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A. Základní údaje o organizaci
Střední zdravotnická škola Karviná je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou,
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Škola je zařazena
v rejstříku škol č. j. 27 951/01-21 dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. V oborech
vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, 53-41-M/01 Zdravotnický asistent a 53-41-H/01
Ošetřovatel škola vychovává zdravotnické pracovníky (dle Zákona č. 96/2004 Sb., o
nelékařských zdravotnických povoláních), obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum je
obor s obecně odbornou přípravou.
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 440, k 31. 12. 2018 byl stav žáků 371, z toho v oboru
Praktická sestra 61 žáků, Zdravotnický asistent 173 žáků, Zdravotnické lyceum 119 žáků a oboru
Ošetřovatel 17 žáků. Celkem je ve škole 13 tříd.
Výuku a provoz školy zajišťuje k 31. 12. 2018 celkem 45 zaměstnanců. Všichni učitelé splňují
předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle Zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících.
V čele školy je tříčlenné vedení.
Vedení školy do 31. 7. 2018:
Mgr. Ivana Pinkasová
Mgr. Jana Feberová
Mgr. Karin Delongová
Vedení školy od 1. 8. 2018:
Mgr. Wieslaw Farana
Mgr. et Mgr. Martina Orságová
Mgr. David Čech

ředitelka školy
statutární zástupkyně ředitelky školy
vedoucí učitelka praktického vyučování
ředitel školy
statutární zástupkyně ředitele školy a vedoucí učitelka
odborné výuky
zástupce ředitele školy

Zaměstnanci školy (fyzické osoby) k 31. 12. 2018:
a) pedagogičtí pracovníci – celkem 35 (včetně vedení školy)
b) nepedagogičtí pracovníci – celkem 10
Ve škole pracují 2 osoby z úřadu práce v rámci veřejné služby, které pomáhají provozním
zaměstnancům ve školní výdejně jídla a při úklidu vnitřních i venkovních prostor školy.
Na škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy. Školská rada byla zřízena dne 22. září 2005.
V září 2017 proběhly volby do školské rady pro další tříleté období.
Praktické vyučování a odborná praxe žáků byly v r. 2018 smluvně zajištěny s těmito
zdravotnickými zařízeními:
- Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace
- Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová
- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
- Karviná hornická nemocnice, a.s.
- Nemocnice Podlesí, a.s.
- Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
a praktickými lékaři okresu Karviná.
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B. Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena
Organizace plní úkoly v souladu se zřizovací listinou:
-

uskutečňuje vzdělávání a výchovu podle vzdělávacích programů
Obor Praktická sestra 53-41-M/03
Ročník
Název ŠVP, platnost
1.
ŠVP Praktická sestra, č.j. SZSKa/1006/2018, od. 1. 9. 2018
Obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01
Ročník
Název ŠVP, platnost
2.
ŠVP Zdravotnický asistent 2, č.j. SZSKa/1030/2017, od 1. 9. 2017
3.
ŠVP Zdravotnický asistent, č.j. SZSKa/418/2014, od 1. 9. 2014
4.
Obor Ošetřovatel 53-41-H/01
Ročník
Název ŠVP, platnost
1.
ŠVP Ošetřovatel, č.j. SZSKa/970/2018, od. 1. 9. 2018
Obor Zdravotnické lyceum 78-41-M/04
Ročník
Název ŠVP, platnost
1.
ŠVP Zdravotnické lyceum 3, č.j. SZSKa/969/2018, od. 1. 9. 2018
2.
ŠVP Zdravotnické lyceum 2, č.j. SZSKa/1029/2017, od. 1. 9. 2017
3.
ŠVP Zdravotnické lyceum, č.j. SZSKa/444/2011, od. 1. 9. 2011
4.
- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem
- výsledky výchovy a vzdělávání jsou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti školy za
školní rok 2017/18
- zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců
- hospodaří se svěřeným majetkem a prostředky získanými od zřizovatele, vlastní činností
a z dalších zdrojů
- uskutečňuje doplňkovou činnost (pořádání rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů,
pronájem majetku, reklamní činnost, kopírovací práce)
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Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

C.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření
Výnosy příspěvkové organizace tvořily dotace od zřizovatele a transfery MŠMT, vlastní zdroje
a příjmy z doplňkové činnosti.
Příspěvky a dotace MŠMT

23 444 302,00 Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele

2 590 425,00 Kč

Vlastní zdroje

1 803 693,99 Kč

Na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ“

182 920,00 Kč

Na projekt „Modernizace a vybavení učeben OSE“
Výnosy z doplňkové činnosti

1 097 341,65 Kč
604 266,50 Kč
29 722 949,14 Kč

Celkem

Přehled čerpání nákladů:
Na přímé náklady na vzdělávání

23 434 993,00 Kč

Na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
Na provozní náklady

9 309,00 Kč
2 311 560,26 Kč

Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Na podporu výuky cizích jazyků

466 000,00 Kč
21 460,00 Kč

Na estetizaci vstupních prostor budovy školy

3 965,00 Kč

Na opravu podlahových krytin – reprodukce majetku kraje
Náklady z vlastní činnosti

92 000,00 Kč
1 705 415,89 Kč

Na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ“

182 920,00 Kč

Na projekt „Modernizace a vybavení učeben OSE“
Čerpání nákladů z doplňkové činnosti

1 097 341,65 Kč
397 984,34 Kč
29 722 949,14 Kč

Celkem
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Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Škola v roce 2018 vyčerpala všechny prostředky v plné výši, výsledek hospodaření činí 0,00 Kč.

