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a. Základní údaje o organizaci 
 

Název školy: Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení: 600 004 074 

IČ: 62330420 
IZO 108 022 234 

 

Adresa: Lidická 5, 742 83 Klimkovice 

Telefon: 558 955 759, 558 955 760 e-mail: zus.klimkovice@seznam.cz 

Odloučené pracoviště školy: ul. Osvobození 514, 742 85 Vřesina 

 

Vedení školy: MgA. Pavel Béreš  

 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, IČO: 70 890 692 

 adresa: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Celková kapacita školy je 300 žáků, počet žáků školy k 30. 9. 2015: 276 

Studijní obory: 1. hudební: počet žáků 204 

 2. taneční: počet žáků 58 

 3. literárně-dramatický: počet žáků 14 

Základní umělecká škola Klimkovice naplňuje své hlavní poslání v souladu se Školským 

zákonem a z něj vycházejícího Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké 

vzdělávání. V souladu s těmito dokumenty organizuje přípravné studium I. i II. stupně, základní 

studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Hlavní činností je realizace cílů základního 

uměleckého vzdělávání, které jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu: 

 utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce 

umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení 

 poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem 

na jejich potřeby a možnosti 

 připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných 

školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně 

pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením 

mailto:zus.klimkovice@seznam.cz
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 motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního 

a pracovního klimatu. 

Zaměření školy vychází z její organizační struktury, kdy se dělí na obory hudební, taneční 

a literárně-dramatický. Hlavním úkolem je zapojení všech žáků dle svých schopností 

do veřejných akcí školy. Proto dochází jednak ke spolupráci mezi jednotlivými nástroji 

v hudebním oboru a dále k mezioborové spolupráci. Výsledkem této spolupráce jsou 

následující soubory: Akordeonový soubor starších žáků, Malý orchestr, Flétnový soubor, 

Vřesinská Stržsmršť. Dále pracují i komorní seskupení kytar, klávesových nástrojů, zpěváků 

a další různorodá seskupení dle potřeby jednotlivých vzdělávacích zaměření. Dochází dále 

ke spolupráci žáků hudebního oboru s žáky tanečního i literárně-dramatického oboru. 

 Údaje o počtu žáků a zaměstnanců 

Počet žáků v jednotlivých oborech 

Obor 
Počet žáků II. 

pololetí 
2014/2015 

Počet žáků I. 
pololetí 

2015/2016 

Hudební  198 204 

Taneční  63 58 

Literárně dramatický  14 14 

Celkem 275 276 

Statistický výkaz S 24-01 k 30. 
9. 

rok 2014 rok 2015 

Celkem 276+2 SPD 275+1 SPD 
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Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech od roku 2006/2007 

Školní rok 

Počet žáků v oboru 

hudebním tanečním literárně-dramatickém 

2006/2007 170 60 2 

2007/2008 175 56 8 

2008/2009 182 61 12 

2009/2010 193 64 15 

2010/2011 195 61 16 

2011/2012 201 64 9 

2012/2013 200 61 10 

2013/2014  201 61 9 

2014/2015 203 63 12 

2015/2016 204 58 14 
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Počet zaměstnanců 

Nejvyšší dosažený stupeň 
vzdělání 

Počet zaměstnanců 

HO TO LDO provozní zam. 

Konzervatoř 6 1 0 0 

VŠ (Magisterské) 5 0 1 0 

Pedagogové celkem 11 1 1   

úplné střední odborné 0 0 0 2 

střední odborné 0 0 0 1 

šatnářka (z cizích zdrojů) 0 0 0 1 

Provozní zaměstnanci celkem 0 0 0 4 

interní 11 1 1 3 

externí 0 0 0 1 

Poznámka: U provozních zaměstnanců nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, šlo o zástup za dlouhodobou 

pracovní neschopnost. Jisté zkreslení je u počtu pedagogů, neboť jedna vyučující má aprobaci pro hudební i 

literárně-dramatický obor. 

