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a)    základní údaje o organizaci 
 

Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace  plnila 

v roce 2017 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:  Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 

      Sídlo: Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava 

 IČO: 00842761 

 REDIZO: 600017508 

 Ředitel školy:  Mgr. Ladislav Vasevič 

 Telefon: 596 116 239  

 E-mail:  info@mgo.cz 

 ID datové schránky: zjakfu3 

 Webová adresa: 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 pro 

21. století, č. j. 1373/2013 

 

 

    7941K/81 – Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let 

ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro 

21. století, č. j. 1373/2013 

 

  

 

 

Cílová kapacita:  22 tříd, 660 žáků  

Oborová kapacita:  7941K/81 – 498 žáků 

7941K/41 – 130 žáků 

   

 Počet žáků k 30. 9. 2017: 609 žáků 

 

 Přepočtený počet zaměstnanců:  52,700 

 z toho  pedagogických:  42,222 

  ostatních:   10,478 

 

mailto:info@mgo.cz
http://www.mgo.cz/
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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 2016/2017. 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 a rozpočet zřizovatele   

 

 

Přímé náklady na vzdělávání 

Příspěvky a dotace - MŠMT Účelový znak Částka 

Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353 28 744 706,00 Kč 

Rozvojový program – „Excelence středních škol 2016“ ÚZ 33038         30 042,00 Kč 

Rozvojový program – „Excelence ZŠ a SŠ 2017“ ÚZ 33065         12 854,00 Kč 

Rozvojový program – „Zvýšení platů pedagogických a 

nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ ÚZ 33052       504 417,00 Kč    

Rozvojový program – „Zvýšení platů  nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství“ ÚZ 33073       121 625,00 Kč 

Přímé náklady celkem 29 413 644,00 Kč 

 

 

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady 

Příspěvky a dotace od zřizovatele Účelový znak Částka 

Provozní náklady ÚZ 00001 3 192 000,00 Kč 

Účelově určeno na vydání almanachu s časovou použitelností od 
1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 ÚZ 00135         30 000,00 Kč  

Účelově určeno na EVVO 2017/2018: „Environmentální  

badatelský projekt – v harmonii s přírodou“ ÚZ 00142         30 000,00 Kč    

Účelově určeno na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi 

deseti ÚZ 00144         20 000,00 Kč    

Účelově určeno na financování nákladů spojených se zapojením 

do programu DoFE ÚZ 00203         10 000,00 Kč    

Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku“ ÚZ 00205 789 000,00 Kč   

Provozní náklady celkem 4  071 000,00 Kč 

 

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic 

Název účelového investičního příspěvku Účelový znak Částka 

Akce „Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia“ ÚZ 00206 900 000,00 Kč     

Akce „Stavební úpravy jídelny“ ÚZ 00206 5 200 000,00 Kč     

Celkem 6 100 000,00 Kč     
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Projekt neinvestiční 

Název projektu Účelový znak Částka 

Projekt: „Inkluze  2017“, poskytovatel dotace: MŠMT, registrační 
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007722 ÚZ 33063 795 752,40 Kč     

Celkem 795 752,40 Kč     

 

 

   Vyhodnocení čerpání příspěvků a dotací ze státního rozpočtu – MŠMT 
 

Přímé náklady na vzdělávání - MŠMT 

 
Účelový znak Částka 

prostředky na platy ÚZ 33353 20 636 328,00 Kč 

ostatní osobní náklady ÚZ 33353 135 000,00 Kč 

zákonné odvody ÚZ 33353 7 062 542,00 Kč 

FKSP ÚZ 33353 412 726,00, Kč 

přímý ONIV  ÚZ 33353 498 110,00 Kč 

Přímé náklady celkem 28 744 706,00 Kč 

 

        Čerpání  přímých  nákladů  na  vzdělávání (ÚZ 33353) je  podrobně rozepsáno na 

str. 10 - 11 a v části 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat na str. 21 - 23. 
 

 

                                  Účelové dotace ze státního rozpočtu 
 

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016“ 

 
Účelový znak Částka 

prostředky na platy ÚZ 33038 22 090,00 Kč 

zákonné odvody ÚZ 33038 7 510,00 Kč 

FKSP ÚZ 33038 442,00 Kč 

Přímé náklady celkem 30 042,00 Kč 

  

         

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

v roce 2016/2017 - Excelence ZŠ a SŠ 2017“ 

 
Účelový znak Částka 

prostředky na platy ÚZ 33065 9 451,00 Kč 

zákonné odvody ÚZ 33065 3 214,00 Kč 

FKSP ÚZ 33065 189,00 Kč 

Přímé náklady celkem 12 854,00 Kč 

 

       Přidělené finanční prostředky s ÚZ 33038 a ÚZ 33065 jsme ke dni 31. 12. 2017 

zcela vyčerpali v souladu s podmínkami čerpání na vyplácení nenárokových složek 

platů a souvisejících zákonných odvodů pedagogickým zaměstnancům, kteří se 

podíleli na přípravě talentovaných žáků na soutěže. Žáci naší školy byli úspěšní např. 

v krajském kole „Chemické olympiády“, v mezinárodním kole „Soutěže EU pro mladé 

vědce“ (EUCYS), v krajském i celostátním kole „Středoškolské odborné činnosti“ 

(obor Matematika a statistika), v krajském kole „Biologické olympiády“ a v krajském 

kole „Olympiády v českém jazyce“. 
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Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů pedagogických a 

nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ 

 
Účelový znak Částka 

prostředky na platy ÚZ 33052       370 895,00 Kč 

zákonné odvody ÚZ 33052       126 104,00 Kč 

FKSP ÚZ 33052 7 418,00 Kč 

Přímé náklady celkem                            504 417,00 Kč 

 

        Na základě rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-28805/2017-1 ze dne 23. 10. 2017 byla 

poskytnuta naší škole dotace na financování rozvojového programu „Zvýšení platů 

pedagogických a nepedagogických zaměstnanců  regionálního školství“. Finanční 

prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopady vyplývající 

z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových 

tarifů účinné od 1. 11. 2017. 

Poskytnutá  účelová  dotace  ze  státního rozpočtu s  ÚZ 33052 byla použita v plné 

výši  na platy včetně zákonných odvodů. 

 

Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů  nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství“ 

 
Účelový znak Částka 

prostředky na platy ÚZ 33073       89 430,00 Kč 

zákonné odvody ÚZ 33073         30 406,00 Kč 

FKSP ÚZ 33073 1 789,00 Kč 

Přímé náklady celkem                            121 625,00 Kč 

 

        Na základě rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-12415/2017-5 byla poskytnuta naší 

škole dotace na financování rozvojového programu „Zvýšení platů  nepedagogických 

zaměstnanců  regionálního školství“. Finanční prostředky z tohoto rozvojového 

programu umožnily zohlednit dopady vyplývající z  nařízení vlády č. 168/2017 Sb., 

kterým se mění  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s podmínkami čerpání dotace jsme byli nuceni vrátit část přidělené dotace 

ve výši 16 729,00 Kč. Důvodem vratky bylo čerpání řádné dovolené v měsících 

červenci a srpnu nepedagogickými zaměstnanci  a dlouhodobá pracovní neschopnost 

dvou nepedagogických zaměstnanců. 

 

 

Vyhodnocení čerpání provozních a účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 
 

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady 

Název účelové dotace Účelový znak Částka 

Provozní náklady ÚZ 00001 3 192 000,00 Kč 

Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku“ ÚZ 00205 789 000,00 Kč    

Účelově určeno na vydání almanachu s časovou použitelností od 

1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 ÚZ 00135         30 000,00 Kč  

Provozní náklady celkem 4  011 000,00 Kč 

 

Provozní dotace (ÚZ 00001) a účelové dotace z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 00205 a 

ÚZ 00135) byly zcela vyčerpány a použity ke stanovenému účelu. 
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Účelové prostředky – provozní náklady 

Název účelové dotace Účelový znak Částka 

Účelově určeno na EVVO 2017/2018: „Environmentální  
badatelský projekt – v harmonii s přírodou“ ÚZ 00142         30 000,00 Kč    

Účelově určeno na financování nákladů spojených se zapojením 

do programu DoFE – „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ ÚZ 00203         10 000,00 Kč    

Provozní náklady celkem 40 000,00 Kč 

 

        Účelové dotace s ÚZ 00142 a ÚZ 00203 mají dobu použitelnosti od 1. 9. 2017 do 

31. 8. 2018. V roce 2017 nebyl ještě projekt EVVO 2017/2018: „Environmentální 

badatelský projekt – v harmonii s přírodou“ zahájen a přijatá dotace přechází v plné 

výši (30 000,00 Kč) do roku 2018. Obdobně nedošlo v roce 2017 k čerpání účelových 

prostředků, které jsou určeny na úhradu výdajů spojených  se zapojením do programu 

DoFE. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro 

mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a v získávání dovedností 

uplatnitelných v budoucím životě a práci. Přidělené finanční prostředky ve výši 

10 000,00 Kč budou v roce 2018 použity např. na úhradu licenčního poplatku DoFE, 

poplatky za školení a jako finanční odměna pedagogům zapojeným v DoFE. 

 

 

Účelové prostředky – provozní náklady 

Název účelové dotace Účelový znak Částka 

Účelově určeno na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi 

deseti ÚZ 00144         20 000,00 Kč    

Provozní náklady celkem 20 000,00 Kč 

 

        Naše škola využila nabídky zřizovatele a zapojila se do pilotního programu na 

podporu rozvoje kompetencí pro psaní všemi deseti. Hlavním cílem programu je naučit 

žáky při psaní na klávesnici používat desetiprstovou hmatovou metodu. Použitelnost 

dotace je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. V roce 2017 byly z dotace uhrazeny mzdové 

náklady ve výši 2 700,00 Kč za vedení zájmového kroužku „Psaní všemi deseti“ a byl 

zakoupen SW „Mount Blue – počítačem vedená výuka psaní na klávesnici“ v hodnotě 

7 040,00 Kč. Celkové náklady v roce 2017 činily 9 740,00 Kč. Zbývající finanční 

prostředky  ve výši 10 260,00 Kč budou použity do 31. 8. 2018. 

 

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic 

 

Účelové dotace - projekty investiční 

Název účelové dotace Účelový znak Částka 

Akce „Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia“ ÚZ 00206 900 000,00 Kč     

Akce „Stavební úpravy jídelny“ ÚZ 00206 5 200 000,00 Kč     

Celkem 6 100 000,00 Kč 

 

V roce 2017 obdržela naše organizace dva účelové investiční příspěvky do 

fondu investic prostřednictvím svého zřizovatele – KÚ MSK. Investiční dotace 

byly zcela vyčerpány v souladu s podmínkami čerpání dotací a použity ke 

stanovenému účelu. 
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Rozbor výsledku hospodaření z vlastní činnosti – ÚZ 00005 

 

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

Úroky bankovních účtů  6 146,31 0,00 6 146,31 

Čipy pro studenty – evidence docházky    300,00 -600,00 900,00 

Náhrady škod od pojišťovny   56 671,00 56 671,00 0,00 

Manipulační poplatky – opisy vysvědčení  2 840,00 0,00 2 840,00 

Čerpání  FRM, fondu investic  247 422,83 247 422,83 0,00 

Čerpání rezervního fondu - dary   9 600,00 9 600,00 0,00 

Nákup šatních skříněk   0,00 225 736,31 - 225 736,31 

Odpisy DHM a DNM pořízeného z invest. transferu  286 270,60 286 270,60 0,00 

Celkem  609 250,74 825 100,74 -215  850,00 

 

Komentář k výsledu hospodaření z vlastní činnosti – ÚZ 00005 

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 byly v roce 2016 ve výši 6 445,21 Kč a v roce 

2017 činily 6 146,31 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. 

Faktura za nákup čipů byla zaúčtována jako materiál na sklad. 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 2017 došlo v naší organizaci  ke třem pojistným událostem. Za první 

pojistnou událost, způsobenou žákem školy při neopatrné manipulaci s oknem, jsme 

obdrželi od cizí pojišťovny 8 745,00 Kč. Jednalo se o náhradu škody za rozbití 

skleněné výplně okna a poškození rámu okna na chodbě před tělocvičnami.  

         Druhá pojistná událost byla  způsobena neznámým pachatelem, který nastříkal 

nápisy na sloupy oplocení hřiště a poškodil vstupní branku na oplocení sportovního 

areálu školy. Pojistné plnění České pojišťovny a.s. ve výši 7 676,00 Kč jsme použili na 

odstranění způsobených škod. 

         Třetí pojistná událost vznikla z důvodu ucpání vnitřního svodu dešťové vody. 

Pojistné plnění České pojišťovny a.s. ve výši 40 250,00 Kč jsme použili na úhradu 

nákladů spojených se zjištěním závady, pročištěním vnitřního svodu, provedením 

malířských prací a  na opravu osvětlení po zatečení.  