C.2 Čerpání účelových dotací
Škola obdržela v roce 2018 účelové dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši
23 444 302,00 Kč. Dotace byly vyčerpány dle závazných účelových znaků takto:
ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 23 434 993,00 Kč
Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody
FKSP
ONIV přímý
Celkem

16 958 499,00 Kč
72 700,00 Kč
5 774 275,00 Kč
340 756,00 Kč
288 763,00 Kč
23 434 993,00 Kč

Čerpání ONIV – Ostatní neinvestiční výdaje, vyčerpáno celkem 288 763,00 Kč
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Náklady za povinné úrazové pojištění
Příspěvek na stravování
Preventivní lékařské prohlídky
Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců
Školení a další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Maturitní zkoušky
DDHM učební pomůcky – dataprojektor (částečné pokrytí faktury)
Celkem

79 234,00 Kč
69 832,00 Kč
75 240,00 Kč
5 144,00 Kč
3 866,00 Kč
9 700,00 Kč
27 170,00 Kč
18 577,00 Kč
288 763,00 Kč

ÚZ 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence SŠ 2017, celkem
9 309,00 Kč
Prostředky na platy
Zákonné odvody
FKSP
Celkem

6 845,00 Kč
2 327,00 Kč
137,00 Kč
9 309,00 Kč

Finanční prostředky přidělené škole na přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány dle
jednotlivých účelových znaků v plné výši.
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Příspěvky od zřizovatele
Z rozpočtu zřizovatele byly škole poskytnuty účelové příspěvky na provoz, na krytí odpisů
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na opravu podlahových krytin - schodiště, na
podporu výuky cizích jazyků, na estetizaci vstupních prostor budovy školy v celkové výši 2 590
425,00 Kč. Příspěvky byly vyčerpány takto:
ÚZ 1
ÚZ 205
ÚZ 206
ÚZ 144
ÚZ 144

Provozní náklady
Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Na opravu podlahových krytin
Na estetizaci vstupních prostor budovy školy
Na podporu výuky cizích jazyků
Celkem

2 311 560,26 Kč
466 000,00 Kč
92 000,00 Kč
3 965,00 Kč
21 460,00 Kč
2 894 985,26 Kč

Přehled čerpání provozních nákladů ÚZ 1:
Spotřeba materiálu
z toho

Spotřeba energie
z toho

Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
z toho

Mzdové náklady
z toho
Zákonné sociální pojištění
z toho

knihy do odborné knihovny
učebnice poskytované bezplatně
kancelářské potřeby, tonery
čistící a úklidový materiál
drobný dlouhod. hmotný majetek do 3.000
všeobecný, údržbářský a ostatní materiál
voda
teplo, TUV
plyn
elektrická energie
opravy ostatní – movitý majetek
cestovné zaměstnanců
poštovní poplatky
internet
telefonní poplatky
programové vybavení, update
revize plynu, EZS, tlakových nádob
srážková voda
nájemné- kulturní sál, šatny
stravování žáků
likvidace odpadu
praní prádla
dovoz obědů
zpracování mezd, služby PO a BOZP
poradenské, konzultační a právní služby
poplatky bance, deratizace, klíče
zohlednění administr. zátěže na FAMA
sociální a zdravotní pojištění
7

186 082,69 Kč
20 023,00 Kč
3 390,00 Kč
22 742,39 Kč
47 736,40 Kč
16 956,17 Kč
75 234,33 Kč
741 081,01 Kč
80 679,22 Kč
441 259,36 Kč
955,00 Kč
218 187,43 Kč
10 578,06 Kč
127 681,20 Kč
815 730,57 Kč
18 852,00 Kč
47 190,00 Kč
3 307,00 Kč
49 773,60 Kč
40 997,25 Kč
115 760,00 Kč
11 430,00 Kč
1 848,00 Kč
23 529,00 Kč
52 962,74 Kč
27 621,44 Kč
93 772,00 Kč
293 626,50 Kč
35 061,04 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
8 605,00 Kč
8 605,00 Kč
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Zákonné sociální náklady
z toho
Daně a poplatky
Ostatní náklady z činnosti
z toho
Náklady z DDHM
z toho
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příděl do FKSP
náklady na preventivní prohlídky zaměst.
školení a vzděláváni
lékařské prohlídky žáků
odvod za neplnění povinnosti zaměstn.ZTP
DDHM nábytek
DDHM ostatní
DDHM učební pomůcky

Srážková daň
Celkem

31 494,20 Kč
500,00 Kč
6 073,40 Kč
24 920,80 Kč
792,00 Kč
177 870,00 Kč
27 400,00 Kč
150 470,00 Kč
186 438,98 Kč
38 293,96 Kč
17 493,00 Kč
130 652,02 Kč
206,55 Kč
2 311 560,26 Kč

