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A. Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2020 

Název školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava,  

příspěvková organizace 

Adresa školy: Praskova 399/8, 746 01 Opava 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 47813121 

Identifikátor právnické osoby: 600 017 338 

IZO školy: 000 601 896 

Webové stránky: www.sspu-opava.cz 

E-mail: sspu@sspu-opava.cz 

Celková kapacita školy: 456 žáků 

Název a adresa zřizovatele: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava  

Druh a typ školy: Střední odborná škola 

Hlavním účelem zřízení školy je vzdělávání a výchova žáků, absolventů ZŠ, podle školních 

vzdělávacích programů. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou denní formou 

vzdělávání. Škola je zřízena jako střední odborná škola. 

http://www.sspu-opava.cz/
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Zřizovatel: 

Zřizovatelem školy je od 1. října 2001 Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117,  

702 18 Ostrava, IČO 70890692. 

V průběhu hodnoceného roku nedošlo v organizační struktuře školy ke změnám. 

Organizační struktura školy: 

Ředitel školy 

Ing. Vítězslav Doleží, 
jmenován od 1. 7. 2014 dosud, 

e-mail: dolezi@sspu-opava.cz 

Zástupce ředitele školy pro technické 

obory a zároveň statutární zástupce 

školy: 

Mgr. Zuzana Vildomcová, 
jmenována od 1. 7. 2014 dosud, 

e-mail: vildomcova@sspu-opava.cz 

Zástupce ředitele školy pro umělecké 

obory: 

ak. mal. Lubomír Anlauf, 

jmenován od 1. 7. 2016 dosud, 

e-mail: anlauf@sspu-opava.cz 

Vedoucí praktického vyučování: 
Ivo Gruner,  
e-mail: gruner@sspu-opava.cz 

Ekonomka školy: 
Ing. Šárka Komendová,  

e-mail: komendova@sspu-opava.cz 

Škola užívá tři objekty: 

Hlavní budovu (s tělocvičnou 

a dvorem): 
Praskova 399/8, 746 01 Opava 

a dvě odloučená pracoviště: 

Laboratoře výpočetní techniky, 

elektrotechniky a mechatroniky: 
Praskova 373/10, 746 01 Opava 

Školní dílny: Janská 1849/30, 746 01 Opava 

Všechny tři užívané objekty jsou majetkem zřizovatele. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani 

domov mládeže. Stravování žáků školy je zajištěno v jídelnách, které jsou zřízeny 

Moravskoslezským krajem. Stravování zaměstnanců školy je řešeno formou stravenkových 

poukázek Ticket Restaurant Edenred. Pro ubytování doporučujeme našim žákům využít 

domovy mládeže v majetku Moravskoslezského kraje. 

http://www.sspu-opava.cz/
mailto:dolezi@sspu-opava.cz
mailto:vildomcova@sspu-opava.cz
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Organizační schéma školy od 1. července 2016 dosud: 

 

Přehled studijních oborů a učebních plánů: 

1) Technické obory 

KKOV Název oboru: 

18-20-M/01 
Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování 

(od 1. 9. 2010 – dle ŠVP) 

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (od 1. 9. 2009 – dle ŠVP) 

 Obor 18-20-M/01 „Informační technologie“ – se zaměřením na počítačové sítě 

a programování, je perspektivním preferovaným oborem, který se velmi rychle vyvíjí. Je 

vyučován od školního roku 1996/1997. O studium tohoto oboru je tradičně velký zájem, 

počet přihlášených pravidelně překračuje možnosti přijetí. Učitelé odborných předmětů si 

tvoří pro výuku řadu vlastních metodických materiálů. Od školního roku 

2013/2014 vyučujeme žáky technického oboru Informační technologie už jen dle ŠVP. 

 Obor 23-41-M/01 „Strojírenství“ – se zaměřením na výpočetní techniku, je tradičním 

oborem školy, v minulosti byl jediným oborem studia, ve škole bylo v době největšího 

rozmachu strojírenství 16 tříd. Ve vzdělávacím programu tohoto oboru klademe důraz na 

oblast podpory výpočetní techniky a to zejména pro konstruování počítačem (programy 

typu CAD) a pro řízení obráběcích strojů (programy CAM). Tento obor je velmi žádaným 

na trhu práce. V posledních letech opět stoupá zájem žáků základních škol o studium tohoto 

oboru, proto jsme se od školního roku 2016/2017 rozhodli otevřít dvě třídy oboru 

Strojírenství v prvním ročníku. Od školního roku 2012/2013 vyučujeme žáky technického 

oboru Strojírenství už jen dle ŠVP. 

Nabídku studia technických oborů považujeme za stabilizovanou. 

http://www.sspu-opava.cz/
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2) Umělecké obory 

KKOV Název oboru: 

82-41-M/04 Průmyslový design (od 1. 9. 2010 – dle ŠVP) 

82-41-M/05 Grafický design (od 1. 9. 2010 – dle ŠVP) 

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů (od 1. 9. 2010 – dle ŠVP) 

 O studium uměleckých oborů, které vyučujeme od roku 1993, je velký zájem. Škola má 

v této oblasti regionální charakter. Z kapacitních důvodů nemůžeme vyhovět každému 

uchazeči o studium. 

 Hlavním posláním studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují žáci již při svém přijetí 

u talentové zkoušky. Studium je připravuje nejen po stránce umělecké, ale i odborné 

a řemeslné. 

 Od školního roku 2013/2014 vyučujeme žáky uměleckých oborů už jen dle ŠVP. 

Celkovou skladbu oborů školy považujeme za stabilizovanou. Od 1. září 2016 jsme otevřeli 

dvě třídy oboru Strojírenství v prvním ročníku (v minulých letech jsme otevírali jen jednu třídu 

v tomto oboru). Nabídka studia školy vhodně doplňuje celkovou nabídku studijních oborů 

opavských středních škol. I když se všechny naše obory výrazně liší organizací, způsobem 

výuky i nákladovostí, v praxi se objevila řada příležitostí pro vzájemné obohacení. 

Počet žáků školy – stav z minulých let, současný stav a očekávaný vývoj 

Školní rok: Technické obory: Umělecké obory: Celkem: Poznámka: 

2010/2011 266 87 353 stav k 30. 9. 2010 

2011/2012 245 90 335 stav k 30. 9. 2011 

2012/2013 229 94 323 stav k 30. 9. 2012 

2013/2014 221 94 315 stav k 30. 9. 2013 

2014/2015 235 94 329 stav k 30. 9. 2014 

2015/2016 238 91 329 stav k 30. 9. 2015 

2016/2017 250 94 344 stav k 30. 9. 2016 

2017/2018 273 94 367 stav k 30. 9. 2017 

2018/2019 282 96 378 stav k 30. 9. 2018 

2019/2020 301 94 395 stav k 30. 9. 2019 

2020/2021 293 95 388 stav k 30. 9. 2020 

http://www.sspu-opava.cz/
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K výraznější změně počtu žáků dochází od školního roku 2009/2010, kdy se pro malý zájem 

o strojírenské obory ze strany uchazečů nepodařilo naplnit dvě třídy oboru Strojírenství  

(23-41-M/01). Ve školním roce 2016/2017 byly poprvé po několika letech opět přijaty dvě třídy 

uchazečů oboru strojírenství do prvního ročníku. Bylo to způsobeno především velkým zájmem 

o tento atraktivní obor jak ze strany uchazečů, tak ze strany zaměstnavatelů, kteří mají o tyto 

absolventy velký zájem. Zřizovatel školy s tímto rozšířením počtu tříd v prvním ročníku 

souhlasil. 

Z celkového počtu dvanácti tříd technických oborů, připadají čtyři třídy na obor Informační 

technologie (18-20-M/01) a osm tříd na obor Strojírenství (23-41-M/01). U tří uměleckých 

oborů je v každém z ročníků vždy jedna multioborová třída, žáci jsou při výuce odborných 

předmětů dále rozděleni podle jednotlivých oborů. 

Oba naše technické obory patří k preferovaným oborům, o které je na trhu práce velký zájem. 

V následujících letech počítáme s ustáleným počtem žáků naší školy dle stávajícího modelu, 

tedy vždy otevírání dvou tříd oboru Strojírenství v prvním ročníku. 

Počet zaměstnanců: 

V počtu pedagogických pracovníků došlo v průběhu roku 2020 k mírnému zvýšení oproti 

předchozímu roku. Jedním z hlavních důvodů bylo zvýšení počtu dělených vyučovacích hodin 

do nároku Phmax. Hodnoty Phmax. jsme ještě nedosáhli. Jeden vyučující s malým úvazkem 

pracoval na dohodu o provedení práce. Přepočtený počet pedagogických pracovníků (včetně 

asistenta pedagoga) v kalendářním roce 2020 byl 42,487 pracovníků, fyzický počet 
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pedagogických pracovníků byl 46 pedagogů (a další jeden pedagog s malým úvazkem pracoval 

na dohodu o provedení práce, přepočtený počet 0,097). 