           Manipulační  poplatky  za opisy  vysvědčení    jsou  ve zhruba stejné výši 

jako v minulých  letech a i v příštím roce očekáváme příjem také ve zhruba stejné výši. 

Z důvodu nedostatku provozních finančních prostředků (ÚZ 00001) byla 

značná část nákladu na nákup šatních skříněk (225 736,31 Kč) hrazena z vlastních 

příjmů (ÚZ 00005).  
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Název projektu: „Program péče o mimořádně nadané a talentované jedince ve 

spolupráci s průmyslovými a akademickými partnery formou badatelských 

kreativních týmů - Smart Education v rámci iniciativy Industry 4.0“ 

 

Téma podpory: Talentmanagement na území SMO 

Poskytovatel podpory: Statutární město Ostrava 

Evidenční číslo smlouvy: 0921/2017/ŠaS 

Doba realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 1. 2018  

Celková výše poskytnuté dotace: 400 000,00 Kč 

 

  Popis účetního případu 
Příjem Výdej Zůstatek 

v Kč v Kč v Kč 

Poskytnutá dotace z 10. 4. 2017  400 000,00  400 000,00 

Digitální fotoaparát Nikon D7500   38 990,00 361 010,00 

Kvadrokoptéra Phantom 4   29 990,00 331 020,00 

Biologický mikroskop Olympus + objektivy   22 920,00 308 100,00 

Fotoaparát Canon EOS 77D, digitální zrcadlovka   21 990,00 286 110,00 

Tablet PC Lenovo Yoga + myš   17 534,00 268 576,00 

Fotoaparát Olympus + stativová hlava Genesis Base   14 980,00 253 596,00 

Tablet iPad 128 GB Wifi   13 990,00 239 606,00 

Objektiv pro digitální zrcadlovky NIKKOR 50 mm   11 990,00 227 616,00 

3D skener Senze   11 588,00 216 028,00 

Řezací plotr   9 200,00 206 828,00 

Fotoaparát EOS 1300D   7 721,00 199 107,00 

MERKUR mini sumo GT 12 – 2 ks   6 150,00 192 957,00 

MERKUR – pásový podvozek + Mravenec – 2 ks   6 104,00 186 853,00 

LEGO - stavebnice   5 078,00 181 775,00 

Ostatní náklady   22 135,00 159 640,00 

Cestovní příkazy – laboratoře VŠB Ostrava   120,00 159 520,00 

Dohody o provedení práce za 10-12/2017   119 250,00 40 270,00 

Celkem k 31. 12. 2017  400 000,00 359 730,00 40 270,00 

 

            Zůstatek dotace k 31. 12. 2017 byl ve výši 40 270,00 Kč a bude použit v roce 

2018 na úhradu dohod o provedení práce za 1/2018. 

Cílem projektu bylo vybudovat program péče o mimořádně nadané a 

talentované jedince ve spolupráci s průmyslovými a akademickými partnery formou 

badatelských kreativních týmů. Žáci, kteří absolvovali aktivity v badatelských týmech, 

si rozšířili znalosti v oblasti technických a přírodních věd a ve spolupráci se zástupci 

průmyslu a akademické sféry budou moci ještě lépe rozvíjet své nadání v rámci potřeb 

regionu. Lze předpokládat, že řada žáků zapojených do projektu bude zvažovat 

možnost studia technických a přírodovědných oborů na vysokých školách. 

Žáci, kteří byli zapojeni do projektu, uskutečnili např. několik badatelských 

expedic v ostravském regionu a získané vzorky vod byly odborně analyzovány 

v laboratoři MGO a následně i v chemické laboratoři VŠB - TU Ostrava. 

Specifické bylo zapojení členů badatelského týmu IC technologií. Věnovali se 

např. otázkám programovatelnosti robotů a při této činnosti využili makety systémů 

MERKUR a LEGO. 
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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 20 636 328,00 Kč 

ostatní osobní náklady ÚZ 33353 135 000,00 Kč 

zákonné odvody ÚZ 33353 7 062 542,00 Kč 

FKSP ÚZ 33353 412 726,00, Kč 

přímý ONIV  ÚZ 33353 498 110,00 Kč 

Přímé náklady celkem 28 744 706,00 Kč 

 

 

Srovnání čerpání  přímých dotací (ÚZ 33353) v r. 2016 a v r. 2017 
 

Čerpání přímých dotací na vzdělávání - MŠMT 

ÚZ 33353 

 

Rok 2016 Rok 2017 

v Kč v Kč 

Prostředky na platy   19 451 000 20 636 328 

OON – ostatní osobní náklady   145 000 135 000 

Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění 6 648 554 7 033 107 

Příděl do FKSP 292 527 414 526 

Zákonné pojištění - Kooperativa 80 140 89 062 

DDHM + DDNM -  učební pomůcky 118 109 129 260 

Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku 84 548 0 

Školení a vzdělávání  - DVPP 2 000 900 

Školení  a vzdělávání ostatní 18 586 19 182 

Cestovní náhrady - DVPP 2 352 2 675 

Cestovní náhrady  - LVK a LK 3 440 1 392 

Cestovní náhrady  - zahraniční pracovní cesty 28 370 59 693 

Cestovní náhrady – exkurze + ostatní 43 515 49 880 

Věcná režie - stravování zaměstnanců 55 150 54 240 

Osobní ochranné pracovní pomůcky + ochranné nápoje 4 144 9 135 

Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 50 905 90 003 

Lékařské preventivní prohlídky 2 700 3 000 

Smlouva o odměně předsedy maturitní komise 25 960 17 030 

Nákup materiálu – podpůrná opatření (inkluze) 0 293 

Celkem  27 057 000 28 744 706 

 

 

Čerpání přímého ONIVu (ÚZ 33353) –  srovnání r. 2016  a  r. 2017 

  V roce 2017 obdržela naše organizace dotaci na přímý ONIV v celkové 

hodnotě 498 110,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 se jednalo o snížení  ve výši 

8 890,00 Kč. 

  

Tvorba FKSP 

           Vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb navyšuje příděl do FKSP v roce 2017 z původního 1,5% 

na 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. V roce 2017 

z tohoto důvodu došlo ke značnému navýšení tvorby FKSP.  
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Nákup DDHM – učební pomůcky 

           Z přímého ONIVu byly zakoupeny nové učební pomůcky v celkové výši 

129 260,00 Kč. Tuto skutečnost uvítali vyučující odborných předmětů, protože nízké 

dotace na přímý ONIV v minulých letech neumožňovaly rozšířit a modernizovat 

sbírky učebních pomůcek. Rozšířili jsme zejména tyto sbírky učebních pomůcek:  

výpočetní technika, fyzika, cizí jazyky a hudební výchova. 

 

Učebnice poskytované bezplatně 

          V posledních letech jsme se snažili nahradit všechny bezplatně poskytované 

školní učebnice, které byly dlouholetým používáním již značně opotřebovány. 

V období let 2013 - 2016 byla vynaložena na nákup školních učebnic pro žáky plnící 

povinnou školní docházku částka ve výši 307 741,00 Kč.  Tímto se nám podařilo 

obměnit všechny školní učebnice a v roce 2017 nemusely být v souvislosti s pořízením 

učebnic vynaloženy žádné finanční prostředky.   

 

Cestovní náhrady 

V roce 2016 a i v roce 2017 došlo k výraznému snížení cestovních náhrad za 

LVK a LK v tuzemsku ve srovnání s předchozími lety. Podařilo se nám uzavřít 

výhodnou smlouvu s cestovní kanceláří, která hradí doprovázejícím pedagogům 

dopravu, stravu i ubytování. Náklady na tuzemské pracovní cesty hrazené z přímých 

nákladů na vzdělávání jsou  v roce 2017 ve zhruba stejné výši jako v roce 2016. 

Důvodem navýšení cestovních náhrad na zahraniční pracovní cesty, které jsou hrazeny 

z přímých nákladů na vzdělávání, o 31 323,00 Kč ve srovnání s rokem 2016 je 

způsobeno snížením úhrady zahraničních pracovních cest v roce 2017 z provozních 

nákladů o částku  ve výši 40 978,00 Kč. Celkově byly náklady na zahraniční pracovní 

cesty v roce 2017 nižší o 9 655,00 Kč ve srovnání s rokem 2016. 

 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

          Jedním z důvodů zvýšení nákladů na nákup osobních ochranných pracovních 

pomůcek bylo doporučení Ing. Miroslava Kolesy, který na základě smlouvy zajišťuje 

pro naši školu poradenské služby na úseku BOZP,  zakoupit speciální brýle  a rukavice 

pro práci s chemikáliemi pro uklízečky a vyučující chemie. Životnost OOPP uvedená 

ve směrnici je pouze orientační a ochranné pomůcky jsou pořizovány dle skutečné 

potřeby. 

  

Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 

 V roce 2017 došlo k navýšení náhrad za dočasnou pracovní neschopnost o 

částku 39 098,00 Kč. Tuto skutečnost však nelze ovlivnit. 

 

            Náklady na stravování zaměstnanců, školení a vzdělávání zaměstnanců, 

lékařské preventivní prohlídky byly ve zhruba stejné výši v roce 2016 i v roce 2017. 

 

Nákup   – DDHM a DDNM - učební pomůcky  (ÚZ 33353) 

Tiskárna EPSON + 4 ks tonerů - VT 37 998,00 Kč 

3 ks dataprojektorů EPSON včetně držáků - VT 51 178,00 Kč 

Notebook Lenovo V 110 - HV 11 990,00 Kč 

Magnetofony Philips – 3 ks - CJ 8 577,00 Kč 

Ostatní 19 517,00 Kč 

Celkem 129 260,00 Kč 

 

          Všechny finanční prostředky, které jsme obdrželi ze státního rozpočtu jako 

přímé náklady  na vzdělávání (ÚZ 33353) byly v plné výši vyčerpány a použity ke 

stanovenému účelu. 
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Název projektu: „Inkluze 2017“ 

 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 – Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007722 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

Celková výše finanční podpory: 1 326 254,00 Kč – (v roce 2017 jsme obdrželi 

prostřednictvím zřizovatele – MSK zálohu ve výši 795 752,40 Kč)  

 

V rámci projektu se naše škola zapojí do níže uvedených aktivit: 

Název aktivity: Školní psycholog – personální podpora SŠ (672 840,00 Kč) 

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv pro SŠ (50 952,00 Kč) 

Název aktivity: Tandemová výuka na SŠ (168 048,00 Kč) 

Název aktivity: Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (258 176,00 Kč) 

Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených škol. neúspěchem (127 845,00 Kč) 

Název aktivity: Nové metody ve výuce na SŠ (48 393,00 Kč) 

 

      V roce 2017 probíhala v rámci projektu pouze jedna aktivita – činnost školního 

psychologa, která spočívala ve vytváření programu poskytování pedagogicko – 

psychologických poradenských služeb ve škole včetně programu primární prevence. 

Celkové mzdové náklady činily 71 115,00 Kč a související zákonné odvody včetně 

přídělu do FKSP byly ve výši 25 603,30 Kč. 

 

 

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady 

Název účelové dotace Účelový znak Částka 

Provozní náklady ÚZ 00001 3 192 000,00 Kč 

Účelově určeno na vydání almanachu s časovou použitelností od 

1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 ÚZ 00135         30 000,00 Kč  

Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku“ ÚZ 00205 789 000,00 Kč    

Provozní náklady celkem 4  011 000,00 Kč 

 

 

Účelově určeno na  „Vydání almanachu“ – ÚZ 00135 

 

             V roce 2017 byla naší škole přidělena zřizovatelem účelová provozní dotace 

na tisk almanachu v souvislosti se 120. výročím založení Matičního gymnázia. Dotace 

měla určenou časovou použitelnost od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017. Finanční částka 

30 000,00 Kč byla v plné výši vyčerpána na úhradu faktury za tisk 174 ks almanachů 

včetně přílohy a DVD.  

    

Účelově určeno na  „Krytí odpisů DHM a DNM“ –  ÚZ 00205 

      
V  roce  2017  obdržela  naše organizace na krytí odpisů DHM a  DNM  částku ve výši  

789 000,00 Kč – ÚZ 00205. Jednalo se téměř o 100% krytí nákladů na odpisy v hlavní 

činnosti. Pouze náklady na odpisy ve výši 374,40 Kč byly uhrazeny z provozních 

prostředků organizace – ÚZ 00001. V rámci doplňkové činnosti byly uhrazeny odpisy 

ve výši 9 660,00 Kč – ÚZ 00005. Odpisy majetku pořízeného z investičního transferu 

činily 286 270,60 Kč – ÚZ 00005.  