Provozní náklady činily 2 311 560,26 Kč. Kromě nákladů na energie a materiálu na zabezpečení
řádného chodu školy, bylo z provozních prostředků zakoupeno prádlo na praxi pro žáky
v hodnotě 13 475,00 Kč, 2 ks dataprojektorů v hodnotě 39 998,00 Kč, 2 ks počítačů v hodnotě
30 880,00 Kč. Z prostředků na provoz byla provedena přestavba skladu na kabinet a jeho
vybavení nábytkem v hodnotě 48 843,00 Kč. Z provozních prostředků byla pokryta konzultační
a poradenská služba k projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování“, do
kterého se škola zapojila, v hodnotě 290 400,00 Kč. Tato položka byla zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj vyhodnocena jako nezpůsobilý výdaj. Škola podala námitku proti rozhodnutí, o
této námitce dosud nebylo rozhodnuto.
Škola obdržela účelové finanční prostředky na opravu podlahových krytin ve výši 92 000,00 Kč.
Náklady na opravu činily 92 061,00 Kč, byla provedena výměna lina na schodišti.
Prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly vyčerpány
v plné výši. V roce 2018 činily odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého
nehmotného majetku celkem 850 513,00 Kč. Z toho částkou 466 000,00 Kč byly odpisy kryty
z příspěvku zřizovatele, částkou ve výši 1 872,33 Kč byly odpisy kryty z doplňkové činnosti a ve
výši 382 640,67 Kč byly odpisy DHM pořízené z investičních transferů.
Náklady v hlavní činnosti v roce 2018 činily 29 722 949,14 Kč. Na přímé náklady z toho bylo
vyčerpáno 23 434 993 Kč, oproti roku 2017 došlo k navýšení přímých nákladů o 3 140 228 Kč.
Navýšení se týkalo především čerpání mzdových prostředků tím, že došlo k zvýšení platů u
pedagogických a nepedagogických pracovníků a s tím souvisejících odvodů. V roce 2018 bylo
čerpáno na dočasnou pracovní neschopnost celkem 79 234,00 Kč, ve srovnání s rokem 2017
došlo k navýšení čerpání o 669,00 Kč.

8

SZŠ Karviná

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za 2018

Výnosy z vlastní činnosti
Výnosy z prodeje materiálu – stravovací klíčenky, tiskopisy
Finanční výnosy
Ostatní výnosy z prodeje služeb – duplikáty vysvědčení, učební plány
Čerpání rezervního fondu – finanční dary
Čerpání rezervního fondu – k překlenutí časového nesouladu mezi
výnosy a náklady
Čerpání fondu investic
Ostatní výnosy – dary SRPŠ

500,00 Kč
1 087,10 Kč
2 500,00 Kč
26 200,00 Kč
105 000,00 Kč
129 324,57 Kč
16 100,00 Kč

Příspěvek MM Karviná na pořádání kurzů pro občany
Celkem

43 000,00 Kč
323 711,67 Kč

Výnosy z vlastní činnosti má škola za zhotovení duplikátů vysvědčení, učebních plánů a prodeje
stravovacích klíčenek.
V roce 2018 došlo k čerpání rezervního fondu ve 26 200,00 Kč. Škola obdržela od právnické
osoby finanční dar ve výši 20 000,00 Kč na vybavení čtenářského koutku. Byly zakoupeny
stolky, židle, sedací vaky a knihy v hodnotě 20 000,00 Kč. Finanční dar ve výši 6 200,00 Kč
škola obdržela za distribuci ISIC karet, z daru byla částečně pokryta faktura za figurínu
dospělého člověka.
Škola čerpala prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšených výsledků hospodaření
minulých let ve výši 105 000,00 Kč. Prostředky byly použity k překlenutí časového nesouladu
mezi výnosy a náklady.
Škola čerpala prostředky z fondu investic ve výši 129 324,57 Kč na pokrytí oprav – monitoring a
čistění kanalizace, oprava topení v tělocvičně, výměna expanzní nádobky na výměníku,
malování a oprava zdi a další opravy nemovitého a movitého majetku školy.
Dary ze SRPŠ tvoří stan, reproduktor do tělocvičny a knihy do žákovské knihovny.
Škola obdržela finanční prostředky ve výši 43 000,00 Kč od magistrátu města Karviná na
pořádání kurzů pro občany pečující o osoby blízké v domácím prostředí. Finanční prostředky
byly použity na zakoupení figuríny dospělého člověka, antidekubitní pomůcky a odměny
lektorům.
Výsledek hospodaření
V hlavní činnosti škola dosáhla záporný výsledek hospodaření ve výši 206 282,16 Kč a v
doplňkové činnosti kladný výsledek hospodaření ve výši 206 282,16 Kč. Celkem škola dosáhla
vyrovnaný výsledek hospodaření, který činí 0,00 Kč.

9

SZŠ Karviná

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za 2018

C. 3 Mzdové náklady, průměrný plat
V roce 2018 měla organizace stanovený limit zaměstnanců 41,36. Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců je celkem 41,784, z toho pedagogických zaměstnanců 32,648 a nepedagogických
zaměstnanců 9,138. V porovnání s rokem 2017 se zvýšil počet zaměstnanců o 0,513, z toho
počet pedagogických pracovníku se zvýšil o 0,5012 a počet ostatních zaměstnanců se zvýšil o
0,0118.
Přepočtený počet zaměstnanců od roku 2014:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Pedagogičtí zaměstnanci
30,401
31,153
31,586
32,147
32,648

