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a) základní údaje o organizaci
Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace plnila
v roce 2015 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo
ZL/017/2001 a jejích dodatků č. 1 ze dne 27. září 2001, č. 2 ze dne 13. prosince 2001, č. 3
ze dne 28. března 2002, č. 4 ze dne 29. září 2005, č. 5 ze dne 14. října 2009, č. 6 ze dne 17.
února 2010, č. 7 ze dne 5. září 2012, č. 8 ze dne 20. června 2013 a č. 9 ze dne 25. června
2015.
Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle školních
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázium.
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní
zkouškou.
Charakteristika školy:
Název:
Sídlo:
IČO:
REDIZO:
Ředitel školy:
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
Webová adresa:

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava
00842761
600017508
Mgr. Ladislav Vasevič
596 116 239
info@mgo.cz
zjakfu3
http://www.mgo.cz

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117

Zřízení školy:

Gymnázium, s platností od 1. 9. 1996

Studijní obory:

7941K/41 – Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky
ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost,
č. j. 910/2009
ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro
21. století, č. j. 1373/2013
7941K/81 – Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let
ŠVP pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost,
č. j. 1206/2007
ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro
21. století, č. j. 1373/2013

Cílová kapacita:
Oborová kapacita:

22 tříd, 660 žáků
7941K/81 – 498 žáků
7941K/41 – 130 žáků

Počet žáků k 30. 9. 2015:

618 žáků

Přepočtený počet zaměstnanců:
z toho pedagogických:
ostatních:

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace

51,823
41,546
10,277
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Organizační struktura - schéma

Přátelé MGO, o. s.

Z. Ř. MGO

Ředitel školy MGO
Statutární orgán

Školská rada MGO

Z. Ř. MGO
Statutární
zástupce

Ped. rada MGO

Výchovný poradce
Správce ICT
Preventista SPJ

THP
Administrativa
Ekonomický úsek

Ved. př. kom.
sekce A

Třídní učitelé

učitelé

žáci a zákonní zástupci

Ved. př. kom.
sekce B

Technický personál
– školník údržbář

Školník
údržbář
personá
l–
školník
údržbář

Uklízečky

b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena
Informace o vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,
jsou uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Tato
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 15/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů
a výročních zpráv ve znění vyhlášek č. 225/2009 Sb. a č. 195/2012 Sb.
c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace
1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření
2. čerpání účelových dotací
2.1. výnosy v hlavní činnosti – v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele a
další poskytnuté dotace
Přímé náklady na vzdělávání
Příspěvky a dotace - MŠMT

účelový znak

Částka

Přímé náklady na vzdělávání

ÚZ 33353

24 973 000,00 Kč

Rozvojový program – „Excelence středních škol 2014“

ÚZ 33038

1 815,00 Kč

„Zvýšení platů pracovníků regionálního školství “

ÚZ 33052

577 424,00 Kč

„Zvýšení odměň. pracovníků regionálního školství v roce 2015“

ÚZ 33061

125 645,00 Kč

Přímé náklady celkem

25 677 884,00 Kč

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady
Příspěvky a dotace od zřizovatele

účelový znak

Provozní náklady
Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku“
Účelové určeno na „Podporu zabezpečení škol a školských
zařízení“

Částka

ÚZ 00001

3 291 000,00 Kč

ÚZ 00205

762 000,00 Kč

ÚZ 00206

39 000,00 Kč

Provozní náklady celkem

4 092 000,00 Kč

Partnerské projekty
Název účelové dotace

účelový znak

Částka

Bioenergetika- reg.č.CZ.1.07/2.3.00/45.0006

ÚZ 00005

450 079,61 Kč

Poznej tajemství vědy - reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0019

ÚZ 00005

131 120,17 Kč
581 199,78 Kč

Celkem

Účelové dotace – projekty neinvestiční
Název účelové dotace

účelový znak

účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č.56) na projekt „Dílny
čtenářské gramotnosti na MGO“ reg.č.CZ.1.07/1.1.00/56.1124
ÚZ 33058
účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č.57) na projekt
„Blended learning MGO“ reg.č.CZ.1.07/1.1.00/57.1273
ÚZ 33058

Částka
780 744,00 Kč
299 160,00 Kč
1 079 904,00 Kč

Celkem

Všechny příspěvky na přímé náklady, provozní náklady a neinvestiční projekty
byly vyčerpány a použity ke stanovenému účelu. Čerpání účelových dotací na
projekty je podrobně rozepsáno na str. 6 - 9.
4

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu – MŠMT
Účelové dotace ze státního rozpočtu

Přímé náklady na vzdělávání - MŠMT
účelový znak

Částka

prostředky na platy

ÚZ 33353

17 970 000,00 Kč

ostatní osobní náklady

ÚZ 33353

162 000,00 Kč

zákonné odvody

ÚZ 33353

6 165 000,00 Kč

FKSP

ÚZ 33353

179 000,00, Kč

přímý ONIV

ÚZ 33353

497 000,00 Kč

Přímé náklady celkem

24 973 000,00 Kč

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
v roce 2014 - Excelence středních škol 2014“
účelový znak

Částka

prostředky na platy

ÚZ 33038

1 344,00 Kč

zákonné odvody

ÚZ 33038

458,00 Kč

FKSP

ÚZ 33038

13,00 Kč

Přímé náklady celkem

1 815,00 Kč

Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství“
účelový znak

Částka

prostředky na platy

ÚZ 33052

427 722,00 Kč

zákonné odvody

ÚZ 33052

145 425,00 Kč

FKSP

ÚZ 33052

4 277,00 Kč

Přímé náklady celkem

577 424,00 Kč

Účelové prostředky na RP „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního
školství v roce 2015“
účelový znak

Částka

prostředky na platy

ÚZ 33061

93 070,00 Kč

zákonné odvody

ÚZ 33061

31 644,00 Kč

FKSP

ÚZ 33061

931,00 Kč

Přímé náklady celkem

125 645,00 Kč

Všechny poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33353, ÚZ 33038,
ÚZ 33052, ÚZ 33061) včetně zákonných odvodů byly vyčerpány a použity ke
stanovenému účelu.
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Vyhodnocení čerpání provozních a účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady
Název účelové dotace

účelový znak

Provozní náklady
Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku“
Účelově určeno na „Podporu zabezpečení škol a školských
zařízení“

Částka

ÚZ 00001

3 291 000,00 Kč

ÚZ 00205

762 000,00 Kč

ÚZ 00206

39 000,00 Kč

Provozní náklady celkem

4 092 000,00 Kč

Provozní dotace i všechny účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a
použity ke stanovenému účelu.
Účelové dotace – projekty neinvestiční
Účelové dotace - projekty neinvestiční
Název účelové dotace

účelový znak

účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č.56) na projekt „Dílny
čtenářské gramotnosti na MGO“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.1124
ÚZ 33058
účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č.57) na projekt
„Blended learning MGO“ reg.č.CZ.1.07/1.1.00/57.1273
ÚZ 33058

Částka
780 744,00 Kč
299 160,00 Kč
1 079 904,00 Kč

Celkem

V roce 2015 obdržela naše organizace dvě účelové dotace OP VK na projekty
neinvestiční prostřednictvím svého zřizovatele – KÚ MSK.
Název projektu OP VK: Výzva č. 56 - „Dílny čtenářské gramotnosti na MGO“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1124
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Celková výše finanční podpory: 780 744,00 Kč
V rámci projektu byly realizovány 2 klíčové aktivity.
Stručný obsah 1. klíčové aktivity – „Čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“: projekt umožnil našemu gymnáziu
zásadním způsobem zkvalitnit samotnou výuku předmětu český jazyk a literatura, a to
díky čtyřem koncepčně realizovaným čtenářským dílnám ve všech ročnících studia od
primy až po oktávy. Tematické plány čtenářských dílen byly vytvořeny tak, aby
udržitelnost projektového záměru byla dlouhodobá. Nákupem 420 tištěných knih byla
podstatně doplněna a modernizována nabídka školní knihovny, která je
neodmyslitelnou součástí komplexní přípravy žáků k maturitní zkoušce z českého
jazyka a literatury.
Projekt nám také umožnil nákup 30 ks moderních čteček a jejich využití ve výuce, a to
posouvá tradiční výuku čtenářské gramotnosti do nové, moderní dimenze.
Stručný obsah 2. klíčové aktivity – „Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro
žáky“: v rámci projektu se 40 žáků MGO zúčastnilo 6-ti denního studijního pobytu
v Berlíně. Tím se zásadně zkvalitnily nejen jazykové schopnosti žáků, ale také se
podařilo navázat řadu formálních i neformálních vazeb v cizím, pro žáky ovšem
z hlediska studia jazyka důležitém prostředí. Během vzdělávacího pobytu žáci
absolvovali výuku v jazykové škole (15 lekcí) a navštívili řadu pamětihodností
(Braniborská brána, Říšský sněm, Památník holocaustu, Olympijský stadion a Neues
Museum).
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu „Dílny čtenářské
gramotnosti na MGO“
Výnosy

Popis účetního případu

Náklady
v Kč

Příjem neinvestiční zálohy ze dne 11. 8. 2015
Nákup 30 ks čteček PocketBook Ultra 650
Nákup 420 ks knih do knihovny
Úhrada faktury za studijní pobyt v Berlíně (40 žáků)
Náklady na cestovní náhrady doprovodu (4 pedag.)
Dohody o provedení práce
Ostatní služby
Celkem

v Kč

780 744,00
134 970,00
94 810,00
482 000,00
5 904,00
48 060,00
15 000,00
780 744,00

780 744,00

Název projektu OP VK: Výzva č. 57 - „Blended learning MGO“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1273
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Celková výše finanční podpory: 299 160,00 Kč
Název klíčové aktivity: „Rozvoj individuální komunikačních dovedností
žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce“
Stručný obsah: výuka žáků formou blended learningu byla jednoznačným
studijním přínosem pro 120 zapojených žáků. Pod vedením zkušených vyučujících
studovali žáci angličtinu v systému DynEd, který je založen na ústních
komunikačních dovednostech a individuálním přístupu ke každému žákovi. Také
pro pedagogy zapojené do projektu je práce v systému DynEd značným
metodologickým obohacením a byla tak otevřena zcela nová kapitola doplňkových
forem výuky jazyka na MGO.
Celkem bylo formou blended learningové výuky ve sledovaném časovém období
říjen až prosinec 2015 připravováno 120 žáků cílové skupiny. Plně bylo využito
vybavení ICT učeben a především se uplatnilo zařízení nové multimediální učebny
cizích jazyků.
Tato forma výuky bude v naší škole využívána i po ukončení projektu a bude
nabízena jako nadstandardní forma rozvoje jazykových kompetencí žáků. Nová
metoda totiž využívá řadu atraktivních technických prostředků a je z tohoto důvodu
pro současného žáka velmi přirozená a zapadá do jeho představy o moderní formě
výuky cizích jazyků.
Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu „Blended learning
MGO“
Výnosy

Popis účetního případu
Příjem neinvestiční zálohy ze dne 18. 11. 2015
Úhrada fa – přístup k výukovému systému DynEd
Dohody o provedení práce
Ostatní náklady
Celkem
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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v Kč

299 160,00
241 903,20
57 220,00
36,80
299 160,00

299 160,00
15. 3. 2016

Partnerství v projektu OP VK s finančním příspěvkem : „Propagace a
popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti Bioenergetiky“
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0006
Doba trvání projektu: 4. 3. 2014 – 30. 6. 2015
Příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Celková výše finanční podpory za celý projekt: 21 543 271,20 Kč
Projektu se účastnilo celkem 12 partnerů.
Výše finančního příspěvku pro naši organizaci: 1 259 893,00 Kč
Pro projekt byl založen samostatný bankovní účet: 107-6742020227/0100
Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu bylo systematicky propagovat a
podporovat vzdělávání v oblasti energetického využití přírodních zdrojů pro získávání
energie. Na zapojených SŠ byly pro pedagogické pracovníky připraveny vzdělávací
aktivity (kurzy a exkurze na partnerská pracoviště vědy a výzkumu). Tři vyučující naší
školy se zúčastnili stáže na vybraných pracovištích Mendelovy university v Brně a
jeden pedagog absolvoval týdenní odbornou stáž ve společnosti Zemědělský výzkum,
s.r.o., Troubsko. Žáci MGO, zapojení do projektu, se zúčastnili v lednu 2015 exkurze
na vybraná pracoviště Asociace výzkumných organizací v Praze (Výzkumný jaderný
ústav, Výzkumný a zkušební letecký ústav, Výzkumné a testovací centrum materiálů).
Cílem druhé exkurze žáků, která proběhla v květnu 2015, byla návštěva Chmelařského
institutu v Žatci. Studenti zapojených VŠ a spolupracujících SŠ budou díky účasti v
projektu více motivováni pro pokračování ve studiu a pro vědeckou práci.
Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu „Propagace a popularizace
výzkumu a vzdělávání v oblasti Bioenergetika“ v roce 2015
Výnosy

Popis účetního případu

Náklady
v Kč

Zůstatek poskytnutých záloh z roku 2014
Příjem neinvestiční zálohy ze dne 24. 03. 2015
Příjem neinvestiční zálohy ze dne 05. 08. 2015
Doplat. v rámci závěr. monit. zprávy ze dne 17.12.2015
Úrok na bankovním účtu za 1 – 6/2015
Cestovní náhrady – odborné stáže a služební cesty
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Autobusová doprava (studenti) – přímé náklady
Občerstvení (studenti) – přímé náklady
Ubytování (studenti) – přímé náklady
Ostatní náklady
Celkem

Celková výše příjmů projektu
Celková výše výdajů projektu
Konečný zůstatek k 30. 6. 2015

v Kč

47 873,19
177 870,00
151 746,00
72 521,77
68,65
14 224,00
207 337,00
61 221,00
63 500,00
37 640,00
28 880,00
37 277,61
450 079,61

450 079,61

450 079,61 Kč
- 450 079,61 Kč
0,00 Kč

Ukončení projektu: Poskytujícím subjektem (MŠMT) nám bylo sděleno, že
závěrečná monitorovací zpráva byla schválena dne 20. 11. 2015. Všechny vynaložené
výdaje projektu byly uznány v plné výši za způsobilé.