Celková hodnota odpisů dosáhla v roce 2017 výše 1 085 305,00 Kč. 
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Nákup   – DDHM + DDNM provoz  – účet 501 + účet 558 

 

Šatní trojskříňky (53 ks) – částečná úhrada faktury 183 878,94 Kč 

PC DELL Inspiron AIO (2 ks) 48 268,00 Kč 

DELL Školní počítače – set Optiplex (4 ks) 25 991,00 Kč 

Archivační skříně (3 ks) 16 299,00 Kč 

Vysokotlaký čistič Kärcher 2 999,00 Kč 

Vysavač Kärcher 2 630,00 Kč 

Elektronická ukazovátka na prezentaci (3 ks) 3 297,00 Kč 

Ostatní 35 985,32 Kč 

Celkem 319 348,26 Kč 

 

 

„Nákup šatních skříněk“  

 

             Původní šatní skříňky pro žáky byly pořízeny již v roce 1996. Dlouholetým 

používáním byly značně opotřebovány a nevyhovovaly již současným hygienickým 

normám. V roce 2016 jsme zakoupili 55 ks šatních trojskříněk a v roce 2017 se nám 

podařilo nakoupit zbývající skříňky do šaten žáků MGO.  

 Celkově bylo letos zakoupeno do školní šatny žáků 50 ks šatních skříněk se 

třemi oddíly a 3 ks skříněk se dvěma oddíly v celkové hodnotě 409 615,25 Kč. Jedná 

se o velmi kvalitní uzamykatelné šatní skříňky (175 cm x 90 cm x 50 cm, se dvěma 

nebo třemi oddíly) s pevnou rámovou konstrukcí. Svařovaný korpus z ocelového 

plechu zaručuje vysokou tuhost skříňky. Dveře a boční výplně jsou vyrobeny 

z laminované dřevotřísky s barvou třešeň a veškeré hrany jsou opatřeny ABS lištou. 

Ve spodní i horní kovové části skříňky jsou umístěny odvětrávací otvory. Skříňky jsou 

opatřeny rektifikačními šrouby k výškovému vyrovnání nábytku. 

 Z důvodu vysoké finanční náročnosti nákupu šatních skříněk jsme byli nuceni 

uhradit náklady ze dvou zdrojů. Z vlastních zdrojů (ÚZ 00005 + výnosy z doplňkové 

činnosti) jsme uhradili 225 736,31 Kč a na úhradu zbývající částky 183 878,94 Kč 

jsme použili finanční prostředky z provozní dotace (ÚZ 00001). 
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Náklady na provoz v tisících Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Příspěvek 4 152 4 228 4092 4171 3981 

Vlastní 

zdroje 
1 296 840 919 1637 1168 

Celkem 5 448 5 068 5011 5808 5149 

 

 
 

 

Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Energie 1 492 1 144 1201 964 926 

Opravy a 

údržba 
265 189 494 613 484 

Celkem 1 757 1 333 1695 1577 1410 
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Náklady na opravy a údržbu v letech 2013 - 2017 

 

 

Náklady na opravy a údržbu v roce 2013 

Provozní prostředky ÚZ 00001 19 247,00 Kč 

Vlastní zdroje (ÚZ 00005) 37 326,00 Kč 

FRM – fond investic, použití na opravy a udržování 208 765,00 Kč 

Celkem 265 338,00 Kč 

 

 

Náklady na opravy a údržbu v roce 2014 

Provozní prostředky ÚZ 00001 145 522,00 Kč 

Vlastní zdroje (ÚZ 00005) 43 640,00 Kč 

FRM – fond investic, použití na opravy a udržování 0,00 Kč 

Celkem 189 162,00 Kč 

 

  

Náklady na opravy a údržbu v roce 2015 

Provozní prostředky ÚZ 00001 256 927,00 Kč 

Vlastní zdroje (ÚZ 00005) 236 743,00 Kč 

FRM – fond investic, použití na opravy a udržování 0,00 Kč 

Celkem 493 670,00 Kč 

 

 

Náklady na opravy a údržbu v roce 2016 

Provozní prostředky ÚZ 00001 172 565,00 Kč 

Vlastní zdroje (ÚZ 00005) 6 189,00 Kč 

FRM – fond investic, použití na opravy a udržování 434 119,00 Kč 

Celkem 612 873,00 Kč 

 

 

Náklady na opravy a údržbu v roce 2017 

Provozní prostředky ÚZ 00001 197 079,85 Kč 

Vlastní zdroje (ÚZ 00005) 39 246,50 Kč 

FRM – fond investic, použití na opravy a udržování 247 422,83 Kč 

Celkem 483 749,18 Kč 

 

 

Finančně náročnými položkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní 

zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání výročních zpráv, zpracování povinné 

dokumentace školy apod.), jsou náklady na internet i údržbu a provoz reprografické 

techniky. 

 

Reprografická technika (nájem, údržba a provoz) 30 132,00 Kč 

Internet ÚZ 00001 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. 

K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. 
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Čerpání provozních prostředků v kalendářním roce 2016 a 2017 
 

Provozní prostředky 

ÚZ 00001 

Rok 2016 Rok 2017 

                     v Kč                 v Kč 

Čistící a hygienické prostředky   47 087 45 310 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 000,- Kč 285 885                        24 478 

Kancelářské potřeby včetně tiskopisů 13 261 15 953 

Noviny a časopisy včetně předplatného 17 881 12 323 

Ostatní spotřeba materiálu 117 079 85 835 

501 – Spotřeba materiálu celkem 481 193 183 899 

Vodné a stočné 100 115 107 203 

Teplo 508 895 515 260 

Elektrická energie 353 415 302 759 

Plyn 1 172 1 083 

502 – Spotřeba energie celkem 963 597 926 305 

Opravy a údržba nemovitého majetku 73 358 105 251 

Ostatní opravy 99 206 91 829 

511 – Opravy a údržba celkem 172 564 197 080 

Cestovní náhrady zahraniční 62 739 21 761 

Ostatní cestovní náhrady 1 940 2 276 

512 – Cestovné celkem 64 679 24 037 

Služby pošt 28 688 42 527 

Telefonní poplatky 31 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31 187 

Internet 63 160 63 160 

Tiskové služby, kopírování a laminování 11 191 17 100 

Věcná stravovací režie žáků 767 195 762 344 

Nákup ostatních služeb 568 911 593 580 

518 – Ostatní služby celkem 1 471 095 1 509 898 

521 – Mzdové náklady – FaMa + 25 092 25 000 

Zdravotní  a soc. pojištění – správa majetku FaMa+ 8 531 8 500 

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění 8 561 8 500 

Příděl do FKSP – FaMa+ včetně ÚZ 00001 457 500 

Výpisy ze zdrav. dokumentace – lékařské prohlídky 600 1 250 

Ostatní zákonné sociální náklady 0 4 652 

527 – Zákonné sociální náklady 1 057 6 402 

538 – Jiné daně a poplatky 0 10 067 

Technické zhodnocení majetku do 40 000,- Kč  35 928 0 

549 – Ostatní náklady z činnosti 35 928 0 

551 -  Odpisy dlouhodobého majetku 203 374 

DDHM nad 3 000,- Kč – nábytek 120 597 200 178 

Ostatní DDHM nad 3 000,- Kč  50 339 94 692 

558 – Náklady z pořízení DDHM a DDNM 170 936 294 870 

569 – Ostatní finanční náklady 4 900 4 400 

591 – Daň z příjmu úroků 1 225 1 168 

 

Celkem  3 401 000 3 192 000 
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Spotřeba materiálu 

Náklady  na nákup čistících a hygienických prostředků jsou  v roce 2017 o 

1 777,00 Kč nižší než v předchozím roce díky stálému využívání  Nákupního portálu 

MSK. K značnému snížení došlo ve srovnání s rokem 2016 u položky s názvem 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 000,00 Kč. Důvodem tohoto snížení je 

přiznání účelově určené dotace na pořízení školních lavic a židlí ve výši 220 000,00 Kč 

a současně nákup školního nábytku v částce 53 251,00 Kč z provozních prostředků 

naší organizace v roce 2016. Všechny ostatní položky účtu číslo 501 – Spotřeba 

materiálu jsou ve zhruba stejné výši jako v roce 2016.  

 

Spotřeba energie 

Náklady na vodné a stočné se oproti roku 2016  zvýšily o  7 088,00 Kč.  

Jedním  z důvodů  mírného  zvýšení  nákladů  je  změna  ceny za 1 m3  odebrané vody 

z 76,06 Kč na 76,62 Kč. Dalším důvodem jsou rozsáhlé stavební úpravy (výměna 

stropního osvětlení ve všech kmenových třídách, celková rekonstrukce  školní jídelny 

atd.), které v roce 2017 v naší škole probíhaly a vyžádaly si následně zvýšené nároky 

na úklidové práce. 

Za elektrickou energii jsme uhradili v roce 2017 o 50 656,00 Kč méně než 

v roce 2016. Hlavním důvodem úspory byla výměna původního zastaralého osvětlení 

v kmenových třídách za nové LED osvětlení. Současně se během celého roku  snažili  

zaměstnanci školy i žáci dodržovat všechna ustanovení Opatření ke snížení nákladů za 

odběr elektrické energie, které vydal ředitel školy.  

Rozpočet naší školy nejvíce zatěžují náklady za odběr tepla – dodavatel Veolia 

Energie ČR. Cena za 1 GJ byla v roce 2017 stejná jako v roce 2016 – 470,00 Kč. Díky  

maximální hospodárnosti  byly náklady za odběr tepla v roce 2017 ve zhruba stejné 

výši jako v roce 2016.  

 

Opravy a udržování 

V průběhu  roku 2017 jsme uhradili z provozních prostředků náklady na  

opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku  v celkové hodnotě  197 080, 00 Kč. 

Celkové náklady na opravy a údržbu byly v roce 2017 ve zhruba stejné výši jako 

v roce 2016. Jednalo se např. o opravu 2 ks interaktivních tabulí v učebnách, opravy 

výměníkové stanice, výměnu osvětlení v šatnách žáků atd.  

 

Cestovné 

V roce 2017 jsme uhradili náklady za zahraniční i tuzemské cestovní náhrady 

z provozních prostředků   v celkové výši 24 037,00 Kč. Hlavním důvodem výrazného 

snížení nákladů ve srovnání s minulým rokem o 40 642,00 Kč je úhrada cestovních 

náhrad na zahraniční pracovní cesty ve výši 59 693,00 Kč z přímých nákladů na 

vzdělávání (ÚZ 33353). V roce 2016 byly proplaceny cestovní náhrady na zahraniční 

pracovní cesty z  přímých nákladů (ÚZ 33353)  pouze ve výši 28 370,00 Kč. Celkově 

došlo ve srovnání s minulým rokem ke snížení cestovních náhrad  na zahraniční 

pracovní cesty ve výši 9 655,00 Kč.  

 

Ostatní služby 

Převážná část nákladů na ostatní služby je v roce 2017 ve zhruba stejné výši 

jako v předešlých letech. Jedná se o náklady např. na softwarové služby, likvidaci 

odpadu, služby v oblasti BOZP a PO, poradenské a konzultační služby, deratizaci, 

bankovní poplatky a servisní činnost firmy MAR – CONTROLS Ostrava, spol. s r.o.  

Hlavním důvodem zvýšení nákladů na služby pošt je výrazné zvýšení 

poštovních poplatků. V roce 2017 došlo i k navýšení nákladů za provádění revizí. Byla 

totiž provedena revize elektroinstalace budovy, kterou jsme povinni provádět 

v tříletých intervalech. 
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Jiné daně a poplatky 

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance se zdravotním 

postižením se nám nepodařilo v roce 2017 splnit povinný podíl osob se zdravotním 

postižením na celkovém  počtu  zaměstnanců na základě zákona  č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Do státního rozpočtu jsme proto museli odvést částku ve výši 

10 067,00 Kč. 

 

Ostatní náklady z činnosti 

V roce 2017 se neuskutečnilo v naší organizaci žádné technické zhodnocení 

majetku do 40 000,00 Kč. 

 

Náklady z pořízení DDHM a DDNM 

Náklady na nákup DDHM nad 3 000,00 Kč byly v roce 2016 ve výši 

170 936,00 Kč. Hlavním důvodem zvýšení nákladů v roce 2017 na  294 870,00 Kč 

byla částečná úhrada nákladů na pořízení nových šatních trojskříněk do šaten žáků ve 

výši 183 878,94 Kč. 

 

 

Čerpání provozních prostředků  ÚZ 00001 v roce 2017 

Na rok 2017 byl naší organizaci stanoven nulový hospodářský výsledek. 