Ostatní zaměstnanci
8,872
9,087
9,062
9,124
9,136

Celkem
39,273
40,24
40,648
41,271
41,784

Prostředky na platy byly vyčerpány v celkové výši 17 063 463,00 Kč, z toho 17 017 663,00 Kč
z prostředků na platy, ve výši 25 000 Kč za zvýšenou administrativní zátěž – Fama a 20 800 Kč
odměny z doplňkové činnosti.
Tabulka průměrných platů pracovníků:
Pedagogičtí zaměstnanci
31 906
30 578
32 000
33 923
37 780

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Ostatní zaměstnanci
15 533
16 212
16 241
18 526
20 634

Průměrný plat celkem
28 234
27 333
28 487
30 519
34 031

Průměrný plat pedagogických pracovníků
37780

40000
35000

30578

32000

2015

2016

33923

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2017

10

2018

Nárůst
-3,19%
4,22%
7,13%
11,51%
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Platový tarif
Platový tarif
Náhrady platu
Příplatky za vedení
Zvláštní příplatky
Přespočetné hodiny
Přesčasy
Ostatní příplatky
Osobní příplatky
Odměny
Ostatní zdroje *)
Platy celkem
Platy bez ostat.zdrojů
z toho:
nároková složka
nenároková složka
státní rozpočet

Pedagogičtí
%
Ostatní
%
Celkem v
zaměstnanci
zaměstnanci
Kč
9 480 264 64,05
1 675 209 74,06
11 155 473
2 862 830 19,34
223 474
9,88
3 086 304
216 462
1,46
32 183
1,42
248 645
107 974
0,73
107 974
630 823
4,26
630 823
65 959
0,45
1864
0,08
67 823
12 543
0,09
462
0,02
13 005
589 434
3,98
116 887
5,17
706 321
825 078
5,57
176 217
7 ,79
1 001 295
10 000
0,07
35 800
1,58
45 800
14 801 367 100,0
2 262 096 100,0 17 063 463
14 791 367
2 226 296
17 017 663
%
%
%
13 376 855 90,38
1 933 192 86,64 15 310 047 88,49
1 424 512
9,62
328 904 13,36
1 753 416 11,51
14 801 367 100,00
2 262 096 100,00 17 063 463 100,00

*) ostatní zdroje
Odměny z doplňk.čin.
Fama
Celkem

Pedagogičtí Nepedagogičtí
zaměstnanci zaměstnanci
10 000
10 800
25 000
20 200
35 800

20 800
25 000
55 800

Složky platu pedagogických zaměstnanců
2018
Osobní příplatky

Ostatní příplatky
0,09%

3,98%

Odměny 5,57%

Přesčasy 0,45%
Přespočetné
hodiny 4,26%
Zvláštní příplatky
0,73%
Příplatky za
vedení 1,46%

Platový tarif
64,05%

Náhrady platu
19,34%
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Složky platu nepedagogických
zaměstnanců 2018 Ostatní zdroje
Ostatní příplatky;
0,02%