Matiční gymnázium, Ostrava,
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Partnerství v projektu OP VK s finančním příspěvkem: „Poznej tajemství vědy“
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Doba trvání projektu: 3. 3. 2014 – 30. 6. 2015
Příjemce: Vysoká škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava
Celková výše finanční podpory: 24 855 174,80 Kč
Projektu se účastnilo celkem 14 partnerů, z toho 5 partnerů bez finančního
příspěvku a 9 partnerů s finančním příspěvkem
Výše finančního příspěvku pro naši organizaci: 239 140,00 Kč
Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet.
Stručný obsah projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím popularizačních a
vzdělávacích aktivit vytvoření spolupráce 3 generací vědců: senior expertů (zkušení
odborní pracovníci), junior expertů (mladí odborní pracovníci) a zájemců o vědu a
výzkum (žáci nebo studenti). Dále bylo účelem projektu rozvíjet a realizovat
popularizaci přírodních a technických věd zaměřených zejména na cílovou skupinu
zájemců o vědeckovýzkumnou práci a vzdělávání odborných pracovníků a
popularizátorů vědy
(pedagogů ZŠ a SŠ) v této oblasti. Naše organizace
spolupracovala při praktických aktivitách směřujících k naplnění obsahového záměru
projektu. Konkrétními aktivitami, které naše škola v projektu naplňovala, bylo
zajištění a nábor cílové skupiny pedagogů a žáků, připomínkování metodických
materiálů, které vznikly v průběhu projektu, tvorba hodnotících zpráv ze zapojení
měřící techniky, 3D tiskárny a robotické stavebnice do výuky. V rámci projektu
zpracovali vyučující naší školy, kteří byli zapojeni do projektu, 4 různé typy
výukových materiálů: Odpady – prevence vzniku odpadů (45 stran), Stavba měst a
městské stavitelství (65 stran), Počasí a podnebí pro školní mládež (47 stran), Nové
technologie v praxi – 3D tiskárny (37 stran).
Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu „Poznej tajemství vědy“
v roce 2015
Výnosy

Popis účetního případu

Náklady
v Kč

Neuhrazené náklady roku 2014 – platby ex-post
Příjem finančního příspěvku ze dne 17. 02. 2015
Příjem finančního příspěvku ze dne 16. 03. 2015
Příjem finančního příspěvku ze dne 23. 03. 2015
Příjem finančního příspěvku ze dne 05. 05. 2015
Příjem finančních příspěvků v 6/2015
Příjem finančních příspěvků po ukončení projektu
Dohody o provedení práce
Tiskové služby – tisk výstupů projektu
Nákup ostatních služeb
Celkem

Celková výše příjmů projektu
Celková výše výdajů projektu
Konečný zůstatek k 30. 06. 2015

v Kč

- 22 713,20
16 520,00
5 451,40
8 260,00
18 160,00
37 898,00
67 543,97
69 580,00
48 792,70
12 747,47
131 120,17

131 120,17

131 120,17 Kč
- 131 120,17 Kč
0,00 Kč

Ukončení projektu: Poskytujícím subjektem (MŠMT) nám bylo sděleno, že
závěrečná monitorovací zpráva byla schválena dne 29. 10. 2015. Všechny vynaložené
výdaje projektu byly uznány v plné výši za způsobilé.
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Rozbor výsledku hospodaření z vlastní činnosti – ÚZ 00005
Výnosy

Popis účetního případu
Úroky bankovních účtů
Čipy pro studenty – evidence docházky
Náhrady škod od pojišťovny
Příjem za odvoz elektro odpadu
Manipulačních poplatky – opisy vysvědčení
Ostatní příjmy – kopírování úředního spisu
Ostatní náhrady za škody
Ostatní náhrady
Čerpání rezervního fondu - dary
Čerpání rezervního fondu – zlepšený výsledek hosp.
Ostatní příjmy – věcné dary
Opravy nemovitého majetku
Odpisy DHM a DNM pořízeného z invest. transferu
Celkem

v Kč

Náklady
v Kč

Rozdíl
v Kč

6 412,12
300,00
44 788,00
494,60
3 600,00
90,00
1 876,00
1 815,00
16 301,00
77 598,80
48 616,00
0,00
161 243,40

0,00
0,00
21 730,00
0,00
0,00
0,00
1 876,00
1 815,00
16 301,00
77 598,80
48 616,00
213 136,72
161 243,40

6 412,12
300,00
23 058,00
494,60
3 600,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 213 136,72
0,00

363 134,92

542 316,92

-179 182,00

Velmi přínosné bylo pro naši organizaci zapojení do Dohody o poskytování
cash–poolingu pro obce a s nimi spjaté osoby ze dne 5. 6. 2013. Tuto dohodu uzavřela
Komerční banka, a.s. a Moravskoslezský kraj. V roce 2012 jsme obdrželi celkový
příjem za úroky bankovních účtů pouze ve výši 519,14 Kč, v roce 2013 vzrostl příjem
za úroky na bankovních účtech na částku 18 469,29 Kč a v roce 2014 činila výše
úroků na bankovních účtech 26 718,27 Kč. Dne 15. 1. 2015 jsme obdrželi informaci
z odboru financí KÚ MSK, že vzhledem k aktuální situaci na finančních trzích
neumožnila Komerční banka, a.s. setrvat na stávajících úrokových sazbách a přes četná
vyjednávání s bankou došlo v rámci Dohody o poskytování cash–poolingu k poklesu
úrokových sazeb. Tato skutečnost vedla ke značnému snížení příjmů z úroků oproti
předchozím letům. Příjmy za úroky činily v roce 2015 pouze 6 412,12 Kč.
V roce 2014 byl v naší škole zaveden nový elektronický docházkový systém,
který předává informace o příchodech a odchodech žáků do elektronické třídní knihy.
Příjmy za vydané čipy jsou v účetnictví vedeny jako záloha. Po ukončení studia má
student možnost čip vrátit a uhrazená záloha je mu vrácena zpět. Pokud dojde ale
během studia ke ztrátě čipu, je další čip žákům již prodán za částku 100,00 Kč.
V roce 2015 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem. Za první
pojistnou událost, způsobenou rozbitím izolačního trojskla ve vestibulu školy, jsme
obdrželi pojistné plnění od České pojišťovny a.s. ve výši 21 730,00 Kč.
Druhá pojistná událost byla způsobena vlastním zaviněním žákyně školy a na
opravu stolu ve vstupní hale jsme získali od cizí pojišťovny (Kooperativa pojišťovna,
a.s.) pojistné plnění ve výši 3 058,00 Kč.
Ke třetí pojistné události došlo dne 11. 12. 2015. Na parkovišti u školní jídelny
poškodil řidič, zásobující školní jídelnu ZŠ Matiční 5, elektromechanickou závoru a
zděný sloupek. Tato pojistná událost nebyla k 31. 12. 2015 cizí pojišťovnou (Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s.) odškodněna a položka je v roční závěrce vedena jako
dohadný účet aktivní ve výši 20 000,00 Kč.
Ostatní příjmy v hlavní činnosti – manipulační poplatky za opisy vysvědčení
a příjem za odevzdání odpadu do sběrny jsou ve zhruba stejné výši jako v minulých
letech a i v příštím roce očekáváme příjem ve zhruba stejné výši.
Z důvodu nedostatku provozních finančních prostředků (ÚZ 00001) byla
značná část nákladu na opravu nemovitého majetku hrazena z vlastních příjmů (ÚZ
00005).
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Věcné dary
Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO darovali
v průběhu roku 2015 žákům naší školy věcné dary v celkové hodnotě 47 116,00 Kč.
Jedná se o skleněné akvárium včetně podložky, filtrace a filtračních hmot o rozměrech
266 cm (délka) x 41 cm (šířka) x 65 cm (výška). Hodnota akvária činí 30 960,00 Kč.
Současně jsme obdrželi spotřební materiál k vybavení akvária – např. dekorační
kameny, rostliny, spínací hodiny, akvaregulátor, prodlužovací šňůru, hadici atd.
Celková hodnota spotřebního materiálu k vybavení akvária byla na základě darovací
smlouvy vyčíslena na částku ve výši 16 156,00 Kč.
Zřízení akvária přírodního typu umožní žákům pod odborným vedením
pedagogů zužitkovat vědomosti získané ve výuce a při práci ve specializovaných
kroužcích. Prostory chodby před akváriem se staly vyhledávaným relaxačním
koutkem, který využívají žáci velmi často před vyučováním nebo mezi vyučovacími
hodinami.
Rodiče žákyně našeho gymnázia darovali škole v roce 2015 mikrovlnnou
troubu v hodnotě 1 500,00 Kč. Mikrovlnná trouba slouží k tepelné úpravě obědů pro
žáky, kteří mají ze zdravotních důvodů předepsanou dietní stravu.
Partnerství v projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“
Naše škola se zapojila jako partner do projektu MSK s názvem „Podpora
jazykového vzdělávání ve středních školách“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01402. V rámci
zapojení do projektu vznikla nová multimediální učebna s moderním vybavením,
která je značným přínosem pro oživení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Velkým
přispěním je také nainstalovaný software firmy Robotel, který studentům umožňuje
vzájemnou komunikaci, nerušené plnění úkolů, nahrávání se a zpětné poslechnutí
nahrávky, ale hlavně celým propojením dovoluje vyučujícím vše diskrétně sledovat,
kontrolovat, případně se zapojit do debat, či v případě nutnosti zasáhnout a probrat
chyby individuálně přímo s jednotlivci. Další velkou výhodou je snadná manipulace
s programem, rychlé přeřazení studentů pro práci ve skupinkách, dvojicích nebo
prezentace pro celou skupinu.
V roce 2014 jsme již obdrželi v rámci tohoto projektu majetek v celkové výši
303 695,94 Kč (PC pro učitele a pro žáky – 19 ks, multifunkční zařízení – tiskárna,
skener a kopírka – 1 ks, LCD monitory – 20 ks).
Rada MSK rozhodla svým usnesením č. 66/5291 ze dne 21. 4. 2015 předat
naší organizaci k hospodaření movitý majetek ve výši 509 099,36 Kč.
Předaný majetek je podrobně popsán v následující tabulce:
Množství

Název učebních pomůcek
Software pro učitelské pracoviště firmy Robotel - DNM
Žákovské pracoviště
Učitelské pracoviště s ovládáním žákovských pracovišť
Sluchátka
Interaktivní dataprojektor
Keramická tabule jednodílná
Vizualizér
Ozvučení učebny
Katedra, skříně, žákovské lavice a židle
Pamětní deska + informační štítek

139 041,10
107 157,60
37 969,80
35 312,64
30 250,00
36 300,00
10 890,00
3 025,00
107 144,62
2 008,60

509 099,36 Kč

Celkem
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace

1 ks
18 ks
1 ks
19 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
33 ks
2 ks

Celková cena
v Kč
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Partnerství v projektu „Podpora přírodovědných předmětů“
V roce 2015 jsme byli zapojeni jako partneři i do projektu MSK “Podpora
přírodovědných předmětů“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01213. Velkým přínosem pro
naši školu bylo pořízení notebooků, interaktivního projektoru, keramické tabule a
značného množství učebních pomůcek do přírodovědných předmětů, které podstatně
zvýšily kvalitu výuky a pro studenty zatraktivnily vyučovací hodiny fyziky, chemie a
biologie.
Rada MSK rozhodla svými usneseními číslo 61/4746 ze dne 3. 2. 2015,
číslo 72/5913 ze dne 14. 7. 2015, číslo 85/6784 ze dne 8. 12. 2015 a číslo 86/6898 ze
dne 17. 12. 2015 předat naší organizaci k hospodaření movitý majetek v celkové výši
947 372,84 Kč. Předaný majetek je podrobně popsán v následující tabulce:
Množství

Název učebních pomůcek
Notebooky
Interaktivní dataprojektor - DHM
Keramická tabule s vertikálním pojezdem
Hlasovací zařízení pro 32 žáků
Výukový software
Trinokulární mikroskop
Digitální kamera 5 MPx
Digitální váha laboratorní
Software rozšířený - multilicence
Měřící rozhraní pro zapojení senzorů, s displejem
pH senzor
Senzor pohybu
Senzor síly
Senzor světla
Senzor rozpuštěného O2
Senzor plynného O2 a CO2
Čidlo EKG
Senzor intenzity magnetického pole
Barometr
Senzor napětí a proudu
Senzor vodivosti a hluku
Kolorimetr
Senzor teploty a teplotní sonda
Dvouosý akcelerometr
Senzor elektrického náboje
Senzor pro měření toku vzduchu
Digitální převodník
Senzor počasí
GPS senzor
Kolorimetr pro sledování kvality vody
Senzor tepu
Senzor krevního tlaku
Fotobrána

17 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
6 ks
4 ks
3 ks
4 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
2 ks
3 ks
4 ks
5 ks
2 ks
8 ks
3 ks
1 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks

280 163,40
64 475,77
35 174,70
39 990,50
21 054,00
26 263,05
25 053,05
8 710,79
30 709,80
114 795,12
15 599,32
11 845,90
21 690,46
2 899,16
14 696,66
22 288,20
20 473,20
5 703,94
13 159,96
19 546,34
28 943,20
11 722,48
10 285,00
13 159,96
5 423,22
31 147,82
2 899,16
9 321,84
7 787,56
6 824,40
11 722,48
11 625,68
2 216,72

947 372,84 Kč

Celkem

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace

Celková cena
v Kč
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2.2. náklady v hlavní činnosti – analýza čerpání prostředků
Přímé náklady na vzdělávání - MŠMT
účelový znak

Částka

prostředky na platy

ÚZ 33353

17 970 000,00 Kč

ostatní osobní náklady

ÚZ 33353

162 000,00 Kč

zákonné odvody

ÚZ 33353

6 165 000,00 Kč

FKSP

ÚZ 33353

179 000,00, Kč

přímý ONIV

ÚZ 33353

497 000,00 Kč

Přímé náklady celkem

24 973 000,00 Kč

Srovnání čerpání přímých dotací (ÚZ 33353) v roce 2014 a 2015
Čerpání přímých dotací na vzdělávání - MŠMT
ÚZ 33353

Rok 2014

Rok 2015
v Kč

v Kč

Platy
OPPP
Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění
Příděl do FKSP
Zákonné pojištění - Kooperativa
DDHM + DDNM - učební pomůcky
Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku
Školení a vzdělávání - DVPP
Školení a vzdělávání ostatní
Cestovní náhrady - DVPP
Cestovní náhrady - LVK a LK
Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady - ostatní
Věcná režie - stravování zaměstnanců
Osobní ochranné pracovní pomůcky + ochranné nápoje
Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost
Lékařské preventivní prohlídky
Smlouva o odměně předsedy maturitní komise

17 817 000
150 000
6 092 729
178 254
76 589
286 209
40 650
9 000
19 052
2 463
15 950
17 408
42 721
52 830
3 721
8 424
6 000
0