Přepočtený počet THP pracovníků v kalendářním roce 2020 byl 4.188 pracovníků, fyzický 

počet THP pracovníků bylo 5 pracovníků. Přepočtený počet dělníků v kalendářním roce 2020 

byli 3,602 pracovníci, fyzický počet jsou 4 dělníci (čtyři uklízečky). 

Přepočtený počet pedagogických pracovníků v kalendářním roce 2020: 

Kalendářní 

rok: 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Přepočtený 

počet 

pedagogických 

pracovníků  

v kalendářním 

roce 2020 

40,059 38,25 36,09 35,58 35,10 34,401 34,573 36,146 38,307 40,628 42,487 

 

B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 

Tyto informace byly podrobně zpracovány v dokumentu Výroční zpráva o činnosti školy za 

školní rok 2019/2020 a schváleny školskou radou dne 12. října 2020. 
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C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

Náklady v hlavní činnosti jsou 42 236 290,75 Kč a výnosy v hlavní činnosti 42 236 290,75 Kč 

– viz kruhový graf, zisk ve výši 97 574,- Kč je v doplňkové činnosti – viz sloupcový graf níže. 
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1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2020 

nejen s prostředky přidělenými zřizovatelem v rámci normativů a závazných ukazatelů, ale také 

s účelově přidělenými prostředky a mimorozpočtovými zdroji. V případě mimorozpočtových 

zdrojů se jedná o příjmy z úroků, dary, čerpání fondů, a hlavně příjem z doplňkové činnosti. 

Zdrojem finančních prostředků byly i účelové dotace. Celkové náklady v hlavní činnosti činily 

42 236 290,75 Kč, celkové výnosy v hlavní činnosti byly ve stejné výši, tj. 42 236 290,75 Kč. 

Náklady v doplňkové činnosti činily 64 202,50 Kč, výnosy 161 776,50 Kč. Výsledek 

hospodaření za rok 2020 v hlavní činnosti byl 0,- Kč, v doplňkové činnosti 97 574,- Kč. Tento 

zisk v celé výši škola nejdříve převede do rezervního fondu a poté část převede do fondu 

investic. 

http://www.sspu-opava.cz/
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2. Čerpání účelových příspěvků a dotací  

Přidělené poskytnuté dotace v členění na dotace ze státního rozpočtu od zřizovatele a od USC, 

poslední rozpis z usnesení RK ze dne 12. 10. 2020: 

Neinvestiční dotace z MŠMT a jejich čerpání (v Kč): 

 Dotace: Čerpání: Rozdíl: 

Přímé náklady na vzdělávání 

celkem, ÚZ 33353: 
36 661 793 36 661 793,00 0 

Z toho: 

Prostředky na platy  26 642 265 26 642 265,00 0  

OON 144 940 144 940,00 0 

Zákonné odvody 9 054 076 9 011 180,00 42 896,00 

FKSP 532 846 535 254,30 -2 408,30 

Přímý ONIV 287 666 328 153,70 -40 487,70 

Excelence středních škol – hodnocení 

žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích ve školním roce 

2018/2019 

ÚZ 33038: 

21 250 21 250 0 

Z toho: 

Prostředky na platy 15 648 15 648 0 

Zákonné odvody 5 289 5 289 0 

FKSP 313  313  0 

RP „Podpora financování přímé 

pedagogické činnosti učitelů do 

nároku Phmax… Modul C“ 

ÚZ 33079: 

178 607 178 607 0 

Z toho: 

Prostředky na platy 131 522 131 522 0 

Zákonné odvody 44 455 44 455 0 

FKSP 2 630 2 630 0 

Neinvestiční dotace z MŠMT 

celkem: 
36 861 650 36 861 650 0 

  

http://www.sspu-opava.cz/
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Vyhodnocení čerpání účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 

Přímé náklady na vzdělávání kraje – příspěvky a dotace MŠMT UZ 33353 (v Kč) 

Všechny rozpočtové ukazatele stanovené zřizovatelem organizace dodržela. Přidělené mzdové 

prostředky byly vyčerpány. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů je rozhodující počet žáků 

na jednotlivých oborech a podle toho propočtené výkony. Úprava rozpočtu přímých výdajů 

je prováděna v návaznosti na nový školní rok a počet žáků. Přímá dotace byla použita na mzdy 

zaměstnanců. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního 

a sociálního pojištění ke mzdám, příděl do FKSP. Z ONIV byly prostředky použity 

na příspěvek na stravování zaměstnancům, zákonné pojištění, náhrady za dočasnou pracovní 

neschopnost, preventivní lékařské prohlídky, školení a vzdělávání, cestovné a úhradu mezd 

maturitních komisí. Dále byly tyto prostředky použity na nákup učebních pomůcek – knih 

zařazených do školní knihovny v částce 2 841,80 Kč.  

Rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích ve školním roce 2018/2019, UZ 33038 (v Kč) 

V rámci „Excelence středních škol 2019“ (ve školním roce 2018/2019) se naši žáci zúčastnili 

akreditovaných soutěží, ve kterých jsme získali 2,5 bodů. Tyto body odpovídají částce 

21 250,- Kč, která ve formě mezd včetně odvodů byla vyplacena čtyřem učitelům všeobecně 

vzdělávacích a informatických oborů, kteří naše žáky metodicky vedli. 

Rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku 

Phmax… Modul C“, ÚZ 33079 – částka 178 607,- Kč byla použita na mzdy zaměstnanců 

školy. 

Neinvestiční příspěvky od zřizovatele a jejich čerpání – MŠMT (v Kč) 

 Příspěvek Čerpání Rozdíl 

Provozní náklady celkem ÚZ 1: 2 501 000 2 501 000 0 

v tom: 

Na akci „Zohlednění větší administrativní 

zátěže“ 
34 000 33 998,72 1,28 

Na podporu výuky anglického jazyka 

zapojením rodilých mluvčích ÚZ 137: 
180 000 85 800 94 200 

Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku ÚZ 205: 
1 044 000 1 044 000 0 

Na podporu modernizace a rozvoje ICT ÚZ 

206: 
25 000 25 000 0 

Na pořízení notebooků pro výuku a dalších 

ICT zařízení ÚZ 206: 
75 000 0 75 000 

Neinvestiční příspěvky zřizovatele celkem: 3 825 000 3 655 800 169 200 

http://www.sspu-opava.cz/
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Neinvestiční dotace z veřejných rozpočtů celkem – projekty (v Kč) 

 Příspěvek Čerpání Rozdíl 

Šablony pro SŠ a VOŠ II 

ÚZ 33063: 
954 197 

442 894,10 Kč (rok 2020) 

197 889,--  Kč (rok 2019) 
313 413,90 

Neinvestiční dotace 

z veřejných rozpočtů celkem: 
954 197 640 783,10 313 413,90 

Závazný ukazatel příspěvek na provoz celkem 

 Příspěvek Čerpání Rozdíl 

Závazný ukazatel příspěvek na provoz 

celkem: 40 686 650 40 517 450 169 200 

U neinvestičního příspěvku zřizovatele „Na podporu výuky anglického jazyka zapojením 

rodilých mluvčích, ÚZ 137“ není zohledněno čerpání příspěvku, který byl obdržen v roce 2019. 

V roce 2020 se dočerpal příspěvek 127 200,- Kč, který byl obdržen v roce 2019 (celkový 

příspěvek byl ve výši 180 000,- Kč, vyčerpáno v roce 2019 bylo 52 800,- Kč) a z nového 

příspěvku 180 000,- Kč na období od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021 došlo k čerpání 85 800,- Kč.  

Příspěvek „Na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení“ má časovou použitelnost 

od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021 a příspěvek „Na podporu výuky anglického jazyka zapojením 

rodilých mluvčích ve šk. r. 2020/2021“ má časovou použitelnost od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021 

– oba tyto příspěvky budou dočerpány v roce 2021. 

Vyhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací od zřizovatele (v Kč) 

Provozní náklady UZ 1 – 2 501 000,- Kč 

Prioritním úkolem je zabezpečit bezproblémový provoz školy při současném splnění výše 

uvedených ukazatelů. Přidělené prostředky byly zcela vyčerpány. 

Z příspěvku na provoz škola přednostně hradila náklady na energie, opravy včetně malování, 

revize a běžnou údržbu. Dále jsme provozní dotaci použili na služby spojené s činností 

a provozem školy – na telefony, likvidaci odpadů, revizi a odborné prohlídky, ostrahu objektů, 

cestovné, školení, materiál na provoz školy a příspěvek na stravování zaměstnancům. Revize 

a odborné prohlídky byly ve výši 105 371,75 Kč. 