Osobní příplatky
5,17%

Odměny
7,79%

1,58%

Přesčasy
0,08%
Zvláštní příplatky
0,00%
Platový tarif
74,06%

Příplatky za
vedení 1,42%
Náhrady platu
9,88%

Poměr nárokových a nenárokových složek
platu všech zaměstnanců 2018
11,51%

Nároková složka
Nenároková složka
88,49%
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C. 4 Plnění plánu hospodaření
V roce 2018 došlo k překročení celkových nákladů oproti plánovanému rozpočtu:
504 – Prodané zboží – překročení nákladů oproti plánu nastalo z důvodu, že o nákup knih a
časopisu projevilo zájem větší množství žáku, než jsme předpokládali.
511 – Opravy a udržování – k překročení nákladů došlo tím, že kromě plánovaných oprav byly
v rámci projektu „Modernizace a vybavení učeben OSE“ provedeny stavební úpravy
v odborných učebnách.
512 – Cestovné - k překročení nákladů oproti plánu nastalo z důvodu zvýšení cen jízdného,
zvýšeného počtu exkurzí v rámci praxe a absolvování většího počtu seminářů mimo okres.
513 – Náklady na reprezentaci – úspora nákladů oproti plánu nastala tím, že škola nečerpala na
reprezentaci finanční prostředky.
518 – Ostatní služby – k překročení nákladů oproti plánu nastalo z důvodu toho, že v rámci
projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování“, do kterého se škola zapojila,
byla zástupci Ministerstva pro místní rozvoj vyhodnocena jako nezpůsobilý výdaj položka za
konzultační a poradenská služba k projektu v hodnotě 290 400,00 Kč. K překročení nákladů
došlo rovněž v položce poštovné, z důvodu zvýšení cen za poštovní služby a odesíláni většího
množství zásilek do vlastních rukou. K úspoře nákladu došlo v položce nájemné nemovitosti.
525 – Jiné sociální pojištění – k úspoře nákladů oproti plánu došlo vlivem mylně stanoveného
nadměrného předpokladu čerpání.
527 – Zákonné sociální náklady - k překročení nákladů oproti plánu došlo vlivem zvýšeného
čerpání mzdových prostředků a s tím spojených nákladů na zákonné sociální náklady na
zaměstnance. Kromě toho se zaměstnanci, v rámci projektu „Šablony pro SŠ“ zúčastnili kurzů
anglického jazyka, kariérového poradce a výuky koordinátor ICT.
538 – Jiné daně a poplatky – překročení nákladů oproti plánu nastalo v důsledku toho, že
v plánu nebyly předpokládány náklady na vydání nového certifikátu pro ředitele školy a obnovu
certifikátu pro účetní.
549 – Ostatní náklady z činnosti – překročení nákladů oproti plánu nastalo tím, že škola
nedodržela povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a nezakoupila
potřebné množství výrobků jak ukládá zákon 435/2004 S., o zaměstnanosti, odvod do státního
rozpočtu byl vyšší, než bylo plánováno. Kromě toho nebyly v plánu předpokládané lékařské
prohlídky žáků.
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku – překročení nákladu, škola v rámci již
zmiňovaného projektu „Modernizace a vybavení učeben OSE“ pořídila do odborných učeben
nábytek, učební pomůcky, notebooky a vozíky na prádlo.
591 – Daň z příjmů – úspora nákladů oproti plánu nastala tím, že v roce 2018 byla provedena
náprava roku 2017, kdy byla předpokládaná daňová povinnost a při podání daňového přiznání
škole nevznikla povinnost hradit daň z příjmů právnických osob.
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V roce 2018 dosáhla vyšších výnosů oproti plánovanému rozpočtu:
602 - Výnosy z prodeje služeb byly vyšší, jelikož v rámci doplňkové činnosti bylo do kurzů
přihlášeno více zájemců, než jsme předpokládali.
603 – Výnosy z pronájmu - byly vyšší oproti plánovanému rozpočtu, pronájmy jsou vždy
závislé na počtu uzavřených smluv a ten byl v roce 2018 vyšší.
604 – Výnosy z prodaného zboží – překročení výnosů v důsledku toho, že o nákup knih a
časopisu projevilo zájem větší množství žáku, než jsme předpokládali.
644 – Výnosy z prodeje materiálu – byly nižší oproti plánu, jelikož bylo prodáno menší
množství tiskopisů, než bylo předpokládáno.
648 – Čerpání fondů - bylo vyšší oproti plánovanému rozpočtu. Škola čerpala rezervní fond
z poskytnutých finančních darů od právnických osob. Kromě toho byly čerpány prostředky
rezervního fondu tvořeného ze zlepšených výsledků hospodaření minulých období k překlenutí
časového nesouladu mezi výnosy a náklady a byly čerpány prostředky z fondu investic na
opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku.
649 – Ostatní výnosy z činnosti – bylo vyšší, škola nepředpokládala v plánu dary ze SRPŠ.
662 – Úroky - byly nižší vlivem snížení úrokové sazby peněžních ústavů.

C. 5 Péče o spravovaný majetek
Škola eviduje majetek v programu Gordic a provádí pravidelnou roční inventarizaci.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisuje měsíčním účetním odpisem podle
odpisového plánu. V roce 2018 činily odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého
nehmotného majetku 850 513,00 Kč.
V roce 2018 byly provedeny běžné opravy dataprojektorů a počítačů, vysávače, myčky nádobí a
kopírovacího přístroje. Byla provedena oprava ústředního topení v tělocvičně a výměna expanzní
nádobky výměníku, úprava terénu po provedení opravy venkovní kanalizace. Byl přestavěn
sklad prádla na kabinet pro zástupce ředitele školy, včetně vymalování a zakoupení nového
zařízení. V rámci projektu „Modernizace a vybavení učeben OSE“ byly provedeny stavební
úpravy v učebnách ošetřovatelství – úprava rozvodu vody, položení nového lina, zazdění
průchozích dveří, demontáž dvou kusů vaniček, malování. Z neinvestičního příspěvku
zřizovatele byla provedena výměna lina na hlavním schodišti.
Byla provedena oprava schodiště a výměna podlahových krytin na schodišti. Náklady na
opravu byly hrazeny z účelové dotace zřizovatele .
Kromě již zmíněných oprav a stavebních úprav byly provedeny nákupy materiálu, které byly
částečně hrazeny z provozních prostředků, z dotace od zřizovatele a z doplňkové činnosti:
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interaktivní obrazovka
počítače 2 kusy do učeben 107 a 114
skartovačka Kobra
čtečka QR kódů
koberec – kancelář č. dveří 11
skříňka kuchyňská
figurína dospělého člověka
dataprojektory 2 kusy

92 444,00 Kč
30 880,00 Kč
5 790,00 Kč
3 100,00 Kč
3 742,00 Kč
4 861,00 Kč
6 378,00 Kč
39 997,80 Kč

Z projektu „Modernizace a vybavení učeben OSE“ škola pořídila:
SW NIS/LIS školící verze nemocničního systému
schodolez
model katetrizace pokročilý
simulátor stáří
paže, simulátory a podložky pro nácvik
mapy kostry, smyslových orgánů, nervové soustavy, …
zástěny kovové 4 ks
vozíky víceúčelové
figurína dospělého člověka
nosítka, vakuová matrace
modely lebky, lidského těla
váha digitální
notebooky Dell 4 ks
nábytek – skříně, skříňky, stoly, židle
Celkem

89 903,00 Kč
96 800,00 Kč
65 678,80 Kč
50 336,00 Kč
259 056,95 Kč
28 749,60 Kč
21 973,60 Kč
124 533,20 Kč
24 696,10 Kč
90 549,65 Kč
89 094,00 Kč
18 742,90 Kč
75 262,00 Kč
796 826,80 Kč
1 832 202,60 Kč

