 Cestovné 3 500,00 5 541,00 0,00 0,00 -  Kč                   

518 Ostatní služby 302 292,83 363 217,63 368 993,63 397 587,01 28 593,38 Kč         

521 Mzdové náklady 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Kč-         

524 Zákonné soc. pojištění 8 500,00 0,00 8 450,00 0,00 8 450,00 Kč-           

525

Zákonné pojištění 

kooperativa 0,00 0,00 0,00 0,00 -  Kč                   

527 Zákonné soc. náklady 118 100,00 165 177,90 143 098,01 166 198,76 23 100,75 Kč         

528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 -  Kč                   

531 Daň silniční 75,00 0,00 25,00 0,00 25,00 Kč-                

538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 -  Kč                   

549 Ostatní náklady z činnosti 800,00 15 819,00 0,00 0,00 -  Kč                   

551

Odpisy dlouhodobého 

majetku 882,80 346,80 346,80 346,80 -  Kč                   

558

Nákl.z drobného 

dlouh.majetku 97 552,67 70 608,60 315 964,88 85 564,60 230 400,28 Kč-       

591 Daň z příjmu 0,00 20,40 0,00 -  Kč                   

Celkem příspěvky a dotace 1 137 000,00 Kč 1 158 000,00 Kč 1 172 000,00 Kč 1 232 000,00 Kč 170 000,00 Kč-    

501 Spotřeba 
materiálu             

502 Spotřeba 
energie 524 Zákonné 

sociální pojištění                       
518 Ostatní služby   

521 Mzdové 
náklady                     

511 Opravy a 
udržování                     

527 Zákonné 
sociální náklady                         

558 Nákl. z 
drobného dlouh. 

majetku                 

Rozbor nákladů ÚZ 00001 v roce 2020 bez účelové dotace
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C. 2. 2. 2 Dofinancování osobních nákladů a nákladů na další 
vzdělávání školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů ÚZ 140 

Účelové prostředky byly schváleny a přiděleny závazným ukazatelem ve výši 152 900 Kč, 

včetně zákonných odvodů a přídělu do FKSP.  

 

Prostředky byly použity v souladu se závazným ukazatelem. Na mzdové náklady bylo použito 

112 608 Kč. Zákonné odvody, včetně odvodu FKSP, činily 40 292 Kč. Podíl FKSP ve výši 

0,16 Kč byl dofinancován z ÚZ 00005. 

 

 

C. 2. 2. 3  Účelově určené prostředky na krytí odpisů dlouhodobého  
majetku ÚZ 205  

Celkový příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byl 

celkem 174 000 Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši, část odpisů ve výši 346,80 Kč byla 

dofinancována z provozních prostředků ÚZ 00001. Účetní odpisy z investičního transferu ve 

výši 432 Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů ÚZ 00005.  

 

Výše odpisů se řídila odpisovým plánem na rok 2020. 

 

 

Provozní náklady účelově určené na krytí odpisy dlouhodobého majetku ÚZ 205: 
                    

Účet Účel použití Částka 

551  0400 Odpisy budovy               171 277,20 Kč  

551  0401 Odpisy plotu                   2 722,80 Kč  

Celkem příspěvky a dotace                 174 000,00 Kč  

 

 

 

C. 2. 2. 4 Účelově určené prostředky Na pořízení trvalých licencí 
Microsoft v rámci akce „Modernizace ICT a metodická 
podpora v oblasti ICT – PO MSK“  ÚZ 206 

Účelové prostředky na pořízení trvalých licencí Microsoft v rámci akce „Modernizace ICT a 

metodická podpora v oblasti ICT – PO MSK byly profinancovány v plné výši 37 909,30 Kč. 
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C. 2. 2. 5 Účelově určené prostředky na Podporu aktivit v oblasti 
prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na 
školní rok 2020/2021 „Prevence na Karasce“ ÚZ 333 

Účelové prostředky na Podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a 

mládeže na školní rok 2020/2021 „Prevence na Karasce“ byly poskytnuty v roce 2020 ve výši 

31 800 Kč s časovou použitelností od 1.9.2020 do 31.8.2021. V roce 2020 byly 

profinancovány finanční prostředky ve výši 7 500 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 

24 300 Kč byly převedeny do roku 2021. 

 

C. 3  Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 

C. 3. 1 Mzdové náklady 
Na základě závazných ukazatelů byly škole přiděleny prostředky na platy a související 

zákonné odvody z příspěvku MŠMT. Finanční prostředky byly vyčerpány v souladu se 

závaznými ukazateli. 

 

V porovnání s minulým obdobím došlo k navýšení prostředků na platy o 1 249 286 Kč.  