V létě v roce 2019 začala oprava fasády hlavní budovy školy pod názvem „Energetické úspory 

historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, součástí akce byla výměna oken 

i zateplení půdy školy. Šlo o krajský projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006404, jeho hodnota 

byla 22 685 199,68 Kč včetně DPH. Projekt realizovala ostravská firma VDS, spol. s r. o. 

Oprava byla dokončena na jaře 2020. 

http://www.sspu-opava.cz/
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Kabinet zástupců byl vybaven zčásti novým nábytkem – kuchyňka a odkládací stůl v ceně 

13 557,23 Kč. 

  

Kabinet vyučujících oboru strojírenství jsme doplnili  o novou polici a skříň na školní pomůcky 

v ceně 9 825,99 Kč. 

  

Nahradili jsme rozpadající se nábytek v kabinetě učitelů uměleckých oborů novými skříněmi 

a stoly, vše v částce 63 958,48 Kč. 
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 Školní sborovna byla dovybavena audio video technikou v ceně 17 314,50 Kč. 

 

Rozpadající se skříně na chodbě školy byly nahrazeny novými, pořídili jsme 4 kusy pro potřeby 

žákovské knihovny předmětové komise českého jazyka a literatury. Skříně byly pořízeny 

v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ a to v ceně 26 184,40 Kč. 
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Pro potřeby žákovské knihovny předmětové komise anglického jazyka jsme nakoupili dvě 

skříně na chodbu školy, čekají na zaplnění knihami. Skříně byly opět pořízeny v rámci projektu 

„Šablony pro SŠ a VOŠ II“ a to v ceně 13 092,20 Kč. 

  

Za pomoci našich partnerů programu „Naše škola“ jsme před hlavní budovou školy postavili 

dvě vitríny pro vyvěšování důležitých informací týkající se propagace a provozu školy. 

S materiálem nám pomohla firma Haberkorn s.r.o. a Strojírny Kukol Opava spol. s r.o. Škola 

zaplatila částku 26 731,- Kč. 

  

Montáž nového osvětlení římsy v prostorách před aulou školy: Při rekonstrukci fasády 

a výměně oken hlavní budovy školy bylo na schodišti postaveno lešení. Při té příležitosti jsme 

provedli i úklid říms. Zjistili jsme, že na římsách před aulou je uloženo již nefunkční osvětlení, 

na které se za ta léta zapomnělo. Nyní jsme staré osvětlení demontovali a namontovali nové, 

moderní osvětlení. S novým osvětlením vypadá prostor před aulou daleko honosněji. 

  

http://www.sspu-opava.cz/
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V tělocvičně školy jsme nechali vyrobit a namontovat novou ochrannou síť pod podhledem 

a také nové sítě na oknech tělocvičny, vše v ceně 29 645,- Kč. 

  

Dle vlastního návrhu jsme si nechali zhotovit audio video skříň do školní auly v ceně 

9 042,33 Kč. Reprosoustava do skříňky byla pořízena za 4 097,- Kč. 
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Dodavatel nám vyměnil na míru vyrobené dveře zástěny v předsálí kanceláře sekretariátu. Cena 

byla 23 700,- Kč. 

  

Z důvodu zvýšení epidemického zabezpečení jsme nechali zhotovit plexisklovou zástěnu na 

sekretariátě školy v ceně 5 578,- Kč. 

  

Nechali jsme zhotovit dokumentaci k sanaci sklepa pod hlavní budovou školy (bývalý CO kryt) 

včetně stavebního povolení v ceně 354 690,- Kč. 
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Na jaře 2020 byla realizována revitalizace odborné strojírenské učebny ve školních dílnách. 

Cílem byla výměna nevyhovujících kovových oken za plastová (v ceně 144 292,50 Kč), 

výměna svítidel a výmalba celé učebny. Zvýšila se tím tepelná pohoda v chladnějším období 

a světelný komfort při výuce. Oprava podlahy vyšla na 14 397,- Kč. 

  

  

Na podzim 2020 byla realizována revitalizace odborné umělecké učebny „Hračky“ ve školních 

dílnách. Cílem byla oprava nevyhovující podlahy (v ceně 64 160,26 Kč), výměna svítidel 

(v ceně 5 100,- Kč) a výmalba celé učebny (v ceně 7 254,- Kč). 
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Ve školních dílnách jsme zrekonstruovali sociální zařízení na uměleckých oborech včetně 

opravy kanalizace v částce 326 347,90 Kč. 
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Byly zhotoveny čtyři reklamní bannery školy s tematikou jednotlivých učebních oborů a jedním 

všeobecným pro potřeby prezentace školy, např. na opavském veletrhu povolání pro žáky 

základních škol v opavských sadech. Bannery nechala vyrobit firma Brano a.s. 
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Pro potřeby soutěže Horizon Grand Prix v ostravském Trojhalí  jsme nakoupili některé náhradní 

díly a náhradní součástky. Ty soutěžící naší školy montovali do modelu autíčka v měřítku 1:10 

poháněného kromě baterií také vodíkovým palivovým článkem. Auto jsme dostali v rámci 

soutěže Horizon Grand Prix. Soutěže jsme se mohli zúčastnit díky sponzorovi, firmě Brano, 

a.s., která za nás zaplatila startovné. 

  

Nahradili jsme rozpadající se nábytek v kabinetě učitelů uměleckých oborů v částce 

29 976,87 Kč (+ částka 33 981,61 Kč z rezervního fondu), dokoupili kuchyňku se stolem do 

kabinetu zástupců ředitele v částce 13 558,- Kč, skříň a poličku  do kabinetu učitelů 

strojírenských předmětů v částce 9 825,99 Kč, židle ve třech kabinetech a dvě konferenční židle 

v celkové částce 14 564,77 Kč. Dále jsme pořídili dvě vitríny na klíče pro správce budov 

v částce 3 783,67 Kč. 

Pro zjednodušení práce paní sekretářky jsme na jaře 2020 pořídili  čtečku čárových kódů pro 

vytěžování dat z přihlášek uchazečů o studium v částce 3 544,- Kč. 

Pro lepší dodržování protiepidemických opatření jsme zakoupili stojan na dezinfekci v částce 

3 702,60 Kč. Ten je umístěn v prostorách vstupu do šaten školy. 

Na podzim 2020 jsme pořídili velkokapacitní tiskárnu Canon iR-2425 do sborovny školy 

v částce 22 048,98 Kč a 5 ks routerů v celkové částce 10 302,- Kč. 
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Pro reprezentaci žáků uměleckých oborů jsme zakoupili závěsné systémy v částce 20 072,- Kč. 

Také jsme vyměnili čidla a ústřednu zabezpečovacího systému v hlavní budově školy v částce 

47 615,- Kč, za malování jsme zaplatili 54 235,88 Kč. 

  

Provozní náklady ÚZ 1 zahrnovaly i částku 33 998,72,- Kč na zohlednění větší administrativní 

zátěže. Tyto prostředky byly využity k financování prostředků na platy a odvody (včetně 

odměn) THP pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování prací souvisejících se zvýšenou 

administrativní zátěží. 

ÚZ 137 – Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích 180 000,- Kč 

Dotace je využívána na úhradu výuky anglického jazyka rodilým mluvčím, v roce 2020 bylo 

z této částky použito 85 800,- Kč, zbytek bude dočerpán v roce 2021. 

ÚZ 205 – Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 044 000,- Kč 

Dotace na odpisy jsou prostředky tvorby fondu investic, který používáme na nákup DHM, 

DNM a opravy majetku. 

ÚZ 206 – Na podporu modernizace a rozvoje ICT: 25 000 Kč 

Dotace byla použita na nákup SSD disků a DDR3 RAM pamětí do učitelských PC v učebnách. 

ÚZ 206 – Na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení: 75 000,- Kč 

Tato dotace nebyla v roce 2020 využita, bude vyčerpána v roce 2021. 

ÚZ 33063 – Neinvestiční dotace z veřejných rozpočtů – projekty 954 197,- Kč 

Dotace byly použity na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ II“, na platby odměn z dohod 

o provedení práce, na cestovné pedagogů a přepravu žáků při projektové výuce, na platbu za 

vedení mzdového účetnictví, na nákup 4 ks skříní pro školní knihovnu, na školení včetně 
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pohoštění u akce „Seznamovací a stmelovací aktivity“ pro pedagogy, na nákup projektoru, 

2 skříně do anglické knihovny a na školení. Celkově se jedná o vyčerpanou částku 

442 894,10,- Kč. 