Škola obdržela věcné dary od SRPŠ při SZŠ v celkové hodnotě 16 061,00 Kč:
stan
reproduktor Lenco
knihy do žákovské knihovny
Celkem

1 ks
1 ks

5 599,00 Kč
5 031,00 Kč
5 461,00 Kč
16 061,00 Kč

Pojištění podnikatelských rizik pro případ škody je zajišťováno centrálně u České pojišťovny,
a.s. Uzavřená pojistná smlouva zahrnuje pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku a
odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací, rovněž zahrnuje pojištění žáků pro případ
úrazu, škody a pojištění odpovědnosti za škody způsobené v rámci praktického vyučování
v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Hlášení pojistných událostí se uskutečňuje
prostřednictvím pojišťovacího makléře SATUM Czech s.r.o.
Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 410/2009 Sb. a 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitele
školy proběhly ve škole řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018. Inventarizace
majetku prováděly komise ustanovené ředitelem školy. K 31. 12. 2018 byly provedeny
dokladové inventarizace. Inventarizací nebyly zjištěny žádné škody a manka.
16
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C. 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
V roce 2018 probíhaly ve škole v rámci doplňkové činnosti následující aktivity:
provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů
pronájem majetku
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
obchodní činnost včetně zprostředkování
kopírovací práce
reklamní činnost a marketing
Ekonomické zhodnocení podle jednotlivých okruhů činnosti:
Pořádání rekvalifikačních kurzů
Výnosy z prodeje služeb
Spotřeba energií
Spotřeba materiálu
Náklady na vedení mezd
Mzdové náklady, včetně zák. odvodů
Odpis majetku
Náklady celkem
Zisk

380 254,50 Kč
31 178,96 Kč
6 250,00 Kč
1 770,00 Kč
217 216,00 Kč
1 072,33 Kč
257 487,29 Kč
122 767,21 Kč

Pořádání rekvalifikačních kurzů v roce 2018 dosáhlo kladného výsledku hospodaření ve výši
122 767,21 Kč. V roce 2018 byly uskutečněny 4 sociální kurzy, v nichž se vzdělávalo celkem 41
účastníků. Byl zahájen kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, kterého se
zúčastnilo celkem 7 účastníků, závěrečnou zkoušku úspěšně absolvovali všichni účastníci. Dne
3.5.2018 byl ukončen kurz „Ošetřovatel“, který byl zahájen na podzim 2017. Kurzu se zúčastnilo
16 účastníků, závěrečnou zkoušku absolvoval 14 účastníků. Na podzim 2018 byl zahájen kurz
„Ošetřovatel“, který pokračuje v roce 2019, kurzovné a náklady na kurz byly časově rozlišeny
podle rozvrhu hodin. Do kurzu se přihlásilo 21 účastníků. V listopadu 2018 byl realizován kurz
„Zdravotník zotavovacích akcí“, kterého se zúčastnilo 9 účastníků.
Pronájem majetku
Výnosy z pronájmu bufetu
Výnosy z pronájmu bytu
Výnosy z pronájmu automatu na nápoje
Ostatní pronájmy
Výnosy celkem
Spotřeba energií
Odpisy majetku
Náklady celkem
Zisk

9 260,00 Kč
41 290,00 Kč
15 000,00 Kč
500,00 Kč
66 050,00 Kč
24 642,56 Kč
800,00 Kč
25 442,56 Kč
40 607,44 Kč
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Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
Výnosy z pronájmu tělocvičny
Výnosy celkem
Spotřeba čisticích prostředků
Spotřeba energií
Náklady celkem
Zisk

50 150,00 Kč
50 150,00 Kč
1 395,00 Kč
12 636,77 Kč
14 031,77 Kč
36 118,23 Kč

Obchodní činnost včetně zprostředkování
Výnosy z prodeje časopisů a knih
Nákup knih a časopisů
Náklady celkem
Zisk

97 620,00 Kč
97 620,00 Kč
97 620,00 Kč
0,00 Kč

Kopírovací práce
Výnosy z kopírování
Spotřeba materiálu
Servis kopírky
Náklady celkem
Zisk

10 192,00 Kč
2 216,72 Kč
1 186,00 Kč
3 402,72 Kč
6 789,28 Kč

Okruh doplňkové činnosti – reklamní činnost, v roce 2018 nebyl provozován.
Doplňkovou činností byl v roce 2018 vytvořen zisk ve výši 206 282,16 Kč.
Výnosy z doplňkové činnosti závisí na počtu uzavřených smluv o pronájmu tělocvičny a počtu
zájemců o pořádané rekvalifikační a krátkodobé kurzy. Škola bude pokračovat v doplňkové
činnosti i v příštích letech.
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Zisk z doplňkové činnosti za uplynulé 4 roky
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Podíl oblastí doplňkové činnosti na celém
zisku
kopírovací práce
3,29%

provozování těl. a
sport. zařízení
17,51%

rekval. kurzy
59,51%
pronájem majetku
19,69%

C. 7 Peněžní fondy
Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav FKSP byl k 1. 1. 2018 222 893,77 Kč.
Základní příděl do fondu činil 342 855,00 Kč, čerpání fondu v daném roce bylo 419 763,00 Kč.
Čerpání fondu v roce 2018:
Příspěvek na stravování
Kulturní a sportovní akce
Balíček aktivit
Životní a pracovní jubilea – peněžní a nepeněžní dary

