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a. Základní údaje o organizaci 
 

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

IČ: 62330420 
IZO: 108 022 234 
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 004 074 
Datová schránka: u8hfqxh 

 

Adresa: Lidická 5, 742 83 Klimkovice 

Telefon: 558 955 759, 558 955 760, 731 686 603  

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. 2016: 273 

Studijní obory: 1. hudební: počet žáků 205 

 2. taneční: počet žáků 51 

 3. literárně-dramatický: počet žáků 17 

 

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: 

mailto:zus.klimkovice@seznam.cz
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 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 

 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 mladších žáků, orchestr, skupinová interpretace 

dechových nástrojů mladších žáků. 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. V tomto roce jsme zavedli v souladu s  ŠVP nový mezioborový 

předmět tvůrčí dílna a nový povinně-volitelný předmět hudební praktikum. 
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 Údaje o počtu žáků a zaměstnanců 

Počty žáků i zaměstnanců jsou zohledněny v následujících tabulkách a grafech: 

Počet žáků v jednotlivých oborech 

Obor 
Počet žáků II. 

pololetí 
2015/2016 

Počet žáků I. 
pololetí 

2016/2017 

Hudební  204 205 

Taneční  58 51 

Literárně dramatický  14 17 

Celkem 276 273 

Statistický výkaz S 24-01 k 30. 9. rok 2015 rok 2016 

Celkem 275+1 SPD 272+1 SPD 
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POČET ŽÁKŮ II. POLOLETÍ 2015/2016

POČET ŽÁKŮ I. POLOLETÍ 2016/2017

Celkem Literárně dramatický Taneční Hudební
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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 

2016/2017 205 51 17 

 

 

 

 

  

170 175 182 193 195 201 200 201 203 204 205

60 56 61 64 61 64 61 61 63 58 51

2 8 12 15 16 9 10 9 12 14 17

Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech

Počet žáků v oboru Hudebním

Počet žáků v oboru Tanečním

Počet žáků v oboru Literárně-dramatickém
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Počet zaměstnanců 

Nejvyšší dosažený stupeň 

vzdělání 

Počet zaměstnanců 

HO TO LDO 
provozní 

zaměstnanci 

Konzervatoř 7 2 0 0 

VŠ (Magisterské) 5 0 1 0 

Pedagogové celkem 12 2 1 0 

úplné střední odborné 0 0 0 1 

střední odborné 0 0 0 1 

šatnářka (z cizích zdrojů) 0 0 0 1 

Provozní zaměstnanci celkem 0 0 0 3 

interní 12 2 1 2 

externí 0 0 0 1 

Poznámka: U pedagogických zaměstnanců nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, šlo o zástup 

za dlouhodobou pracovní neschopnost a mateřskou a rodičovskou dovolenou. Jisté zkreslení je u počtu 

pedagogů, neboť jedna vyučující má aprobaci pro hudební i literárně-dramatický obor. 
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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. 

Prospěch žáků v jednotlivých oborech 

Obor 
k 31. lednu 2016 k 30. červnu 2016 

vyznamenání prospělo vyznamenání prospělo 

Hudební 174 10 172 7 

Taneční 56 0 57 0 

Literárně-dramatický 14 0 13 0 

 

 

 

 Kromě klasifikace spatřujeme důležitou prezentaci výsledků na veřejnosti. V níže 

uvedených odstavcích jsou uvedeny akce na veřejnosti, ve kterých vystupovali žáci školy. 

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

Pokračoval rovněž kolotoč třídních předehrávek a školních kol soutěže ZUŠ (komorní hra 

s převahou dechových nástrojů a hry na akordeon včetně komorní a orchestrální hry).  

V únoru jsme pořádali již tradiční žákovský koncert, kde se představili jednak nejlepší 

sólisté a rovněž komorní seskupení. Únor byl ve znamení okresních kol soutěží ZUŠ. Letos 
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se stala celkem zajímavá záležitost, že se ve stejný termín potkaly dvě okresní kola, která 

se obě týkala našich žáků a hlavně pedagogů, neboť okresní kolo ve hře na akordeon 

pořádala naše škola v Klimkovicích a pro zdárnou organizaci bylo potřeba zapojit všechny 

pedagogy. A tak někteří ještě dopoledne soutěžili se žáky v Ostravě-Porubě v komorní hře 

s převahou dechových nástrojů a odpoledne se podíleli na zabezpečení organizace 

soutěže v Klimkovicích.  