 

Porovnání prostředků na platy ze státního rozpočtu dle jednotlivých účelových znaků: 

 
 

                        

ÚZ r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 rozdíl 2020/2019

33353 10 190 409,00 Kč 11 855 377,00 Kč   13 970 460,00 Kč 15 220 531,00 Kč   1 250 071,00 Kč

33457 221 980,00 Kč      -  Kč                     -  Kč                  -  Kč                    0,00 Kč

33052 213 077,00 Kč      -  Kč                     -  Kč                  -  Kč                    0,00 Kč

33076 -  Kč                   -  Kč                     106 028,00 Kč      -  Kč                    -106 028,00 Kč

131 -  Kč                   -  Kč                     -  Kč                  -  Kč                    0,00 Kč

140 80 622,00 Kč        -  Kč                     108 015,00 Kč      112 608,00 Kč        4 593,00 Kč

00001 25 000,00 Kč        -  Kč                     25 000,00 Kč        -  Kč                    -25 000,00 Kč

33063 58 340,00 Kč        92 100,00 Kč          1 200,00 Kč          129 000,00 Kč        127 800,00 Kč

33073 30 954,00 Kč        -  Kč                     -  Kč                  -  Kč                    0,00 Kč

13014 -  Kč                   2 250,00 Kč            2 900,00 Kč          750,00 Kč               -2 150,00 Kč

Celkem 10 820 382,00 Kč 11 949 727,00 Kč   14 213 603,00 Kč 15 462 889,00 Kč   1 249 286,00 Kč   

Prostředky na platy celkem:
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Z přímých nákladů na vzdělávání ÚZ 33353 byly financovány náklady na platy: 

 

pedagogičtí pracovníci             10 390 820  

nepedagogičtí pracovníci 1 474 717 

asistenti pedagoga  3 354 994 

náhrady platů v době trvání pracovní neschopnosti 175 603 

Mzdové náklady z ÚZ 33353 v Kč 15 396 134 

 

 

Celkové čerpání prostředků na platy, OON, zákonné odvody a příděl do FKSP v roce 2020: 
 

            
 

Fond odměn v roce 2020 nebyl čerpán, informace viz C. 7. 1 Fond odměn 411. 

C. 3. 2 Rozpis prostředků na OON (ostatní osobní náklady) dle 
zdrojů financování 

V roce 2020 nebyly uzavřeny žádné dohody o provedení práce z přímých nákladů na 

vzdělávání OON. 

  

C. 3. 3 Limit zaměstnanců 
Rozpisem přímých neinvestičních výdajů na rok 2020 byl škole stanoven roční limit počtu 

zaměstnanců 33,68 přepočtených úvazků, bez školního psychologa.  

 

V tabulce je uveden skutečný přepočtený stav pracovníků za rok 2020: 

 

Celkem P1 - 04  
Škola        

§ 3113 

Družina           

§ 3143  
Celkem 

Počet učitelů  18,1430 0 18,1430 

Počet vychovatelů 0 0,7012 0,7012 

Počet asistentů pedagoga  8,9245 0 8,9245 

Počet psychologů 0,2500 0 0,2500 

Počet nepedagogických zaměstnanců 4,2916 0,0084 4,3000 

Celkem 31,6091 0,7096 32,3187 

Položka ÚZ  33353 ÚZ 13014 ÚZ  33063

x platy 15 220 531,00 750,00 129 000,00

x OON 0,00 0,00 0,00

x náhrady za prac.nechopnost 175 603,00 0,00 0,00

521 celkem mzdy 15 396 134,00 750,00 129 000,00

524 zákonné soc.pojištění 5 154 714,00 253,00 8 112,00

527 příděl do FKSP 307 922,68 15,00 0,00

Náklady celkem 20 858 770,68 1 018,00 137 112,00
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C. 3. 4  Údaje o zaměstnancích   
K 31. 12. 2020 bylo na škole zaměstnáno celkem 39 osob, z toho 36 žen. Počet zahrnuje 

ředitelku školy, zástupkyni ředitelky školy, výchovnou poradkyni, školního psychologa, 

vychovatelku školní družiny, 13 asistentů pedagoga pro žáky s potřebou podpůrných opatření, 

zbývající počet tvoří učitelé. I v roce 2020 na škole působila 1x týdně externí sociální 

pedagožka, vlivem zpřísněných vládních opatření pak ve druhém pololetí kalendářního roku 

se školou udržovala elektronickou komunikaci. Na zajištění chodu školy se podílí 5 

nepedagogických pracovníků. Technickohospodářský úsek zajišťovala ekonomka školy a 

administrativní pracovnice. V dělnických profesích byl zaměstnán jeden školník, který v době 

topné sezony zabezpečoval také chod kotelny a dále dvě uklízečky. Tito zaměstnanci pracují 

na zkrácené úvazky.  