235 244,00 Kč
21 491,00 Kč
113 040,00 Kč
25 033,00 Kč

Příspěvek odborové organizaci
Celkem

24 955,00 Kč
419 763,00 Kč

Stav fondu k 31. 12. 2018 činí 145 985,77 Kč, zůstatek je krytý finančními prostředky a je
převeden do roku 2019.
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Fond odměn
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018 byl 28 826,00 Kč. V průběhu roku 2018 nebyl na účtu fondu
žádný pohyb, konečný stav k 31. 12. 2018 činí 28 826,00 Kč. Fond odměn byl vytvořen
z přídělů ze zlepšeného hospodářského výsledku minulých let. Fond je krytý finančními
prostředky.
Rezervní fond
Počáteční stav rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku byl k 1. 1. 2018 ve výši
93 776,27 Kč, byl vytvořen z přídělů výsledků hospodaření minulých let. Příděl do fondu v roce
2018 tvořil zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 ve výši 15 438,71 Kč. K 31.12.2018 došlo
k čerpání fondu ve výši 105 000,00 Kč k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady.
K čerpání fondu došlo z důvodu toho, že v rámci projektu „Modernizace a vybavení učeben
OSE“ škola využila konzultační a poradenskou službu, která byla v konečném zúčtování
pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj vyhodnocena jako nezpůsobilý výdaj a náklady
nebyly proplaceny. Škola uvedenou službu uhradila z prostředků na provoz a tím dosáhla
zhoršeného výsledku hospodaření, který byl částečně, ve výši 105 000,00 Kč, pokrytý výše
zmíněnými prostředky.
Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1. 1. 2018 počáteční stav ve výši 20 000,00 Kč, který
tvořil peněžní dar od právnické osoby na vybavení čtenářského koutku pro žáky. Z časových
důvodů nebylo možné peněžní dar v roce 2017 efektivně využít, prostředky byly čerpány v roce
2018. Byly zakoupeny stolky, židle, sedací vaky a knihy v hodnotě 20 000,00 Kč.
Finanční dar ve výši 6 200,00 Kč škola obdržela za distribuci ISIC karet, z daru byla částečně
pokryta faktura za figurínu dospělého člověka.

Fond investic
Stav fondu k 1. 1. 2018 byl 183 552,63 Kč. Fond investic v roce 2018 byl tvořen z odpisu
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 850 513,00 Kč, z toho 466 000,00 Kč škola
obdržela na krytí odpisů dotaci od zřizovatele, 382 640,67 Kč tvořil odpis hmotného a
nehmotného majetku pořízeného z investičních transferů a odpisy ve výši 1 872,33 Kč je podíl
odpisů připadajících na doplňkovou činnost.
Zřizovatel poskytl účelový investiční příspěvek ve výši 200 000,00 Kč na zhotovení projektu na
investiční akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“.
V roce 2018 byla škola zapojena do projektu IROP „Modernizace a vybavení učeben OSE“. Na
stavební úpravy, nábytek a učební pomůcky bylo vyčerpáno z fondu investic celkem
1 118 568,90 Kč, ze státního fondu bylo škole přiděleno 1 006 712,01 Kč, škola se podílela na
investiční akci 10%, tj. 11 856,89 Kč bylo čerpáno z vlastních zdrojů na fondu investic.
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Čerpání fondu investic:
Interaktivní televize
Čerpání na opravy nemovitého a movitého majetku
Stavební úpravy v rámci projektu „Modernizace a vybavení učeben OSE“
Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení“
Pořízení nábytku a učebních pomůcek v rámci projektu „Modernizace a
vybavení učeben OSE“
Celkem

92 444,00 Kč
129 324,57 Kč
496 559,80 Kč
225 907,00 Kč
622 009,10 Kč
1 566 244,47 Kč

Celkem bylo z fondu reprodukce majetku za dané období použito 1 566 244,47 Kč.
Stav fondu investic k 31. 12. 2018 je 289 363,29 Kč a je krytý finančními prostředky.

C. 8 Pohledávky
K 31. 12. 2018 škola neeviduje žádné dlouhodobé neuhrazené pohledávky. Celkový objem
krátkodobých pohledávek činí 95 038,21 Kč.
Mažoretky Mikado - TEV
Krnáčová - TEV
J. Handzelová - TEV
Delikomat – automat na kávu
Veolia – přeplatek za teplo
ČEZ – poskytnutá záloha na elektřinu
Pražská plynárenská – poskytnutá záloha na plyn
Olymp Třebíč – poskytnutá zálohy na lyžařský výcvik žáků
Wolters Kluver – záloha Deutsch Perfect
Mgr. Michálková – doplatek permanentky
Náklady příštích období
Ostatní krátkodobé pohledávky – zúčtování FKSP a běžného účtu
Kurz ošetřovatel p Michalíková - ÚP
Kurz ošetřovatel p Gruszkowská - ÚP
Celkem

680,00 Kč
6 120,00 Kč
1 020,00 Kč
1 500,00 Kč
6 956,10 Kč
4 900,00 Kč
100,00 Kč
20 000,00 KČ
2 596,00 Kč
200,00 Kč
18 219,11 Kč
14 386,00 Kč
9 180,50 Kč
9 180,50 Kč
95 038,21 Kč