V březnu se kolotoč partnerských koncertů trojlístku ZUŠ dotočil i do Klimkovic. Představili 

se sólisté a komorní seskupení ze ZUŠ Heleny Salichové z Polanky nad Odrou, ze ZUŠ 

Dobroslava Lidmily z Ostravy-Svinova a našich žáků. Tyto koncerty přinášejí inspirace jak 

žákům, tak i pedagogům a vedení všech zúčastněných škol. V březnu pro nás vyvrcholily 

soutěže ZUŠ, kde si spousta našich žáků odnesla hezká ocenění a nezapomenutelné 

zkušenosti a zážitky.  

 

Vzpomínkou na soutěže ZUŠ byla ještě začátkem dubna Krajská přehlídka Literárně-

dramatických oborů v Rýmařově, kde vystoupili mladší žáci se svým zdramatizovaným 

pásmem básní a rovněž si odnesli cenné zkušenosti pro své další studium. Ty hned mohli 

využít v natáčení soutěžního videosnímku pro celostátní soutěž knihoven s názvem „Jak 

to bylo s králem?“. Divadelní hra se života Karla IV. s autentickou hudbou a tancem získala 

první místo v Moravskoslezském kraji. Nemůžeme opomenout, že tento projekt vznikl ve 

spolupráci s městskou knihovnou a centrem volného času Mozaika. V dubnu své umění 

představili rovněž žáci, kteří ukončili buď první, nebo druhý stupeň studia. Pořádali jsme 
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dva absolventské koncerty, kde kromě tradičních nástrojů a seskupení bylo možné vidět i 

některé v naší škole netradiční seskupení (např. trio elektrických kytar).  

Květen patří vždy k vrcholům školního roku, neboť všechny projekty, které jsou zahájeny 

během roku, v květnu uzrávají a dochází k jejich sklizni. Kromě třídních předehrávek, které 

jsou nedílnou součástí pedagogického procesu, jsme pořádali krásný výchovný koncert 

pro děti z mateřských škol z Klimkovic a okolí s názvem Hudba a pohádky. Pejsek a kočička 

ze známé knížky Josefa Čapka provedli děti krásnými melodiemi, divadlem i tancem. Pro 

starší žáky základních škol v Klimkovicích a okolí jsme vytvořili projekt Doba Karla IV., který 

byl zaměřen na výročí 700 let od jeho narození. V kině panorama bylo předvedeno výše 

zmíněné představení s přednáškou a hudebními ukázkami souvisejícími s touto dobou. 

Projekt byl podtržen dobovými obrázky a výjevy na plátně a zvýšil tak atraktivitu akce pro 

mladé a náročné publikum. Mezinárodní akcí v pravém slova smyslu pak byl koncert 

„Hudba nezná hranic“, na kterém vystoupili žáci a komorní seskupení s partnerské školy 

z Ilavy ze Slovenské republiky. Výrazné výkony všech zúčastněných se nesmazatelně 

zapsaly do srdce publika. 

 

Začátek června byl ve znamení tanečního koncertu. Při dlouhodobé pracovní 

neschopnosti učitele, jsme uvažovali, zdali jej vůbec budeme pořádat. Nicméně i přes 

podmínky, které měly k optimu daleko, všichni zastupující pedagogové spojili síly a 

koncert jsme uskutečnili. Vystoupili žáci a žákyně všech ročníků a svým nasazením 

dokázali, že si svou chvíli slávy zaslouží. Významnou akcí byla rovněž přehlídka souborů 

v kině Panorama, kde si absolventské představení zahráli i žáci literárně-dramatického 

oboru. Námětem představení byl mezigenerační zápas rodičů a dětí v pozadí vztahů mezi 
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mládeží navzájem. Scénář vznikal z návrhů samotných žáků pod dramaturgickým vedením 

paní učitelky. Závěr školního roku je ve znamení postupových zkoušek, ovšem ještě 

koncem června žáci literárně-dramatického oboru a tanečního oboru se rozloučili 

s představením o Karlu IV. na „Zámecké noci“ v dvoraně zámku v Klimkovicích, kterou 

pořádala městská knihovna. 

Po prázdninách většinou dochází ke konsolidaci ročníků tanečního a literárně-

dramatického oboru, výměně v seskupeních skupinové interpretace, k nácviku nových 

skladeb. První předehrávka v novém školním roce se konala v měsíci říjnu. V listopadu 

jsme se podíleli na přípravě kulturní části Dne diabetu, který probíhal ve Fóru Nová 

Karolina, na žádost mateřských škol z Klimkovic a okolí jsme uspořádali výchovný koncert 

pro děti, jehož záměrem bylo seznámit děti s lidovou písní. Žáci z odloučeného pracoviště 

ve Vřesině se aktivně podíleli na slavnostním rozsvícení vánočního stromu.  