17 970 000
162 000
6 151 291
179 907
80 292
217 648
32 342
0
0
946
16 206
20 138
34 877
54 750
1 501
20 722
7 500
22 880

Celkem

24 819 000

24 973 000

Čerpání přímého ONIVu (ÚZ 33353) – srovnání r. 2014 a r. 2015
V roce 2015 obdržela naše organizace dotaci na přímý ONIV v hodnotě
497 000,- Kč. Ve srovnání s rokem 2014 se jednalo o snížení v částce 68 000,00 Kč.
Z této položky byly zakoupeny nové učební pomůcky v celkové výši 217 648,00 Kč.
Tuto skutečnost uvítali vyučující odborných předmětů, protože nízké dotace na přímý
ONIV v minulých letech neumožňovaly ve větším rozsahu nákup nových učebních
pomůcek. Byly zakoupeny učební pomůcky zejména do předmětů výtvarná výchova,
tělesná výchova a chemie.
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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V roce 2013 byla vynaložena na nákup učebnic pro žáky plnící povinnou školní
docházku částka ve výši 150 201,00 Kč, v roce 2014 jsme zakoupili učebnice za
40 650,00 Kč. Podařilo se nám nahradit většinu učebnic, které byly dlouholetým
používáním značně opotřebovány. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 nakoupili
učebnice pouze za 32 342,00 Kč a tento nákup nám umožnil vyměnit zbytek
poškozených učebnic do předmětů matematika, zeměpis a český jazyk.
Školení a vzdělávání DVPP (akreditovaná MŠMT) v roce 2015 nevyžadovala
finanční krytí z naší strany a byla hrazena pořádajícími organizacemi. Náklady na
školení a vzdělávání ostatní byly v roce 2015 v plné výši 16 885,00 Kč hrazeny
z provozních nákladů.
Cestovní náhrady hrazené z přímých nákladů byly v roce 2015 zhruba ve stejné
výši jako v roce 2014. Ke značnému snížení došlo u cestovních náhrad hrazených
z provozních nákladů.
Nižší vynaložené výdaje na nákup učebních pomůcek ve srovnání s rokem 2014
(snížení o 68 561,00 Kč) nám umožnily v roce 2015 uhradit odměny předsedů
maturitních komisí v plné výši z přímých nákladů. V roce 2014 byly tyto odměny
vyplaceny v plné výši z provozních prostředků.
V roce 2015 došlo k navýšení náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve
výši 12 289,00 Kč a k navýšení nákladů na lékařské preventivní prohlídky
zaměstnanců o 1 500,00 Kč. Tyto skutečnosti však nelze ovlivnit.
Nákup – DDHM a DDNM - učební pomůcky (ÚZ 33353)
Keramická pec KITTEC
Mikroskopy Olympus (8 ks)
Grafický lis
Světelná tabule – LED zobrazovač do TV
Elektrické plátno a reproduktory včetně instalace
Digitální kamera Canon LEGRIA HF R606
Webkamera Logitech Webcam C930e
Radiomagnetofony Philips AZ787 (3 ks)
Kapesní kalkulačky (30 ks)
Sady rydel na linoryt (15 ks)
Olympus – SW pro kameru
Výukový SW – zeměpis
Ostatní
Celkem

39 878,00 Kč
53 932,00 Kč
32 301,00 Kč
23 922,00 Kč
17 775,00 Kč
5 805,00 Kč
3 214,00 Kč
7 520,00 Kč
3 164,00 Kč
3 165,00 Kč
4 719,00 Kč
7 980,00 Kč
14 273,00 Kč
217 648,00 Kč

Všechny ostatní finanční prostředky, které jsme obdrželi ze státního rozpočtu
jako přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33038, ÚZ 33052, ÚZ 33061) byly v plné výši
použity na platy včetně zákonných odvodů.

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady
Název účelové dotace

účelový znak

Provozní náklady
Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku“
Účelové určeno na „Podporu zabezpečení škol a školských
zařízení“
Provozní náklady celkem

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace

Částka

ÚZ 00001

3 291 000,00 Kč

ÚZ 00205

762 000,00 Kč

ÚZ 00206

39 000,00 Kč
4 092 000,00 Kč

14

15. 3. 2016

Účelově určeno na akci s názvem “Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení“ – ÚZ 00206
Na základě vyhlášení dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol
a školských zařízení“ jsme podali v březnu 2015 žádost o poskytnutí dotace na úhradu
instalace kamerového systému. Z důvodu velmi nízké finanční částky, kterou MŠMT
na tuto akci vyčlenilo, nebyla naše škola do tohoto programu vybrána.
Z důvodu napjatého finančního rozpočtu nebylo možno uhradit náklady na pořízení
kamerového systému z vlastních zdrojů. Proto jsme velmi uvítali poskytnutí účelové
dotace s názvem „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ ve výši 39 000,- Kč
od našeho zřizovatele.
V průběhu realizace zateplení budovy školy jsme z finančních prostředků našeho
investičního fondu uhradili provedení kabeláže pro bezpečnostní kamery.
V rámci výběrového řízení byly osloveny tři firmy na dodání, instalaci a
naprogramování kamerového systému (4 ks kamer s vysokým rozlišením pro sledování
prostoru a záznamové zařízení NVR). Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena. Vítězná firma podala cenovou nabídku ve výši 39 845,00 Kč. Částka
39 000,00 Kč byla uhrazena z poskytnuté dotace a 845,00 Kč jsme pokryli
z provozních prostředků naší organizace.
Kamery snímají tyto prostory: hlavní vchod do budovy MGO, část Matiční ulice
z budovy B, část Matiční ulice z budovy C a hlavní vchod do školní jídelny. Na
recepci ve vestibulu školy vzniklo nové centrum kontroly, které umožňuje
prostřednictvím jediného pracovníka monitorovat všechna riziková stanoviště.
Kamerový monitoring zajistí lepší přehled o pohybu osob v bezprostřední blízkosti
vstupních prostor školy a umožní tak lépe bojovat s vandaly, kteří opakovaně
poškozují fasádu školy.
Účelově určeno na krytí odpisů DHM a DNM, ÚZ 00205
V roce 2015 obdržela naše organizace na krytí odpisů DHM a DNM částku ve výši
762 000,00 Kč – ÚZ 00205. Jednalo se téměř o 100% krytí nákladů na odpisy v hlavní
činnosti. Pouze náklady na odpisy ve výši 1 842,60 Kč byly uhrazeny z provozních
prostředků organizace – ÚZ 00001. V rámci doplňkové činnosti byly uhrazeny odpisy
ve výši 7 769,00 Kč – ÚZ 00005. Odpisy majetku pořízeného z investičního transferu
činily 161 243,40 Kč – ÚZ 00005.
Celková hodnota odpisů dosáhla v roce 2015 výše 932 855,00 Kč.
Nákup – DDHM provoz včetně účelové dotace s názvem „Zabezpečení škol a
a školských zařízení“ – účet 501 + účet 558
PC Barbone Fenix Gold
Datové úložiště WD My Cloud EX2
Kamerový systém včetně záznam. zařízení
Lavice a židle (17 ks) do učebny AJ
Záložní bateriový zdroj APC Smart - UPS
Dodávka a montáž reproduktorů Genius (4 ks)
Psací stůl Filip – knihovna MGO
Úklidový vozík
Zásobníky na prospekty – chodby MGO (2 ks)
Ratanové květináče – chodba MGO (5 ks)
Ostatní
Celkem
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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9 790,00 Kč
10 520,00 Kč
39 845,00 Kč
35 931,00 Kč
16 360,00 Kč
24 248,00 Kč
2 999,00 Kč
2 159,00 Kč
2 880,00 Kč
3 995,00 Kč
31 239,00 Kč
179 966,00 Kč
15. 3. 2016

Finančně náročnými položkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní
zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání výročních zpráv, povinné dokumentace
školy, tabulky apod.), jsou náklady na internet i údržbu a provoz reprografické
techniky.
Reprografická technika (údržba a provoz)
Internet ÚZ 00001

51 824,00 Kč
63 160,00 Kč

Příspěvek na provoz organizace poskytovaný zřizovatelem zohledňuje výši
základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, služeb, atd.) a
částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např.
dopad zákona č. 258/2000 Sb.).
K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje.

Náklady na provoz v tisících Kč
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Příspěvek
Vlastní
zdroje

4 011

4 138

4 152

4 228

4092

927

1 243

1 296

840

919

4 938

5 381

5 448

5 068

5011

Celkem
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5 000
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6 000
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Náklady na provoz v tisících Kč
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Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Energie

1 252

1 513

1 492

1 144

1201

457

453

265

189

494

1 709

1 966

1 757

1 333

1695

Opravy a
údržba

Celkem
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Náklady na opravy a údržbu v roce 2012
Provozní prostředky ÚZ 00001
Vlastní zdroje (ÚZ 00005)
Investiční fond – použití na opravy a udržování
Celkem

99 949,00 Kč
15 082,00 Kč
338 307,00 Kč
453 338,00 Kč

Náklady na opravy a údržbu v roce 2013
Provozní prostředky ÚZ 00001
Vlastní zdroje (ÚZ 00005)
Investiční fond – použití na opravy a udržování
Celkem

19 247,00 Kč
37 326,00 Kč
208 765,00 Kč
265 338,00 Kč

Náklady na opravy a údržbu v roce 2014
Provozní prostředky ÚZ 00001
Vlastní zdroje (ÚZ 00005)
Investiční fond – použití na opravy a udržování
Celkem

145 522,00 Kč
43 640,00 Kč
0,00 Kč
189 162,00 Kč

Náklady na opravy a údržbu v roce 2015
Provozní prostředky ÚZ 00001
Vlastní zdroje (ÚZ 00005)
Investiční fond – použití na opravy a udržování
Celkem

256 927,00 Kč
236 743,00 Kč
0,00 Kč
493 670,00 Kč

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Čerpání provozních prostředků v kalendářním roce 2014 a 2015
Provozní prostředky
ÚZ 00001

Rok 2014
v Kč

Rok 2015
v Kč

Čistící a desinfekční prostředky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 000,- Kč
Knihy
Ostatní spotřeba materiálu

53 245
84 391
33 816
139 459

54 648
60 676
17 923
109 883

501 – Spotřeba materiálu celkem
Vodné a stočné
Teplo
Elektrická energie
Plyn

310 911
78 341
741 843
322 974
1 148

243 130
89 075
747 556
363 451
1 147

1 144 306
77 176
68 346

1 201 229
185 713
71 214

511 – Opravy a údržba celkem
Cestovní náhrady zahraniční
Ostatní cestovní náhrady

145 522
102 474
1 558

256 927
51 007
9 593

512 – Cestovné celkem
Služby pošt
Telefonní poplatky
Věcná stravovací režie žáků
Nákup ostatních služeb

104 032
20 959
35 675
748 737
538 674

60 600
31 017
37 358
738 397
566 098

1 344 045

1 372 870

521 – Mzdové náklady - správa majetku FaMa+
Zdravotní a soc. pojištění – maturitní komise
Zdravotní a soc. pojištění – správa majetku FaMa+

0
7 999
0

25 185
0
8 563

524 – Zákonné sociální pojištění
Příděl do FKSP
Ochranné pomůcky a nápoje
Služby školení a vzdělávání - ostatní
Preventivní lékařské prohlídky

7 999
0
0
6 791
800

8 563
331
5 617
16 885
1 752

527 – Zákonné sociální náklady
Mzdové náklady členů maturitní komise
Technické zhodnocení majetku do 40 000,- Kč

7 591
23 671
0

24 585
0
9 064

549 – Ostatní náklady z činnosti

502 – Spotřeba energie celkem
Opravy a údržba nemovitého majetku
Ostatní opravy

518 – Ostatní služby celkem

23 671

9 064

551 - Odpisy dlouhodobého majetku
DDHM nad 3 000,- Kč – výpočetní technika
Ostatní DDHM nad 3 000,- Kč