b. Vyhodnocení plnění úkolů 
 

Hlavním úkolem základní umělecké školy je poskytování uměleckého vzdělávání v oboru 

hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Úspěšnost jednotlivých žáků ve studiu 

se promítá v klasifikaci. Dle tohoto kritéria většina žáků dosahuje dobrých výsledků (viz 

tabulka níže). Počet žáků, kteří studují s vyznamenáním, se zvyšuje díky zavedení školního 

vzdělávacího programu. Ten již neřeší hlavní předmět, všechny předměty mají stejnou 

důležitost. Vyznamenání závisí pouze na průměru známek z jednotlivých předmětů. 

 

Obor 
k 31. lednu 2015 k 30. červnu 2015 

vyznamenání prospělo vyznamenání prospělo 

Hudební 175 11 171 8 

Taneční 45 0 45 0 

Literárně-dramatický 14 0 14 0 
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Kromě klasifikace je důležitá i prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti.  

V lednu se prezentovaly žákyně tanečního oboru na plese Církevní konzervatoře v Opavě 

a zpříjemnily seniorům chladné dny v Ostravě na Kamenci a rovněž v Ostravě-Porubě. 

Hlavní akcí pak byl tradiční žákovský koncert v sále školy, kde vystoupili žáci hudebního 

a tanečního oboru.  

V březnu se žáci zúčastnili okresního kola a krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové 

nástroje, kde získali zasloužená ocenění. Žákyně tanečního oboru předvedly své 

vystoupení na lázeňské tančírně na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Nejen své soutěžní 

programy představili žáci hudebního oboru na společném jarním koncertě ZUŠ Heleny 

Salichové z Polanky nad Odrou, ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Dobroslava Lidmily z Ostravy-

Svinova, který se konal v ZUŠ Dobroslava Lidmily. Tento koncert pokračuje v tradici 

společných setkání, které jsme vídali na festivalu ZUŠ a byl cenným inspiračním zdrojem 

pro žáky i pro pedagogy. Významnou akcí naší školy byl VII. ročník Akordeonového pódia, 

které jsme pořádali ve spolupráci s MÚZOU (sdružením ZUŠ Moravskoslezského kraje).  

Hlavní akcí v měsíci dubnu bývá absolventský koncert žáků hudebního oboru. V letošním 

roce absolvovalo 22 žáků a studentů hudebního oboru. Připravili společně s pedagogy 

zajímavý program, který byl z časových důvodů rozdělen do dvou koncertů. Díky vhodně 

zvolené choreografii byly oba dva koncerty velice úspěšné. Na odloučeném pracovišti ve 

Vřesině proběhl koncert společně se školní předehrávkou, neboť zde vystupovala pouze 

jedna absolventka a to až v měsíci červnu. Další mimořádnou akcí byl projekt pro žáky 

základní školy s názvem „Jarní kaleidoskop“. Byl zaměřen tematicky na možnosti trávení 

volného času. V komponovaném pořadu se předvedly soubory hudebního oboru, které 

byly proloženy tanečními vstupy. Závěr vrcholil divadelním představením s tematikou 
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šikany ve školním prostředí. Kromě toho vystoupily žákyně tanečního oboru na Jarním 

koncertě pořádaným Sanatorii Klimkovice.  

V měsíci květnu se konalo nejvíce veřejných akcí. Hned začátkem května vystoupili žáci 

akordeonového souboru starších žáků ve Zbyslavicích na vzpomínkové akci k ukončení II. 

světové války. Kromě několika třídních předehrávek jsme uspořádali i den otevřených 

dveří pro nové zájemce o studium na naší škole. Jedna flétnistka nás úspěšně 

reprezentovala v ústředním kole soutěže ZUŠ, které se konalo v Liberci. Klavíristé rovněž 

nezaháleli a přivezli pásmová ocenění ze soutěže „Mládí a Bohuslav Martinů“ konající se 

v Poličce. Žákyně tanečního oboru načerpaly inspirace na přehlídce Hlučínský talent. 