Důsledným uplatněním úsporných opatření (vyhlašování výběrových řízení, provádění 

cenového průzkumu, porovnávání cen na internetu, používání Nákupního portálu 

MSK, 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 2017 

ukazatel 
hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

  1 2 3 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (602) 

 

326,93 326,93 

   z toho:  výnosy ze služeb spojené s pronájmem  326,93 326,93 

Provozní dotace (672) 34 160,37 

 

34 160,37 

   z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele  

(účty 672 0400, 672 0401, 672 0404, 672 0405) 4 020,74  4 020,74 

           příspěvek  ze SR přes rozpočet zřizovatele  

(účty 672 0501, 672 0506, 672 0507, 672 0509, 672 0510,    

672 0511)    29 493,63  29 493,63 

                časové rozpuštění IT  

(účty 672 0300, 672 0302, 672 0303, 672 0304) 286,27  286,27 

                dotace od obcí (účet 672 0700) 359,73  359,73 

Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662) 322,98 232,31 555,29 

z toho: pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)  232,31 232,31 

            čerpání rezervního fondu - dary 9,60  9,60 

            čerpání FRM, fondu investic 247,42  247,42 

            ostatní náhrady za škody 1,00  1,00 

            náhrady škod od pojišťoven 55,67  55,67 

            manipulační poplatky – opisy vysvědčení 2,84  2,84 

            ostatní výnosy – prodej čipů 0,30  0,30 

            úroky bankovních účtů 6,15  6,15 

Výnosy celkem 34 483,35 559,24 35 042,59 
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 v tisících Kč 

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2017 

Ukazatel 

hlavní činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní + 

doplňková 

činnost 

celkem 

Příspěvky 

zřizovatele 

– přímé 

náklady 

Příspěvky 

zřizovatele 

- provozní 

náklady 

Dotace od 

obce    

(ÚZ 

00002) 

 Projekt 

„Šablony“ 

(ÚZ 33063) 

Čerpání 

investičního 

fondu  

(416) 

Ostatní 

náklady  

(ÚZ 

00005) 

Hlavní činnost 

celkem 

Spotřeba materiálu   (501) 21,56 183,90 19,35   -0,60 224,21  224,21 

     z toho:   knihy a předplatné časopisů  23,59     23,59  23,59 

               kancelářské potřeby + kancelářský papír  26,86     26,86  26,86 

               čistící, hygienické a toaletní  prostředky  41,37     41,37  41,37 

               DDHM – provoz do  3 000,- Kč  24,48     24,48  24,48 

               DDHM – učební pomůcky do 3 000,- Kč 21,27      21,27  21,27 

               DDHM – obec - projekt do 3 000,- Kč   17,39    17,39  17,39 

                   materiál pro výuku  7,49     7,49  7,49 

               materiál pro opravy a údržbu nemovitého majetku  8,83     8,83  8,83 

               materiál pro opravy a údržbu movitého majetku  5,55     5,55  5,55 

               ostatní spotřeba materiálu 0,29 45,73 1,96   -0,60 47,38  47,38 

Spotřeba energie (502)  926,30                     926,30 326,33 1 252,63 

    z toho:  teplo, TUV  515,26     515,26 143,78 659,04 

                 elektrická energie  302,76     302,76 110,78 413,54 

                 vodné a stočné  107,20     107,20 71,77 178,97 

                 plyn  1,08     1,08  1,08 

Opravy a udržování (511)  197,08   247,42 39,25 483,75  483,75                                                                                           

   z toho:   celková renovace umělého trávníku     239,70  239,70  239,70 

                 oprava 2 ks interaktivních tabulí  41,82     41,82  41,82 

                 oprava výměníkové stanice  37,97     37,97  37,97 

                 oprava elektroinstalace budovy  28,59     28,59  28,59 

                 oprava 2 ks nik – chodba, 4. patro  17,99     17,99  17,99 

                 výměna osvětlení v šatně žáků  13,20     13,20  13,20 

                 oprava elektronické zabezpečovací signalizace  9,29     9,29  9,29 

                 ostatní opravy a údržba nemovitého majetku  36,18   7,72 39,25 83,15  83,15 

                 ostatní opravy a údržba movitého majetku  12,04     12,04  12,04 

Cestovné (512)         113,64 24,04 0,12    137,80  137,80 

   z toho:   tuzemské služební cesty – doprovod  žáků  –  LVK , LK 1,39      1,39  1,39 

                 tuzemské služební cesty – doprovod  žáků  –  exkurze  45,24      45,24  45,24 

                 zahraniční služební cesty – doprovod  žáků  59,69 21,76     81,45  81,45 

                 ostatní cestovní náhrady 7,32 2,28 0,12    9,72  9,72 

Služby (518)  1 539,90    27,02 1 566,92 0,60 1 567,52 

    z toho:   poštovní služby  42,53     42,53  42,53 

                  telefonní poplatky     31,19     31,19  31,19 

                  telekomunikace - internet   63,16     63,16  63,16 

              DDNM + upgrade + SW služby  170,20     170,20  170,20 

              likvidace odpadů  78,83     78,83  78,83 

              revize a odborné prohlídky  99,46     99,46  99,46 

              věcná režie stravování žáků  762,34     762,34  762,34 

              propagace, inzerce  53,70     53,70  53,70 

              tisk. služby, kopírování včetně pronájmu kopírovacího stroje  70,13     70,13  70,13 

              ostatní  služby  168,36    27,02 195,38 0,60 195,98 

Mzdové náklady (521) 21 340,89 27,70 119,25 71,12   21 558,96 5,00 21 563,96 

   z toho: mzdové náklady  ÚZ 33353, 33065, 33038, 33052, 33073, 33063  21 115,89   71,12   21 187,01  21 187,01 

               dotace od zřizovatele  -  ÚZ 00001 (FaMa+)  25,00     25,00  25,00 

               OPPP (ÚZ 33353, 00144, 00002) 135,00 2,70 119,25    256,95  256,95 

               mzdové náklady – DČ (ÚZ 00005)        5,00 5,00 

               náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 90,00      90,00  90,00 

Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady  (524, 525, 527)  7 795,80 14,90  25,60   7 836,30 1,80 7 838,10 

     z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění  (524) 7 196,16 8,50  24,18   7 228,84 1,70 7 230,54 

                 povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525) 89,06      89,06  89,06 

                 příděl do FKSP (527) 424,12 0,50              1,42   426,04 0,10 426,14 

                 příspěvek na stravování  zaměstnanců  (527) 54,24      54,24  54,24 

                 školení a vzdělávání  (527) 20,08      20,08  20,08 

                 lékařské preventivní + vstupní prohlídky (527) 3,00 5,10     8,10  8,10 

                 osobní ochranné pomůcky  (527)  9,14 0,80     9,94  9,94 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku  (551)        789,37    286,27 1 075,64 9,66 1 085,30 

Náklady na nákup DDNM a DDHM (558) 107,99 301,91 221,01   225,74 856,65  856,65 

     z toho: nákup 50 ks šatních trojskříněk + 3 ks dvojskříněk        183,88    225,74                 409,62                     409,62      

                 ostatní pořízení DDNM a DDHM 107,99       118,03 221,01                    447,03  447,03 

 Ostatní náklady  (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x, 56x, 59x) 17,03         15,64     32,67  32,67 

    z toho:  smlouva o odměně předsedy maturitní komise 17,03      17,03  17,03 

                 správní poplatky          10,07     10,07  10,07 

                 ostatní finanční náklady            4,40     4,40  4,40 

                 daň z příjmu úroků            1,17     1,17  1,17 

náklady celkem  29 396,91 4 020,74 359,73 96,72 247,42 577,68 34 699,20    343,39 35 042,59 
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Přehled výsledku hospodaření v hlavní činnosti  

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání  28 744 706,00 28 744 706,00 0,00 

ÚZ 33038 – Excelence  středních škol 2016  30 042,00 30 042,00 0,00 

ÚZ 33052 – Zvýšení platů pracov. regionál. škol.  504 417,00 504 417,00 0,00 

ÚZ 33065 – Excelence  ZŠ a SŠ škol 2017  12 854,00 12 854,00 0,00 

ÚZ 33073 – Zvýšení platů nepedag. zaměstnanců  104 896,00 104 896,00 0,00 

ÚZ 00001 – Provozní náklady   3 192 000,00 3 192 000,00 0,00 

ÚZ 00135 – Účelově určeno – Vydání almanachu  30 000,00 30 000,00 0,00 

ÚZ 00144 – Účelově určeno – Psaní všemi deseti  9 740,00 9 740,00 0,00 

ÚZ 00205 – Účelově určeno –  odpisy DHM, DNM  789 000,00 789 000,00 0,00 

ÚZ 33063 – dotace MŠMT „Inkluze 2017“  96 718,30 96 718,30 0,00 

ÚZ 00002 – dotace (Statutární město Ostrava)  359 730,00 359 730,00 0,00 

ÚZ 00005 – Vlastní zdroje  609 250,74 825 100,74 -215 850,00 

Celkem  34 483 354,04 34 699 204,04 -215 850,00 

 

 

   Přehled výsledku hospodaření v doplňkové činnosti  

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

DČ – pronájem  majetku  (bez pronájmu tělocvičen)            468 376,58 289 208,58 179 168,00 

DČ – pronájem tělocvičen  90 860,00 54 178,00 36 682,00 

Celkem   559 236,58  343 386,58 215 850,00 

  
 

 

   Přehled výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti  

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

Hlavní činnost – rekapitulace za celou organizaci  34 483 354,04 34 699 204,04 -215 850,00 

Doplňková činnost – rekapitulace za celou  

organizaci               559 236,58 343 386,58   215 850,00 

Celkem  35 042 590,62 35 042 590,62 0,00 

  
Nejdůležitější zdroj příjmů v hlavní činnosti naší organizace tvořily dotace a 

příspěvky MŠMT  na přímé  náklady (ÚZ 33353, ÚZ 33038, ÚZ 33052, ÚZ 33065, 

ÚZ 33073),   dotace  a  příspěvky od zřizovatele  (ÚZ 00001, ÚZ 00205, ÚZ 00135, 

ÚZ 00144).  

Vedle příjmů od MŠMT a zřizovatele  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 a manipulační poplatky za opisy vysvědčení. Celkově dosáhly  příjmy 

z vlastní činnosti  částku ve výši 9 886,31 Kč. 

Výše vlastních příjmů v hlavní činnosti je v roce 2017 ve zhruba stejné výši 

jako v minulém roce a i v dalších letech předpokládáme obdobnou výši příjmů. 

Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vykázán z důvodu úhrady 

části nákladů (225 736,31 Kč) na nákup šatních skříněk žáků z vlastních zdrojů. Na 

zbývající úhradu nákladů za nákup skříněk ve výši 183 878,94 Kč jsme použili  

provozní finanční prostředky  (ÚZ 00001).  
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 Financování nákupu šatních skříněk z vlastní činnosti (ÚZ 00005) zapříčinilo 

mínusový výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši -215 850,00 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 2017 příjmy za pronájem 

nemovitosti. Celkový hospodářský výsledek z pronájmů nemovitého majetku včetně 

pronájmů tělocvičen činil po odečtení nákladů 215 850,00 Kč.  

V hlavní činnosti vykázala naše organizace záporný  hospodářský výsledek ve 

výši -215 850,00 Kč. V doplňkové činnosti činil dosažený kladný hospodářský 

výsledek částku ve výši 215 850,00 Kč. 

Za rok 2017 byl v naší organizaci vykázán celkově za  hlavní a doplňkovou 

činnost nulový hospodářský výsledek.  

 

 

 

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
 

 

Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2017 činily 21 115 893,00 Kč  

(nárůst o 1 206 396,00 Kč proti roku 2016). Byly tvořeny prostředky na platy ÚZ 

33353 ve výši 20 636 328,00 Kč, prostředky na RP „Zvýšení platů pedagogických a 

nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ ÚZ 33052 ve výši 370 895,00 

Kč, prostředky na RP „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního 

školství“ ÚZ 33073 ve výši 77 129,00 Kč,  prostředky na RP „Hodnocení žáků a škol 

podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016“ ÚZ 

33038 ve výši 22 090,00 Kč a prostředky na RP „Hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence středních škol 2017“ ÚZ 33065 ve 

výši 9 451,00 Kč. Ostatní platby za provedené práce činily celkem 135 000,00 Kč.  

Průměrný plat ve sledovaném období vzrostl u pedagogických zaměstnanců 

na 36 552,00 Kč (nárůst o cca 4,15 %), u ostatních zaměstnanců na 21 232,75 Kč 

(nárůst o cca 2,3 %). 

Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k jeho překročení ani nedočerpání 

nedošlo. 

Výjimku tvoří pouze ÚZ 33073 s názvem „Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců  regionálního školství“. V souladu s podmínkami čerpání dotace jsme 

byli nuceni vrátit část přidělené dotace ve výši 16 729,00 Kč. Důvodem vratky bylo 

čerpání řádné dovolené v měsících červenci a srpnu nepedagogickými zaměstnanci a 

dlouhodobá pracovní neschopnost dvou nepedagogických zaměstnanců. 