ÚZ 206 – Investiční příspěvek na pořízení Ventilových bloků Motion Terminal VTEM 

v rámci akce „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ – 70 000,- Kč 

Tento příspěvek jsme obdrželi v roce 2019 a byl použit na pořízení Ventilových bloků Motion 

Terminal VTEM v rámci akce „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. 

Nákup byl proveden v únoru 2020.  

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z vlastních zdrojů (v Kč) 

UZ 5 – vlastní zdroje 

Celkové čerpání prostředků z vlastních zdrojů bylo v roce 2020 ve výši 1 089 196,65 Kč. 

Vlastní zdroje jsou tvořeny použitím fondů – fond odměn, rezervní fond, fond reprodukce 

majetku a fond investic, ostatními výnosy z činnosti – náhrady škod od pojišťoven, ostatní 

náhrady za ztráty, manka a škody, hmotné dary, opisy maturitních vysvědčení, úroky 

z bankovních účtů, kurzové zisky. Z vlastních zdrojů jsme uhradili fotoaparát pro výuku 

uměleckých oborů ve školních dílnách v částce 23 980,- Kč a k tomu příslušenství v částce 

4 183,- Kč. Pro potřeby výuky praxe žáků strojírenských oborů jsme pořídili novou svářečku 

v částce 26 558,53 Kč. 

  

Z investičního fondu jsme přispěli na opravu kanalizace v dílnách včetně výměny sociálního 

zařízení částkou 60 580,19 Kč. Hmotné dary byly v celkové výši 59 475,50 Kč. Jednalo 

se zejména o ochranné prostředky, dostali jsme 530 ks respirátorů v částce 28 604,10 Kč 

od ministerstva vnitra, 90 l dezinfekce a 400 ks rukavic v celkové částce 4 862,40 Kč 

od zřizovatele a 900 ks roušek v částce 9 117,- Kč od ministerstva zdravotnictví. Dále jsme 
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dostali darem materiál k uchycení vitrín a panty v celkové částce 10 156,- Kč. Z darů byl 

zaplacen tisk 500 ks školních almanachů v částce 6 736,- Kč. 

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z projektů (v Kč) 

Dotace na neinvestiční projekty 

Účelový 

znak 
 Dotace Čerpání  Rozdíl 

ÚZ 4 

Evropa otevřená 

strojařům ERASMUS+ 

2019 Vzdělávací mobilita 

jednotlivců 

3 015 093,48 

59 550 Kč  

(v roce 2020), 

151 023,95 Kč 

(v roce 2019) 

2 804 519,53 

Grantová smlouva v rámci programu ERASMUS+ je uzavřená mezi Domem zahraniční 

spolupráce, příspěvková organizace, Praha a naší školou.  

Od 1. 9. 2019 je realizován projekt Erasmus+ 2019. Erasmus+ 2019 je realizován od 1. 9. 2019 

do 31. 8. 2021, v roce 2020 z něj byla zaplaceny koordinace projektu a odměny z dohod. Tento 

projekt je pro 52 žáků, a to pro obory Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku 

a Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování, dále pak pro žáky 

všech tří uměleckoprůmyslových oborů. Stáž bude probíhat v rozsahu tří týdnů v irském 

Dublinu, anglickém Porstmouthu a nově v německém Chemnitzu. Navíc 2 žáci vycestují na 

3měsíční stáž do Dublinu. V roce 2020 bohužel vlivem pandemie covid-19 neproběhla žádná 

stáž. 
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2.1. Náklady v hlavní činnosti 42 236 290,75 Kč 

Pro informaci přikládáme porovnání nákladů v rozdělení na účty v roce 2019 s rokem 2020: 

V roce 2019 činily náklady v hlavní činnosti 39 678 506,76 Kč. 

 

Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady (účet 521), odvody 

na zdravotní a sociální pojištění (účet 524), zákonné pojištění (účet 525), tvorba FKSP 
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(účet 527) a tam také bylo navýšení proti roku 2019. Další navýšení bylo v nákladech za opravy 

a udržování (účet 511 – zejména šlo o opravu kanalizace, výměnu sociálního zařízení a výměnu 

oken, opravu podlahy – vše ve školních dílnách). 

Spotřeba materiálu, účet 501 – 464 961,52 Kč 

 
V roce 2019 bya spotřeba materiálu ve výši 647 701,78 Kč. 

Z dotací MŠMT – státní rozpočet jsme hradili knihy zařazené do školní knihovny a z projektu 

„Šablony pro SŠ a VOŠ II“ nákup pohoštění na školení v částce 2 994,- Kč. 

Využití příspěvku na provoz z MSK bylo vyšší než v roce 2020. Loni jsme nakoupili především 

uzávěry kotlů v částce 39 966,30 Kč pro jejich bezpečný provoz, 20 ks SSD disků 

do počítačových učeben v částce 49 501,09 Kč, routery v částce 11 752,- Kč, 14 ks rámů 

k písmovým kompozicím druhých ročníků uměleckých oborů (DDHM od 500,- Kč 

do 3 000,- Kč) v hodnotě 6 234,- Kč,  dále byl zakoupen nábytek v částce 28 231,95 Kč, 

materiál pro výuku, materiál potřebný pro provoz, tj. tonery, kancelářské potřeby, čisticí 

hygienické a toaletní prostředky. 

Z vlastních zdrojů je nákup příslušenství k fotoaparátu pro umělecké obory v hodnotě 

4 183,- Kč. Je tam také započítán hmotný dar od firem – 500 ks almanachů k 70 letům výročí 

založení školy a materiál k uchycení venkovních vitrín. 
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Spotřeba energie, účet 502 – 582 553,08 Kč 

 

V roce 2019 byla spotřeba energie ve výši 860 306,76 Kč. 

Z provozních nákladů se mezi nejvyšší řadí náklady na spotřebu energií. Proti roku 2019 jsou 

všechny náklady na energie nižší. Bylo to způsobeno nepřítomnosti žáků při výuce vlivem 

distančního vzdělávání z důvodu výskytu covid-19. 
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Opravy a udržování, účet 511 – 787 702,32 Kč 

 

V roce 2019 byly náklady na opravu a udržování ve výši 663 933,34 Kč. 

Škola je povinna jako správce majetku o tento majetek pečovat. Prostředky, kterými disponuje, 

nejsou dostačující. 

Z příspěvku zřizovatele byla provedena výměna sítě na oknech v tělocvičně v částce 

29 645,- Kč, výměna dveří zástěny předsálí sekretariátu v částce 23 700,- Kč, výmalba chodby 

ve 3. patře v částce 46 981,88 Kč, oprava kanalizace ve školních dílnách včetně výměny 

sociálního zařízení v částce 265 767,71 Kč, dále byla vyměněna okna ve školních dílnách 

v částce 144 292,50 Kč, oprava podlahy v učebně studijního oboru „Hračka“ v částce 

64 160,26 Kč. 

Dále jsme z příspěvku na provoz hradili výměnu čidel a ústředny zabezpečovacího systému 

v hlavní budově v částce 47 615,- Kč a další drobné opravy. Z vlastních zdrojů, tj. z fondu 

investic, bylo použito na opravu kanalizace ve školních  dílnách včetně výměny sociálních 

zařízení  60 580,19 Kč. 
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Cestovné, účet 512 – 34 723 Kč 

 

V roce 2019 byly náklady na cestovné 129 453,56 Kč. 

Z dotací MŠMT – státního rozpočtu jsou hrazeny především cestovní výdaje pedagogického 

dozoru na lyžařský výcvik, plenér a adaptační kurz, odborné exkurze žáků na soutěže 

či semináře na jiných školách, dále na vzdělávání učitelů. 

Z příspěvku na provoz – MSK, jsou hrazeny cestovní výdaje na vzdělávání učitelů a ostatních 

zaměstnanců, cestovní výdaje pro členy maturitních komisí a jednání ředitele. 

Zahraniční služební cesty se snažíme minimalizovat, v roce 2020 nebyla žádná, dále se v roce 

2020 nerealizovala žádná stáž z projektu Erasmus+  (zachyceno ve vlastních zdrojích). 
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Ostatní služby, účet 518 – 754 237,18 Kč 

 

V roce 2019 byly náklady na ostatní služby ve výši 2 029 524,23 Kč. 

Z příspěvku na provoz – MSK, jsou hrazeny služby nutné k fungování a provozu školy – 

telefony, internet, odvoz odpadů, poštovné, veškeré revize, upgrade programů – 43 871,36 Kč 

a především poplatky za srážkovou vodu ve výši 116 815,57 Kč. Za veškeré revize jsme 

zaplatili v roce 2020 částku 105 371,75 Kč (v roce 2019 to bylo 51 625,50 Kč). Z tohoto 

příspěvku je hrazen také nákup školních služeb – plavání. V částce 213 000,- Kč byla hrazena 

výuka anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích – UZ 137. 