Vrcholem měsíce května byly dvě hromadné akce. První akcí byl komponovaný pořad „Jak 

se do lesa volá“ v kině Panorama v Klimkovicích. Na akci se představili žáci a žákyně všech 

oborů, tentokráte bez instrumentalistů. Zpěváci, tanečnice i herci svým programem 

uchvátili obecenstvo, které je ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Druhou významnou akcí 

byla tradiční přehlídka souborů, na které v divadelním sále Sanatorií zahrály všechny 

soubory, které na škole působí.  

 

V červnu doznívaly ještě třídní předehrávky jednotlivých pedagogů. Zajímavou akcí byl 

program pro žáky mateřských škol, pro které jsme připravili dvě krátké pohádky. Pro 

taneční nadšence jsme pořádali otevřenou hodinu tanečního oboru, kde zájemci 

o studium mohli nahlédnout do taneční kuchyně. Žáci literárně-dramatického oboru 

se podíleli na akci pořádanou místní knihovnou s podtitulem „Už jsem čtenář“. Poslední 

tradiční akcí školního roku byl Taneční koncert, na kterém zároveň absolvovaly žákyně I. i 

II. stupně tanečního oboru. Různorodý program obohacený o světelné i zvukové efekty, se 

setkal s pochvalnými reakcemi publika. 

Po prázdninách došlo k doplnění jednotlivých souborů a oborů a všechny přípravy 

směřovaly k vánočnímu koncertu, který se pravidelně zapisuje do srdcí publika. Letos 

vznikl komponovaný pořad všech oborů s názvem „Pojďme spolu do Betléma“, který byl 

zakončen tradičním vánočním příběhem o narození Ježíše prokládaný hudbou a tancem. 
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Rodiče se o akcích školy dozvídají převážně z pozvánek, které jim děti přinášejí domů. 

Ostatním jsou pozvánky na akce prezentovány prostřednictvím propagační skříňky 

před městským úřadem, ve vitríně vestibulu školy a na chodbách ve škole. Informace 

o akcích školy a jiné informace se mohou zájemci dozvědět taktéž z webových stránek 

školy, z informačního systému iZUŠ a ve Zpravodaji města. Nepřehlédnutelné jsou 

i upoutávky a informace z koncertů a akcí vysílané v místní televizi. Fotografie ve výroční 

zprávě jsou vybrané z veřejných akcích tohoto roku. 

Podrobnější informace o činnosti školy jsou obsaženy ve Výroční zprávě o činnosti školy za 

školní rok 2014/2015 dostupné:  

http://zusklimkovice.cz/wp-

content/uploads/2015/10/Vyrocni_zprava_ZUS_Klimkovice_2015-1.pdf 

 

 

http://zusklimkovice.cz/wp-content/uploads/2015/10/Vyrocni_zprava_ZUS_Klimkovice_2015-1.pdf
http://zusklimkovice.cz/wp-content/uploads/2015/10/Vyrocni_zprava_ZUS_Klimkovice_2015-1.pdf
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c. Rozbor hospodaření 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku 

hospodaření 

Celkové náklady školy byly vyčísleny na  6.206.289,23 Kč 
Celkové výnosy školy byly vyčísleny na  6.290.090,72 Kč 
Výsledek hospodaření 83.801,49 Kč 
 
Z toho čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů 941.879,23 Kč 

 Z toho náklady z doplňkové činnosti 82.307,00 Kč 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
 Fond odměn  20.000,00 Kč 
 Rezervní fond 63.801,49 Kč 

 