 

 

   

Vývoj platů a jejich nenárokových složek celkem 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrný plat učitele 29 141 30 272 32 001 32 478 35 095 36 552 

Nenároková složka platu učitele 3 158 5 092 6 188 6 273 7 461 7 160 

Podíl nenárokové složky platu učitele v % 10,84 16,82 19,34 19,32 21,26 19,59 

Průměrný plat nepedagogického pracovníka 14 798 15 980 17 776 18 652 20 756 21 233 

Nenároková složka platu nepedagogického 

pracovníka 
1 398 2 293 3 447 3 817 5 299 5 057 

Podíl nenárokové složky platu 

nepedagogického pracovníka v % 
9,47 14,35 19,39 20,46 25,53 23,82 
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Velmi solidní výsledky v oblasti vzdělávacích aktivit, v rovině odborných 

soutěží žáků a v neposlední řadě v kategorii zájmové činnosti vytvořily dostatečný 

prostor k tomu, aby bylo možno pokračovat v politice mzdové stimulace aktivně 

pracujících pedagogických pracovníků. Velmi důležitá je také oblast promyšlené a 

dlouhodobě pozitivní prezentace Matičního gymnázia před veřejností, aktivní zapojení 

do náročných projektů jako například Den otevřených dveří MGO, příprava oslav 120. 

výročí založení školy, příprava pamětního almanachu či Interaktivní kroniky MGO, 

zde také vedení Matičního gymnázia promyšleně pracovalo v rovině nenárokových 

složek platu. 

Rozsáhlá modernizace školní jídelny a řada dalších dílčích aktivit v oblasti 

technického zabezpečení chodu školy umožnily vedení Matičního gymnázia 

spravedlivě ohodnotit nadstandardní zapojení do plnění mimořádných a rozsáhlých 

úkolů, které byly vytčeny. 

Jako pozitivní jev lze hodnotit skutečnost, že se podařilo již v šestém roce 

v pořadí udržet nárůst průměrného platu učitele MGO, a to až do současné výše 

36 552,- Kč a u nepedagogických pracovníků bylo za stejné období dosaženo nárůstu o 

6 435,- Kč, tedy na stávajících 21 233,- Kč. 
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Vývoj platů a jejich nenárokových složek celkem 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nároková složka platu učitele 25 983 25 180 25 813 26 204 27 634 29 392 

Nenároková složka platu 3 158 5 092 6 188 6 273 7 461 7 160 

Nároková složka nepedagogického pracovníka 13 400 13 686 14 329 14 835 15 457 16 176 

Nenároková složka platu nepedagogického 

pracovníka 
1 398 2 293 3 447 3 817 5 299 5 057 
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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 2017 došlo ke snížení nákladů na zahraniční pracovní cesty ve srovnání 

s předchozím rokem o 9 655,00 Kč. K tomuto snížení došlo z důvodu uskutečnění 

cyklistického kurzu v roce 2017 v tuzemsku. Ostatní náklady na lyžařský výcvikový 

kurz a na  zahraniční studijní pobyty byly v obdobné výši jako v roce 2016.  

 

Náklady na zahraniční pracovní cesty v roce 2017 

Pedagogický doprovod – lyžařský výcvikový kurz  19 578,00 Kč 

Pedagogický doprovod – cyklistický kurz  0,00 Kč 

Pedagogický doprovod – studijní pobyty  61 876,00 Kč 

Celkem 81 454,00 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 501 – Spotřeba materiálu 

Schválený plán: 340,00 tis. 

Skutečnost: 224,21 tis.  

Rozdíl: - 115,79 tis. 

Jedním z důvodů vzniku rozdílu mezi plánovanou výší nákladů a skutečnými náklady 

je neuskutečněný nákup  židlí se sklopným pultíkem do nově vybudovaného 

hudebního klubu. Stavební práce byly ukončeny až koncem roku 2017 a z důvodu 

časové  tísně  nebyla  uskutečněna  původně  plánovaná  koupě  30 ks speciálních židlí.  

Dalším důvodem vzniku rozdílu je příjem účelové neinvestiční dotace od SMO 

s názvem „Program péče o mimořádně nadané a talentované jedince ve spolupráci 

s průmyslovými a akademickými partnery formou badatelských kreativních týmů – 

Smart Education v rámci iniciativy Industry 4.0“ ve výši 400 000,00 Kč. V době 

zpracování finančního plánu ještě neproběhla výběrová řízení a neznali jsme přesnou 

cenu majetku, který bude pořízen v rámci projektu. Majetek v hodnotě do 3 000,00 Kč 

se účtuje jako spotřební materiál (účet 501) a majetek nad 3 000,00 Kč účtujeme jako 

náklady z DDHM (účet 558). 
 

 

Komentář k účtu 511 – Opravy a udržování 

Schválený plán: 592,00 tis. 

Skutečnost: 483,75 tis. 

Rozdíl: - 108,25 tis. 

Elektroinstalace, rozvody vody a odpadu v budově školy a zařízení výměníkové 

stanice jsou ve velmi špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu jsme nuceni 

každoročně provádět opravy, které zabraňují havarijnímu stavu.  

Pravidelnou údržbou a spolupráci s odbornými firmami se nám podařilo vynaložit na 

opravy nižší částku, než jsme původně plánovali. 
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Komentář k účtu 538 – Jiné daně a poplatky 

Schválený plán: 0,00 tis. 

Skutečnost: 10,07 tis. 

Rozdíl: + 10,07 tis. 

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance se zdravotním postižením 

se nám nepodařilo v roce 2017 splnit zákonný podíl osob se zdravotním postižením na 

celkovém počtu zaměstnanců na základě zákona č. 435/2204 Sb., o zaměstnanosti. Do 

státního rozpočtu jsme proto byli nuceni odvést částku ve výši 10 067,00 Kč. Tuto 

skutečnost nebylo možno při sestavování plánu nákladů předpokládat. 

  

Komentář k účtu 549 – Ostatní náklady z činnosti 

Schválený plán: 56,00 tis. 

Skutečnost: 17,03 tis. 

Rozdíl: - 38,97 tis. 

Rozdíl mezi plánovanou částkou nákladů a skutečnými náklady vznikl z důvodu 

neuskutečnění provedení technického zhodnocení majetku do 40 tis. Kč.  Jednalo se o 

neprovedenou instalaci elektrických vysoušečů na ruce. 

  

Komentář k účtu 591 – Daň z příjmu    

Schválený plán: 0,80 tis. 

Skutečnost: 1,17 tis. 

Rozdíl: + 0,37 tis. 

Jediným obsahem tohoto účtu je daň z příjmu vybírána srážkovou daní dle § 36 ZDP 

(úrokový příjem z bankovního účtu). Z důvodu nižších přijatých bankovních úroků, 

než byl původní předpoklad, došlo i ke snížení daně z příjmu úroků. 

 

Komentář k účtu  648 – Čerpání fondů 

Schválený plán: 597,00 tis. 

Skutečnost: 257,02 tis. 

Rozdíl: - 339,98 tis.  

Díky úsporám v hlavní činnosti - ÚZ 00001 (účet 501 – úspora 115 794,00 Kč, účet 

502 – úspora 93 568,00 Kč a účet 511 – úspora 108 251,00 Kč) se nám podařilo snížit 

plánované čerpání fondů. U fondu investic tato úspora činila cca 245 000,00 Kč a u 

rezervního fondu byla vyčíslena úspora ve výši 100 000,00 Kč ve srovnání s původním 

plánem nákladů a výnosů. Naopak čerpání rezervního fondu bylo o 5 000,00 Kč vyšší, 

než bylo uvedeno v plánu na rok 2017. 

 

Komentář k účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti 

Schválený plán: 33,00 tis. 

Skutečnost: 59,81 tis. 

Rozdíl: + 26,81 tis.  

Hlavní náplní účtu 649 v naší organizaci tvoří náhrady škod od pojišťoven a přijaté 

hmotné dary. Tyto dvě položky je velmi obtížné předem plánovat.  

 

Komentář k účtu 662 – Úroky  

Schválený plán: 4,00 tis. 

Skutečnost: 6,15 tis. 

Rozdíl: + 2,15 tis. 

V posledních letech výrazně klesala úroková sazba u KB a.s. V roce 2014 činila výše 

úroků na bankovních účtech naší organizace 26 718,27 Kč. V roce 2016 tyto úroky 

klesly na částku 6 445,21 Kč . Z tohoto důvodu jsme předpokládali další snižování  

bankovních úroků i v roce 2017. 
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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 2017 

    

KRYTÍ  MAJETKOVÝCH FONDŮ  

   v Kč 

Fond  

k 31. 12. 2017 

zůstatek kryto 

  

  

Fond dlouhodobého majetku 

(účty 401 0901, 02xx, 04xx) + 

zůstatek účtu dotace na pořízení 

DM (účet 403) + účet 406  56 109 906,62 56 109 906,62 dlouhodobý majetek – účtov. třída 0   

Fond oběžných aktiv 10 095,58 27  640,38 materiál na skladě 

  15 729,00 hotovost v pokladně 

  0,00 ceniny 

    

- 33 273,80 

část rozdílu mezi pohledávkami a  

závazky ve výši 33 273,80 Kč 

je kryta materiálem na skladě                 

a pokladní hotovostí 

    10 095,58  celkem 

Fond oběžných aktiv (účet 401 0902) má po celé účetní období konstantní hodnotu ve 

výši 10 095,58 Kč. 

Organizace v průběhu celého roku 2017 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 2 ks interaktivních tabulí   41 817,80 Kč 

Opravy výměníkové stanice  37 972,50 Kč 

Opravy elektroinstalace v budově školy  28 595,17 Kč 

Opravy 2 ks nik – chodba 4. patra  17 985,00 Kč 

Výměna osvětlení v šatně žáků   13 198,68 Kč 

Oprava el. zabezpečovací signalizace  9 291,00 Kč 

Oprava dlažby a izolace podlahy ve školní kuchyni  6 595,00 Kč 

Výměna 4 ks vodovodních baterií   5 253,00 Kč 

Ostatní opravy a údržba nemovitého majetku 24 332,70 Kč 

Ostatní opravy a údržba movitého majetku 12 039,00 Kč 

Celkem 197 079,85 Kč 
 

 

Opravy a udržování – hrazeno z vlastních zdrojů  (pojistné události ÚZ 00005) 

Oprava okenního rámu a zasklení okna na chodbě TV 8 745,00 Kč 

Oprava brány – oplocení školního hřiště  3 259,50 Kč 

Opravy ve 4. patře po zatečení 27 242,00 Kč 

Celkem 39 246,50 Kč 
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Tvorba Investičního fondu v tisících Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Stanovené odpisy 774 846 772 758 799 

Kryto zřizovatelem 763 839 762 748 789 

ÚZ 00001  4 0 2 0 0 

Kryto doplňkovou činností 7 7 8 10 10 

 
 

 

 

Investice a použití Investičního fondu v tisících Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

KÚ MSK vč. dotace OBEC 2 113 1000 0 424 6235 

Invest. fond 1 078 859 691 924 685 

Celkem 3 191 1859 691 1348 6920 
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Stavební úpravy jídelny 

 

           Největší investiční akcí, kterou  realizovala naše organizace v roce 2017, byla  

akce s názvem „Stavební úpravy jídelny“. Hlavním důvodem dlouho plánované 

rekonstrukce byl alarmující nedostatek míst ve školní jídelně. Stravování žáků MGO 

probíhalo dříve v hygienicky i kulturně nevhodných podmínkách. Po provedených 

stavebních úpravách se zvýšila  plocha jídelny z 50 m2  na 137 m2. Současně došlo 

k navýšení míst pro sezení z původních 50 na 100 míst. Součástí rekonstrukce byly  i 

stavební úpravy prostor v 1. PP a vybudování nového hudebního klubu.  

           V rámci výběrového řízení byla zaslána výzva k podání cenových nabídek 6-ti 

stavebním firmám a výzva byla uveřejněna i na profilu zadavatele a na webových 

stránkách školy. Nabídku doručili dva uchazeči a k otevírání obálek došlo na 

investičním odboru KÚ MSK. Samotné hodnocení doručených nabídek probíhalo 

v budově školy. Jediným hodnotícím kritériem, uvedeným ve výzvě, byla nejnižší 

nabídková cena včetně DPH. Jako nejvýhodnější byla z tohoto důvodu vybrána pro 

uzavření smlouvy o dílo nabídka firmy FICHNA – HUDECZEK a.s. Celkové 

investiční náklady na rekonstrukci školní jídelny včetně úpravy přístupové chodby k 

jídelně činily 5 260 024,00 Kč. Součástí výdajů na rekonstrukci byly náklady na 

stavební  práce  ve výši 5 182 179,00 Kč,  náklady  na  zajištění autorského dozoru ve 

výši  27 630,00 Kč a náklady  50 215,00 Kč za výkon  technického dozoru zhotovitele 

během stavby. Od svého zřizovatele jsme obdrželi 5 200 000,00 Kč jako účelový 

investiční příspěvek do fondu investic a zbývající náklady ve výši 60 024,00 Kč byly 

uhrazeny z investičního fondu naší organizace. 

         Hlavním cílem provedené rekonstrukce v 1. NP budovy C Matičního gymnázia 

bylo zvětšení prostoru pro vlastní jídelní část. Nový prostor jídelny vznikl vybouráním 

příček mezi nosnými sloupy bývalé učebny hudební výchovy a původní školní jídelny, 

čímž došlo k propojení celého prostoru v jeden celek.  