Prosinec je tradičně ve znamení přípravy vánočního koncertu a třídních besídek. 

V letošním roce jsme program nazvali „Anděl s čertem vyprávějí“. V komponovaném 

pořadu se představili žáci skupinových interpretací hudebního oboru a rovněž žákyně 

tanečního oboru. Anděl s malou Andělkou i Čertice s malou čerticí, kouzelně navodili tu 

správnou předvánoční atmosféru. Celý kalendářní rok byl završen velmi působivě, což bylo 

znát i z dozvuků publika po koncertě. 

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

za školní rok 2015/2016 dostupné na:  

http://zusklimkovice.cz/wp-

content/uploads/2016/10/Vyrocni_zprava_ZUS_Klimkovice_2016_vvysledna.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  6.591.952,16 Kč 
Celkové výnosy školy byly vyčísleny na  6.726.798,57 Kč 
Výsledek hospodaření 138.846,41 Kč 
 
Z toho čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů 917.451,16 Kč 

 Z toho náklady z doplňkové činnosti 75.191,00 Kč 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
 Fond odměn  30.000,00 Kč 
 Rezervní fond 108.846,41 Kč 

 

2. Čerpání účelových dotací 

Náklady závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.584.410,00 Kč 
Z toho: 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  
 ÚZ 33353 Přímé náklady 5.419.000,00 Kč 
 
 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů  

 pracovníků regionálního školství 165.410,00 Kč 
 

Dotace z rozpočtu zřizovatele 
 ÚZ 131 Účelové prostředky na posílení  
 mzdových prostředků 14.900,00 Kč 

     
 
Účelový investiční příspěvek do fondu investic 
 ÚZ 206 Rekonstrukce elektroinstalace 700.000,00 Kč 

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

vyčerpány. Účelový investiční příspěvek do fondu investic byl vyčerpán v plné výši 

700.000,00 Kč. 
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2. 1. Výnosy v hlavní činnosti 
 

Výnosy závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.584.410,00 Kč 
Z toho 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  
 ÚZ 33353 Přímé náklady 5.419.000,00 Kč 

 
 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků 

 regionálního školství 165.410,00 Kč 
 

Výnosy z příspěvků od zřizovatele 14.900,00 Kč 
 

 
Vlastní příjmy 948.206,89 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. V tomto roce se podařilo získat 

finanční dar na revitalizaci prostorů šatny a finanční dar na pořízení interaktivní tabule, což se 

projevilo v mírném zvýšení vlastních příjmů.  
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2. 2. Náklady v hlavní činnosti bez účelových dotací 

 

Položka č. ú. Rok 2015 (Kč) Rok 2016 (Kč) 

Spotřeba materiálu 501 81.913,58 102.228,48 

Spotřeba energie 502 120.805,00 115.594,00 

Opravy a údržba 511 145.616,00 130.380,50 

Cestovné 512 16.876,00 15.848,00 

Reprezentace 513 2.736,00 6.729,00 

Služby 518 150.534,16 138.175,18 

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

521 96.176,00 110.750,00 

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 524 24.456,35 32.928,61 

 Jiné sociální pojištění – ZP Kooperativa 525 16.875,77 17.033,87 

Tvorba FKSP z čerpání fondu odměn 527 2.677,64 317,22 

Pracovně-lékařské prohlídky 527 426,00 4.150,00 

Školení a vzdělávání  527 6.645,00 6.403,39 

Z toho DVPP  527 0,00 Kč 706,39 

Ochranné pracovní pomůcky  527 2.539,82 1.664,52 

Stravování (do výše 55%) 527 36.656,00 35.008,00 

Odpisy 551 40.743,00 89.760,00 

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

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 113.708,43 128.587,80 

 

Spotřeba materiálu se zvýšila, jelikož se pořídilo větší množství drobného dlouhodobého 

hmotného majetku. Seznam pořízeného majetku je uveden v kapitole 5. Péče o spravovaný 

majetek. Spotřeba energie se snížila díky mírnějším klimatickým podmínkám, dále díky 

optimalizaci spotřeby elektrické energie při rekonstrukci elektroinstalace. V letošním roce 

kromě revitalizace šatny byly prováděny pouze nutné dílčí opravy na movitém a nemovitém 

majetku. Mzdové náklady vrostly díky zvýšení platu šatnářky, nákladům na pracovní 

neschopnost a zajištění zvýšené administrativy. Do odpisů se v tomto roce promítlo dvojí 

zhodnocení majetku. Pořízení učebních pomůcek se projevilo ve zvýšených nákladech 

z drobného dlouhodobého majetku. 
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2. 3. Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 53.368,41 Kč 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 81.478,00 Kč 

Hospodářský výsledek 134.846,41 Kč 

 

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ovlivnily obdržené dary, viz výše. 