 

 

C. 3. 5  Průměrný hrubý měsíční plat pracovníků v roce 2020 bez   
OPPP 

 

Průměrný hrubý plat pedagogických pracovníků byl 41 250 Kč  

13 745 814 Kč / 27,7687/ 12 

 
Průměrný hrubý plat nepedagogických pracovníků byl 28 579 Kč 

1 474 717 Kč / 4,3000 / 12 
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C. 3. 6 Organizační struktura     

 

 

 

 
 

 

 

C.4 Komentář k přehledu o plnění plánu      

hospodaření 
 

Na základě Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 

krajem, mají příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje povinnost sestavit Návrh 

souhrnného finančního plánu na následující kalendářní rok. Sestavování tohoto plánu vychází 

z nákladů a výnosů předchozích let s ohledem k aktuální situaci a požadavkům daného 

kalendářního roku. 

 

Největší provozní náklady jsou plánovány každoročně na energie.  Především náklady na plyn 

jsou velmi těžko předvídatelné, jelikož spotřeba plynu se odvíjí od povětrnostních podmínek. 

V případě déletrvajících mrazů se několikanásobně zvýší spotřeba plynu, a to především 

v zimních měsících roku a v případě vyšších teplot naopak. Tyto náklady jsou měsíčně přesně 

hlídány a případné úspory jsou rozpouštěny ve prospěch jiných provozních nákladů. V roce 

2020 došlo k úspoře nákladů za energie téměř o 10 %, především u spotřeby vody a elektrické 

energie.  

 



        

25 

 

Také sestavení plánu nákupu drobného dlouhodobého majetku může být odlišné, jelikož 

nakoupený jednotlivý drobný majetek v pořizovací ceně od 3 000 Kč se účtuje na účet 558 a 

do této hodnoty se účtuje na účet 501. U spotřeby materiálu klesly náklady o 11,10 %. 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku vzrostly o 194,96 % z důvodu nutnosti zakoupení 

nových lavic do tříd a nových učebních pomůcek, které se během roku mění. V roce 2020 

byla pořízena do učebny školní kuchyně kuchyňská linka a jídelní sestava z důvodu 

opotřebení stávající. Bylo nutné zakoupit nové notebooky v souvislosti zavedení distanční 

výuky v souvislosti pandemie COVID-19. 

 

V roce 2020 škola na opravách majetku vynaložila vyšší náklady oproti plánu, a to především 

na výmalbu prostor školy, opravu plynového kotle, opravu topného tělesa u pračky, havarijní 

opravu ÚT žákovských WC a opravu střešních plechů na budově školy. 

  

 

Snížily se náklady na cestovné o 83,63 % z důvodu menšího počtu a délky pracovních cest.  

 

U ostatních služeb došlo k nárůstu nákladů o 32,33 % z důvodu nutnosti zakoupení licencí 

WinPro 10 a OfficeStd. 

 

Z důvodu nepoužití osobního automobilu, jako dopravního prostředku při pracovní cestě, 

nevznikly v roce 2020 organizaci náklady na daň silniční. 

  

K dalšímu zvýšení nákladů došlo u ostatních nákladů z činnosti. Ukazatel závisí na počtu 

pojistných a škodních událostí. 

 

V roce 2020 oproti plánu klesly výnosy z pronájmů o 46,34 % a zvýšily se výnosy z prodeje 

služeb. Kromě dvou stálých nájemců Ing. Hany Knapíkové a Soukromé základní školy 

speciální pro žáky s více vadami s.r.o. se počty nájemců během roku mění.  

 

Čerpání fondů vzrostlo oproti plánu z důvodu čerpání investičního fondu na opravy 

nemovitého a movitého majetku, a to na výmalbu prostor školy, opravu plynového kotle, 

opravu topného tělesa u pračky, havarijní opravu ÚT žákovských WC a opravu střešních 

plechů na budově školy. 

 

U položky plánu ostatní výnosy z činnosti došlo k nárůstu z důvodu především bezúplatného 

předání OOP COVID-19 na jaře a podzimu 2020. 

 

Od roku 2018 oba účty školy, které jsou vedeny u Komerční banky a.s., jsou úročeny 

zvýhodněnou úrokovou sazbou, která navyšuje finanční výnosy školy. Úročení účtů přináší 

také náklad ve formě odvodu daně z úrokového příjmu.   

 

Celkově se nám daří plán sestavit dle předpokladu skutečnosti. Nepřekračujeme závazné 

ukazatele a náklady měsíčně kontrolujeme. 