         V průběhu rekonstrukce došlo i k přemístění původní výdejny stravy do nově 

vybudované výdejny.  Současně byly vybudovány místo původního skladu dvě 

samostatná WC a postavena krátká příčka. Tyto stavební úpravy byly velkým 

přínosem pro bezpečnost žáků a zaměstnanců naší školy, protože umožnily trvale 

oddělit a uzavřít prostory Matičního gymnázia od prostoru školní jídelny ZŠ Matiční 5, 

ve které mají možnost odebírat obědy i cizí strávníci z řad veřejnosti.  

           V rámci stavebních úprav byla provedena i renovace omítek a podhledů, 

výměna rozvodů elektroinstalace a výměna původního osvětlení za úsporná LED 

osvětlovací tělesa. Současně došlo k výměně a přeložení rozvodů vody a kanalizace. 

Původní PVC s podkladní vrstvou parket a původní dlažba byly odstraněny. Po 

aplikaci nivelační stěrky pro vyrovnání podkladu byla položena odolná slinutá 

velkoformátová dlažba.  

           Součástí provedené rekonstrukce školní jídelny bylo i vybavení jídelny novým 

nábytkem. Původní stoly a židle byly nahrazeny velmi kvalitními jídelními sety 

s kovovou konstrukcí. Jedná se o  kotvené stoly, které jsou pevně spojeny s otočnými 

plastovými sedáky.  Stoly jsou vyrobeny z tvrzené LTD desky o síle 25 mm. Každý 

sedák je vybaven kovovým otočným mechanismem, který umožňuje jeho bezhlučné 

zasouvání. Rozsah otočení sedáku a zpětného vrácení je  270 stupňů. Plastová a 

ergonomicky tvarovaná skořepina sedáku umožňuje pohodlné sezení. Předností 

jídelních setů je jejich vysoká pevnost, stabilita a bezhlučný provoz. Současně  došlo 

ke zjednodušení každodenního úklidu v jídelně bez nutnosti zvedání židlí.  

           Zvýšením kapacity školní jídelny se navýšil počet žáků gymnázia, kteří se 

mohou zdravě stravovat. V minulosti  totiž neúměrně dlouhá doba čekání na vydání 

obědů odrazovala mnohé žáky od stravování ve školní jídelně. 
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                                     Školní jídelna po provedené rekonstrukci 
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Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia 

 

           Hlavním cílem akce „Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia“ byla výměna  

nevyhovujícího osvětlení v 19 kmenových třídách, multimediální učebně a v učebně 

cizích jazyků. Jednalo se o výměnu původních svítidel s magnetickými předřadníky 

z roku 1961 (provedených jako krabice z ocelového plechu), která z důvodu 

havarijního stavu již nevyhovovala současným hygienickým normám. 

           Na základě zpracované odborné studie na osvětlení učeben jsme se rozhodli 

původní osvětlení nahradit  novým LED osvětlením s možností regulace intenzity 

osvětlení pro každou samostatnou řadu světel (vodorovnou s okenní stěnou). Jedná se 

o velkoplošná, čtvercová svítidla s opálovým difuzorem, o rozměrech 623 x 623 mm. 

Z důvodu snížení nákladů na stavební práce byla nová svítidla osazena na původní 

vývody. V každé učebně bylo vyměněno 6 ks osvětlovacích těles (celkem se jednalo o 

126 ks svítidel). Instalací nových osvětlovacích těles došlo k odstranění hlučnosti 

původních zářivek a současně k úspoře nákladů za odběr elektrické energie. Možnost 

regulace intenzity světla zajišťuje v kmenových třídách i v odborných učebnách 

rovnoměrné osvětlení bez rušivého oslnění během celého dne. 

           V rámci výběrového řízení byla zaslána výzva k podání cenových nabídek osmi 

firmám a výzva byla uveřejněna i na profilu zadavatele a na webových stránkách 

školy. Nabídku doručil pouze jeden uchazeč, který splnil všechny zadávací podmínky. 

S vítězným uchazečem – společností Českomoravská světelná s.r.o., byla proto 

uzavřena smlouva o dílo. Celkové investiční náklady na rekonstrukci osvětlení činily 

1 127 179,00 Kč. Náklady na stavební  práce byly  ve výši 1 038 559,00 Kč,  náklady  

na  zajištění projektové dokumentace a autorského dozoru činily  62 000,00 Kč a 

náklady ve výši  26 620,00 Kč jsme uhradili za výkon  technického dozoru zhotovitele 

během stavby. Od svého zřizovatele jsme obdrželi 900 000,00 Kč jako účelový 

investiční příspěvek do fondu investic a zbývající náklady ve výši 227 179,00 Kč byly 

uhrazeny z investičního fondu naší organizace. 
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Zhotovení pamětní desky 

 

           V roce 2017 oslavila naše škola význačné jubileum – 120. výročí svého 

založení jako nejstarší česká střední škola regionu. V rámci oslav tohoto významného 

výročí bylo součástí oficiálního programu i slavnostní odhalení pamětní desky 

věnované panu Rudolfu Tlapákovi.  Dne 28. září 2017 byla  pamětní deska odhalena a 

byl tak připomenut symbolický odkaz ostravského patriota, legionáře a ředitele 

Matičního gymnázia. Pamětní deska byla umístěna na  budově gymnázia a vytváří 

významné pamětní místo v centru Ostravy – „Nároží pana ředitele Rudolfa Tlapáka“.  

            Celkové náklady na zhotovení a instalaci pamětní desky byly ve výši 

285 000,00 Kč a bez investiční účelové dotace od Statutárního města Ostravy 

(135 000,00 Kč) a finanční podpory na zbývající část nákladů od našeho zřizovatele by 

nebylo možno tento projekt realizovat. Zřizovatel naší škole totiž na rok 2017 

nestanovil odvod z fondu investic a tyto finanční prostředky nám umožnil použít ve 

prospěch  akce „Zhotovení pamětní desky věnované panu Rudolfu Tlapákovi“. 

            Autorem pamětní desky je doc. Jaroslav Koléšek ArtD., vedoucí Katedry 

sochařství OU. Pamětní deska o rozměrech 60 x 130 x 6 cm je odlita z bronzu. 

Obsahuje textovou část a  rohový reliéf zobrazující původní podobu nároží budovy 

Matičního gymnázia, která byla na konci války zničena.  

            Pamětní deska je pevně spojena s budovou a stala se její součástí. Z tohoto 

důvodu se jedná o technické zhodnocení budovy.  
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Kompletní renovace umělého trávníku na školním hřišti 

 Po sedmiletém používání, během kterého byla prováděna pouze běžná údržba, 

bylo nutno umělý trávník na školním hřišti o výměře 1 800 m2  celkově renovovat. 

V rámci renovace byly profesionální firmou nejdříve odstraněny všechny hrubé 

nečistoty a mech. Mechanické a chemické odstraňování nečistot probíhalo postupně  

v jednotlivých hloubkových rovinách. Poté následovalo hloubkové čištění umělého 

povrchu profesionálním strojem. Postupným odsátím došlo k odstranění znečištěného 

písku včetně zhutněné vrstvy písku až k úplnému uvolnění všech vlasců syntetického 

povrchu a kompletnímu odebrání původního vsypu písku. Následně došlo k proprání 

obnažených vlasců umělého trávníku vysokým tlakem vody. Součástí renovace bylo i 

provedení plošného postřiku proti mechu speciálním postřikem. Po tomto ošetření byla 

provedena plošná aplikace  certifikovaného křemičitého písku (29 tun) profesionálním 

strojem. Na závěr byl povrch celého  sportoviště s umělým povrchem srovnán 

speciálním strojem.  

           Na základě výběrového řízení zvítězila firma GOLD RETURN, s.r.o., která 

předložila cenově nejvýhodnější cenovou  nabídku. Celkové náklady na renovaci 

umělého trávníku činily 239 701,00 Kč a byly uhrazeny v plné výši z našeho fondu 

investic.  

 

 

Dar – projektová dokumentace 

       Velkým přínosem pro naši organizaci bylo zpracování projektové dokumentace na 

akci s názvem „Stavební úpravy jídelny“ formou daru panem Ing. Jaromírem 

Šňupárkem. Účetní hodnota předmětu daru činila 49 000,00 Kč. 

 

Čerpání FRM, fondu investic v roce 2017  

Stavební úpravy jídelny 5.260.024,00 Kč 

Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia 1.127.179,00 Kč 

Zhotovení pamětní desky – pan Rudolf Tlapák 285.000,00 Kč 

Kompletní renovace umělého trávníku na školním hřišti 239.701,00 Kč 

Opravy elektroinstalace v budově školy 7.721,83 Kč 

Celkem 6.919.625,83 Kč 
 

 

Předpokládané náklady na rekonstrukci a opravy nemovit.  majetku v roce 2018: 

Rekonstrukce laboratoře fyziky 350.000,00 Kč 

Opravy podlah v kmenových třídách 320.000,00 Kč 

Výměna obkladů a umývadel v kmenových třídách 150.000,00 Kč 

Opravy elektroinstalace budovy školy 24.000,00 Kč 

Malířské práce 24.000,00 Kč 

Výměna školních tabulí (2 kmenové třídy) 36.000,00 Kč 

Celkem 904.000,00 Kč 

 

 

Požadavky  na  zařazení  akcí reprodukce majetku do návrhu  rozpočtu  MSK  na 

r. 2019- 2021 včetně předpokládaných nákladů: 

 

Rekonstrukce elektroinstalace v budově MGO – r. 2019 5.500.000,00 Kč 

Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů – II. etapa – r. 2020 4.000.000,00 Kč 

Rekonstrukce školního dvora MGO – r. 2021 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 2017 pojištěn 

prostřednictvím Moravskoslezského kraje u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16,  

Praha 1. Od 1. 7. 2016 byla uzavřena pojistná smlouva s číslem 706-58950-19. 

Pojistným makléřem  je  SATUM CZECH s.r.o.,  Porážková 1424/20,  702 00 Ostrava.       

                V roce 2017 došlo v naší organizaci  ke třem pojistným událostem. První 

pojistná událost byla způsobena žákem kvinty A, který neopatrnou manipulací během 

otevírání okna na chodbě před tělocvičnami způsobil, že  došlo k rozbití skleněné 

výplně a k poškození rámu okna. Pojistné plnění od cizí pojišťovny (Kooperativa 

pojišťovna, a.s.) ve výši 7 745,00 Kč a spoluúčast u pojišťovny uhrazená matkou ve 

výši 1 000,00 Kč byly použity na opravu rámu a zasklení okna. 

         Druhá pojistná událost byla způsobena neznámým pachatelem, který nastříkáním 

nápisů poškodil 8 sloupů oplocení školního hřiště MGO a současně  poškodil vstupní 

branku na školním hřišti. Pojistné plnění ve výši 7 676,00 Kč a spoluúčast naší 

organizace (1 000,00 Kč) jsme použili na odstranění způsobených škod. 

         Třetí pojistná událost vznikla zatékáním ze střechy budovy školy, kterým byla 

poškozena výmalba a omítka stropů v učebně č. 408 a na přilehlé chodbě ve 4. patře i 

na chodbě ve 3. patře. Během zatékání došlo také k poškození stropního osvětlení 

v učebně č. 408. Stavební firmou bylo zjištěno, že důvodem zatékání je ucpaný vnitřní 

svod dešťové vody. Pojistné plnění České pojišťovny a.s. ve výši 40 250,00 Kč a 

spoluúčast naší organizace (1 000,00 Kč) jsme použili na odstranění způsobených škod 

– zjištění a odstranění závady, malířské práce v učebně a na chodbách a opravu 

osvětlení v učebně č. 408. 

 
 Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise  

Periodická inventarizace majetku byla v naší organizaci provedena ke dni 

31. 10. 2017. Byla ustanovena jedna ústřední inv. komise a 28 dílčích inv. komisí. 

Výčet dílčích inv. 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 

spol. 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 inv. 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. 

Pro inventarizaci slouží tyto dokumenty: plán ředitele k  provedení 

inventarizace, dílčí inventurní soupisy a závěrečná inv. 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 inv. 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, příspěvkové organizace, Dr. Šmerala 2565/25 

za rok 2017 

 

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 29. 9. 2017 plán k provedení 

inventarizace v roce 2017. 

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. Miroslava Pavlínková 

Člen:         Mgr. Martin Schenk 

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. 2017 s termínem: 

 pro fyzickou inventuru k 31. 10. 2017 pro hmotný a nehmotný majetek 

 pro dokladovou inventuru k 31. 12. 2017 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. 2017 a ukončena dne  

    31. 10. 2017. 

    Druhá část inventarizace byla zahájena dne 18. 12. 2017 a ukončena dne  

    23. 1. 2018. 

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 2017. 