Ve vlastních zdrojích jsou náklady tvořeny poplatky bance za odchozí zahraniční platbu, 

poplatek za platební kartu a čerpání grantu ERASMUS+ (externí spolupráce). 

Z dotací MŠMT – státního rozpočtu, bylo hrazeno jen z projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ 

náklady na vedení mzdového účetnictví a přepravné žáků v rámci projektové výuky.  
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Mzdové náklady, účet 521 – 27 468 091,- Kč  

 

V roce 2019 byly celkové mzdové náklady 24 149 680,- Kč 

Z dotací MŠMT – státního rozpočtu, jsou hrazeny především mzdy všech zaměstnanců 

v rozdělení dle tabulky na straně 10 tohoto dokumentu. Mzdové náklady vzrostly oproti 

minulému roku především z důvodu navýšení tabulkových platů učitelů a zvýšení počtu 

pedagogických pracovníků z důvodu zvýšení počtu dělených vyučovacích hodin do nároku 

Phmax. Jsou zde také zahrnuty náklady za dočasnou pracovní neschopnost, které byly ve výši 

120 430,- Kč. Dále jsou zahrnuty odměny z projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ v částce 

358 100,- Kč. 

Z příspěvku na provoz – MSK, byly hrazeny mzdy na zohlednění větší administrativní zátěže 

spojené s portálem MSK. 

Ve vlastních zdrojích je čerpání grantu ERASMUS+, mzdové náklady na dohody v tomto 

projektu. 
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Zákonné sociální pojištění, účet 524 – 9 075 641,- Kč 

 

V roce 2019 byly celkové náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 8 045 074,- Kč. 

Z dotací MŠMT – státního rozpočtu je hrazeno sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Samozřejmě zvýšení mezd souvisí se zvýšením sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Tyto náklady automaticky vyplývají z mezd. 

Pouze u mezd vyplacených za zvýšenou náročnost spojenou s portálem MSK a u maturitních 

komisařů jsou tyto náklady hrazeny z příspěvku na provoz. 
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Jiné sociální pojištění, účet 525 – 111 749,- Kč, Zákonné sociální náklady, účet 527 – 

723 772,70 Kč 

 

V roce 2019 byly celkové náklady na zákonné sociální náklady 90 483,- Kč a na jiné sociální 

pojištění 632 441,30 Kč. 

Z dotací MŠMT – státního rozpočtu je hrazeno zákonné pojištění (111 644,- Kč), odvod 

do FKSP, který tvořil v roce 2020 částku 538 197,30 Kč, tj. 2 % z ročního objemu nákladů 

zúčtovaných na platy a náhrady platů. Dále pak příspěvek na stravování ve výši 10,- Kč 

od 1. 1. do 31. 8. 2020, poté od 1. 9. do 31. 12. 2020 se již nepřispívalo na stravování z dotací 

MŠMT, celkový příspěvek činil  37 530,- Kč. 

Z příspěvku na provoz – MSK, byly hrazeny náklady na vstupní a preventivní prohlídky, na 

školení a vzdělávání a na výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví, zákonné pojištění ve výši 

105,- Kč, příspěvek na FKSP 500,72 Kč a příspěvek na stravování ve výši 2,- Kč od 1. 9. 

do 31. 12. 2020, což celkem činilo 4 426,- Kč. 

Z vlastních zdrojů se jedná především o bezplatně převzaté ochranné pomůcky v souvislosti 

s onemocněním covid-19, a to 530 kusů respirátorů, 90 l dezinfekce, 400 ks rukavic 

a 900 ks roušek. 
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Jiné daně a poplatky, manka a škody, účet 538 – 0,- Kč, 547 – 0,- Kč  

 

V roce 2019 byly celkové náklady na jiné daně a poplatky ve výši 500 Kč a na manka a škody 

ve výši 66,66 Kč. 

V nákladech na účtu 547 jsou ztráty čipů od žáků, které ovšem hradí, tyto úhrady jsou ve 

výnosech.  
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Ostatní náklady z činnosti, účet 549 – 21 282,54 Kč 

 

V roce 2019 byly ostatní náklady z činnosti ve výši 29 736,54 Kč. Z dotací MŠMT – státního 

rozpočtu, jsou úhrady mezd pro předsedy maturitních komisí ve výši 20 800,- Kč. Z vlastních 

zdrojů bylo hrazeno pojištění platebních karet v rámci projektu ERASMUS+. 
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Odpisy, účet 551 – 1 891 485,50,- Kč 

 

V roce 2019 byly odpisy ve výši 1 545 593,- Kč. 

Odpisy majetku jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele na provoz pod ÚZ 205. 

Z vlastních zdrojů jsou odpisy pořízeného z investičního transferu (majetek převedený MSK 

z krajského projektu Mechatronika, majetek převedený MSK z krajského projektu Modernizace 

výuky informačních technologií, majetek převedený MSK z projektu Výuka pro Průmysl 4.0 

a investiční transfer při technickém zhodnocení tělocvičny a hlavní budovy školy) ve výši 

843 966,- Kč. Dále z vlastních zdrojů je hrazen rozdíl ve výši 3 519,50 Kč mezi plánovanými 

odpisy z doplňkové činnosti a skutečnými (vlivem covid-19 se nepronajímala tělocvična ani 

ostatní učebny). 
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Náklady z drobného dlouhodobého majetku, účet 558 – 312 472,92,- Kč 

 

V roce 2019 byly náklady z drobného dlouhodobého majetku 785 603,76,- Kč. 

Do této skupiny patří drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) v pořizovací hodnotě 

od 3 000,- Kč až do 40 000,- Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) 

v pořizovací hodnotě od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč. 

Z dotací MŠMT – státní rozpočet, jsme čerpali jen z dotace na projekt „Šablony pro SŠ 

a VOŠ II“, kdy jsme zakoupili 4 ks skříní na knihy pro školní knihovnu v částce 26 184,- Kč, 

dále projektor v částce 17 314,50 Kč a 2 skříně pro anglickou knihovnu v částce 13 092,20 Kč. 

Z příspěvku na provoz od zřizovatele jsme zakoupili čtečku QR kódů pro přihlášky uchazečů 

o studium, reproduktory do audiovideo skříně auly, stojan na dezinfekci, 2 kancelářské židle 

pro učitele, 2 konferenční židle, skříň pro audiovideo techniku do auly, 2 ks venkovních vitrín,  

2 ks skříní pro uložení náhradních klíčů školy, tiskárnu do sborovny, routery, nábytek 

do kabinetu učitelů uměleckých oborů a další. 

Z vlastních zdrojů jsme koupili 1 ks fotoaparátu pro umělecké obory, svářečku pro technické 

obory, závěsné systémy do uměleckých učeben a chodby a část nábytku do kabinetu učitelů 

uměleckých oborů (v částce 31 956,10 Kč). 
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Finanční náklady – kurzové ztráty, účet 563 – 0 Kč 

 

V roce 2019 byly kurzové ztráty ve výši 54 749,08 Kč. 

Náklady na tomto účtu jsou z grantu ERASMUS+. Je to rozdíl mezi hodnotou přepočtenou 

kurzem banky a hodnotou pevného kurzu k 1. 1. 2020 u položek hrazených během roku. 

Náklady jsou hrazeny z vlastních zdrojů a z rezervního fondu. 
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Daň z příjmu účet, 591 – 7 618,99 Kč 

 

V roce 2019 byly náklady na tomto účtu 13 764,80 Kč. 

Na tento účet se účtuje daň z úroků na běžných účtech a výše je závislá na výši úroků 

ve výnosech na účtu 662. 
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2.2. Výnosy z hlavní činnosti 42 236 290,75 Kč 

Pro informaci přikládáme porovnání výnosů v hlavní činnosti v roce 2020 s rokem 2019. 

 

Výnosy v hlavní činnosti v roce 2019 činily 39 678 506,76 Kč. 
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Čerpání fondů, účet 648 – 60 580,19 Kč 

 

Výnosy v roce 2019 byly 226 163,51 Kč. 

Tyto výnosy jsou tvořeny použitím fondů, tj. z vlastních zdrojů, takže nejsou součástí příspěvků 

od zřizovatele. V roce 2020 jsme čerpali investiční fond ve výši 60 580,19,- Kč na opravu 

kanalizace v dílnách včetně výměny sociálního zařízení. 
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Ostatní výnosy z činnosti, účet 649 – 65 765,50 Kč. 

 

Výnosy v roce 2019 byly 252 649 Kč. 