2. Čerpání účelových dotací 

Náklady závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.264.410,00 Kč 
Z toho: 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  
- ÚZ 33353 Přímé náklady 5.083.000,00 Kč 
- ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
 pracovníků regionálního školství 2015 25.996,00 Kč 
- ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů  

 pracovníků regionálního školství v roce 2014 155.414,00 Kč 
 
Účelový investiční příspěvek do fondu investic 
- ÚZ 206 Provedení drenáže a izolace základových  

 konstrukcí 1.200.000,00 Kč 
 

Všechny poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele byly 

vyčerpány. Účelový investiční příspěvek do fondu investic byl vyčerpán ve výši 

1.198.404,00 Kč. 
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2. 1. Výnosy v hlavní činnosti 

Výnosy závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.264.410,00 Kč 
Z toho 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  
- ÚZ 33353 Přímé náklady 

 5.083.000,00 Kč 
 

- ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
 pracovníků regionálního školství 2015 25.996,00 Kč 
- ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků 

 regionálního školství v roce 2014 155.414,00 Kč 
Vlastní příjmy 898.212,67 Kč 

 

Vlastní příjmy záleží převážně na počtu žáků a studentů. Z přibližně stejného počtu dětí 

v základních školách usuzujeme, že příjmy se budou pohybovat na podobné výši 

i v následujících letech, neboť z rozpočtových důvodů státního rozpočtu není možné 

rozšiřovat obory ani navyšovat počty žáků, což by příjmy mohlo zvýšit. 

Nepředpokládáme ani zvyšování úplaty za vzdělávání, spíše jdeme cestou efektivního 

využití dosavadních příjmů. Ostatní příjmy tvoří výnosy z propagace soukromých 

subjektů při veřejných akcích školy a příspěvky municipality. 

 

 



  Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2015     

 

12 
 

2. 2. Náklady v hlavní činnosti bez účelových dotací 

 

Položka č. ú. Rok 2014 (Kč) Rok 2015 (Kč) 

Spotřeba materiálu 501  60.176,80 81.913,58 

Spotřeba energie 502 100.976,20 120.805,00 

Opravy a údržba 511 151.462,00 145.616,00 

Cestovné 512 15.817,00 16.876,00 

Reprezentace 513 23.511,00 2.736,00 

Služby 518 171.322,94 150.534,16 

Mzdové náklady (šatnářka, dohody                   
o provedení práce + fond odměn) 

521 222.034,00 96.176,00 

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 524 0,00 Kč 24.456,35 

 Jiné sociální pojištění – ZP Kooperativa 525 15.922,60 16.875,77 

FKSP – FO 527 0,00 Kč 2.677,64 

Školení a vzdělávání  527 3.400,00 6.645,00 

Z toho DVPP  527 1.200,00 0,00 Kč 

Ochranné pracovní pomůcky  527 1.158,00 2.539,82 

Stravování (do výše 55%) 527 36.627,50 36.656,00 

Odpisy 551 31.270,50 40.743,00 

Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 Kč 0,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 122.955,00 113.708,43 

 

Spotřeba materiálu se zvýšila, jelikož kromě běžné provozní spotřeby materiálu jsme vybavili 

prostory šatny drobným dlouhodobým majetkem. Pořídili jsme nová křesla do ředitelny, 

laminátor pro prezentaci žáků, měnili jsme rozbité židle v učebnách, repasovali starší počítače. 

Spotřeba energie mírně vzrostla, jelikož jsme se potýkali s vadnou řídící jednotkou plynových 

kotlů, a tudíž část topného období nefungovala regulace plynu. Mzdové náklady hrazeny 

z našich zdrojů nám poklesly, neboť jsme v letošním roce rozdělili menší část finančních 

prostředků z fondu odměn. Zvýšení odpisů v letošním roce bylo způsobeno nákupem nových 

hudebních nástrojů akordeonu, elektrického piana a multifunkčního stroje a také technickým 

zhodnocením budovy. 
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2. 3. Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 52.178,49 Kč 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 31.623,00 Kč 

Hospodářský výsledek 83.801,49 Kč 

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vznikl převážně výnosem z propagace 

soukromých subjektů při veřejných vystoupeních žáků. Rovněž je vytvářena rezerva na krytí 

různých výdajů. V budoucnosti plánujeme rekonstrukci sálu školy včetně pořízení nového 

koncertního nástroje, což bude vyžadovat značné prostředky. Plánujeme použít tyto 

prostředky k spolufinancování této akce. Kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 

tvoří výnos z pronájmu prostor v budově školy.  