KKL 

LLLLLLLLLLL 
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C. 5  Péče o spravovaný majetek  

C. 5. 1 Nemovitý majetek 
Škola hospodaří s majetkem, který jí byl předán do užívání dle zřizovací listiny. 

 

S budovou školy, která je zapsaná v katastrálním území Mariánské Hory, č. popisné 300, 

číslo listu vlastnictví 2119, stojící na parcele č. 228. Budova se účetně odepisuje dle 

odpisového plánu. 

 

Dále s pozemky číslo parcely 1/228, výměra 1.283 m2, zastavěná plocha a parcela  

č. 2/186/18, výměra 1.434 m2, ostatní plocha. Ke dni 21. 9. 2017 byl na základě Darovací 

smlouvy ze dne 26. 7. 2017 škole svěřen k hospodaření pozemek číslo parcely 186/16 o 

výměře 1 126 m2, včetně součástí podzemní chodby. 

 

Na základě souhlasného prohlášení Moravskoslezského kraje došlo k dohodě  

o vlastnictví plotu, který máme od roku 2010 veden v účetnictví. Tento majetek  

je odepisován dle odpisového plánu.  

 

  

C. 5. 2 Investiční činnost na nemovitém majetku 
V roce 2020 nebyla žádná investiční činnost na nemovitém majetku prováděna. 
 

C. 5. 3 Opravy a údržby nemovitého a movitého 
majetku 
Budova školy, která byla předána zřizovatelem do užívání, je více než 100 let stará. 

Prostředky na její údržbu jsou nemalé a slouží především k předcházení škod a zamezení 

chátrání majetku. Opravy a údržba většího rozsahu jsou financovány z investičního fondu. 

Drobná údržba a opravy jsou prováděny především vlastními silami zaměstnanců. Náklady na 

údržbu nemovitého majetku zahrnují také pravidelné revize, drobné opravy a materiál pro 

údržbu. Tyto náklady jsou hrazeny z provozních prostředků školy.  

 

V roce 2020 proběhla mimo jiné oprava plynového kotle a servis interaktivních tabulí ve 

třídách. Byla provedena výměna topného tělesa u pračky. Byly vymalovány prostory hlavního 

vstupu do školy, společné prostory chodby v přízemí, včetně obou WC pro žáky, prostor 

v bytové jednotce – chodby a kuchyně. obou WC pro zaměstnance školy, dílen žáků včetně 

přilehlé chodby, chodby u zadního vchodu do školy včetně šaten žáků, chodby u vstupu do 

tělocvičny včetně šaten, prostor schodiště, chodby v 1. patře včetně obou WC pro žáky. Dále 

byly opraveny střešní plechy na budově školy a provedena havarijní oprava ÚT na 

žákovských WC. Náklady byly hrazeny z provozních prostředků školy a z fondu oprav 

v rámci fondu investic. 

 

Pravidelné revize 

Na základě plánu jsou na škole prováděny pravidelné revize a prohlídky nejen elektro 

rozvodů a plynu, ale také revize přenosných elektropřístrojů, hromosvodů, hasební techniky, 

tělocvičného nářadí, kotelny, komínů a jiné prohlídky. 
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Plánované akce  

Škola každoročně předkládá požadavky na zařazení akcí reprodukce majetku zřizovateli. 

V těchto požadavcích už několik let požadujeme výměnu oken. Vzhledem ke stáří budovy, 

vysokým stropům a především netěsnosti oken dochází k velkým tepelným únikům.  

V roce 2021 plánujeme k drobným úpravám a renovacím v budově školy opět zapojit 

investiční fond.  

 

Drobné opravy majetku 

Opravy movitého majetku pravidelně zahrnují především opravy kopírovacího stroje a 

tiskáren, které byly v roce 2020 prováděny zdarma z titulu bezplatného pronájmu tiskáren u 

firmy Cartouche Plus s.r.o. 

 

Běžné opravy movitého i nemovitého majetku provádí školník v režii školy z prostředků ÚZ 

00001. Náklady za materiál na drobné opravy byly v roce 2020 ve výši 14 384 Kč.  

 

C. 5. 4 Pojištění majetku, kontrolní systém 
Pojištění veškerého majetku a odpovědnostní pojištění bylo sjednáno zřizovatelem, který 

centrální smlouvou zajistil pojištění pro své příspěvkové organizace. Díky tomuto kroku 

jsme uspořili finanční prostředky.  

 

Škola je chráněna proti krádežím zabezpečovacím zařízením, pohybová čidla systému jsou 

rozmístěna v celé budově školy. Zabezpečovací zařízení je napojeno na pult centrální ochrany 

firmy IN RE Security Ostrava pomocí telefonického signálu i vysílačky.  

Na ochranu majetku je zpracována Směrnice pro ostrahu majetku.  