V roce 2020 jsme získali hmotné dary ve výši 16 892,- Kč (účet 501) oproti roku 2019, kdy 

jsme získali částku 247 229 Kč. Dále jsme obdrželi bezúplatně převzaté ochranné pomůcky 

v částce 42 583,50 Kč. Jednalo se o respirátory, dezinfekce, rukavice a roušky. Dále tam jsou 

zahrnuty úhrady za opisy vysvědčení a úhrady za ztracené čipy. 
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Úroky, účet 662 – 40 100,00 Kč 

 

V roce 2019 byly výnosy ve výši 72 446,28 Kč. 

Výnosem vlastních zdrojů jsou úroky z bankovních účtů, které jsou následně sníženy o daň 

z úroků – účet 591. Běžné účty jsou součástí cash poolingu. 
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Kurzové zisky, účet 663 – 78 784,96 Kč 

 

V roce 2019 byly výnosy ve výši 18 814,33 Kč. 

Výnosy na tomto účtu jsou z grantu ERASMUS+. Je to rozdíl mezi hodnotou cizí měny na 

začátku roku a na konci roku na EURovém účtu, kde je vysoká částka.  
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Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, účet 672 – 41 991 060,10 Kč 

 

V roce 2019 byly výnosy na tomto účtu 39 108 435,64 Kč. 

Na tomto účtu jsou veškeré dotace a příspěvky. 

Příspěvek a dotace MŠMT – státní rozpočet, je určen na krytí nákladů na mzdy, odvody z mezd 

dle ÚZ v tabulce na str. 10 této výroční zprávy, tj. ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání, 

ÚZ 33038 – Excelence středních škol a ONIV s ÚZ 33353, ÚZ 33079 – RP „Podpora 

financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax… Modul C“, ÚZ 33063 – 

projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ II“. 

Příspěvek na provoz – MSK ve výši 3 783 000,- Kč, je na pokrytí nákladů k běžnému provozu 

školy, kde je zahrnut příspěvek od zřizovatele na akci „Zohlednění větší administrativní zátěže“ 

ve výši 33 998,72 Kč. Dále jsou zde zvláštní příspěvky s ÚZ 206 – na podporu modernizace 

a rozvoje ICT ve výši 25 000,- Kč, a ÚZ 205 – Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku ve výši 1 044 000,- Kč a ÚZ 137 – Na podporu výuky anglického jazyka 

zapojením rodilých mluvčích v částce 213 000,- Kč. 

Vlastní zdroje – jsou z investičního transferu na odpisy ve výši 843 966,- Kč, grant Erasmus+ 

ve výši 59 550,- Kč.  

2.3. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je 0 Kč (výnosy = náklady), to znamená, že se jedná 

o  vyrovnaný rozpočet. 
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3. Mzdové náklady, průměrný plat 

Počty zaměstnanců v roce 2020: 
Rozpočet od 

zřizovatele 
Skutečnost 

Přepočtený počet pedagogů — 42,487 

Přepočtený počet ostatních zaměstnanců — 7,790 

Celkový počet přepočtených zaměstnanců 52,36 50,277 

Mzdové náklady, průměrný plat (v Kč): 

Rok 2010 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 26 322,- 4 152,- 15,80 

THP 23 301,- 6 100,- 26,50 

Dělnická povolání 13 477,- 2 895,- 21,60 
 

Rok 2011 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 26 600,- 2 876,- 10,80 

THP 25 625,- 7 327,- 29,60 

Dělnická povolání 14 237,- 3 530,- 24,80 
 

Rok 2012 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 26 307,- 1 912,- 7,26 

THP 22 240,- 4 180,- 18,78 

Dělnická povolání 13 142,- 1 979,- 15,05 
 

Rok 2013 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 27 608,- 2 929,- 10,61 

THP 22 421,- 5 791,- 25,83 

Dělnická povolání 13 718,- 2 604,- 18,98 
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Rok 2014 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 27 833,- 3 236,- 11,63 

THP 22 154,- 7 440,- 33,58 

Dělnická povolání 13 632,- 2 120,- 15,55 
 

Rok 2015 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 29 267,- 3 744,- 12,79 

THP 27 535,- 8 016,- 29,11 

Dělnická povolání 14 648,- 2 698,- 18,42 
 

Rok 2016 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 31 017,- 4 845,- 15,62 

THP 28 938,- 8 455,- 29,22 

Dělnická povolání 15 301,- 2 472,- 16,16 
 

Rok 2017 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 33 353,- 4 308,- 12,92 

THP 31 763,- 11 191,- 35,23 

Dělnická povolání 14 373,- 1 829,- 12,72 
 

Rok 2018 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 36 686,- 3 934,- 10,72 

THP 35 206,- 10 660,- 30,28 

Dělnická povolání 16 510,- 2 121,- 12,85 
 

Rok 2019 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 43 009,- 6 950,- 16,16 

THP 37 904,- 13 442,- 35,46 

Dělnická povolání 18 869,- 4 397,- 23,30 
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Rok 2020 
Průměrný plat 

celkem 

Osobní příplatek a 

odměny z průměrného 

platu v Kč 

Osobní příplatek 

a odměny v % 

Pedagogičtí pracovníci 47 100,- 7 965,- 16,91 

THP 42 088,- 13 949,- 33,14 

Dělnická povolání 15 431,- 1 941,- 12,57 
 

V roce 2020 byla situace v mzdovém fondu vyrovnaná. Přidělený limit mzdových prostředků 

byl v plné výši vyčerpán, nebyl použit fond odměn. 

Dle přiložených tabulek vyplývá, že platy v roce 2020 se oproti předešlému roku zvýšily 

u pedagogických pracovníků i u THP pracovníků. U dělnických povolání (uklízečky) se platy 

snížily. Důvod byl ten, že nastoupily dvě nové paní uklízečky, které zpočátku neměly osobní 

ohodnocení, a to snížilo jejich průměrný plat. 

 

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 

Finanční prostředky na provoz hlavní činnosti školy byly vyčerpány v souladu s finančním 

plánem.  

Rozdíly v nákladech: Spotřeba materiálu – účet 501 je vyšší o 36,92 % (součástí jsou učební 

pomůcky do 3 000,- Kč, neboť nakoupené učební pomůcky na účtu 558 – náklady z drobného 

dlouhodobého majetku, jsou na tomto účtu až při pořizovací jednotkové ceně vyšší než 

3 000,- Kč). Účet 501 nám vzrostl, protože jsme nakoupili součástky (paměti, klávesnice atd.) 

do ICT zařízení. Vzhledem k zavedení distanční výuky to byla nutnost. Ušetřili jsme v nákupu 

kancelářských potřeb, materiálu pro úklid, tonerů. Spotřeba energie – účet 502, je nižší 

o 38,79 %, protože převážnou většinu roku nebyli ve škole žáci, tak byly nižší náklady na 
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všechny energie. Opravy a udržování – účet 511 je nižší o 16,20 %, což je způsobeno tím, že 

jsme přehodnotili nutnost přečalounění židlí do dalších let.  

Cestovné – účet 512 je nižší o 69,24 % především z důvodu pandemie covid-19, kdy nebylo 

možné cestovat jak už na vícedenní adaptační pobyty, na plenér pro žáky uměleckých oborů,  

na pobyt v rámci Erasmus+ a ani na školení zaměstnanců. Ostatní služby – účet 518 je nižší 

o 70,26 % vlivem nižších nákladů na internet (poskytovatel nám je nefakturoval v měsících 

březen až srpen vlivem pandemie), neprobíhalo plavání a  ani studijní pobyt v rámci Erasmus+. 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku jsou nižší o 13,55 %, což bylo způsobeno nákupem 

nábytku do kabinetu v nižší ceně. Ostatní náklady z činnosti – účet 549, v daném roce 2020 

nebyly žádné významné náklady, jen šlo o odměny pro maturitní komisaře, kteří navštívili naši 

školu vícekrát z důvodu opravných maturit. Na účtu 563 jsou Kurzové ztráty, to je rozdíl mezi 

kurzem banky v době platby a kurzem stanoveným Směrnici pro účtování v cizí měně 

v projektu Erasmus+. Účet 591 byl nižší z důvodů nižších úroků na bankovních účtech, a tudíž 

i daň z těchto úroků byla nižší. 