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 23. 1. 2018 

      

    Předseda inventarizační komise:  Mgr. Miroslava Pavlínková 

    Člen inventarizační komise:  Mgr. Martin Schenk 

    Hlavní účetní:   Marie Janečková 

    Správce rozpočtu:    Ing. Hana Dobešová 

    Schvaluji výsledky inventarizace:  Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy 
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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 

2017 částku ve výši 232 310,00 Kč. Výnosy z čistého pronájmu  byly v roce 2017 o 

16 309,50 Kč vyšší než v roce 2016. 

Největším zdrojem příjmů je pronájem  místnosti o velikosti 10,70 m2  umístěné 

na střeše budovy školy  a pronájem dalších prostor  na střeše budovy. Nájemcem výše 

uvedených prostor je Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) se sídlem v  

Praze 3, Olšanská 2681/6.  Původní smlouva uzavřená  se společností CETIN byla 

ukončena ke dni 30. 6. 2017. V nájemní smlouvě  ze dne 16. 4. 2008 a v příslušných 

dodatcích bylo původně sjednáno roční nájemné ve výši 90 000,00 Kč.  

Od 1. 7. 2017 vstoupila v platnost nová nájemní smlouva, která plně nahrazuje 

původní  nájemní smlouvu. Po dlouhém vyjednávání se společností CETIN se nám 

podařilo  navýšit  nájemné  o celých 100 % na částku ve výši 180 000,00 Kč za rok.   

K uzavření smlouvy dala souhlas Rada MSK svým  usnesením číslo 10/766 ze dne   

28. 3. 2017. Účinnost smlouvy je od 1. 7. 2017  do 30. 6. 2022. Výše  nájemného 

odpovídá  cenám obvyklým v  daném  místě. 

 V průběhu celého roku 2016 byly v budově školy umístěny tři  potravinářské 

automaty a jeden automat nápojový. V souvislostí s vydáním vyhlášky č. 282/216 o 

požadavcích na potraviny, které lze prodávat ve školských zařízeních,  jsme byli 

nuceni v roce 2017 ukončit nájem jednoho potravinářského automatu a jednoho 

nápojového automatu. Z tohoto důvodu došlo ke snížen příjmů za pronájem  automatů. 

K ukončení pronájmů učeben agenturou TOP KURZY, s.r.o. došlo z důvodu  

sníženého zájmu studentů o vzdělávací kurzy.  

Ostatní pronájmy – učebny, příjmy za pronájem tělocvičen a  pronájem 

školního bufetu jsou v roce 2017 zhruba ve stejné výši jako v roce 2016. 

V roce 2018 očekáváme zvýšení příjmů za pronájem nemovitého majetku  ve 

výši cca 45 000,00 Kč z důvodu nově uzavřené smlouvy s platností od 1. 7. 2017  se 

společností CETIN.  

 

Údaje v  níže uvedené tabulce s názvem Příjem za pronájem nemovitého 

majetku bez služeb jsou v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi 

FaMa+.  

Příjem za pronájem nemovitého majetku bez služeb 

 

Smluvní strana - nájemce 
Rok 2016 Rok 2017 

v Kč v Kč 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)  90 000,00 135 000,00 

Pronájem – potravin.  automat  MARS  (1ks)  9 000,00 0,00 

Pronájem – automat na mléčné výrob.  COME  (1ks)  1 000,00 1 000,00 

Pronájem – nápoj. + potravin.  automat  DELIKOMAT   16 000,00 7 200,00  

Pronájem školního bufetu  10 344,00 10 896,00 

Pronájem učeben – TUTOR, s.r.o., Praha 15 438,00 14 620,00 

Pronájem učeben – TOP KURZY s.r.o, Praha  10 209,00 0,00 

Pronájem učeben  –  různé smluvní strany 20 898,00 22 058,00 

Pronájem tělocvičen  –  různé smluvní strany 43 111,50 41 536,00 

Celkem  216 000,50 232 310,00 
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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 tělovýchov. a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

 

V roce 2017 provozovala naše organizace  dva druhy doplňkové činnosti –  pronájem 

nemovitého majetku a pronájem  tělocvičen na základě živnostenského oprávnění s č.j. 

ŽÚ/14292/06/ANA.   

Kalkulace DČ – Pronájem nemovitého majetku včetně pronájmu tělocvičen 

 

  Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)  232 310,00   

Výnosy z pronájmu - energie  326 926,58   

Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie   110 785,90  

Náklady spojené s pronájmy – teplo   143 775,04  

Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné   71 765,64  

Mzdové náklady + telefonní poplatky   7 400,00  

Náklady spojené s pronájmy – odpisy budovy školy   9 660,00  

Celkem  559 236,58 343 386,58 215 850,00 

 

Kalkulace DČ – Pronájem nemovitého majetku bez pronájmu tělocvičen 

 

  Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)   190 774,00   

Výnosy z pronájmu - energie   277 602,58   

Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie   102 348,90  

Náklady spojené s pronájmy – teplo   115 543,54  

Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné   59 110,14  

Mzdové náklady + telefonní poplatky   5 616,00  

Náklady spojené s pronájmy – odpisy budovy školy   6 590,00  

Celkem  468 376,58 289 208,58 179 168,00 

                             

Kalkulace DČ – Pronájem tělocvičen 

 

  Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)   41 536,00   

Výnosy z pronájmu - energie   49 324,00   

Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie   8 437,00  

Náklady spojené s pronájmy – teplo   28 231,50  

Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné   12 655,50  

Mzdové náklady   1 784,00  

Náklady spojené s pronájmy – odpisy budovy školy   3 070,00  

Celkem  90 860,00 54 178,00 36 682,00 
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Příjem za služby spojené s pronájmem včetně pronájmu tělocvičen 

 

Popis účetního případu 
Rok 2016 Rok 2017 Specifikace 

v Kč v Kč služby 

Pronájem tělocvičen – různé smluvní strany   55 028,50 49 324,00 teplo, voda, elekt.  

Pronájem školního bufetu   7 744,44 7 553,55 teplo, voda, elekt. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)  102 807,36 85 316,35 elektřina 

Pronájem učeben – různé smluv. strany včet. scio.cz  25 215,00 15 562,00 teplo, voda, elekt. 

Pronájem učeben - www.scio.cz - učebny  600,00 600,00 telefon. poplatky 

Pronájem – nápoj.+ potrav. automat DELIKOMAT   8 000,00 3 600,00 voda, elektřina 

Pronájem – potravin. automat MARS (1 ks)  1 000,00 0,00 elektřina 

Pronájem – automat na mléčné výrob. COME (1 ks)  4 000,00 4 000,00 elektřina 

Služby – školní jídelna ZŠ Matiční 5  150 257,04 160 970,68 teplo,voda 

Celkem  354 652,34 326 926,58  

 

Specifikace služby 
Rok 2016 Rok 2017 Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

Teplo   138 862,76 143 775,04 4 912,28 

Voda  77 335,78 71 765,64 - 5 570,14 

Elektřina  137 853,80 110 785,90 - 27 067,90 

Telefonní poplatky  600,00 600,00 0,00 

Celkem  354 652,34 326 926,58 - 27 725,76 

 

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. 

Hlavním příčinou poklesu nákladů za odběr el. energie ve výši 27 067,90 Kč 

bylo snížení sazby za 1 kWh z 4,38 Kč v roce 2016 na 3,59 Kč v roce 2017. 

K celkovému snížení nákladů za energie u pronájmů učeben a tělocvičen došlo hlavně 

z důvodu snížení počtu pronajatých hodin. K poklesu nákladů za energie došlo také 

z důvodu ukončení pronájmu potravinového automatu MARS a jednoho nápojového 

automatu Delikomat. 

Celkový přehled výsledků hospodaření doplňkové činnosti 

   

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady Rozdíl 

v Kč v Kč v Kč 

DČ –  pronájem  majetku (bez pronájmu tělocvičen)    468 376,58 289 208,58 179 168,00 

DČ  –  pronájem tělocvičen  90 860,00 54 178,00 36 682,00 

Celkem  559 236,58 343 386,58 215 850,00 

 

Provozování doplňkové činnosti je pro naši organizaci velmi důležité, protože 

zisk z její činnosti je pro nás jedinou možností pro naplňování rezervního 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 2017 jsem použili   dosažený  zisk z doplňkové činnosti ve výši 215 850,00 Kč 

na částečnou úhradu nákladů na nákup šatních skříněk do šatny žáků. V roce 2018 

předpokládáme zvýšení zisku  z provozování doplňkové činnosti z důvodu uzavření 

nové výhodnější nájemní smlouvy se společností CETIN. 

 

http://www.scio.cz/
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7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, FRM, fond investic a FKSP) 
 

 

KRYTÍ  PENĚŽNÍCH FONDŮ  

   v Kč 

Fond  

k 31. 12. 2017 

zůstatek kryto 

  

  

Fond odměn 81 826,51 81 826,51  finanční prostředky na BÚ KB   

Fond FKSP 685 180,40 35 000,00  pohledávka - půjčky 

  614 459,48  finanční prostředky na BÚ FKSP 

    35 720,92  finanční prostředky na BÚ KB 

  685 180,40  celkem 

Rezervní fondy 523 646,81 523 646,81  finanční prostředky na BÚ KB 

FRM, fond investic 437 164,42 437 164,42  finanční prostředky na BÚ KB 

        

  

 

  

    

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 

   v Kč 

Bankovní účet 

k 31. 12. 2017 

zůstatek 

    

    

BÚ - Komerční 

banka-hlavní účet 4 426 223,60   130 103,19 dodavatelé (účet snížen o faktury FKSP)  

    1 713 567,00  převody platů 12/2017 

  693 990,00 sociální pojištění 12/2017 

    297 596,00 zdravotní pojištění 12/2017 

    299 174,00 daň ze mzdy 12/2017 

    35 720,92 neprovedené převody FKSP za 12/2017 

    81 826,51 fond odměn 

    437 164,42 fond FRM, fond investic 

  3 600,00 přijaté zálohy – čipy (evidence docházky žáků) 

  795 752,40 dlouh. přijaté zálohy na transfery –„Šablony“ 

  - 28 997,04 ostatní závazky mínus pohledávky 

    - 33 273,80 

fond oběžných aktiv snížen o mater.  na  skladě  

a hotovost  v  pokladně 

    4 426 223,60 celkem 

BÚ – Komerční  523 646,81 513 532,52 rezervní fond - zlepšený ZVH – účet 413 

 banka - RF   10 114,29 rezervní fond z ostatních titulů – účet 414 

    523 646,81 celkem 

BÚ - Komerční 622 659,48 - 35 720,92 neproved. převody FKSP za 12/2017 

 banka - FKSP   - 35 000,00 zůstatek půjčky FKSP k 31. 12. 2017 

  8 200,00 neuhrazená Fa FKSP – stravování za 12/2017 

    685 180,40 fond FKSP 

    622 659,48 celkem 
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Rozbor příjmů a výdajů  fondu odměn roce 2017 

Syntetický účet 411 

 

Popis účetního případu 
Příjem Výdej Zůstatek 

v Kč v Kč v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2017    81 826,51 

Příjem  0,00   

Výdej   0,00  

Konečný stav k 31. 12. 2017  0,00 0,00 81 826,51 

 

 

Rozbor příjmů a výdajů  fondu FKSP v roce 2017 

Syntetický účet 412  

 

Popis účetního případu 
Příjem Výdej Zůstatek 

v Kč v Kč v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2017    492 461,18 

Základní příděl dle vyhlášky  MF 114/2002 Sb.  426 140,22   

Čerpání fondů – stravování  (§ 7)   108 480,00  

Čerpání fondů – kultura, tělovýchova, sport  (§ 9)   15 700,00  

Čerpání fondů – penzijní připojištění (§ 12)   45 300,00  

Čerpání fondů – peněžní dary  (§ 14)   5 000,00  

Čerpání fondů – nepeněžní dary  (§ 14)   1  200,00  

Čerpání fondů – ostatní zákonné čerpání fondů   57 741,00  

Konečný stav k 31. 12. 2017  426 140,22 233 421,00 685 180,40 

 

V roce 2017 došlo ke značnému navýšení tvorby FKSP. Důvodem tohoto 

navýšení bylo vydání vyhlášky č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 

Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Nová vyhláška navyšuje příděl do FKSP 

v roce 2017 z původního 1,5% na 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy 

a náhrady platů. Toto zvýšení přídělu do FKSP nám umožnilo s platností od 1. 9. 2017 

přispívat zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění podle 

zvláštního předpisu (zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, v platném znění) 

částkou ve výši 300,00 Kč měsíčně. O převodu příspěvku zaměstnavatele na účet u 

příslušného penzijního fondu zaměstnance uzavřel zaměstnavatel s jednotlivými 

zaměstnanci dohodu. 