 

Vnitřní kontrolní systém na škole je zajišťován vnitřní Směrnicí o finanční kontrole, dle 

zákona č. 320/2001 Sb. Ve směrnici jsou uvedeny kontrolní metody, postupy kontrol  

a fáze řídící kontroly. Je stanoven rozsah pravomocí a odpovědnosti zaměstnanců při 

nakládání s veřejnými finančními prostředky, pravomoci při schvalování, provádění  

a kontrole finančních operací. Směrnici dále upravují Zásady pro vnitřní kontrolní systém, 

Stanovení rizik na základě vnitřního kontrolního systému a Výkon řídící kontroly. 

 

BOZP upravuje Směrnice ředitele školy k organizaci a řízení požární ochrany  

na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti. 

  

Dohody o hmotné zodpovědnosti jsou sepsány s pracovníky na funkcích: 

 

ředitelka školy na dispoziční práva k bankovním účtům a platebním kartám 

Komerční banky, 

zástupkyně ředitelky školy  na vedení pokladní hotovosti, podpisové právo k účtům 

Komerční banky, 

ekonomka školy  na vedení účetní evidence, dispoziční a podpisové právo 

k bankovním účtům Komerční banky, 

školník    na finanční prostředky k drobným nákupům pro organizaci, 
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sekretářka školy  na vedení pokladní hotovosti, na finanční prostředky k drobným 

nákupům a příjmům pro organizaci 

pedagogičtí pracovníci  k drobným nákupům a výběrům financí od žáků dle pokynů 

vedení školy. 

 

C. 5. 5 Inventarizace  
Inventarizace majetku proběhla podle obecně platného předpisu, jímž je zákon  

o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2010 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnice k provádění 

inventarizace a majetku a závazků a Plánu inventarizace majetku pro Základní školu, Ostrava 

– Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvkovou organizaci. 

  

Plánem inventarizace majetku ze dne 19. 10. 2020 bylo na škole jmenováno  

17 dílčích inventárních komisí, v čele s předsedou ústřední inventarizační komise a 4 členy 

inventarizační komise. Všichni pracovníci školy byli důkladně a prokazatelně seznámeni 

s postupy, prováděním a časovým harmonogramem inventarizace.   

  

Pravidelná roční inventarizace byla provedena ve všech prostorách budovy základní školy. 

Stav majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou v závislosti na druhu majetku. 

Prvotní fyzická inventarizace majetku probíhala od 9. 11. 2020 do 7. 12. 2020. Následná 

rozdílová fyzická inventarizace a dokladová inventarizace hospodářských prostředků 

(pokladní hotovost, stav na bankovních účtech, ceniny, pohledávky, závazky, fondy, aj.) 

probíhala od 4. 1. 2021 do 15. 1. 2021. Inventarizace pokladní hotovosti a stavu na 

bankovních účtech proběhla během roku 4x. Inventarizace byla ukončena dne 18. 1. 2021.  

 

Inventarizační soupisy jsou uloženy v kanceláři ekonomky školy. Při inventarizaci majetku a 

závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Nebyl zjištěn ani žádný 

nevyúčtovaný majetek. Závěrečná inventarizační zpráva, včetně přílohy – Inventurní soupis 

účtů k 31. 12. 2020, byla vyhotovena a schválena dne 18. 1. 2021. 

 

C. 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
Organizace má od roku 2011 vymezenou doplňkovou činnost. Jediným příjmem doplňkové 

činnosti v roce 2020 byl pronájem nemovitého majetku. Jednalo se o krátkodobé pronájmy 

tělocvičny a učebny na základě nájemních smluv.  

 

Cena pronájmu se řídí kalkulací pronájmu dle vnitřní směrnice školy.  

 

V dopoledních hodinách byly pronajaty prostory učebny dílen Soukromé základní škole 

speciální pro žáky s více vadami Ostrava s.r.o. a prostory tělocvičny pro zajištění výuky 

tělesné výchovy studentů Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO, s.r.o., která využívala 

pronájem tělocvičny také v odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách prostory 

tělocvičny měla také pronajata Tělovýchovná jednota Slovan, z. s.  Ostrava, která organizuje 

tréninky ve fotbale. 

 

Mezi pravidelné zájemce o pronájem patří také Ing. Hana Knapíková, která si pronajímá 

tělocvičnu pro organizování atletiky dětí.  
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Smlouvy na krátkodobý pronájem jsou sepisovány s nájemci většinou od 1. 1. do 30. 6. a od 

1. 9. do 31. 12. daného roku.  

 

Výnos z doplňkové činnosti, který je přímo závislý na počtu a četnosti nájemců, v roce 2020 

byl ovlivněn situací v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy během roku došlo k omezení 

možnosti poskytovat pronájem učeben a tělocvičny. 