C. 9 Závazky
K 31. 12. 2018 škola nemá žádné dlouhodobé neuhrazené závazky. Celkový objem
krátkodobých závazků činí 4 110 709,16 Kč.
ZŠ U Lesa – obědy žáci
Prádelna Lotos – praní prádla
Technické služby – odvoz odpadu
Halfarová – likvidace nebezpečného odpadu
SŠTaS – obědy zaměstnanci, dovoz obědů
Karvinská hornická nemocnice – nájem šaten
Prevent Morava – služby PO, BOZP

72,00 Kč
4 554,00 Kč
2 162,00 Kč
640,00 Kč
12 765,06 Kč
900,00 Kč
1 936,00 Kč
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Poda - telefon
Podlahové studio – doplatek faktury
Centropol - elektřina
Zámeček Petrovice - permanentka
Zálohy přijaté na lyžařský výcvik
Zálohy přijaté na klíčenky
Zálohy přijaté od žáků na kopírování
Zúčtování mezi účty FKSP a běžným účtem
Krátkodobé přijaté zálohy–projekt „Šablony pro SŠ“
Krátkodobé přijaté zálohy – podpora výuky cizích jazyků
Závazky vůči zaměstnancům – mzda za 12/2018
Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Jiné přímé daně
Výnosy příštích období (kurzovné)
Dohadné účty pasivní
Celkem

236,00 Kč
100,00 Kč
1 427,00 Kč
3 200,00 Kč
121 400,00 Kč
2 100,00 Kč
2 299,50 Kč
15 692,00 Kč
723 064,00 Kč
17 980,00 Kč
1 627 069,00 Kč
976 678,00 Kč
338 558,00 Kč
108 770,50 Kč
149 106,10 Kč
4 110 709,16 Kč

Závazky vůči zaměstnancům představují nevyplacené mzdy za prosinec 2018 a s tím spojené
odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, srážkovou a zálohovou daň. Mzdy a
závazky vůči státnímu rozpočtu byly řádně splněny v termínu do 10. ledna 2019.
Všechny evidované závazky jsou řádně a v termínu vypořádány.

D. Výsledky kontrol
V roce 2018 byla provedena veřejnoprávní kontrola z Moravskoslezského krajského úřadu.
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování právních předpisů,
zásad a vnitroorganizačních směrnic. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Kontrola z České školní inspekce byla zaměřena na dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, na povinnosti na úseku náhrad a
odměňování zaměstnanců. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které byly vzápětí odstraněny.

E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Plnění povinného podílu u osob se zdravotním postižením:
- průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 byl 41,99 osob, z toho povinný
podíl 4% činí 1,67 osob
- zaměstnáno se zdravot. postižením 0 osob

- odběr výrobků a služeb od firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením v celkové
výši 19 227,46 Kč, v přepočtu činí 0,08 osob, které je možno započítat do povinného podílu

- odvod do státního rozpočtu za 1,594 osob, tj. 124 120,00 Kč.
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H. Poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti postupovala SZŠ podle zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona uvedeného zákona ze dne 8.11.1999,
v platném znění škola poskytla následující údaje:.
a) Celkový počet písemných žádostí o informace:

30 ( učební plány a osnovy do
zahraničí, informace o studiu)

b) Celkový počet ústních žádostí o informace :

27 (informace o učebních plánech a
studijních oborech)

c) Počet podaných rozkladů o neposkytnutí informace

0

d) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona

0

G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o
činnosti
Výroční zpráva o hospodaření předložena k projednání Školské radě dne 8. 3. 2019.
Zaměstnanci budou seznámeni s čerpáním rozpočtu a plněním závazných ukazatelů na provozní
poradě dne 11. 3. 2019, s odborovou organizací bude projednáno 11. 3. 2019.

H. Informace o závodním stravování
SZŠ Karviná nemá vlastní školní jídelnu, pouze školní výdejnu. Obědy pro žáky a zaměstnance
škola dováží na základě smlouvy uzavřené se Střední školou techniky a služeb v Karviné. Obědy
vydávají 2 pracovnice, které mají v školní jídelně poloviční úvazky. Cena obědu v roce 2018
byla 75,00 Kč. Žáci hradí 28,00 Kč/oběd a zaměstnanci 34,00 Kč/oběd. Škola přispívá
z prostředků na provoz zaměstnancům 10,00 Kč/oběd a z fondu FKSP poskytla příspěvek ve
výši 31,00 Kč/oběd. Zaměstnancům, kteří se nestravují ve školní jídelně-výdejně, byly zajištěny
stravovací poukázky ve stejné výši, jako je hodnota oběda, tj. 75,00 Kč. V době prázdnin není
stravování pro zaměstnance zajišťováno, zaměstnancům jsou náhradou poskytnuty stravovací
poukázky.
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I. Seznam příloh
Tabulka č. 1
Tabulka č. 2
Tabulka č. 3
Tabulka č. 5
Tabulka č. 6

Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové
činnosti
Přehled o plnění plánu hospodaření
Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018
Příloha organizačních složek státu sestavená k 31. 12. 2018

V Karviné 8. 3. 2019
Vypracovala: Jaroslava Svrčková

Mgr. Wiesław Farana
ředitel SZŠ Karviná
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