Rozdíly ve výnosech: Výnosy z prodeje služeb – účet 602 a Výnosy z pronájmu – účet 603 

se týká doplňkové činnosti, pronájmu nemovitostí, tj. tělocvičny a učeben. Zájem o pronájem 

se měnil v průběhu roku, především došlo k zákazu pronájmu kvůli pandemie covid-19, a proto 

byl nižší než plán. Dále jsou na účtu 602 výnosy ze všech okruhů doplňkové činnosti, které se 

také vyvíjely v průběhu roku. Čerpání fondů – účet 648 je nižší proti plánu, neboť jsme 

nečerpali plánovanou částku z fondu investic. Ostatní výnosy z činnosti – účet 649, byl vyšší 

proti plánu a důvodem jsou hmotné dary. Úroky – účet 662, je nižší proti plánu, protože se 

snížilo úročení na bankovních účtech. Další výnosy vyšší než plán jsou na účtu 663 – Kurzové 

zisky, je to rozdíl mezi hodnotou cizí měny na začátku roku a na konci roku na EURovém účtu, 

jedná se o projekt ERASMUS+. 
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5. Péče o spravovaný majetek 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, má ve své správě 

tři budovy. Jedná se o hlavní budovu (byla dostavěna v roce 1870 a zrekonstruována po válce 

v roce 1954) – Praskova 399/8, 746 01 Opava – na parcele č. 553/1 s tělocvičnou bez čísla 

popisného – na parcele č.553/2 a dvě odloučená pracoviště. Jde o laboratoře výpočetní techniky, 

elektrotechniky a mechatroniky – Praskova 373/10, 746 01 Opava na parcele č. 552/1 a o školní 

dílny – Janská 1849/30, 746 01 Opava – na parcele č. 2702/166. Dále je to ostatní plocha 

č. 562/3 a zahrada č. 551 – obě dvě plochy ohraničené plotem na Praskova 10, 746 01 Opava. 

Na Jánské 1849/30 je ještě ostatní plocha č. 2702/212. 

Stav majetku v Kč: 

013 Software 663 701,70 

073 Oprávky k software - 663 606,62 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 172 726,21 

021 Budovy pro služby obyvatelstvu + ostatní stavby 70 222 454,05 

081 Oprávky k budovám pro služby obyvatelstvu - 17 266 291,00 

022 
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí 
16 209 901,78 

082 
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 

a souborům movitých věcí 
- 10 931 139,81 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 300 536,24 

031 Pozemky 423 150,00 

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 362 555,00 

 Majetek – celkem 99 355 024,98 

 Korekce – oprávky k účtu 013, 021, 022 - 28 861 037,43 

V roce 2020 se hodnota majetku změnila takto: 

U budov pro služby obyvatelstvu + ostatní stavy – účet 021 došlo ke změně technickým 

zhodnocením, kdy v hlavní budově proběhlo technické zhodnocení v rámci projektu 

Energetická úspory (výměna oken, zateplení) v částce 22 685 199,68 Kč.  

V roce 2020 jsme nakoupili drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetek v hodnotě 

3 000,- Kč až 40 000,- Kč za 312 472,92 Kč, z toho z provozních peněz s příspěvkem 

od zřizovatele za 154 392,19 Kč, z vlastních zdrojů – tj. včetně darů (včetně darovaného 

majetku) za 101 489,63 Kč, z dotací státního rozpočtu (projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ II“, 

ÚZ 33063) 56 591,10 Kč.  
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Zakoupili jsme samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: Ventilové 

bloky Motion Terminal VTEM v částce 70 745,48 Kč (v tom je účelový příspěvek ÚZ 206 

Na pořízení Ventilových bloků Motion Terminal VTEM v rámci akce „Podpora odborného 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ ve výši 70 000,- Kč).  

Další změna nastala u účtu Pozemky, kdy nám byl od MSK svěřen pozemek 559/2 (ostatní 

plocha, 24 m2) v částce 2 810,- Kč. 

Poslední změna nastala u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, kde byla 

zpracována projektová dokumentace „Sanace suterénního zdiva – II. a III. etapa“ a vydáno 

stavební povolení – v celkové částce 354 690,- Kč.  

Pojištění budovy a veškerého nemovitého majetku od 1. 1. 2008 zajišťuje centrálně zřizovatel 

Moravskoslezský kraj pro všechny školy a školská zařízení jim zřízená. Je to smlouva 

o pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti za škody pro příspěvkové a jiné organizace 

MSK č. 706-57502-14 s dobou pojištění od 1. 1. 2008. V průběhu roku 2020 nedošlo k žádné 

pojistné události na majetku (viz výše účet 649). Dále bylo hlášeno pouze několik pojistných 

událostí u žáků (úrazy odeslané pojišťovnou k odškodnění). 

Na základě příkazu ředitele školy byla k 31. 12. 2020 provedena řádná periodická inventarizace 

dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek 

a závazků. Byly jmenovány inventarizační komise, které inventury prováděly. Vyřazovací 

komise schválila návrhy na vyřazení od správců sbírek. Vyřazený majetek byl zlikvidován. 

Přírůstky a úbytky si správci sbírek zapsali do stavů svých sbírek a odsouhlasili s ekonomkou 

a referentkou majetkové správy školy zápisem a podpisy. Inventarizační rozdíly nevznikly. 

Evidence majetku je vedena v elektronické podobě. 

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

Doplňková činnost byla na Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové 

organizaci v roce 2020 realizována v souladu se zřizovací listinou. Všechny kurzy, pronájmy 

i ostatní jsou podloženy řádnou smlouvou (viz příloha z FaMa+). Smlouvy byly uzavřeny 

pouze na dobu určitou a nepřesahují dobu jednoho roku. Ceny byly stanoveny na základě 

kalkulace. 

http://www.sspu-opava.cz/
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Náklady a výnosy v doplňkové činnosti v Kč 
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Škola má v návaznosti na zřizovací listinu povolenou doplňkovou činnost v okruzích 

1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně zprostředkování. 

2. Zámečnictví. 

3. Reklamní činnost a marketing. 

4. Pronájem. 

5. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

6. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling. 

7. Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 

Rozdělení podle okruhů DČ 

Okruh DČ Náklady Výnosy 
Rozdíl 

(výnosy – náklady) 

Provádění kurzů celkem 0 0 0 

Z toho 

Výtvarné kurzy 0 0 0 

Návrhářská, designérská, 

aranžérská činnost 
6 314 16 000 9 686 

Zámečnictví, reklamní 

činnost a marketing, 

mimoškolní výchova 

a vzdělávání, sportovní 

kurzy 

0 20 000 20 000 

Pronájem majetku 

celkem 
10 508,50 40 526,50 30 018 

Z toho 

Pronájem plochy + 

učebny  
1 104,50 25 639,50 24 535 

Pronájem – automaty na 

teplé nápoje  
5 438 6500 1 062 

Pronájem – Bufet  3 966 8 387 4 421 

Provozování 

tělovýchovných 

a sportovních zařízení – 

tělocvična 

85 250 47 380 37 870 

Celkem 64 202,50 161 776,50 97 574 

http://www.sspu-opava.cz/


 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, 
Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 

e-mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu-opava.cz 
 

 

 

57/63 

 
 

Doplňující komentář 

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

Faktory ovlivňující plánované výsledky pořádání odborných kurzů: 

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost 

 V roce 2020 naše škola na objednávku statutárního města Opava pokračovala v pracích na 

opavském betlému, který byl součástí vánočních trhů na Horním náměstí v Opavě. 

Současně se pro statutární město Opava vytvořily návrhy letáčků na Třídění odpadů 

v Opavě.  

Pronájem 

Se svěřeným majetkem je nakládáno hospodárně, efektivně a účelně. Příjmy za pronájem 

se skládají z výnosů za pronájem prostor pro školní bufet a dvou automatů na občerstvení (na 

nápoje). Největší položku ovšem tvoří pronájem učeben pro jazykové a rekvalifikační kurzy. 

Některé pronájmy budou na základě uzavřených smluv pokračovat i v roce 2021. Částku 

nákladů tvoří energie, odpisy, materiál, služby. Právě z této činnosti jsme měli nejvyšší zisk. 

Velmi špatně se plánuje využití učeben pro komerční účely, neboť v průběhu roku dochází ke 

změnám nájemců, v porovnání s předchozím rokem je částka nižší v souvislosti s pandemii 

covid-19 a nařízeným lockdownem. 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

Ceny byly stanoveny na základě kalkulace. Všechny smlouvy byly uzavřeny pouze na dobu 

určitou a nepřesahují dobu jednoho roku. 

Doplňková činnost je důležitým zdrojem příjmů. Škola efektivně využívá volnou kapacitu 

svých prostor. Tělocvična je téměř denně plně vytížena až do pozdních večerních hodin. 

V porovnání s předchozím rokem je vytížení menší, bylo to způsobeno uzavřením tělocvičny 

vlivem pandemie covid-19 a nařízeným lockdownem. Všechny pronájmy i výpůjčky jsou 

podloženy řádnou smlouvou. Platnost smluv bude pokračovat i v následujícím roce, škola má 

i další zájemce o pronájem prostor pro rok 2021. 

Zámečnictví, Reklamní činnost a marketing, Mimoškolní výchova a vzdělávání, 

výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy 

V reklamní činnosti a marketingu jsme spolupracovali s VŠB Ostrava, kdy jsme formou 

tištěných propagačních materiálů propagovali jejich studijní programy a obory. V ostatních 

okruzích škola nevyvíjela žádnou činnost. 