 

Celkový příjem z doplňkové činnosti byl 27 881 Kč. Náklady na energie byly proúčtovány 

ve výši 22 514,80 Kč. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl zisk ve výši 5 366,20 

Kč.  

 

Příjem z doplňkové činnosti.  

 

Členění výnosů z doplňkové činnosti:  

 

 
 

 

 

Ve zřizovací listině máme uvedeny následující okruhy doplňkové činnosti:  

 

1. Pronájem majetku 

2. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

 

V roce 2020 jsme provozovali pouze pronájem majetku.  

 
 

C. 7 Peněžní fondy a jejich krytí 

C. 7.1 Fond odměn 411 
Počáteční stav fondu odměn k 1. 1. 2020 byl ve výši 51 095,00 Kč. V roce 2020 byl proveden 

příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 15 000 Kč.  

 

V roce 2020 nedošlo k čerpání fondu odměn. 

 

Stav fondu odměn k 31. 12. 2020 je 66 095 Kč. Výše finančních prostředků  

na bankovním účtu odpovídá zůstatku stavu účtu 411. 

 

C. 7. 2 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 
Fond kulturních a sociálních potřeb je fondem organizace a spoluúčast na rozhodování o 

čerpání fondu má odborová organizace ZOOS čís. 23-0186-3807 při Základní škole, Ostrava 

– Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvkové organizaci.  

 

Účel použití 2017 2018 2019 2020

Hospodářská činnost- čistý nájem 10 901,00 Kč         4 120,00 Kč      14 236,00 Kč   5 366,20 Kč       

Hospodářská činnost- pronájem služby-energie 18 614,00 Kč         18 130,00 Kč     38 944,00 Kč   22 514,80 Kč     

Celkem z doplňkové činnosti 29 515,00 Kč      22 250,00 Kč  53 180,00 Kč 27 881,00 Kč   
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Čerpání fondu je stanoveno v Kolektivní smlouvě na příslušný rok, přílohou jsou Zásady 

čerpání rozpočtu FKSP mezi ředitelstvím školy a odborovou organizací ZOOS  

a Rozpočet FKSP pro příslušný rok.  

 

Počáteční stav k 1. 1. 2020 byl ve výši 246 623,23 Kč. Tyto prostředky byly převedeny z roku 

2019. Příděl v roce 2020 činil celkem 310 189,84 Kč, tj. 2,00 % objemu mzdových prostředků 

na platy a náhrady platů v době trvání pracovní neschopnosti. 

 

V roce 2020 byly čerpány prostředky fondu na příspěvek na stravování pracovníků školy v 

celkové výši 161 640 Kč. Dále byly prostředky použity na příspěvky na rekreaci ve výši 30 

000 Kč, na sportovní a kulturní akce a ostatní činnost ve výši 38 000 Kč. Na peněžní dary 

k životnímu nebo pracovnímu výročí bylo k výplatě zaměstnanců vyplaceno 30 000 Kč. 

 

V průběhu roku nebyla poskytnuta žádná sociální výpomoc ani zápůjčka. Zůstatek prostředků 

ve výši 297 173,07 Kč byl převeden do roku 2021.  

 

Fond FKSP je krytý, finanční prostředky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu.  

 

C. 7. 3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku    
hospodaření 413 

Počáteční stav rezervního fondu k 1. 1. 2020 byl 35 360,66 Kč. V roce 2020 byl proveden 

příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 33 490,76 Kč.  

 

V roce 2020 nedošlo k čerpání rezervního fondu. 

 

Stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2020 činil 

68 851,42 Kč.  

 

Výše finančních prostředků na bankovním účtu odpovídá zůstatku stavu účtu 413. 

 

C. 7. 4 Rezervní fond z ostatních titulů 414 
Počáteční stav rezervního fondu byl 0 Kč.  

 

Na tomto fondu nebyl v roce 2020 žádný pohyb, zůstatek je nulový. 

 

C. 7. 5 Investiční fond 416 
Počáteční stav investičního fondu byl k 1. 1. 2020 ve výši 923 211,03 Kč. 

 

V průběhu roku byl investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku 

v celkové výši 174 346,80 Kč. 

 

Investiční fond byl v roce 2020 čerpán na opravy a údržbu nemovitého majetku ve výši        

93 461,19 Kč. 

 

Odvod do rozpočtu zřizovatele nebyl nařízen.  
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Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2020 činil 1 004 096,64 Kč. Výše finančních prostředků 

na bankovním účtu odpovídá zůstatku stavu účtu 416. 