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 

 Fond odměn  20.000,00 Kč 
 Rezervní fond 63.801,49 Kč 

 

3. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

 Celkové mzdy a platy zaměstnanců:  ÚZ 33353 3.763.000,00 Kč 
 ÚZ 33061 19.256,00 Kč 

  ÚZ 33052 115.122,00 Kč 
   
  Fond odměn  27.040,00 Kč 
  Z cizích zdrojů  69.162,00 Kč 
 

 Průměrný plat 

 Průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka 26.854,00 Kč 

 Průměrný měsíční plat ostatních pracovníků 17.153,00 Kč 

 

Průměrný plat pedagogického pracovníka je v porovnání s krajskou úrovní nižší o 3,19%.  

Průměrný plat ostatních pracovníků je v porovnání s krajskou úrovní nižší o 3,22%. 
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Závazný ukazatel počtu zaměstnanců 

 Závazným ukazatelem byl naší škole stanoven limit počtu zaměstnanců: 12,82 

 Vyhodnocení závazných ukazatelů – zpracováno z P1- 04 (bez OPPP) 

Měsíc 
Pedagogičtí 
pracovníci 

provozní 
zaměstnanci 

celkem 

Leden 11,058 1,05 12,108 

Únor 11,015 1,05 12,065 

Březen 11,015 1,05 12,065 

Duben 11,015 1,925 12,94 

Květen 11,015 1,925 12,94 

Červen 11,015 1,625 12,64 

Červenec 11,015 1,625 12,64 

Srpen 11,015 1,625 12,64 

Září 11,035 1,7 12,735 

Říjen 11,035 1,7 12,735 

Listopad 11,035 1,7 12,735 

Prosinec 11,035 1,7 12,735 

Průměr 11,025 1,556 12,582 

 

V průběhu roku došlo k překročení ukazatele díky zástupu za dlouhodobou 
nemocenskou. 
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4. Přehled o plnění plánu hospodaření 

Rozdíly proti plánu hospodaření vzniklé operativním přesunem finančních prostředků: 

A. Náklady  SÚ 
Index 

celkem 
Komentář 

I. Náklady z činnosti       

1. Spotřeba materiálu 501 -16,14% operativní přesun do jiných kapitol 

2. Spotřeba energie 502 6,40% mírné navýšení spotřeby plynu 

8. Opravy a udržování 511 -4,34% malá úspora proti plánu 

9. Cestovné 512 5,48% vyšší cena paliv 

10. Náklady na reprezentaci 513 -72,64% špatný odhad 

12. Ostatní služby 518 -7,03% malá úspora proti plánu 

15. Jiné sociální pojištění 525 5,47%   

16. Zákonné sociální náklady 527 53,95% 

převod finančních prostředků 

na stravování zaměstnanců z SÚ 549 
na SÚ 527 

36. Ostatní náklady z činnosti 549 -100% 

převod finančních prostředků na 
stravování zaměstnanců z SÚ 549 

na SÚ 527 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 17,60% 

zvýšení z důvodu neplánované 
investiční akce – provedení drenáže 

a  izolace  

35 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

558 0,11%   

B. Výnosy       

I. Výnosy z činnosti       

2. Výnosy z prodeje služeb 602 -1,42%   

3. Výnosy z pronájmu 603 -5,35%   

16. Čerpání fondů 648 8,94% zvýšené čerpání fondu odměn 

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 28,48% 
výnos z propagace jiných subjektů při 
veřejných akcích školy 

II. Finanční výnosy       

2. Úroky 662 -80,28% špatný odhad, snížení úroků 
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5. Péče o spravovaný majetek 

 Majitelem budovy a pozemku je Moravskoslezský kraj. Základní umělecká škola 

Klimkovice má právo hospodaření s tímto majetkem od 20. 12. 2000. 