V doplňkové činnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku – zisku ve výši 97 574,- Kč. 

Tento výsledek posílí rezervní fond organizace, který slouží jako zdroj financování k dalšímu 

http://www.sspu-opava.cz/
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rozvoji školy pro příští období. Část peněz bude dále z rezervního fondu převedena do fondu 

investic, který slouží k investičním akcím, k nákupu investičního majetku, k pokrytí nákladů na 

opravy majetku. 

7. Peněžní fondy  

Přehled peněžních fondů (v Kč) 

Fond Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 

Fond odměn 190 119,90 190 119,90 

Fond kulturních a sociálních 

potřeb 
151 750,53 337 482,46 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku 

hospodaření 

248 046,60 248 100,29 

Rezervní fond z ostatních 

titulů 
285 927,18 315 927,18 

Fond reprodukce majetku, 

fond investic 
1 307 553,60 2 083 211,93 

Analýza použití peněžních fondů 

Hospodaření s peněžními fondy organizace je uvedeno v přílohách výroční zprávy. 

Fond odměn 

Fond odměn nebyl v roce 2020 použit. 

Fond FKSP 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2020 tvořen ve výši 2 % z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Prostředky fondu jsou čerpány v souladu 

s platnými předpisy, především na stravné zaměstnanců, dary k životnímu a pracovnímu výročí, 

společné akce. Díky zvýšenému přídělu do fondu se také zvýšil příspěvek na stravné 

zaměstnanců. 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Rezervní fond je tvořen fondem tvořeným ze zlepšeného výsledku hospodaření, zvýšil se 

o 53,69 Kč celkem na částku 248 100,29 Kč. V roce 2020 bylo 207 900,- Kč z hospodářského 

výsledku převedeno do fondu investic. Také v roce 2021 chceme požádat zřizovatele o převod 

části finančních prostředků do investičního fondu. 

http://www.sspu-opava.cz/
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Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 

Významným posílením rozpočtových zdrojů bylo získání částky 30 000,- Kč ve formě 

sponzorských darů. Jednalo se o 1 peněžní dar od strojírenských firem opavského regionu. 

Fond investic 

Do fondu investic jsme v roce 2020 převedli z rezervního fondu zisk z roku 2019 ve výši 

207 900,- Kč. Prostředky z investičního fondu byly v roce 2020 použity ve výši 486 015,67 Kč, 

z toho 70 745,48 Kč na pořízení Ventilových bloků Motion Terminal VTEM, 354 690,- Kč 

projektová dokumentace „Sanace suterénního zdiva – II. a III. etapa“ včetně stavebního 

povolení a 60 580,19 Kč na opravu kanalizace ve školních dílnách včetně výměny sociálního 

zařízení. 

Fond investic je tvořen z odpisů majetku. Prostředky z investičního fondu šetříme na rok 2021, 

kdy bude použit na II. etapu sanace suterénního zdiva. 

8. Pohledávky organizace (v Kč) 

Celkový objem pohledávek v roce 2020 je 1 296 794,61 Kč v tomto rozdělení: 

Pohledávky: 

účet 311 Odběratelé 15 624,29 

účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní  0,00 

účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 

účet 381 Náklady příštích období 343 182,90 

Účet 388 Dohadné účty aktivní 937 157,05 

účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 830,37 

Pohledávky na účtu 311 jsou přeplatky za spotřebu elektřiny za listopad 2020 a přeplatek 

za plyn za prosinec 2020. Na účtu 465 je hodnota za čipy pro zabezpečený vstup do budov 

školy, které zatím nebyly vydány zaměstnancům a žákům školy. 

http://www.sspu-opava.cz/
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9. Závazky organizace (v Kč) 

Celkový objem závazků v roce 2020 je 7 750 732,32 Kč v tomto rozdělení: 

Závazky: 

účet 321 Dodavatelé 21 493,84 

účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 

účet 331 Zaměstnanci 1 978 330,00 

účet 336 Sociální zabezpečení   794 963,00 

účet 337 Zdravotní pojištění 342 959,00 

účet 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 384 444,00 

účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 255 000,00 

Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 4 252,00 

Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 3 969 290,48 

Na účtu 321 je částka za neuhrazené faktury, které jsou nákladově v roce 2020, ale se splatností 

v roce 2021 a jsou uhrazeny v termínu splatnosti. Na účtech 331, 336, 337, 342, 378 jsou částky 

tvořeny z mezd a všech odvodů za prosinec 2020, na účtu 374 je dotace na podporu výuky 

anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích (180 000,- Kč) a dotace na pořízení notebooků 

pro výuku a dalších ICT zařízení (75 000,- Kč). Dotace budou vyčerpány do 30. 7. 2021. 

Na účtu 472 je záloha, kterou jsme obdrželi od Domu zahraniční spolupráce vztahující 

se k projektu ERASMUS+ 2019 a dotace na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ II“. 

Veškeré pohledávky a závazky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu 

se zákonem o účetnictví. 

D. Výsledky kontrol 

Dne 30. června 2020 provedla Česká školní inspekce kontrolu dodržování právních předpisů 

podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů se závěrem „Nebylo 

zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů“. 

Dne 27. července 2020 opět provedla Česká školní inspekce kontrolu dodržování právních 

předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

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

a zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů u nařízených 

opakovaných maturitních zkoušek z předmětu Stavba a provoz strojů jednoho žáka 

na technických oborech se závěrem „Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních 

předpisů“. 

http://www.sspu-opava.cz/
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E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Organizace má povinný podíl 2,01 zaměstnanců se zdravotním postižením a zaměstnáváme 

1,00 zaměstnance, povinný podíl do výše 4 % z celkového počtu zaměstnanců školy byl 

doplněn nákupem zboží a služeb ve výši 1,17 viz příloha. 

F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 

příspěvková organizace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění: 
 

a) Počet podaných žádostí o informace 0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

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

popis způsobu jejich vyřízení 
0 

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

osobních údajů 
0 

f) Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona 0 

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 

na sekretariátě školy. 

G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a projednání školskou 

radou 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, rozbor hospodaření za rok 2020, byla 

zaslána k nahlédnutí, vyjádření a následně projednána školskou radou dne 15. března 2021. 

Zaměstnanci byli se zprávou seznámeni na provozní poradě sboru dne 11. března 2021. Zpráva 

je k dispozici na sekretariátě školy. 

Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 

Škola nemá vlastní jídelnu ani výdejnu stravy. Stravování žáků je zajištěno na základě 

uzavřených smluv se dvěma jídelnami zřízenými MSK.  

Zaměstnancům přispívá škola formou stravenek od firmy Edenred typu Ticket Restaurant.  

http://www.sspu-opava.cz/
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Od 1. 1. 2020 byla hodnota stravenky 80,- Kč. Do 31. 12. 2020 jsme poskytovali příspěvek na 

oběd ve výši 10,- Kč z ONIV a 40,- Kč z FKSP a od 1. 9. 2020 byl příspěvek ve výši 2,- Kč 

hrazen z provozu a k tomu 58,- Kč z FKSP. Zaměstnanec doplácel 20,- Kč.  

Kalkulace stravného (v Kč) 

 od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 

Náklady jídelny celkem 80,00 

Příspěvek zaměstnavatele z ONIV 10,00 

Příspěvek zaměstnavatele z provozu 0,00 

Příspěvek FKSP 40,00 

Strávník 303,00 

Kalkulace stravného (v Kč) 

 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

Náklady jídelny celkem 80,00 

Příspěvek zaměstnavatele z ONIV 0,00 

Příspěvek zaměstnavatele z provozu 2,00 

Příspěvek FKSP 58,00 

Strávník 20,00 

  

http://www.sspu-opava.cz/
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V Opavě dne: 15. března 2021 

 

Vypracovali: 

 Ing. Vítězslav Doleží,  

ředitel školy, dolezi@sspu-opava.cz, tel. 553 621 580 klapka 117, +420 724 246 906. 

 Ing. Šárka Komendová,  

ekonomka školy, komendova@sspu-opava.cz, tel. přímá linka 553 622 604, nebo 

553 621 580 klapka 101. 

 

Vypracoval 

a schválil: 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Ing. Vítězslav Doleží, v. r. 

ředitel školy, 

Střední škola průmyslová a umělecká, 

Opava, příspěvková organizace 

 

Vypracovala:  
 ……………………………………………………………………………… 

 

Ing. Šárka Komendová, v. r. 

ekonomka školy, 

Střední škola průmyslová a umělecká, 

Opava, příspěvková organizace 
 

http://www.sspu-opava.cz/
mailto:dolezi@sspu-opava.cz
mailto:elblova@sspu-opava.cz