 

C. 8  Pohledávky  
Evidujeme pohledávky za zákonnými zástupci žáků, kteří se stravují v rámci projektu 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 

Moravskoslezském kraji, z důvodu plné ceny za uvařené a nevyzvednuté obědy ve výši 

4 606,00 Kč. Náklady příštího období ve výši 12 888,59 Kč se vztahují především k 

zaplacenému předplatnému na rok 2021 a pořízení stolních kalendářů na rok 2021 pro 

zaměstnance školy. Ke konci roku 2020 byly také evidovány pohledávky ve výši 800 Kč 

vzniklé neuhrazenými fakturami za pronájem tělocvičny v roce 2019. Ke konci roku 2020 

byly také evidovány pohledávky ve výši 225 Kč vzniklé vyúčtováním spotřeby vody za 

prosinec 2020 a pohledávka ve výši 778,78 Kč za úroky z účtů školy vedených u Komerční 

banky, a. s., které byly na účty připsány v roce 2021. Na pohledávkách je také vedena 

nevyúčtovaná zaplacena záloha za účast na konferenci Bezpečná škola ve výši 3 388 Kč, která 

byla z důvodu pandemie COVID-19 přeložena do roku 2021.   

  

C. 9   Závazky 
Závazky vyplývající z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2020 byly v lednovém termínu 

roku 2021 řádně uhrazeny.  

Závazky vyplývající z dodavatelských vztahů jsou hrazeny dle splatnosti faktur. Neuhrazené 

závazky byly v celkové výši 60 722,36 Kč. Jednalo se o vyúčtování služeb a nákup zboží za 

měsíc prosinec 2020 a faktury byly uhrazeny v lednu v roce 2021. 

V rámci projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV ÚZ 13014 nadále na zálohách zůstávají 

finanční prostředky na rok 2021 ve výši 142 795,36 Kč.  

U projektu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na 

školní rok 2020/2021 „Prevence na Karasce“ na zálohách zůstávají finanční prostředky na rok 

2021 ve výši 24 300 Kč.  

U projektu Šablony II - Cesta za vzděláním ÚZ 33063 k 31. 12. 2020 činil zůstatek na 

zálohách 367 412,21 Kč. 

K 31. 12. 2020 činily krátkodobé závazky vyplývající ze srážkové daně z úroků na účtu 

147,97 Kč. 

Způsob evidence pohledávek a závazků je stanoven zákonem č. 563/1991 Sb., 

a je v souladu s platnými postupy účtování. 

Jednotlivé pohledávky a závazky byly inventarizovány a jsou zaúčtovány  

na příslušných místech.  

 

D.   Výsledky kontrol    
Ve školním roce 2019/2020 proběhla ve dnech 9.,10.,13.1.2020 kontrola ČŠI. Předmětem 

kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou a školní družinou podle školních vzdělávacích programů a 

zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem. V žádných bodech nebylo zjištěno 
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porušení právních předpisů. K silným stránkám školy dle inspekční zprávy patří především to, 

že vzdělávání ve všech třídách bylo úzce propojeno s praktickým životem a vedlo 

k individuálnímu rozvoji žáků a zapojení, dalším plusem je zapojení školy do projektové 

činnosti a další vzdělávání pedagogických pracovníků, které zvyšuje účinnost vzdělávacích 

metod ve výuce. Slabými stránkami pak je vysoká absence žáků ze sociálně znevýhodněného 

a kulturně odlišného prostředí s dopadem na jejich neúspěšnost v základním vzdělávání a 

slabé vzdělávací výsledky, rekonstrukce a dovybavení školní zahrady a školních dílen, které 

by umožnilo získávání dalších reálných zkušeností a rozvoj praktických dovedností žáků. 

Bylo doporučeno: snižovat soustavným pedagogickým působením a spoluprací všech 

zainteresovaných účastníků vzdělávání vysokou absenci žáků, analyzovat školní neúspěšnost 

žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a individuálním přístupem je 

motivovat k dalšímu vzdělávání. Posledním doporučením pak bylo projednat se zřizovatelem 

renovaci školní zahrady a školních dílen. Přijatá opatření jsou součástí Výroční zprávy za rok 

2019/2020.  

 

Žádné jiné kontroly v roce 2020 neproběhly. 

 

E.   Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona     

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů 
Za rok 2020 naší organizaci nevznikla povinnost odvodu finančních prostředků do státního 

rozpočtu z důvodu neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém 

počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

 

Naše organizace zaměstnává jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. 

 

V roce 2020 naše organizace odebrala zboží a služby od dodavatelů poskytujících náhradní 

plnění v celkové výši 196 332,80 Kč bez DPH. Především se jednalo o nákupy učebnic, 

učebních pomůcek, tonerů, čisticích, hygienických a kancelářských prostředků, školních lavic 

a nábytku. 