 Informace o investiční činnosti: 

- technické zhodnocení budovy - výměna dveří oddělující veřejné prostory a prostory 

školy v budově ZUŠ, 1 x vstup šatna a 1x vstup vedlejší v celkové hodnotě 97.768 Kč  

- nákup akordeonu v hodnotě 41.250Kč 

- nákup digitálního pianina v hodnotě 55.000Kč 

- nákup multifunkčního stroje v hodnotě 42.350Kč 

 Zřizovatelem byly předány k hospodaření 3 pianina ESSEX pro modernizaci výuky. 

 Investiční akce z prostředků zřizovatele - Provedení drenáže a izolace základových 

konstrukcí budovy školy.  

 

 Provedené opravy a údržba na majetku: 

 čištění a revize komínů 

 čištění odpadů bioenzymy 

 oprava akordeonů, flétny, výměna strun u kytar 

 údržba hasicích přístrojů  

 revize a výměna tlakových nádob 

 oprava a revize kotle, výměna řídící jednotky pro plynové kotle 

 rekonstrukce podlahy na učebně č. 1 

 repasování PC, přechod z microsoft XP na windows 7 

 výměna elektro vedení v lustrech v koncertním sále, výměna vypínačů 

 vývoz septiku 

 oddělení teplovodního potrubí od budovy bývalé kotelny a zednické zapravení 

 revize a úprava zabezpečovacího systému 

 

 Nákup nových pomůcek: 

 6 sad diverzitních systémů s mikroporty včetně kufříků pro veřejné akce školy  

 akordeon DELICIA CARMEN 24 

 digitální pianino Yamaha CLP 545 B 

 projektor EPSON a zobrazovací plocha do tanečního sálu 

 keyboard Yamaha NP V80 pro skupinovou interpretaci na pobočce Vřesina 

 ozvučení tanečního sálu 

 nové žaluzie do tanečního sálu 

 mixážní pult Yamaha EMX50116CF pro veřejné akce školy 
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6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

Doplňková činnost: Pronájem majetku 

Náklady (energie, opravy a udržování, ostatní služby) 82.307,00 Kč 

Výnosy (pronájem, vyúčtování nákladů na energie, 

úklid spol. prostor) 113.930,00 Kč 

Hospodářský výsledek 31.623,00 Kč 

Výnosy z doplňkové činnosti vytváří finanční rezervu pro investice potřebné ve 

střednědobém výhledu. Doplňková činnost spočívá v pronajímání prostor. Pronájem 

půdních prostor občanskému sdružení Klimnet přináší rovněž výhodu v podobě 

bezdrátového připojení internetu v celé budově školy. Dlouhodobý pronájem prostor 

městu Klimkovice přináší dobré vztahy s municipalitou. Po přezkoumání cen pronájmu 

byla pro příští období stanovena vyšší cena za metr plochy. Toto zvýšení se projeví 

v hospodářském výsledku v příštím období. 
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7. Peněžní fondy 

 

Stavy účtů k 31. 12. 2015 

Název fondu Částka (Kč) Krytí Poznámka 

Odměn 144.000,00 finančně krytý  

Rezervní z HV 252.265,09 finančně krytý  

Rezervní  - dary     5.000,00 finančně krytý  

FKSP 
162.040,48 finančně krytý 

AÚ 243 nižší o 
3.587,76 - příděl 
z mezd 12/2015 

Investiční 
45.885,61 finančně nekrytý 

nekrytý o IT 
31.534,89, krytý 
jinými prostředky 

           
 