0
0
275 771

1 842
9 790
70 500

558 – Náklady z pořízení DDHM a DDNM

275 771

80 290

569 – Ostatní finanční náklady

6 000

5 500

591 – Daň z příjmu úroků

5 152

1 215

3 375 000

3 291 000

Celkem

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Spotřeba materiálu
Náklady na nákup čistících a desinfekčních prostředků jsou v roce 2015
zhruba ve stejné výši jako v roce předchozím. Z důvodu zprovoznění nového
nákupního portálu MSK předpokládáme v roce 2016 nižší náklady na pořízení čistících
a desinfekčních prostředků. Ke značnému snížení nákladů došlo ve srovnání s rokem
2014 u nákupu knih. Toto snížení bylo kompenzováno nákupen 420 ks knih v rámci
projektu OP VK s názvem „Dílny čtenářské gramotnosti na MGO“. Celkové snížení
nákladů účtu s názvem spotřeba materiálu je způsobena hlavně nižšími náklady na
nákup kancelářských potřeb, nákup DDHM do 3 000,00 Kč a na pořízení učebních
pomůcek, které nejsou evidovány v podrozvaze. Všechny ostatní položky účtu číslo
501 – Spotřeba materiálu jsou ve zhruba stejné výši jako v roce 2014.
Spotřeba energie
Náklady na vodné a stočné se oproti roku 2014 zvýšily o 10 734,00 Kč.
Jedním z důvodů zvýšení nákladů je změna ceny za 1 m3 z 73,81 Kč na 74,64 Kč.
Dalším důvodem jsou rozsáhlé stavební úpravy (výměna oken, zateplení obvodového
pláště budovy školy, celková rekonstrukce posluchárny chemie), které v roce 2015
v naší škole probíhaly a vyžádaly si následně zvýšené nároky na úklidové práce.
Za elektrickou energii jsme uhradili v roce 2015 o 40 477,00 Kč více než v roce
2014. Hlavním důvodem navýšení bylo pořízení (v rámci několika projektů OP VK
nebo zakoupením) cca 100 ks různých elektrických spotřebičů – např. počítače,
notebooky, interaktivní dataprojektory, server, datové úložiště a keramická pec.
Rozpočet naší školy nejvíce zatěžují náklady za odběr tepla – dodavatel Veolia
Energie ČR. Cena za 1 GJ byla v roce 2015 oproti roku 2014 nepatrně snížena. V roce
2014 činila tato cena 474,72 Kč za 1 GJ a v roce 2015 byla snížena na 470,00 Kč.
Díky maximální hospodárnosti se nám podařilo i přes výše popsané rozsáhlé stavební
úpravy navýšit spotřebu tepla ve rovnání s rokem 2014 jen o 5 713,00 Kč.
Opravy a udržování
V průběhu
roku 2015 jsme uhradili z provozních prostředků náklady na
opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku v celkové hodnotě 256 927,00 Kč.
Jedná se o nárůst ve výši 111 405,00 Kč oproti roku 2014. Kč. Navýšení vynaložených
nákladů na opravy bylo umožněno úsporou v čerpání nákladů účtu 501 – Spotřeba
materiálu.
Cestovné
V roce 2015 jsme uhradili náklady na cestovné z provozních prostředků pouze
ve výši 60 600,- Kč. Jednoznačným důvodem úspory ve výši 43 432,00 Kč oproti roku
2014 je snížení nákladů na zahraniční pracovní cesty.
Ostatní služby
Celkové náklady na ostatní služby byly v roce 2015 ve zhruba stejné výši jako
v roce 2014. Značný rozdíl byl vyčíslen pouze u nákladů na poštovní služby – jednalo
se o nárůst ve výši 10 058,00 Kč, který byl zapříčiněn enormním navýšením počtu
uchazečů o studium na naší škole. Z tohoto důvodu byly značně navýšeny náklady na
poštovné – zasílání pozvánek k přijímacímu řízení a rozhodnutí o výsledku
přijímacího řízení.
Mzdové náklady – správa majetku FaMa+
V roce 2014 byly mzdové náklady (včetně zákonných odvodů) pro pracovnice
ekonomického úseku, které se podílely na zavádění nového systému správy majetku
prostřednictvím softwaru FaMa+ (Projekt Facility management) v naší organizaci,
hrazeny ze samostatné účelové dotace (ÚZ 00203). Na základě rozhodnutí zřizovatele
byly v roce 2015 hrazeny tyto výše uvedené výdaje z provozních prostředků.
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Náklady na pořízení DDHM a DDNM
Hlavním důvodem snížení provozních nákladů v částce 195 481,00 Kč na
pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo přiznání účelově určené
dotace na akci s názvem Speciální skříňky (nahrazující stoly) + židle do laboratoře
biologie ve výši 200 000,00 Kč v roce 2014. V roce 2015 nám žádná obdobná dotace
přidělena nebyla.
Daň z příjmu úroků
Z důvodu značného poklesu bankovních úrokových sazeb došlo v roce 2015 i
k poklesu příjmů z úroků bankovních účtů a současně došlo i ke snížení daně z příjmu
úroků.
Čerpání provozních prostředků ÚZ 00001 v roce 2015
Na rok 2015 byl organizaci stanoven hospodářský výsledek 0 Kč.
Důsledným uplatněním úsporných opatření (vyhlašování výběrových řízení, provádění
cenového průzkumu, porovnávání cen na internetu, používání Nákupního portálu
kraje, využívání množstevních slev, šetření energiemi, stanovení limitu cestovních
nákladů na jednotlivce při výletech a exkurzích, upřednostnění školení a seminářů
v Ostravě atd.) bylo tohoto hospodářského výsledku z příspěvku zřizovatele dosaženo.
2.3. výsledek hospodaření – rozbor výsledku hospodaření v hlavní a DČ

Výnosy

v tisících Kč
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2015
hlavní
doplňková
ukazatel
celkem
činnost
činnost
1
2
3

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (602)
0,09
z toho: poplatky - zkoušky z francouzského jazyka DELF
0
výnosy ze služeb spojené s pronájmem
výnosy z prodeje služeb – vydání kopie úřed. spisu
0,09
Provozní dotace (672)
31 592,23
z toho: příspěv. na provoz od zřizov. (672 0400, 0401, 0402 ) 4 092,00
příspěvek ze SR přes rozpočet zřizovatele
(672 00501, 0506, 0507, 0508)
25 677,88
časové rozpuštění IT (672 0300, 0302, 0303, 0304)
161,24
Projekt OP VK „Výzva číslo 56“ (672 0509)
780,75
Projekt OP VK „Výzva číslo 57“ (672 0509)
299,16
Partnerství v projektu BIOENERGETIKA (672 0900)
450,08
Partnerství v projektu VĚDA (672 0901)
131,12
Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662)
201,80
z toho: pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)
čerpání rezervního fondu - ZVH
77,60
čerpání rezervního fondu - dary
16,30
náhrady škod od pojišťoven
44,79
manipulační poplatky – opisy vysvědčení
3,60
ostatní výnosy – hmotné dary
48,62
úroky bankovních účtů
6,41
ostatní výnosy
4,48

368,46
368,55
3,02
3,02
365,44
365,44
0
0,09
0 31 592,23
4 092,00

výnosy celkem

555,41 32 349,53

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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25 677,88
161,24
780,75
299,16
450,08
131,12
186,95
388,75
186,95
186,95
77,60
16,30
44,79
3,60
48,62
6,41
4,48
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v tisících Kč
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2015
hlavní činnost
Ukazatel

Spotřeba materiálu (501

Příspěvky
zřizovatele

Projekt
OP VK
Výzva
čís. 57

107,41

Partnerský
projekt
„Bioenergetika“

Partnerský
projekt
„Věda“

18,40

2,59

17,66

Hlavní
činnost
celkem

Doplňková
činnost

Hlavní +
doplňková
činnost
celkem

450,29

450,29

32,34

32,34

knihy a předplatné časopisů

35,17

35,17

35,17

knihy zařazené do knihovny

0,32

95,13

95,13

materiál pro výuku a učební pomůcky neevidované v podrozvaze

7,22

94,81

7,22

7,22

33,70

33,70

kancelářské potřeby

22,75

čistící a desinfekční prostředky

54,65

54,65

54,65

nákup lavic a židlí do učebny anglického jazyka

25,39

25,39

25,39

DDHM – provoz do 3 000,- Kč

35,93

50,03

50,03

DDHM – učební pomůcky do 3 000,- Kč

28,39

28,39

28,39

ostatní spotřeba materiálu

62,07

Spotřeba energie (502)
z toho: teplo, TUV
elektrická energie
vodné a stočné
plyn
Opravy a udržování (511)

8,36

2,59

12,60

1,50

10,04

16,16

88,27

88,27

1 201,23

1 201,23

364,54

1 565.77

747,56

747,56

167,20

914,76

363,45

363,45

118,16

481,61

89,07

89,07

79,18

168,25

1,15

1,15

1,15

236,74

493,67

493,67

256,93

z toho: výměna dvoukřídlých vrat – požární vjezd do atria budovy školy

60,84

60,84

60,84

výměna 5 ks dveří včetně zárubní – 1. patro

48,70

48,70

48,70

oprava 4 ks vestavěných skříní v kmenových třídách

32,80

32,80

32,80

výměna pylonové tabule v posluchárně chemie

21,79

21,79

21,79

nátěr topných těles

19,40

19,40

19,40
32,25

opravy podlahy v ředitelně a kabinetu tělesné výchovy

32,25

32,25

oprava mycího pracoviště v posluchárně chemie

20,45

20,45

20,45

257,44

257,44

152,90

152,90

34,88

34,88

19,62

19,62

77,06

77,06

ostatní opravy a údržba movitého a nemovitého majetku
Cestovné (512)
z toho: tuzemské služební cesty – doprovod žáků – LVK , LK

204,23

53,21

132,77

5,91

14,22

34,88

tuzemské služební cesty – doprovod žáků – exkurze

16,21

zahraniční služební cesty – doprovod žáků

71,15

ostatní cestovní náhrady

10,53

Služby (518)
z toho

Ostatní
náklady
včetně
čerpání
fondů

32,34

z toho: učebnice poskytované bezplatně

304,23

Projekt
OP VK
Výzva
čís. 56

1 385,56

3,41
5,91
10,81
497,00

241,94

21,34

148,90

58,95

0,44

0,15

18,12

2 350,47

21,34
3,92

2 354,39

poštovní služby

36,54

telefonní poplatky

37,36

telekomunikace - internet

63,16

63,16

63,16

DDNM + upgrade + SW služby

85,52

85,52

85,52

likvidace odpadů

58,62

58,62

58,62

revize a odborné prohlídky

29,27

29,27

29,27

věcná režie stravování žáků

738,40

738,40

738,40

ubytování, občerstvení a doprava žáků v rámci projektů OP VK
ostatní služby
Mzdové náklady (521)
z toho: mzdové náklady MŠMT - ÚZ 33353, ÚZ 33052, ÚZ 33061
mzdové náklady MŠMT - ÚZ 33038 (Excelence)
mzdové náklady MŠMT - ÚZ 33353 (dohody o provedení práce)

36,54

482,48

37,95

87,35

36,54
0,90

569,83

336,69

14,52

241,94

61,11

58,80

18 700,04

48,06

57,22

207,34

69,58

18,12

731,18

38,85

569,83
3,02

734,20

19 082,24

19 082,24

18 490,79

18 490,79

18 490,79

1,34

1,34

1,34

162,00

162,00

162,00

mzdové náklady - samostatné projekty + partnerství v projektech

382,20

382,20

mzdové náklady - zavádění správy majetku – SW FaMa+

25,19

25,19

25,19

náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

20,72

20,72

20,72

Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527)
z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění (524)
povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525)

48,06

57,22

207,34

69,58

6 691,13

61,22

6 752,35

6 752,35

6 337,38

61,22

6 398,60

6 398,60

80,29

80,29

80,29

185,46

185,46

185,46

příspěvek na stravování zaměstnanců (527)

54,75

54,75

54,75

školení a vzdělávání (527)

16,88

16,88

16,88

lékařské preventivní prohlídky (527)

9,25

9,25

9,25

osobní ochranné pomůcky (527)

7,12

7,12

příděl do FKSP (527)

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)

763,84

Náklady na nákup DDNM a DDHM (558)

295,48

122,37

z toho: nákup nábytku do posluchárny chemie
nákup keramické pece do výtvarného ateliéru
ostatní pořízení DDNM a DDHM
Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 54x, 56x, 59x)
z toho: smlouva o odměně předsedy maturitní komise
náklady celkem
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925,08

108,55

526,40

526,40

77,60

77,60

77,60

39,89

nákup čteček – 30 ks

122,37
255,59

7,12

161,24

932,85

39,89

39,89

122,37

122,37

286,54

286,54

38,67

38,67

38,67

22,88

22,88

29 769,88

30,95

7,77

780,75

21

299,16

450,08

131,12

542,31

31 973,30

22,88
376,23
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32 349,53

Přehled výsledku hospodaření v hlavní činnosti
Popis účetního případu
ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání
ÚZ 33038 – Excelence středních škol 2014
ÚZ 33052 – Zvýšení platů pracov. regionál. škol.
ÚZ 33061 – Zvýšení odměňování pracov. reg. škol.
ÚZ 00001 – Provozní náklady
ÚZ 00205 – Účelově určeno – odpisy DHM, DNM
ÚZ 00206 – Účelově určeno – Zabezpečení škol
ÚZ 33058 – Projekt OP VK „Výzva č. 56“
ÚZ 33058 – Projekt OP VK „Výzva č. 57“
ÚZ 00005 – Partnerský projekt Bioenergetika
ÚZ 00005 – Partnerský projekt Poznej tajem. vědy
ÚZ 00005 – Vlastní zdroje
Celkem

Výnosy
v Kč

Náklady
v Kč

Rozdíl

24 973 000,00
1 815,00
577 424,00
125 645,00
3 291 000,00
762 000,00
39 000,00
780 744,00
299 160,00
450 079,61
131 120,17
363 134,92

24 973 000,00
1 815,00
577 424,00
125 645,00
3 291 000,00
762 000,00
39 000,00
780 744,00
299 160,00
450 079,61
131 120,17
542 316,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-179 182,00

31 794 122,70

31 973 304,70

-179 182,00

v Kč

Přehled výsledku hospodaření v doplňkové činnosti
Popis účetního případu
DČ – zkoušky z francouzského jazyka DELF
DČ – pronájem majetku (bez pronájmu tělocvičen)
DČ – pronájem tělocvičen
Celkem

Výnosy
v Kč

Náklady
v Kč

Rozdíl

3 680,00
458 494,99
93 240,00

3 262,00
301 674,99
71 296,00

418,00
156 820,00
21 944,00

555 414,99

376 232,99

179 182,00

v Kč

Přehled výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti
Popis účetního případu
Hlavní činnost – rekapitulace za celou organizaci
Doplňková činnost – rekapitulace za celou
organizaci
Celkem

Výnosy
v Kč

Náklady
v Kč

Rozdíl

31 794 122,70

31 973 304,70

-179 182,00

555 414,99

376 232,99

179 182,00

32 349 537,69

32 349 537,69

0,00

v Kč

Nejdůležitější zdroj příjmů v hlavní činnosti naší organizace tvořily dotace a
příspěvky MŠMT na přímé náklady (ÚZ 33353, ÚZ 33038, ÚZ 33052, ÚZ 33061),
dotace a příspěvky od zřizovatele (ÚZ 00001, ÚZ 00205 a ÚZ 00206), finanční
prostředky v rámci
neinvestičních projektů
OP VK, které jsme obdrželi
prostřednictvím zřizovatele (Výzva č. 56 - ÚZ 33058 a Výzva č. 57 - ÚZ 33058) a
finanční příspěvky přijaté v rámci partnerských projektů Bioenergetika a Poznej
tajemství vědy (ÚZ 00005). K 31. 12. 2015 byly všechny čtyři výše uvedené projekty
OP VK ukončeny a z tohoto důvodu předpokládáme v roce 2016 nižší příjmy
finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů než v roce 2015. Zapojením do
projektů OP VK se nám totiž v roce 2015 podařilo získat finanční částku v celkové
výši 1 661 103,78 Kč.
Vedle příjmů od MŠMT, zřizovatele a příjmů v rámci projektů OP VK jsme
vykázali v hlavní činnosti i příjmy z vlastní činnosti. Jednalo se o příjmy z úroků na
bankovních účtech, příjmy v souvislosti s prodejem čipů pro žáky (evidence
docházky), náhrady škod od pojišťovny, příjem za odvoz elektro odpadu, manipulační
poplatky za opisy vysvědčení a příjmy za kopírování úředních spisů. Celkově dosáhly
příjmy z vlastní činnosti částku ve výši 33 954,72 Kč.
Matiční gymnázium, Ostrava,
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Výše vlastních příjmů v hlavní činnosti je v roce 2015 ve zhruba stejné výši
jako v minulém roce a i v dalších letech předpokládáme obdobnou výši příjmu.
Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vykázán z důvodu úhrady
oprav nemovitého majetku z vlastních zdrojů v celkové výši 213 136,72 Kč (ÚZ
00005). V této částce nákladů na opravy nemovitého majetku z vlastních zdrojů je
zahrnuta výměna dvoukřídlých vrat – vjezd do atria školy, celková oprava 5 ks dveří
včetně zárubní, oprava elektroinstalace v budově školy, výměna pylonové tabule
v posluchárně chemie, oprava 4 ks vestavěných skříní v kmenových třídách a nátěr
topných těles. Použití vlastních zdrojů na opravy nemovitého majetku výrazně přispělo
ke zlepšení technického stavu budovy školy.
Financování oprav nemovitého majetku z vlastní činnosti zapříčinilo mínusový
výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši -179 182,00 Kč. Tento mínusový
výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl následně kompenzován kladným
výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.
V doplňkové činnosti tvořily hlavní zdroj příjmů v roce 2015 příjmy za pronájem
nemovitosti. Celkový hospodářský výsledek z pronájmů nemovitého majetku včetně
pronájmů tělocvičen činil po odečtení nákladů 178 764,00 Kč. Dalším zdrojem příjmů
v doplňkové činnosti byla organizace zkoušek z francouzského jazyka DELF. Tato
činnost přinesla naší škole zisk ve výši 418,00 Kč.
V hlavní činnosti vykázala naše organizace záporný hospodářský výsledek ve
výši -179 182,00 Kč. V doplňkové činnosti činil dosažený kladný hospodářský
výsledek částku ve výši 179 182,00 Kč.
Za rok 2015 byl v naší organizaci vykázán celkově za hlavní a doplňkovou
činnost nulový hospodářský výsledek.
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, zahraniční pracovní cesty
Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2015 činily 18 492 136,- Kč
(nárůst o cca 3,15 % proti roku 2014). Byly tvořeny prostředky na platy ÚZ 33353 ve
výši 17 970 000 Kč, prostředky na RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství“ ÚZ 33052 ve výši 427 722 Kč, prostředky na RP „Zvýšení odměňování
pracovníků regionálního školství v roce 2015“ ÚZ 33061 ve výši 93 070 Kč a
prostředky na RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 –
Excelence středních škol 2014“ ÚZ 33038 ve výši 1344 Kč. Ostatní platby za
provedené práce činily celkem 162 000,- Kč.
Průměrný plat ve sledovaném období vzrostl u pedagogických zaměstnanců
na 32 478,- Kč (nárůst o cca 1,49 %), u ostatních zaměstnanců na 18 652,- Kč (nárůst o
cca 4,93 %).
Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k jeho překročení ani nedočerpání
nedošlo.