 
  

 

Rozbor příjmů a výdajů  rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 

hospodaření v roce 2017  

Syntetický účet 413 

 

Popis účetního případu 
Příjem Výdej Zůstatek 

v Kč v Kč v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2017    513 532,52 

Příjem  0,00   

Výdej   0,00  

Konečný stav k 31. 12. 2017  0,00 0,00 513 532,52 
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Rozbor příjmů a výdajů  rezervního fondu v roce 2017 - finanční dary 

Syntetický účet 414 

 

Popis účetního případu 
Příjem Výdej Zůstatek 

v Kč v Kč v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2017    9 714,29 

Peněžní dary- neúčelové  10 000,00   

Čerpání fondu - dary   9 600,00  

Konečný stav k 31. 12. 2017  10 000,00 9 600,00 10 114,29 

  
 

Neúčelové finanční dary v celkové výši 10 000,00 Kč jsme obdrželi od organizace  

Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, z. s., Dr. Šmerala 25, 

728 04 Ostrava. Převážná část přijatých finančních  darů (6 050,00 Kč) byla  použita 

na úhradu faktury za účast v projektu EDISON (dodavatel – AISEC Ostrava, Sokolská 

2416/33, 702 00 Ostrava). Projekt je zaměřen na mezikulturní vzdělávání 

prostřednictvím návštěvy šesti zahraničních studentů na naší škole. Finanční dary nám 

umožnily také hradit startovné na soutěže žáků MGO. Jednalo se např. o startovné na 

volejbalovém turnaji,  okresním i krajském kole SŠ v basketbalu, florbalovém turnaji 

chlapců i dívek, atd.  

 

 

Rozbor příjmů a výdajů  FRM, fondu investic v roce 2017 

Syntetický účet 416 

 

Popis účetního případu 
Příjem Výdej Zůstatek 

v Kč v Kč v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2017    322 755,85 

Tvorba fondu z odpisů DNM a DHM  799 034,40   

Invest. dotace z rozpočtu zřizov. –  osvětlení   900 000,00   

Invest. dotace z rozpočtu zřizov. –  školní  jídelna       5 200 000,00   

Investiční účelová dotace Statut. města Ostrava           135 000,00   

Projektová dokumentace - osvětlení   52 000,00  

Stavební práce - osvětlení   1 038 559,00  

Autorský dozor - osvětlení   10 000,00  

Technický dozor - osvětlení   26 620,00  

Stavební práce - jídelna   5 182 179,00  

Autorský dozor - jídelna   27 630,00  

Technický dozor - jídelna   50 215,00  

Kompletní renovace umělého trávníku   239 701,00  

Opravy elektroinstalace v budově školy   7 721,83  

Zhotovení pamětní desky – R. Tlapák   285 000,00  

Konečný stav k 31. 12. 2017  7 034 034,40 6 919 625,83 437 164,42 

 

Konečné zůstatky fondu odměn, rezervních fondů a fondu investic jsou v plné 

výši finančně kryty. Nekrytí fondu FKSP ve výši 35 000,00 Kč je způsobeno 

poskytnutím půjčky FKSP. 
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8. pohledávky organizace 

 

Stav pohledávek k 31. 12. 2017 
 

Číslo účtu Název účtu Částka 

311 Odběratelé 23 919,71 

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 546 800,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 35 000,00 

348 Pohledávky za územními rozpočty   9 740,00 

381 Náklady příštích období 29 382,03 

388 Dohadné účty aktivní - úrok 572,84 

388 Dohadné účty aktivní – dotace od obcí 359 730,00 

388 Dohadné účty aktivní – „Šablony“ 96 718,30 

 

Celkem  1 101 862,88 Kč 

 
K 31. 12. 2017  nebyly v naší organizaci evidovány žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 

 

 

 

9. závazky organizace 

 

Stav závazků k  31. 12. 2017 
 

Číslo účtu Název účtu Částka 

 

321 Dodavatelé 138 303,19 

324 Přijaté zálohy od žáků – LVK    467 000,00 

331 Zaměstnanci – převody platů   1 713 567,00 

336 Sociální pojištění 693 990,00 

337 Zdravotní pojištění 297 596,00 

342 Daň z příjmu fyzických osob 299 174,00 

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 476 729,00 

378 Ostatní krátkodobé závazky 83 700,00 

389 Dohadné účty pasivní 10 436,84 

 

Celkem  4 180 496,03 Kč 

 
K 31. 12. 2017  nebyly v naší organizaci evidovány žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

 

 

 

závazky   pohledávky   

přijaté zálohy LVK 467 000,00 odběratelé 23 919,71 

přijaté  zálohy  na transfery 476 729,00 krátkodobé poskytnuté zálohy 546 800,00 

ostatní krátkodobé závazky 83 700,00 náklady příštích období 29 382,03 

dohadné účty pasivní 10 436,84 pohledávky za územními rozpočty 9 740,00 

    dohadné účty aktivní  457 021,14 

celkem 1 037 865,84    1 066 862,88 

    

rozdíl - závazky mínus pohledávky:  - 28 997,04 Kč 
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 

   v Kč 

Bankovní účet 

k 31. 12. 2017 

zůstatek 

    

    

BÚ - Komerční 

banka-hlavní účet 4 426 223,60   130 103,19 dodavatelé (účet snížen o faktury FKSP)  

    1 713 567,00  převody platů 12/2017 

  693 990,00 sociální pojištění 12/2017 

    297 596,00 zdravotní pojištění 12/2017 

    299 174,00 daň ze mzdy 12/2017 

    1 000,00 neprov. převody FKSP – splátka půjčky 12/2017 

  45 860,92 neprov. převody FKSP-zákon. příděl za 12/2017 

  260,00 neprov. převody FKSP – doplat. za obědy 12/17 

    81 826,51 fond odměn 

    437 164,42 fond FRM, fond investic 

  3 600,00 přijaté zálohy – čipy (evidence docházky žáků) 

  795 752,40 dlouh. přijaté zálohy na transfery „Šablony“ 

  - 11 400,00 neprov. převody FKSP – penzij. připoj. 12/2017 

  - 28 997,04 ostatní závazky mínus pohledávky 

    - 33 273,80 

fond oběžných aktiv snížen o mater. na skladě  

a hotovost v pokladně 

    4 426 223,60 celkem 

BÚ – Komerční  523 646,81 513 532,52 rezervní fond - zlepšený ZVH – účet 413 

 banka - RF   10 114,29 rezervní fond z ostatních titulů – účet 414 

    523 646,81 celkem 

BÚ - Komerční 622 659,48 - 45 860,92 neprov. převody FKSP-zákon. příděl za 12/2017 

 banka - FKSP   - 35 000,00 zůstatek půjčky FKSP  k  31. 12. 2017 

  11 400,00 neprov. převody FKSP – penzij. připoj. 12/2017 

  8 200,00 neuhrazená Fa FKSP – stravování za 12/2017 

  - 1 000,00 neprov. převody FKSP – splátka půjčky 12/2017 

  - 260,00 neprov. převody FKSP – doplat. za obědy 12/17 

    685 180,40 fond FKSP 

    622 659,48 celkem 

 
 

 

 

Pohledávky - odběratelé 
Výše pohledávky Skutečně uhrazeno 

v Kč dne 

Česká telek. infrastrukt. – odebraná el. energie 12/2017  9 660,69 31. 1. 2018 

Školní bufet – odebraná el. energie  10 - 12/2017 1 288,81 24. 1. 2018 

ZŠ Matiční 5 – služby  za 12/2017 12 913,19 11. 1. 2018 

ZŠ Matiční 5 – služby – kondenzát za 12/2017 57,02 18. 1. 2018 

Celkem  23 919,71  
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d)    výsledky kontrol 
 

V období od 12. 4. 2017 do 26. 4. 2017 bylo Českou školní inspekcí 

provedeno zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů 

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

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

předpisů a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 

souladu s právními předpisy a příslušnými  rámcovými  vzdělávacími programy podle 

§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Závěry: 

Hodnocení vývoje  

-Vybudování nových učeben, ateliéru výtvarné výchovy a multimediální učebny 

angličtiny.  

- Celoplošné pokrytí školy signálem wifi, což zkvalitňuje výuku.  

 

Silné stránky  

- Vysoká erudovanost vyučujících.  

- Kvalitní práce školního studentského senátu.  

- Bohatá nabídka cizích jazyků spojená se studijními pobyty. 

 

 Slabé stránky  

- Menší míra využití vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ve výuce.  

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 - Více využívat vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ve výuce. 

 

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 
 

Dne 23. 5. 2017 proběhla kontrola Oblastním inspektorátem práce pro 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Předmětem kontroly bylo dodržování 

povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na  

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce 

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a 

právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 

 

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

             Dne 28. 3. 2017 byla zahájena Finančním úřadem pro Moravskoslezský 

kraj daňová kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a 

případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a 

zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve věci prověření plnění podmínek 

poskytnutí a čerpání dotace, uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
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179/56/7.1.1/2015 vydaného pro rok realizace projektu 2015“, ze dne 16. 6. 2015 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu „Dílny čtenářské gramotnosti na MGO“, 

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1124 v rámci OP VK a výzvy č. 56. 

 

Kontrolní zjištění: Kontrolou bylo zjištěno, že DS splnil účel poskytnuté dotace, 

nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 rozpočtových 

pravidel, podmínky poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a 

jejichž termín plnění nastal ke dni kontroly, byly splněny. 

 

 

V době od 18. 9. 2017 do 22. 9. 2017 byla v rámci přezkoumání hospodaření 

Moravskoslezského kraje provedena kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a 

s příspěvky, které Moravskoslezský kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci 

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. 

Kontrolu provedl Odbor 17 – Kontrola, Ministerstvo financí ČR.  

 

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. V organizaci je zaveden 

vnitřní kontrolní systém a podmínky pro provádění řídící kontroly. Nastavený 

kontrolní systém vytváří předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání se svěřeným 

majetkem a s příspěvky, které organizaci kraj poskytl. 

 

 

Vlastní kontrolní činnost probíhala v roce 2017 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.  

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 2,10 osob. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu organizace splnila dle § 81 odst. 2 písm. a) (zaměstnáním u zaměstnavatele) ve 

výši 1,76 osob. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu organizace splnila dle § 81 odst. 2 písm. b) (odebíráním výrobků nebo služeb od 

zaměstnavatelů,  se  kterými Úřad práce uzavřel dohodu  o uznání zaměstnavatele  dle 

§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) ve výši 0,20 osob. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu organizace splnila dle § 81 odst. 2 písm. c) (odvodem do státního rozpočtu) ve 

výši 0,14 osob. 
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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 2017/2018 po 

přijímacích zkouškách. Proti rozhodnutí se odvolalo 26 zákonných 

zástupců nezletilých uchazečů o čtyřleté studium a 51 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   

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 2017 byla se 

zaměstnanci projednána dne 9. března 2018. 

Zpráva byla předána školské radě k projednání dne 9. března 2018. 

 

 

 

h) informace o závodním stravování zaměstnanců  
 

      Naše organizace nemá vlastní stravovací zařízení. Závodní stravování pro 

zaměstnance školy bylo v průběhu celého roku 2017 poskytováno ve  stravovacím  

zařízení  Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace na základě 

Smlouvy o prodeji stravy s platností od 1. 12. 2016. 
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           Stravování ve školní jídelně je umožněno všem zaměstnancům v pracovních 

dnech s výjimkou prázdnin. Náklady na závodní stravování  činily v roce 2016 celkem 

165 450,00 Kč, v roce 2017 byla vynaložena na stravování zaměstnanců částka ve výši 

162 720,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 se v roce 2017 náklady na stravování  

snížily  o 2 730,00 Kč. 

 

 

 

Celková cena jednoho teplého jídla činí  62,00 Kč a skládá se: 

z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí 22,61 Kč 

z nákladů na provoz ve výši 9,61 Kč 

ze mzdových nákladů ve výši  21,00 Kč 

zisk  0,70 Kč 

z DPH 15%  ve výši 8,08 Kč 

 

 

 

Členění úhrady stravného:  

Zaměstnavatel – mzdové náklady  10,00  Kč 

Zaměstnavatel – FKSP  20,00  Kč 

Strávník 32,00  Kč 

Celkem  62,00  Kč 

 

 

         

 

Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2016: 

 

Příspěvek na stravování zam. - přímé náklady  55 150,00 Kč 

Příspěvek na stravování zam. - FKSP  110 300,00 Kč 

Náklady celkem 165 450,00 Kč 

 

 

 

Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2017: 

 

Příspěvek na stravování zam. - přímé náklady  54 240,00 Kč 

Příspěvek na stravování zam. - FKSP  108 480,00 Kč 

Náklady celkem 162 720,00 Kč 

 

 

 

V Ostravě dne 6. 3. 2018 

 

 

 

 
 ………………………………… 

 Mgr. Ladislav Vasevič 

 ředitel školy 
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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 2017 
 

 
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. 2017 

 

2. Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  

    sestavený k 31.12. 2017 

 

3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  

    sestavená k 31. 12. 2017 

 

4. Evidence nájemních smluv (výstup z elektronické databáze  FaMa+)  k 31. 12. 2017 

  

 

 

 

 

 