Tvorba fondů 

Fond odměn 20.000,00 Kč 

Fond rezervní (413) 15.972,53 Kč 

Fond rezervní (414) 10.000,00 Kč 

Fond FKSP 39.021,42 Kč 

Fond investiční (odpisy) 58.518,00 Kč 

Fond investiční (převodem z RF)                         125.000,00 Kč 

            

Čerpání fondů 

Fond odměn   27.040,00 Kč 

Fond rezervní 135.000,00 Kč 

Fond FKSP   27.800,00 Kč 

Fond investiční 236.368,00 Kč 

 
 

8. Pohledávky 
 

Pohledávky za odběrateli     2.595,00 Kč 

Pohledávky (úplata za vzdělání + zapůjčení HN)              0,00 Kč 

Dohadný účet aktivní    22.090,00 Kč 

Náklady příštích období     11.771,79 Kč 

Příjmy příštích období     12.069,00 Kč 

Nevyúčtované zálohy energií     99.800,00 Kč 

FÚ – přeplatek na srážkové dani          773,00 Kč 

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2015 (bez FKSP) 149.098,79 Kč 
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9. Závazky 
 

Dodavatelé     5.212,00 Kč 

Zaměstnanci 285.135,00 Kč 

Sociální pojištění 114.661,00 Kč 

Zdravotní pojištění   49.145,00 Kč 

Daň z příjmu ze závislé činnosti, srážková daň   37.068,00 Kč 

Ostatní závazky  

Výdaje příštích období   4.477,00 Kč 

Výnosy příštích období 82.236,00 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky (ZP Kooperativa)   4.514,79 Kč 

Nevyúčtované zálohy na energie z pronájmu  36.000,00 Kč 

Dohadný účet pasivní 52.631,00 Kč 

Celková výše závazků k 31. 12. 2015 671.079,79 Kč 

Všechny závazky z pracovněprávního vztahu byly uhrazeny do 15. ledna 2016 

 

d. Výsledky kontrol 

V roce 2015 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. Týkala se kontroly 

plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného.  Kontrola byla provedena dne 27. 10. 2015. Byl vyhotoven závěrečný 

protokol. Provedenou kontrolou č. 713/2015 vyplynulo toto zjištění: 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 
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e. Vyhodnocení plnění povinného podílu 
  

Naše organizace zaměstnává méně než 25 zaměstnanců a proto nemá povinnost 

plnění povinného podílu. 

 

f. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Dle vnitřního předpisu o poskytování informací, jsme nezaznamenali žádnou písemnou 

žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona. Zákonní zástupci žáků jsou 

o této možnosti informováni na webových stránkách školy, případně se mohou dotázat 

v kanceláři školy. 

 

g. Seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti a plnění úkolů 
  

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byla zpracována dle osnovy 

vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Zaměstnanci budou se zprávou 

seznámeni na pedagogické radě dne 15. března 2015. 

 

h. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 
  

Organizace přispívá z vlastních zdrojů částkou 16,-Kč na stravenku v hodnotě 30 Kč. 

Stravenky se smluvně objednávají u firmy Edenred a možnost čerpání je v mnoha 

zařízeních poblíž školy. 

 

 Zpracovali: účetní:  Věra Smolková………………………………………….. 

  ředitel školy: MgA. Béreš Pavel……………………………………….. 

 

 V Klimkovicích dne 10. března 2016 
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i. Tabulková část včetně finančních výkazů 
 

 Tabulka č. 1 – Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti  

 Tabulka č. 2 – Přehled o plnění plánu hospodaření 

 Tabulka č. 3 – Tvorba a použití peněžních fondů 

 Tabulka č. 4 – Organizace v odvětví školství nevyplňují 

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

 Tabulka č. 6 – Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů 

 Formulář SK407 – Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze SR v roce 2015 

 Formulář SK405 – Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 

 K tabulkové části přiloženo: 

 1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

organizací sestavená k 31. 12.  

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

příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 

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

organizací sestavená k 31. 12. 

 4. Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) 

 5.  Výkaz P1-04  
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