Vývoj platů a jejich nenárokových složek celkem
Rok
Průměrný plat učitele
Nenároková složka platu učitele
Podíl nenárokové složky platu učitele v %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27 829

29 300

29 141

30 272

32 001

32 478

4 226
15,19

4 033
13,76

3 158
10,84

5 092
16,82

6 188
19,34

6 273
19,32

15 810

15 778

14 798

15 980

17 776

18 652

Nenároková složka platu nepedagogického
pracovníka

2 260

2 422

1 398

2 293

3 447

3 817

Podíl nenárokové složky platu
nepedagogického pracovníka v %

14,29

15,35

9,47

14,35

19,39

20,46

Průměrný plat nepedagogického pracovníka
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Průměrný měsíční plat učitele
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Průměrný plat nepedagogického
pracovníka
Nenároková složka platu
nepedagogického pracovníka

Rok

Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za prezentaci školy na veřejnosti
(výsledky v soutěžích, organizaci akcí se žáky, organizaci Dne otevřených dveří,
organizaci reprezentačního plesu školy, přípravu, organizační zabezpečení a realizaci
vlastních odborných projektů s vybranými žáky Matičního gymnázia atd.).
Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních
povinností při realizaci údržby a oprav zejména za vzorné plnění mimořádných a
rozsáhlých úkolů vzniklých s generální rekonstrukcí MGO (zateplení, výměna oken,
malování).
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Vývoj nárokových a nenárokových složek platů

Nenároková složka platu

2010
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2013
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Nároková složka nepedagogického pracovníka
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13 400
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14 835
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Zahraniční pracovní cesty
Zahraniční studijní pobyty, lyžařské výcvikové kurzy i cyklistické kurzy jsou
žáky a rodiči velmi oblíbeny. Žáci mají při výjezdech do zahraničí možnost použít
(mnohdy poprvé v životě) v praxi cizí jazyk, seznámí se s novým kulturním prostředím
a získají nové poznatky, které následně zúročí ve vyučovacích hodinách cizích jazyků,
dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.
Zaměření zahraničních studijních pobytů, lyžařských výcvikových kurzů i
cyklistických kurzů je v souladu se schváleným ŠVP Matičního gymnázia. Lyžařské
výcvikové kurzy probíhají v rakouských Alpách a pořádáme je zde z důvodu mnohem
větší pravděpodobnosti příznivých klimatických podmínek než v tuzemsku.
V roce 2014 došlo ke značnému navýšení nákladů na zahraniční pracovní
cesty. Po vyhlášení úsporných opatření se nám podařilo v roce 2015 snížit náklady na
zahraniční pracovní cesty o 48 737,00 Kč ve srovnání s rokem 2014.
Náklady na zahraniční pracovní cesty v roce 2014
Pedagogický doprovod – lyžařský výcvikový kurz
Pedagogický doprovod – cyklistický kurz
Pedagogický doprovod – studijní pobyty
Celkem

19 860,00 Kč
13 376,00 Kč
86 646,00 Kč
119 882,00 Kč

Náklady na zahraniční pracovní cesty v roce 2015
Pedagogický doprovod – lyžařský výcvikový kurz
Pedagogický doprovod – cyklistický kurz
Pedagogický doprovod – studijní pobyty
Celkem

19 746,00 Kč
11 692,00 Kč
39 707,00 Kč
71 145,00 Kč

4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi
schváleným plánem a skuteč. činí více/méně než 10% ( Tab. č. 2 příl. č. 2)
Komentář k účtu 511 – Opravy a udržování
Plán: 250,00 tis., skutečnost: 493,67 tis., rozdíl: + 243,67 tis.
Důslednou snahou o maximální hospodárnost se nám podařilo v roce 2015 uspořit
značnou část původně plánovaných nákladů v hlavní činnosti – provoz (jedná se o účty
číslo 501 – spotřeba materiálu, 502 – spotřeba energie, 518 – služby). Tato úspora nám
umožnila navýšení provozních nákladů na opravy a údržbu o 156,93 tis. ve srovnání
s původním plánem. Dalším důvodem navýšení skutečných nákladů na opravy bylo
použití hospodářského výsledku z doplňkové činnosti na údržbu a opravy majetku.
Komentář k účtu 512 – Cestovné
Plán: 183,00 tis., skutečnost: 152,90 tis., rozdíl: - 30,11 tis.
Jednoznačným důvodem poklesu nákladů na cestovné je snížení vynaložených
finančních prostředků na zahraniční pracovní cesty pedagogů v roce 2015.
Komentář k účtu 518 – Ostatní služby
Plán: 1 771,03 tis., skutečnost: 2 354,39 tis., rozdíl: + 583,36 tis.
V době zpracování návrhu Plánu nákladů a výnosů na rok 2015 jsme neměli informace
o přidělení finančních prostředků v rámci dvou projektů OP VK (Výzva číslo 56 a
Výzva číslo 57). V rámci Výzvy č. 56 jsme vynaložili za úhradu nákladů spojených se
studijním pobytem žáků v Berlíně 482,00 tis. a v rámci Výzvy č. 57 byl uhrazen
přístup k výukovému systému DynEd v částce 241,90 tis. Na druhé straně došlo
k úspoře nákladů na ostatní služby hrazené z provozních nákladů a nákladů hrazených
z ostatních zdrojů (tyto úspory byly použity na opravy nemovitého majetku).
Komentář k účtu 527 – Zákonné sociální náklady
Plán: 310,25 tis., skutečnost: 273,46 tis., rozdíl: - 36,79 tis.
Hlavním důvodem snížení vynaložených finančních prostředků na zákonné sociální
náklady byly nižší náklady na školení a vzdělávání než v roce 2014 (o 17,95 tis.).
Matiční gymnázium, Ostrava,
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V roce 2015 nedošlo k většímu počtu význačných změn v legislativě a snížil se proto
počet zájemců o semináře a školení. Z důvodu úspor se mnohdy zaměstnanci rozhodli
místo účasti na školení zakoupit odbornou literaturu.
Komentář k účtu 549 – Ostatní náklady z činnosti
Plán: 25,00 tis., skutečnost: 31,94 tis., rozdíl: + 6,94 tis.
Rozdíl mezi plánovanou částkou nákladů a skutečnými náklady vznikl z důvodu
provedení technického zhodnocení majetku. Tento náklad nebylo možno v době
zpracování plánu předvídat.
Komentář k účtu 551 – Odpisy
Plán: 810,88 tis., skutečnost: 932,86 tis., rozdíl: + 121,98 tis.
V době zpracování návrhu plánu na rok 2015 nám nebylo známo přesné datum
začátku odepisování technického zhodnocení budovy v rámci akce Zateplení MGO.
Dle informací zřizovatele mělo dojít k zařazení technického zhodnocení do používání
až v 11/2015. Všechny podklady pro vyúčtování dotace byly zpracovány dříve, než se
původně předpokládalo a dle pokynu zřizovatele jsme již od 8/2015 provedené
technické zhodnocení budovy v celkové výši 23 529 598,87 Kč začali odepisovat.
Z tohoto důvodu došlo k navýšení nákladů na odpisy oproti původnímu plánu.
Komentář k účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Plán: 354,41 tis., skutečnost 526,41 tis., rozdíl: + 172,00 tis.
Hlavním důvodem navýšení nákladů byl nákup 30 ks čteček (122,37 tis.) pořízených
v rámci projektu OP VK „Výzva č. 56“ a nákup kamer (38,36 tis.) zakoupených z
finančních prostředků účelové dotace „Podpora zabezpečení škol“. V době zpracování
návrhu plánu na rok 2015 nám nebyly známy informace o výše uvedených projektech.
Komentář k účtu 591 – Daň z příjmů
Plán: 1,76 tis., skutečnost: 1,22 tis., rozdíl: - 0,54 tis.
V roce 2015 došlo vzhledem ke změně situace na finančních trzích k velmi výraznému
snížení příjmů z úroků oproti roku 2014. Z tohoto důvodu došlo i ke značnému
poklesu daně z příjmů úroků.
Komentář k účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb
Plán 315,20 tis. skutečnost 368,55 tis., rozdíl: + 53,35 tis.
Hlavním důvodem navýšení výnosů z prodeje služeb je změna konfigurace základnové
stanice (zvýšení kapacity anténních stožárů a napájecích zdrojů) umístěné na střeše
budovy školy. Následně došlo u nájemce Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
ke značnému navýšení výnosů z prodeje služeb za odběr elektrické energie.
Komentář k účtu 648 – Čerpání fondů
Plán: 350,00 tis., skutečnost 93,90 tis., rozdíl: - 256,10 tis.
Díky úsporám v hlavní činnosti (provozní i přímé náklady) se nám podařilo snížit
plánované čerpání fondů. Tuto úsporu v hlavní činnosti jsme použili na úhradu
provozních výdajů místo původně plánovaného čerpání fondů. U fondu investic tato
úspora činila 150,00 tis. a u rezervního fondu činila úspora 106,10 tis. ve srovnání
s původním plánem nákladů a výnosů.
Komentář k účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti
Plán: 0,00 tis, skutečnost 101,49 tis., rozdíl: + 101,49
V době zpracování návrhu plánu nákladů a výnosů na rok 2015 nám nebyly známy
žádné informace o případných možných příjmech náhrad škod od pojišťoven a ani
jsme neměli žádné konkrétní informace o věcných darech, které by měly být naší
organizaci darovány v průběhu roku 2015.
Komentář k účtu 662 – Úroky
Plán: 4,50 tis., skutečnost 6,41, rozdíl: - 1,91 tis.
Vzhledem ke změně situace na finančních trzích došlo v roce 2015 k velmi výraznému
poklesu úrokových sazeb. Tato skutečnost vedla v roce 2015 (přijaté úroky 6,41 tis.)
ke značnému snížení příjmu z úroků oproti roku 2014 (přijaté úroky 26,72 tis.).
Z tohoto důvodu bylo obtížné stanovit plánovanou výši příjmu z úroků v roce 2015.
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5. péče o spravovaný majetek


Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření

Matiční gymnázium má na základě zřizovací listiny ZL/017/2001 ve své
správě budovu s č.p./č.e. 2565/25 (parcelní číslo 653/1) a budovu bez č.p./č.e (parcelní
číslo 651/8) na katastrálním území Moravská Ostrava. Naší organizaci byly
zřizovatelem předány k hospodaření i pozemky s parcelními čísly 651/2, 651/4
(ostatní plocha) a s parcelními čísly 653/1 a 651/8 (zastavěná plocha a nádvoří).


Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok 2015
KRYTÍ MAJETKOVÝCH FONDŮ
v Kč
k 31. 12. 2015
Fond
zůstatek

Fond dlouhodobého majetku
(účty 401 0901, 02xx) + zůstatek
účtu dotace na pořízení DM
(účet 403) – účet 406

Fond oběžných aktiv

kryto

50 325 674,42
10 095,58

50 325 674,42
23 064,96
14 930,00
0,00
- 27 899,38
10 095,58

dlouhodobý majetek – účtov. třída 0
materiál na skladě
hotovost v pokladně
ceniny
část rozdílu mezi pohledávkami a
závazky ve výši 27 899,38 Kč
je kryta materiálem na skladě
celkem

Fond oběžných aktiv má po celé účetní období konstantní hodnotu.
Organizace v průběhu celého roku 2015 zodpovědně spravovala svěřený majetek.
Omezené provozní prostředky umožnily provést pouze nezbytně nutnou údržbu
a opravy.
Opravy a udržování – hrazeno z provozních prostředků (ÚZ 00001)
Oprava podlahy v ředitelně a v kabinetu TV
32 252,00 Kč
Celková oprava a seřízení školních hodin
25 096,00 Kč
Oprava mycího pracoviště v posluch. chemie
20 455,00 Kč
Oprava přívodu vody do výměníkové stanice
13 250,00 Kč
Opravy elektro včetně výměny bojlerů (2ks)
30 430,00 Kč
Opravy rozvodů odpadů + další instalatérské práce
17 194,00 Kč
Oprava dlažby ve školní kuchyni
11 950,00 Kč
Oprava kopírovacího stroje TA Triumph
12 472,00 Kč
Ostatní opravy a údržba
93 827,69 Kč
Celkem
256 926,69 Kč
Opravy a udržování – hrazeno z vlastních zdrojů (ÚZ 00005)
Výměna dvoukřídlých vrat – vjezd do atria
Výměna 5 ks původ. dveří včetně obložení zárubní
Oprava 4 ks vestavěných skříní v kmenových třídách
Opravy elektro rozvodů v budově školy
Výměna pylonové tabule v posluchárně chemie
Ostatní opravy a údržba včetně pojistného plnění
Celkem
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60 842,00 Kč
48 703,00 Kč
32 800,00 Kč
29 606,00 Kč
21 790,00 Kč
43 001,72 Kč
236 742,72 Kč
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Tvorba Investičního fondu v tisících Kč
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

617
581
31

667
625
37

831
763
4

906
839
0

933
762
2

Kryto doplňkovou činností

5

5

7

7

8

Odpisy majetku
pořízeného z inv. transferu

0

0

57

60

161

Ztráta

0

0

0

0

0

Stanovené odpisy
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Investice a použití Investičního fondu v tisících Kč
Rok

2011

2012

2013

2014

KÚ MSK
vč. OPVK

5 179

949

2 113

1000

0

Invest. fond

1 091

740

1 078

859

691

6 270

1 689

3 191

1859

691

Celkem

2015

Investice a použití Investičního fondu v tisících Kč
6 000
5 179
5 000
KÚ MSK vč. OPVK

4 000

Invest. fond

3 000
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2 000
1 091
1 000
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1000 859
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0

0
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Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě
Naše škola byla KÚ MSK zařazena mezi organizace, které byly zapojeny
v projektu Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných
Moravskoslezským krajem – III. etapa. Investiční akce „Zateplení Matičního gymnázia
v Ostravě“ byla zahájena dne 5. 11. 2014 a ukončena 17. 5. 2015. Navrhované
opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy pavilonu C včetně
spojovacího krčku a výměně oken. Realizací tohoto projektu má dojít dle závěrů
zpracovaného energetického auditu budovy k úspoře energie cca 2 145 GJ za rok.
Objekt Matičního gymnázia se skládá ze tří navzájem navazujících a
propojených budov (A, B, C) postavených v 60 – tých letech minulého století. Hlavní
školní budova se skládá z pavilonů A + B, které jsou spojovacím krčkem propojeny
s budovou C. V budově C je umístěna školní jídelna a tělocvičny.
V rámci předchozích udržovacích prací bylo již v minulých letech provedeno
zateplení střechy objektů A + B a byly vyměněny vstupní prosklené hliníkové stěny
v objektech A + C. Tyto části budovy již byly ponechány beze změn.
Postup stavebních prací byl předem dohodnut mezi vedením naší školy a
zhotovitelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Období provádění
stavebních prací bylo velmi náročné pro zaměstnance i žáky školy, protože probíhalo
téměř bez přerušení výuky.
Stávající obvodový plášť byl zateplen kompozitním zateplovacím systémem
ETICS. Vnější tepelně izolační kompozitní systém je definován jako stavební výrobek,
který je dodávaný jako ucelená sestava složek skládajících se z lepicí hmoty, tepelného
izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Obvodové
zdivo bylo zatepleno tepelnou izolací o tloušťce 160 mm. Barevné a tvarové řešení
fasády je zcela shodné s původním provedením, protože objekt školy se nachází
v památkové zóně města. V rámci stavby byly provedeny další práce přímo související
se zateplením tj. úprava vedení dešťových svodů, vedení hromosvodu, výměna
oplechování fasád, střešní atiky střechy A + B, úprava zábradlí, demontáž, úprava a
nátěry zámečnických prvků fasád.
Výměna oken byla provedena dle požadavků energetického auditu. Nová
plastová okna jsou vícekomorová s lepšími tepelně – izolačními vlastnostmi (celkový
součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W/m2K). Velikostně, tvarově a vzhledově jsou
nová okna zcela shodná s původními. Vzhledem ke značným rozměrům otvorových
výplní má materiál profilů pro výrobu oken tvarovou stálost dle Vicat větší než 80 o C.
Během stavebních prací bylo vyměněno i stávající prosklení oken tělocvičen za nové
polykarbonátové s celkovým součinitelem tepla Uw = 1,5 W/m2K. Současně došlo
k výměně nevyhovujících dveří – vchod ze školního hřiště do budovy C.
Před realizací nového střešního pláště na budově C a na spojovacím krčku byla
stávající asfaltová izolace důkladně očištěna a vyspravena tak, aby byla schopna plnit
funkci parozábrany. Na takto připravený podklad byla celoplošně nalepena
tepelněizolační vrstva o tloušťce 240 mm. Hydroizolační vrstva byla provedena
z jednovrstvé střešní fólie o tloušťce 2,2 mm. Použitá fólie je volně položena na
střeše, kotvená po obvodu a v ploše dle projektové dokumentace v průměru 6 ks/m2.
Konstrukce spojovacího krčku byla ze spodní části zateplena tepelnou izolací o
tloušťce 200 mm.
V rámci akce „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“ bylo provedeno
technické zhodnocení budovy gymnázia ve výši 23 529 598,87 Kč. Z této částky činil
poskytnutý transfer od Ministerstva životního prostředí 9 597 682,35 Kč, poskytnutý
transfer od Státního fondu životního prostředí byl ve výši 564 569,55 Kč, MSK uhradil
částku ve výši 13 069 686,97. Na nákladech na zpracování energetického auditu ve
výši 125 840,00 Kč se podíleli v roce 2013 stejným dílem MSK a naše organizace.
Zpracování projektové dokumentace celé stavby v plné výši 171 820,00 Kč uhradil
v roce 2014 MSK.
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Rekonstrukce posluchárny chemie
Před provedenou rekonstrukcí byla posluchárna chemie v původním stavu
z roku 1962 a nevyhovovala již současným požadavkům na moderní výuku. V rámci
rekonstrukce posluchárny chemie bylo nejdříve odstraněno původní PVC. Na část
podlahy u katedry byla natažena kamínková dlažba. Následně došlo k posílení
dřevotřískových stupňů – příprava na následnou montáž nového stupňovitého sezení.
Poté byla na zpevněné dřevotřískové stupně provedena pokládka kvalitního PVC
včetně instalace hliníkových schodišťových hran. Na takto připravený podklad bylo
namontováno 38 ks sedaček pro stupňovitou podlahu (sklopný sedák o šířce 57 cm s
pevným rovným pultíkem). Do každého pultíku byla nainstalována elektrická zásuvka,
která umožňuje používat v rámci výuky notebooky nebo jiné učební pomůcky.
V průběhu rekonstrukce byly vyměněny původní obklady a byl celkově opraven
zabudovaný dřez ve výklenku posluchárny chemie. Následně došlo k výměně rozvodů
elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace a plynu. Zastaralá a nevyužívaná digestoř
za učitelskou katedrou byla zlikvidována a ve vzniklém volném prostoru byla umístěna
prosklená skříň s LED osvětlením, která je v současné době využívána na úschovu
učebních pomůcek. Součástí modernizace posluchárny byla i výměna a rozšíření
osvětlení, odstranění původní tabule a instalace nové pylonové tabule, demontáž
nefunkčního promítacího plátna a dodání nového elektrického plátna včetně
reproduktorů. Do zmodernizované posluchárny chemie byl zakoupen nový
demonstrační stůl pro učitele (s přívodem vody, plynu a elektřiny) a tři prosklené
skříňky s LED osvětlením pro vystavení učebních pomůcek. Po ukončení rekonstrukce
byla odborná učebna vymalována otěruvzdornou barvou a byl proveden nátěr
radiátorů.
V rámci výběrového řízení, které zajišťovala naše organizace vlastními silami,
byly vyzvány k podání cenové nabídky tři stavební firmy a výzva k podání cenových
nabídek byla uveřejněna i na webových stránkách školy. Celkové náklady na
rekonstrukci posluchárny chemie včetně dodání a montáže nového stupňovitého sezení
činily 569 327,00 Kč a byly v plné výši uhrazeny z investičního fondu naší organizace.
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Nákup serveru DELL T320 QC Xeon
Po dlouholetém požívání byl původní server již technicky zastaralý a značně
opotřebovaný. Z důvodu značného navýšení počtu počítačů ve škole bylo nutno
zakoupit výkonnější server. Součástí nákupu nového serveru bylo i dodání operačního
systému OS Win Svr Std 2012, demontáž původního serveru a následná instalace
nového serveru (převod dat, založení domény, vložení PCs do domény, instalace
Bakalářů). Celková cena za server, instalaci a operační systém činila 81 600,00 Kč a
byla uhrazena v plné výši z našeho investičního fondu.
Čerpání investičního fondu v roce 2015
Nákup serveru DELL T320 QC Xeon
Tech. zhod. budovy – rekonstrukce posluchárny chemie
Tech. zhod. budovy – kabeláž pro bezpečnostní kamery
Tech. zhod. budovy – nová bodová svítidla, chodba 1.p.
Tech. zhod. budovy – GSM klíč, elektronické otevírání vrat
Celkem

81.600,00 Kč
569.327,00 Kč
16.093,00 Kč
11.775,72 Kč
12.100,00 Kč
690.895,72 Kč

Předpokládané náklady na rekonstrukci a opravy nemovit. majetku v roce 2016:
Rekonstrukce učebny biologie
250.000,00 Kč
Klimatizace – server (4. patro)
33.000,00 Kč
Zastínění posluchárny fyziky
35.000,00 Kč
Oprava elektro – výměníková stanice (doporučení RZ)
10.000,00 Kč
Oprava vedení plynu + plynových kohoutů (doporučení RZ)
10.000,00 Kč
Dlažba – přemostění budovy MGO
39.000,00 Kč
Oprava mramorového schodiště – školní jídelna
35.000,00 Kč
Bezpečné otevírání vrat na chodník (průjezd)
39.000,00 Kč
Opravy elektroinstalace budovy školy
24.000,00 Kč
Opravy vodoinstalatérské
24.000,00 Kč
Výměna školních tabulí (2 kmenové třídy)
36.000,00 Kč
Výměna obkladů a umývadel (4 kmenové třídy)
38.000,00 Kč
Celkem
573.000,00 Kč

Požadavky na zařazení akcí reprodukce majetku do návrhu rozpočtu MSK na
rok 2017 včetně předpokládaných nákladů:
Rekonstrukce školní jídelny
3.500.000,00 Kč
Rekonstrukce osvětlení v budově MGO
767.760,00 Kč
Výměna požárních dveří v budově MGO
424.000,00 Kč
Celkem
4.691.760,00 Kč

Požadavky na zařazení akcí reprodukce majetku do návrhu rozpočtu MSK na
r. 2018 - 2020 včetně předpokládaných nákladů:
Rekonstrukce elektroinstalace v budově MGO – r. 2018
5.500.000,00 Kč
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů – II. etapa – r. 2019
4.000.000,00 Kč
Rekonstrukce školního dvora MGO – r. 2020
4.000.000,00 Kč
Celkem
13.500.000,00 Kč
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Informace o pojištění majetku a o pojistných událostech

Nemovitý i movitý majetek organizace byl v průběhu celého roku 2015 pojištěn
prostřednictvím Moravskoslezského kraje u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16,
Praha 1, pojistná smlouva číslo 70657502-14. Pojišťovacím zprostředkovatelem je
SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava.
V roce 2015 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem. K první
pojistné události ze dne 27. 7. 2015 došlo blíže nezjištěným způsobem. Celková cena
opravy rozbitého izolačního trojskla o rozměrech 91 cm x 228 cm ve vestibulu školy
činila 22 730,00 Kč. Pojistné plnění České pojišťovny a.s. ve výši 21 730,00 Kč a
spoluúčast naší organizace (1 000,00 Kč) jsme použili na opravu skleněné výplně.
Dne 23. 10. 2015 poškodila žákyně školy v aule gymnázia vlastním zaviněním
nohu stolu. Od cizí pojišťovny (Kooperativa pojišťovna, a.s.) jsme obdrželi na opravu
stolu pojistné plnění ve výši 3 058,00 Kč.
Na parkovišti u školní jídelny poškodil dne 11. 12. 2015 řidič, zásobující školní
jídelnu ZŠ Matiční 5, elektromechanickou závoru a zděný sloupek. Pojistná událost
nebyla k 31. 12. 2015 cizí pojišťovnou (Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.)
odškodněna a tato položka je v roční závěrce vedena jako dohadný účet aktivní ve výši
20 000,00 Kč.


Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise

Periodická inventarizace majetku byla v naší organizaci provedena ke dni
31. 10. 2015. Byla ustanovena jedna ústřední inventarizační komise a 28 dílčích
inventarizačních komisí. Výčet dílčích inventarizačních komisí: komise pro
inventarizaci DHM a DNM, komise pro kabinety dějepis, zeměpis, fyzika, chemie,
matematika a deskriptivní geometrie, biologie, cizí jazyky, tělesná výchova, hudební
výchova, výtvarná výchova, základy společenských věd, český jazyk, výpočetní
technika. Pro inventarizaci DDHM umístěného v jednotlivých místnostech budovy
MGO bylo ustanoveno 7 komisí (suterén, zvýšené přízemí, 1. patro, 2. patro, 3. patro,
4. patro a budova část C). Dále byly ustanoveny dílčí inventarizační komise pro
inventarizaci knihovny, majetek ve výpůjčce, DDNM Provoz i Učební pomůcky, drahé
kovy, komise pro inventarizaci skladových zásob – čistící prostředky, komise pro
provádění inventarizace peněžních prostředků v pokladně, zůstatku bezkontaktních
klíčenek, zůstatku tiskopisů vysvědčení, zůstatku příjmových pokladních dokladů a
stvrzenek a komise pro provádění dokladové inventarizace.
V evidenci majetku je zachováno členění majetku na učební pomůcky a na
ostatní provozní majetek. Organizace účtuje o skladu čistících prostředků způsobem B.
Při inventarizaci se porovnává stav majetku a závazků a jejich ocenění vedené
v účetnictví se skutečností. Pro inventarizaci slouží tyto dokumenty: plán ředitele
k provedení inventarizace, dílčí inventurní soupisy a závěrečná inventarizační zpráva.
Plán k provedení inventarizace obsahuje datum, ke kterému je inventarizace
prováděna, jmenování členů ÚIK a DIK, soupis majetku a závazků, který bude
inventarizován s uvedením způsobu provedení inventarizace, příkaz k provedení
proškolení inventarizačních komisí, pokyn ke zpracování zápisu o provedené
inventarizaci.
Dílčí inventurní soupisy obsahují označení majetku včetně jeho číselného kódu,
druh provedené inventarizace, označení účetní evidence, termín provedení
inventarizace, zjištěný stav majetku, účetní stav majetku, manko, přebytek, vyjádření a
podpis odpovědného pracovníka, podpisy DIK, podpis předsedy ÚIK a podpis ředitele
školy.
Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem
majetku.
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Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace
za rok 2015
1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena
V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, § 6, § 29 a §
30, vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a vnitřních
předpisů organizace vydal ředitel školy dne 25. 9. 2015 plán k provedení
inventarizace v roce 2015.
2. Inventarizační komise
Ústřední a dílčí inventarizační komise byly jmenovány plánem inventarizace
ředitele školy. Dvoučlenných dílčích inventarizačních komisí bylo jmenováno 28
dle jednotlivých sbírek a rozdělení majetku.
Složení ústřední inventarizační komise:
Předseda: Mgr. Jana Trčková
Člen:
Mgr. Renata Vysloužilová
Tajemník: Marie Janečková
3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur
Plán inventarizace ředitele školy k provedení periodické inventarizace nabyl
účinnosti dne 12. 10. 2015 s termínem:
 pro fyzickou inventuru k 31. 10. 2015 pro hmotný a nehmotný majetek
 pro dokladovou inventuru k 31. 12. 2015 pro přírůstky a úbytky majetku,
zásoby, ceniny, peněžní prostředky, pohledávky a závazky
4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací
První část inventarizace byla zahájena dne 12. 10. 2015 a ukončena dne
31. 10. 2015.
Druhá část inventarizace byla zahájena dne 16. 12. 2015 a ukončena dne
11. 1. 2016.
5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení
inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku
Dílčí inventarizační komise provedly zjištění skutečných fyzických stavů
jednotlivých druhů majetku a zpracovaly zápisy o provedených inventurách, jejichž
součástí jsou inventurní soupisy. V případě zjištění majetku, který je již pro výuku
nebo pro provoz nepoužitelný, vyhotovily dílčí inventarizační komise návrh na
vyřazení majetku. Vyřazení bylo provedeno fyzickou likvidací po schválení
ředitelem školy. Veškerá dokumentace o provedení inventarizace je uložena ve
složce, která je součástí účetnictví školy za rok 2015.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů
Vypořádání inventarizačních rozdílů nebylo nařízeno, protože nevznikly.
7. Závěr, zhodnocení inventarizace
Inventarizace proběhla v souladu s příslušnými předpisy.
8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů
inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis
statutárního zástupce
Dne 20. 1. 2016
Předseda inventarizační komise: Mgr. Jana Trčková
Člen inventarizační komise:
Mgr. Renata Vysloužilová
Tajemník:
Marie Janečková
Správce rozpočtu:
Ing. Hana Dobešová
Schvaluji výsledky inventarizace: Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy
Matiční gymnázium, Ostrava,
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Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku

Pronájem svěřeného nemovitého majetku je pro naši organizaci hlavním
zdrojem příjmu v doplňkové činnosti.
Výnosy z doplňkové činnosti za pronájem nemovitosti bez služeb činí za rok
2015 částku ve výši 186 951,00 Kč. Výnosy z čistého pronájmu byly v roce 2015 o
4 585,00 Kč nižší než v roce 2014.
Největším zdrojem příjmů je pronájem místnosti o velikosti 11 m2 umístěné na
střeše budovy školy a pronájem dalších prostor na střeše budovy o velikosti 27 m 2.
Nájemcem výše uvedených prostor je Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se
sídlem v Praze 3, Olšanská 2681/6. Původní smlouva byla uzavřena se společností
O2 Czech Republic a.s. Dne 1. 6. 2015 došlo k rozdělení společnosti a veškerá práva a
povinnosti z uzavřené smlouvy přešla na Českou telekomunikační infrastrukturu a.s.
V nájemní smlouvě ze dne 16. 4. 2008 bylo původně sjednáno roční nájemné ve výši
100 000,00 Kč. K uzavření smlouvy dala souhlas Rada MSK usnesením číslo
172/6098 ze dne 2. 4. 2008. Účinnost smlouvy je od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2018. Výše
nájemného odpovídá cenám obvyklým v daném místě. Dne 1. 7. 2011 vstoupil
v platnost dodatek smlouvy č. 3, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy ze dne 16.
4. 2008 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Původní roční nájemné ve výši
100 000,00 Kč bylo sníženo na částku 90 000,00 Kč.
Na základě stále platné smlouvy se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. očekáváme v roce 2016 příjem za pronájem prostor na střeše
budovy školy ve výši 90 000,00 Kč.
V průběhu celého roku 2015 byly v budově školy umístěny tři potravinářské
automaty a jeden automat nápojový. U automatů firem MARS (1 ks) a COME (1 ks) i
u firmy DELIKOMAT (2 ks) zůstala výše nájmu stejná jako v roce 2014.
U pronájmů tělocvičen došlo v průběhu roku 2015 k poklesu příjmu za
pronájem. Začátkem roku jsme totiž z důvodu výměny polykarbonátových oken
v tělocvičnách byli donuceni zrušit na cca 14 dnů pronájmy.
K výraznému poklesu došlo u příjmu za pronájem učeben společnosti TUTOR
s.r.o. K tomuto snížení příjmu došlo z důvodu sníženého zájmu studentů o vzdělávací
kurzy. S platností od 21. 10. 2015 se nám podařilo uzavřít nájemní smlouvu se
vzdělávací agenturou TOP KURZY s.r.o. se sídlem v Praze. Nájemní vztah pokračuje i
v roce 2016 a z tohoto důvodu předpokládáme navýšení příjmů za pronájem učeben.
Údaje v níže uvedené tabulce s názvem Příjem za pronájem nemovitého
majetku bez služeb jsou v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FaMa+.
Pouze u pronájmu učeben společnosti TUTOR s.r.o. byla uzavřena nájemní smlouva
na období školního roku a z tohoto důvodu nekorespondují údaje v databázi FaMa+
s účetnictvím (rozdíl ve výši 4 104,00 Kč je nájem za období 1. 10. – 31. 12. 2014).
Příjem za pronájem nemovitého majetku bez služeb
Rok 2014
v Kč

Rok 2015
v Kč

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
Pronájem – potravin. automat MARS (1ks)

90 000,00
9 000,00

90 000,00
9 000,00

Pronájem – automat na mléčné výrob. COME (1ks)
Pronájem – náp. + potravin. automat DELIKOMAT (2 ks)

1 000,00
16 000,00

1 000,00
16 000,00

Pronájem školního bufetu
Pronájem učeben – TUTOR, s.r.o., Praha

7 116,00
24 264,00

7 296,00
14 288,00

Pronájem učeben – TOP KURZY s.r.o, Praha

0

3 648,00

Pronájem učeben – různé smluvní strany
Pronájem tělocvičen – různé smluvní strany
Celkem

17 000,00
27 156,00

21 410,00
24 309,00

191 536,00

186 951,00

Smluvní strana - nájemce
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6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
V příloze číslo 2 ke zřizovací listině naší organizace (evidenční číslo ZL/017/2001)
máme od svého zřizovatele vymezeny tři okruhy doplňkové činnosti:
1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně zprostředkování.
2. Pronájem majetku.
3. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti.
V roce 2015 provozovala naše organizace všechny tři druhy doplňkové činnosti –
zkoušky z francouzského jazyka DELF, pronájem nemovitého majetku a pronájem
tělocvičen na základě živnostenského oprávnění s č.j. ŽÚ/14292/06/ANA.
Kalkulace DČ – Zkoušky z francouzského jazyka DELF
Výnosy
v Kč

Popis účetního případu
Úhrada pronájmu učeben
Úhrada služeb spojených s pronájmem učeben
Úhrada organizace a realizace zkoušek DELF
Přijatá faktura – administrace a zkoušení DELF
Náklady spojené s pronájmem – služby
Celkem

Náklady
v Kč

Rozdíl
v Kč

418,00
242,00
3 020,00
3 020,00
242,00
3 680,00

3 262,00

418,00

DELF SCOLAIRE je oficiální diplom pro žáky základních a středních škol
vydávaný francouzským Ministerstvem školství.
Kalkulace DČ – Pronájem nemovitého majetku
Výnosy
v Kč

Popis účetního případu
Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)
Výnosy z pronájmu - energie
Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie
Náklady spojené s pronájmy – teplo
Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné
Náklady spojené s pronájmy – telefonní poplatky
Náklady spojené s pronájmy – odpisy budovy školy
Celkem

Náklady
v Kč

Rozdíl
v Kč

162 224,00
296 270,99
107 778,08
124 786,63
62 806,28
900,00
5 404,00
458 494,99

301 674,99

156 820,00

Kalkulace DČ – Pronájem tělocvičen
Výnosy
v Kč

Popis účetního případu
Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)
Výnosy z pronájmu - energie
Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie
Náklady spojené s pronájmy – teplo
Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné
Náklady spojené s pronájmy – odpisy budovy školy
Celkem
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Náklady
v Kč

Rozdíl
v Kč

24 309,00
68 931,00
10 323,00
42 291,00
16 317,00
2 365,00
93 240,00

71 296,00

21 944,00
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Příjem za služby spojené s pronájmem včetně pronájmu tělocvičen
Popis účetního případu
Pronájem tělocvičen – různé smluvní strany
Pronájem školního bufetu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
Pronájem učeben – různé smluv. strany včet. scio.cz
Pronájem učeben – TUTOR, s.r.o., Praha
Pronájem učeben – TOP KURZY s.r.o., Praha
Pronájem učeben - www.scio.cz - učebny
Pronájem – nápoj.+ potrav. automat DELIKOMAT (2ks)

Pronájem – potravin. automat MARS (1 ks)
Pronájem – automat na mléčné výrob. COME (1 ks)
Služby – školní jídelna ZŠ Matiční 5
Celkem

Rok 2014
v Kč

Rok 2015
v Kč

78 204,00
13 528,50
57 726,00
8 800,00
16 488,00
0,00
0,00
8 000,00
1 000,00
4 000,00
154 485,16

68 931,00
15 204,44
77 309,64
14 450,00
8 352,00
3 072,00
900,00
8 000,00
1 000,00
4 000,00
164 224,91

342 231,66

365 443,99

Specifikace
služby
teplo, voda, elekt.
teplo, voda, elekt.
elektřina
teplo, voda, elekt.
teplo, voda, elekt.
teplo, voda, elekt.
telefon. poplatky
voda, elektřina
elektřina
elektřina
teplo,voda

Vyčíslení nákladů za poskytnuté služby u pronájmu učeben a tělocvičen (teplo,
voda, elektřina), školního bufetu (teplo, voda) a potravinových automatů (voda,
elektřina) je stanoveno na základě námi zpracované Kalkulace nákladů na energie.
Náklady za spotřebu elektřiny u školního bufetu a CETINu a náklady za odběr tepla a
vody u školní jídelny jsou stanoveny na základě odpočtů samostatných měřidel.
Ve srovnání s rokem 2014 došlo v roce 2015 k navýšení nákladů za poskytnuté
služby v souvislosti s pronájmem o 23 212,33 Kč. Hlavním důvodem tohoto navýšení
je změna konfigurace základnové stanice (anténní stožáry a napájecí zdroje), kterou
má CETIN umístěnou na střeše budovy školy.
Školní jídelna při ZŠ Matiční 5, Ostrava hradí naší organizaci pouze náklady za
poskytnuté služby. Na základě uzavřené smlouvy o nájmu ze dne 4. 1. 2000 se totiž
umořuje vložená investice nájemce do našeho majetku zápočtem nájemného.
Důvodem je úhrada nákladů na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně v hodnotě
4 602 598,00 Kč nájemcem. Smlouva byla uzavřena na dobu 20 let, tj. do 30. 9. 2020.
Rozpis jednotlivých nájemců a výše úhrad za čistý pronájem bez služeb za rok
2015 je uveden v části Zprávy o činnosti příspěvkové organizace s názvem Péče o
spravovaný majetek – Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku.
Celkový přehled výsledků hospodaření doplňkové činnosti
Popis účetního případu
DČ – zkoušky z francouzského jazyka DELF
DČ – pronájem majetku (bez pronájmu tělocvičen)
DČ – pronájem tělocvičen
Celkem

Výnosy
v Kč

Náklady
v Kč

Rozdíl

3 680,00
458 494,99
93 240,00

3 262,00
301 674,99
71 296,00

418,00
156 820,00
21 944,00

555 414,99

376 232,99

179 182,00

v Kč

Provozování doplňkové činnosti je pro naši organizaci velmi důležité, protože
zisk z její činnosti je pro nás jedinou možností pro naplňování rezervní fondu ze
zlepšeného výsledku hospodaření nebo slouží k úhradě nákladů, které z důvodu
napjatého rozpočtu nejsme schopni uhradit z přidělených prostředků od zřizovatele.
V roce 2015 jsem použili dosažený zisk z doplňkové činnosti ve výši 179 182,00 Kč
na úhradu oprav nemovitého majetku (výměna dvoukřídlých vrat, výměna 5 ks dveří
včetně zárubní, oprava 4 ks vestavěných skříní, oprava elektroinstalace v objektu školy
a výměna pylonové tabule v posluchárně chemie). V roce 2016 předpokládáme zhruba
stejný dosažený zisk z provozování doplňkové činnosti jako v roce 2015.
Matiční gymnázium, Ostrava,
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7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP)
KRYTÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
v Kč
k 31. 12. 2015
Fond
Fond odměn
Fond FKSP

zůstatek

kryto

81 826,51
351 343,74

81 826,51
16 964,00
317 426,73
16 953,01

finanční prostředky na BÚ KB
pohledávka - půjčky
finanční prostředky na BÚ FKSP
finanční prostředky na BÚ KB
celkem
finanční prostředky na účtu ČSOB
finanční prostředky na BÚ KB (rozdíl ve výši
278 337,40 Kč je způsoben odpisy investičního
transferu)

Rezervní fond

676 732,81

351 343,74
676 732,81

Investiční fond

940 776,17

662 438,77

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
v Kč
k 31. 12. 2015
Bankovní účet
zůstatek
BÚ - Komerční
banka-hlavní účet

BÚ – Komerční
banka - RF
BÚ - Komerční
banka - FKSP

2 753 297,10

755 981,61

326 346,73

Matiční gymnázium, Ostrava,
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- 150 454,40

dodavatelé (účet snížen o faktury FKSP)
převody platů 12/2015
výplaty mzdy za 12/2015 v hotovosti
sociální pojištění 12/2015
zdravotní pojištění 12/2015
daň ze mzdy 12/2015
neprovedené převody - FKSP
fond odměn
invest. fond snížený o 278 337,40 Kč–odpisy IT
přijaté zálohy – čipy (evidence docházky žáků)
vlastní vklad na samostatný proj. účet BIOEN.
neprovedené převody – účet BIOENERGETIKA
nepřevedené použití rezervního fondu
ostatní závazky mínus pohledávky sníženy o
částku 27 899,38 Kč–kryto materiálem na skladě

2 753 297,10
79 248,80
676 732,81

celkem
nepřevedené použití rezervního fondu
rezervní fond

156 365,85
1 248 417,00
18 032,00
493 191,00
211 378,00
189 446,00
16 953,01
81 826,51
662 438,77
5 400,00
-100 000,00
-447,84
-79 248,80

755 981,61
-33 917,01
8 920,00
351 343,74

celkem
neproved. převody FKSP + zůstat. půjčky FKSP
faktura FKSP - 12/2015
fond FKSP

326 346,73

celkem
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Rozbor příjmů a výdajů rezervního fondu v roce 2015 - finanční dary
Syntetický účet 414
Příjem
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Peněžní dar - účelový
Peněžní dar - neúčelový
Startovné – různé sportovní soutěže studentů
Úhrada pronájmu sálu – divadelní představení
Konečný stav k 31. 12. 2015

Výdej
v Kč

Zůstatek
v Kč
4 501,29

5 000,00
20 000,00
2 150,00
14 151,00
25 000,00

16 301,00

13 200,29

Účelový finanční dar ve výši 5 000,00 Kč nám darovala společnost Marketingové
centrum PROFIL, s.r.o., se sídlem Palackého 250, 353 01 Mariánské Lázně. Ve
smlouvě o poskytnutí daru jsme se zavázali, že tento finanční dar použijeme výhradně
pro financování školství (vzdělávání). Neúčelový finanční dar ve výši 20 000,00 Kč
jsme obdrželi od občanského sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a
příznivců MGO, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava.