 

Povinný podíl v roce 2020 činil 1,29 osob. Naše organizace zaměstnáním jednoho 

zaměstnance OZP splnila podíl 0,75 osob a odběrem zboží a služeb dosáhla podílu 0,81 osob. 

Celkový podíl osob OZP činil 1,56 osob. 
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F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 
V uplynulém kalendářním roce škola na podkladě výše uvedeného zákona neposkytla žádné 

informace. 

 

G.   Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů 

příspěvkové organizace za rok 2019 
Školská rada byla zřízena na základě usnesení č.18/895 Rady Moravskoslezského kraje ze 13. 

července 2005 s účinností od 1. září 2005. 

 

Nadále je tvořena šesti členy – dva jsou zvolení zástupci z řad rodičů, dva jsou jmenováni 

zřizovatelem a dva jsou zvolení zástupci školy.  

 

Školská rada se v roce 2020 fyzicky nesešla. Veškeré důležité dokumenty, informace a 

novinky byly projednávány elektronicky. Hlavním bodem v březnu bylo projednání Zprávy o 

hospodaření školy za rok 2019, následovaly informace o zkušenostech získaných v rámci 

projektů, řešila se absence žáků a význam součinnosti různých institucí. Členové školské rady 

byli informováni o výsledcích kontroly ČŠI. V měsíci srpnu 2020 obdrželi členové školské 

rady materiál k úpravě školního řádu, nebyly žádné připomínky, a proto se mohlo dle tohoto 

školního řádu postupovat již od 1.září. Další elektronické jednání proběhlo v měsíci říjnu 

2020, jehož prostřednictvím se členové seznámili s obsahem Výroční zprávy školy za rok 

2019/2020 a Provozním řádem. Všechny předložené dokumenty byly schváleny.   

 

Tato zpráva o činnosti za rok 2020 byla projednána a následně schválena zaměstnanci školy 

dne 25.února 2021. Školské radě bude předložena elektronicky v měsíci březnu 2021. 

 

 

H. Závodní stravování zaměstnanců organizace 
 

Základní škola nemá vlastní stravovací zařízení. Organizace od roku 2013 nakupuje pro své 

zaměstnance stravenky Le Cheque Déjeuner od společnosti Up Česká republika, s. r. o.  

 

Zaměstnanci mají nárok na hlavní jídlo, tedy 1 kus stravenky. Nominální hodnota 

stravenky činí 80 Kč. Podmínkou je přítomnost zaměstnance v práci, která trvá aspoň 3 

hodiny. Na stravenky nemají nárok důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené a také 

zaměstnanci po dobu čerpání dovolené a po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Zaměstnanci mají nárok na stravenky dle odpracovaných dnů v měsíci. Po skončení měsíce 

dojde k vyúčtování počtu stravenek dle skutečně odpracovaných dnů. Zaměstnancům bude 
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provedena srážka ze mzdy v měsíci, kdy stravenky čerpal. Zaměstnanec podepíše souhlas s 

výší srážky na konci měsíce. 

 

Organizace poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravné. Výše příspěvku  

se stanovuje v „Zásadách čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb a je přílohou kolektivní 

smlouvy“. Tyto zásady upravuje také „Směrnice k závodnímu a školnímu stravování“ včetně 

jejich dodatků a přílohy, která upravuje způsob proúčtování. 

 

 

 

 

 

Celková kalkulace byla stanovena takto: 

  

Kalkulace nákladů stravenky:                            

zaměstnanec hradí náklady ve výši                               36,00 Kč     

Organizace přispívá z příspěvku  

na provoz ve výši 
                              20,00 Kč 

Z FKSP je poskytnut příspěvek ve výši                               24,00 Kč 

Nominální hodnota stravenky                               80,00 Kč 

 

Náklady na stravné pracovníků školy činily v roce 2020 celkem 134 700 Kč.  

Byly hrazeny z provozních prostředků ÚZ 00001.  Příspěvek z FKSP činil 161 640 Kč. 

Celkový příspěvek na stravování byl zaměstnancům poskytnut ve výši 296 340 Kč. 

 

Zajištění stravování prostřednictvím stravenek je zaměstnanci 100 % využíváno. 
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I.  Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění 

úkolů příspěvkové organizace za rok 2020 
 
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  

Tabulka č. 5 – Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti  

Tabulka č. 6 – Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů 

Tabulka č. 7 – Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů 

 

Účetní výkazy:  

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2020 

Výkaz zisků a ztrát sestavený k 31. 12. 2020 

Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2020 

 

Financování reprodukce majetku v roce 2020 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karla Vyhlídalová        Mgr. Jana Žilová  

        ekonomka školy             ředitelka školy 

 