Rozbor příjmů a výdajů rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného
výsledku hospodaření v roce 2015
Syntetický účet 413
Příjem
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Zlepšený výsledek hospodaření z roku 2014
Čerpání rez. fondu ZVH – použití daňové úspory
za rok 2012 a 2013
Konečný stav k 31. 12. 2015

Výdej
v Kč

Zůstatek
v Kč
679 760,06

61 371,26
77 598,80
61 371,26

77 598,80

663 532,52

Částka 77 598,80 Kč byla použita na pořízení učitelského demonstračního stolu a
prosklených skříní na vystavení učebních pomůcek v posluchárně chemie.
Část finančních prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření bude v roce 2016 použito na částečnou obnovu šatních skříněk pro žáky
MGO. Původní šatní skříňky byly pořízeny v roce 1996 a jsou již značně
opotřebovány. Z důvodu velmi špatného technického stavu elektroinstalace,
výměníkové stanice a neopravené části rozvodů vody a odpadů bude sloužit část
rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši cca 300 000,00 Kč jako
rezerva na operativní řešení havarijních stavů nemovitého majetku
Rozbor příjmů a výdajů fondu odměn roce 2015
Syntetický účet 411
Příjem
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Příjem
Výdej
Konečný stav k 31. 12. 2015

Matiční gymnázium, Ostrava,
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Výdej
v Kč

Zůstatek
v Kč
81 826,51

0,00
0,00
81 826,51
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Rozbor příjmů a výdajů fondu FKSP v roce 2015
Syntetický účet 412
Příjem
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Základní příděl dle vyhlášky MF 114/2002 Sb.
Čerpání fondů – stravování (§ 7)
Čerpání fondů – kultura, tělovýchova, sport (§ 9)
Čerpání fondů – peněžní dary (§ 14)
Čerpání fondů – nepeněžní dary (§ 14)
Čerpání fondů – ostatní zákonné čerpání fondů
Konečný stav k 31. 12. 2015

Výdej
v Kč

Zůstatek
v Kč
318 184,51

185 459,23
109 500,00
16 100,00
6 000,00
4 500,00
16 200,00
185 459,23

152 300,00

351 343,74

Rozbor příjmů a výdajů investičního fondu v roce 2015
Syntetický účet 416
Příjem
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého nehmotného
majetku
Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého nehmotného
majetku – investiční transfer – software, cizí jazyky
Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého hmotného
majetku
Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého hmotného
majetku – investiční transfer – laboratorní stoly
Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého. hmotného
majetku – investiční transfer –zateplení budovy
Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého hmotného
majetku – investiční transfer – dataprojektor, fyzika
Čerpání IF – nákup dlouhodobého hmotného
majetku – server
Čerpání IF – rekonstrukce posluchárny chemie
Čerpání IF – kabeláž pro bezpečnostní kamery
Čerpání IF – instalace nových bodových svítidel
Čerpání IF – elektronické otevírání vrat, GSM klíč
Konečný stav k 31. 12. 2015

Výdej
v Kč

Zůstatek
v Kč
698 816,89

2 781,60
15 762,40
768 830,00
39 048,00
101 753,00
4 680,00
81 600,00
569 327,00
16 093,00
11 775,72
12 100,00
932 855,00

690 895,72

940 776,17

Konečné zůstatky rezervních fondů a fondu odměn jsou v plné výši finančně
kryty. Nekrytí fondu FKSP ve výši 16 964,00 Kč je způsobeno poskytnutím
půjčky FKSP. Důvodem nekrytí investičního fondu ve výši 278 337,40 Kč je
změna legislativy od 1. 1. 2013, která se týká způsobu odepisování dlouhodobého
majetku pořízeného z investičního transferu.
Rekapitulace výše odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z IT
Výše odpisů majetku pořízeného z investičního transferu – r. 2013
Výše odpisů majetku pořízeného z investičního transferu – r. 2014
Výše odpisů majetku pořízeného z investičního transferu – r. 2015
Celkem
Matiční gymnázium, Ostrava,
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57.370,00 Kč
59.724,00 Kč
161.243,40 Kč
278.337,40 Kč
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8. pohledávky organizace
Stav pohledávek k 31. 12. 2015
Číslo účtu
311
314
335
377
381
388
388

Název účtu
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní krátkodobé pohledávky
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní - úrok
Dohadné účty aktivní – plnění pojišťovny

Částka
41 363,50
207 260,00
16 964,00
38,96
63 651,86
184,88
20 000,00
349 463,20 Kč

Celkem

K 31. 12. 2015 nebyly v naší organizaci evidovány žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

9. závazky organizace
Stav závazků k 31. 12. 2015
Číslo účtu

Název účtu

Částka

321
324
331
333
333
336
337
342
378
389

Dodavatelé
Přijaté zálohy od žáků – LVK a LK
Zaměstnanci – závaz. z pracov. vztahů
Ostatní závazky vůči zaměstnancům - platy
Exekuce na plat
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmu fyzických osob
Ostatní krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní

165 285,85
207 000,00
18 032,00
1 248 417,00
2 131,00
493 191,00
211 378,00
189 446,00
139,35
673,83
2 535 694,03 Kč

Celkem

K 31. 12. 2015 nebyly v naší organizaci evidovány žádné závazky po lhůtě splatnosti.
závazky
přijaté zálohy LVK + LK
dohadné účty pasivní
ostat. krátkodobé závazky
exekuce na plat

207 000,00
673,83
139,35
2 131,00

celkem

209 944,18

pohledávky
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
náklady příštích období
dohadné účty aktivní - bankovní úrok
ostatní krátkod. pohled.- plnění pojišťovny
ostatní krátkodobé pohledávky

332 499,20
- 122 555,02 Kč

rozdíl - závazky mínus pohledávky:
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace

41 363,50
207 260,00
63 651,86
184,88
20 000,00
38,96
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
v Kč
k 31. 12. 2015
Bankovní účet
zůstatek
BÚ - Komerční
banka - hlav. účet

2 753 297,10

BÚ - Komerční
banka - RF

755 981,61

BÚ – Komerční
banka - FKSP

326 346,73

BÚ – Komerční
banka - projekt
BIOENERGETIKA

100 447,84

- 150 454,40

dodavatelé (účet snížen o faktury FKSP)
převody platů 12/2015
výplaty mzdy za 12/2015 v hotovosti
sociální pojištění 12/2015
zdravotní pojištění 12/2015
daň ze mzdy 12/2015
neprovedené převody - FKSP
fond odměn
invest. fond snížený o 278 337,40 Kč– odpisy IT
přijaté zálohy – čipy (evidence docházky žáků)
vlastní vklad na samost. proj. účet BIOENER.
neprovedené převody – účet BIOENERGETIKA
nepřevedené použití rezervního fondu
ostatní závazky mínus pohledávky sníženy o
částku 27 899,38 – kryto materiálem na skladě

2 753 297,10
79 248,80
676 732,81

celkem
nepřevedené použití rezervního fondu
rezervní fond

156 365,85
1 248 417,00
18 032,00
493 191,00
211 378,00
189 446,00
16 953,01
81 826,51
662 438,77
5 400,00
-100 000,00
- 447,84
-79 248,80

755 981,61
- 33 917,01
8 920,00
351 343,74

celkem
neproved. převody FKSP + zůstat. půjčky FKSP
faktura FKSP - 12/2015
fond FKSP

326 346,73

celkem

100 000,00
437,61
28,03
- 16,00
- 1,80

vlastní vklad na účet BIOENERGETIKA
nepřevedené náklady za telefonní poplatky
nepřeved. bankovní úrok po ukončení projektu
nepřeved. bankov. poplatky po ukončení proj.
nepřevedená daň z úroků po ukončení projektu

100 447,84

celkem

Pohledávky - odběratelé
Česká telek. infrastrukt. – odebraná el. energie 11/2015
Česká telek. infrastrukt. – odebraná el. energie 12/2015
TOP KURZY – pronájem učeben a služby 12/2015
Školní bufet – odebraná el. energie 12/2015
ZŠ Matiční 5 – služby
ZŠ Matiční 5 – služby - kondenzát
Celkem

Matiční gymnázium, Ostrava,
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Výše pohledávky
v Kč

Skutečně uhrazeno
dne

10 177,72
10 712,92
2 520,00
312,20
17 585,79
54,87
41 363,50

5. 1. 2016
17. 2. 2016
4. 1. 2016
5. 1. 2016
13. 1. 2016
15. 1. 2016

15. 3. 2016

d) výsledky kontrol
Kontrolní činnost probíhala v souladu se zákonnou úpravou a zpracovanou
vnitřní směrnicí k zajištění kontrolního systému v návaznosti na „Zásady vztahů
orgánů Moravskoslezského kraje k řízení příspěvkových organizací“ – dle č. 16.
Vedoucí pracovníci vykonávali řídící kontrolu jako nedílnou součást řízení.
Roční plán kontrolní činnosti v oblasti hospodaření je zaměřen na kontrolu vedení
účetnictví, kontrolu personální a platové agendy, kontrolu čerpání finančních
prostředků a účelově poskytnutých dotací, kontrolu čerpání FKSP, kontrolu stavu
pohledávek a závazků, kontrolu využívání a ochrany svěřeného majetku, kontrolu
předepsaných revizí, kontrolu BOZP a PO.
V únoru 2015 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
pobočka Ostrava kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného v období od 1. 12. 2010 do
31. 12. 2014. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky.
Kontroly provedených oprav vyvolaných revizemi (elektro, plyn, TV nářadí,
hromosvodů) byly prováděny průběžně v návaznosti na dokončené revize.

e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činil ve
sledovaném roce 2,07 osob.
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného
podílu organizace splnila dle § 81 odst. 2 písm. a) (zaměstnáním u zaměstnavatele) ve
výši 2,51 osob.

f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106 / 1999 Sb., jsou
vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce a zveřejněny na internetových stránkách
školy.
Obsah podle § 18 zákona:
a) počet podaných písemných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
odvolání se týkala nepřijetí ke studiu pro školní rok 2015/2016 po
přijímacích zkouškách. Proti rozhodnutí se odvolalo 34 zákonných
zástupců nezletilých uchazečů o čtyřleté studium a 57 zákonných zástupců
nezletilých uchazečů o osmileté studium. V odvoláních nebylo napadeno
porušení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti
se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence: 0
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení: 0
f) další informace vztahující se k uplatňování zákona: povinnost podávat
informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly
evidovány. Tyto informace se týkaly běžného chodu školy, organizace školy,
organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování
mimoškolních aktivit.

g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců
příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, údaj o projednání
zprávy školskou radou
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 byla se
zaměstnanci projednána dne 15. března 2016.
Zpráva byla předána školské radě k projednání dne 15. března 2016.

h) informace o závodním stravování zaměstnanců
Naše organizace nemá vlastní stravovací zařízení. Závodní stravování pro
zaměstnance školy bylo v průběhu celého roku 2015 poskytováno ve stravovacím
zařízení Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace na základě Kupní
smlouvy o prodeji stravy ze dne 2. 1. 1995 včetně dodatků k této smlouvě.
Stravování ve školní jídelně je umožněno všem zaměstnancům v pracovních
dnech s výjimkou prázdnin. Náklady na závodní stravování činily v roce 2014 částku
ve výši 158 490,00 Kč, v roce 2015 byla vynaložena na stravování zaměstnanců částka
ve výši 164 250,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2014 se v roce 2015 náklady na
stravování zvýšily o 5 760,00 Kč.
Vyčíslení nákladů na stravování za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Celková cena jednoho teplého jídla činí 64,00 Kč a skládá se:
z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí
z nákladů na provoz ve výši
ze mzdových nákladů ve výši
ze zisku
z DPH 21% ve výši
Členění úhrady stravného:
Zaměstnavatel - věcné náklady
Zaměstnavatel – mzdové náklady
Zaměstnavatel – FKSP
Strávník
Celkem

0,00
10,00
20,00
34,00
64,00

21,74 Kč
9,61 Kč
21,00 Kč
0,54 Kč
11,11 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2015:
Příspěvek na stravování zam. - přímé náklady
Příspěvek na stravování zam. - FKSP
Náklady celkem

54 750,00 Kč
109 500,00 Kč
164 250,00 Kč

V Ostravě dne 15. 3. 2016
…………………………………

Mgr. Ladislav Vasevič
ředitel školy
Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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Příspěvková organizace: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava
IČ: 00842761
Číslo organizace: 1101

i) Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové
organizace za rok 2015
Tabulka č. 1

- Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 2

- Přehled o plnění plánu hospodaření

Tabulka č. 3

- Tvorba a použití peněžních fondů – formulář EKO007

Tabulka č. 5

- Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – formulář EKO002

Tabulka č. 6

- Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003

Formulář SK 405 - Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd

Přílohy:
1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
sestavená k 31.12. 2015
2. Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
sestavený k 31.12. 2015
3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
sestavená k 31. 12. 2015
4. Evidence nájemních smluv (výstup z elektronické databáze FaMa+) k 31. 12. 2015

Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace
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