V budoucnosti plánujeme rekonstrukci sálu školy včetně pořízení nového koncertního 

nástroje, což bude vyžadovat značné prostředky. Nahromaděné prostředky chceme použít 

k spolufinancování této akce. Kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti tvoří výnos 

z pronájmu prostor v budově školy. V tomto roce se promítlo pozitivně do hospodářského 

výsledku zvýšení nájmu jak spolku Klimnet, tak městu Klimkovice. 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 

 Fond odměn  30.000,00 Kč 
 Rezervní fond 108.846,41 Kč 

 

3. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

 Celkové mzdy a platy zaměstnanců:  ÚZ 33353 3.997.000,00 Kč 
 ÚZ 33052 122.074,00 Kč 

  ÚZ 131 11.000,00 Kč 
   
  Fond odměn  37.000,00 Kč 
  Z cizích zdrojů  75.570,00 Kč 
 

 Průměrný plat 

 Průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka 25.613,00 Kč 

 Průměrný měsíční plat ostatních pracovníků 16.453,00 Kč 

 

Průměrný plat pedagogického pracovníka v ZUŠ je v porovnání s krajskou úrovní nižší o 

11,61%.  

Průměrný plat ostatních pracovníků v ZUŠ je v porovnání s krajskou úrovní nižší o 11,45%. 



  Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2016     

 

16 
 

 

Závazný ukazatel počtu zaměstnanců 

 Závazným ukazatelem byl naší škole stanoven limit počtu zaměstnanců: 12,74 

  

Měsíc 
Pedagogičtí 
pracovníci 

provozní 
zaměstnanci 

celkem 

Leden 11,035 1,700 12,735 

Únor 11,035 1,700 12,735 

Březen 11,035 1,700 12,735 

Duben 10,687 1,700 12,387 

Květen 10,687 1,700 12,387 

Červen 10,687 1,700 12,387 

Červenec 10,687 1,650 12,337 

Srpen 11,544 1,650 13,194 

Září 12,023 1,650 13,673 

Říjen 12,371 1,650 14,021 

Listopad 12,153 1,650 13,803 

Prosinec 11,806 1,650 13,456 

Průměr 11,313 1,675 12,988  

 

V průběhu roku došlo k překročení ukazatele díky zástupu za dlouhodobou nemocenskou 
a zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
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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 +20% 
Zvýšené náklady na nákup materiálu 
DDHM 

2. Spotřeba energie 502 -12% 

Mírnější zima a vyšší úspora elektrické 
energie vzniklá rekonstrukcí 
elektroinstalace a vybudováním 
podhledů s led panely 

8. Opravy a udržování 511 19% Vyšší náklady na rekonstrukci šatny 

9. Cestovné 512 -12% Nižší ceny benzínu 

10. Náklady na reprezentaci 513 -33% 
Dar města Klimkovice na pořádaný 
koncert se ZUŠ Ilava 

12. Ostatní služby 518 -1% minimální odchylka 

15. Jiné sociální pojištění 525 0% minimální odchylka 

16. Zákonné sociální náklady 527 -1% minimální odchylka 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 -4% malá odchylka 

35 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

558 +33% 
 Z důvodu potřeby byly nakoupeny nové 
hudební nástroje a lavičky do šatny 

B. Výnosy       

I. Výnosy z činnosti       

2. Výnosy z prodeje služeb 602 0%   

3. Výnosy z pronájmu 603 0%   

16. Čerpání fondů 648 +257% 
Čerpání darů vložených do investičního 
fondu na rekonstrukci šatny a nákup 
interaktivní tabule 

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 -6% malá odchylka 

II. Finanční výnosy       

2. Úroky 662 +4% malá odchylka 

6. Ostatní finanční výnosy 669 +100% Dar města Klimkovice 

IV. Výnosy z transferu    

2. Výnosy z transferu - zřizovatel 672 +100% Příspěvek zřizovatele na posílení platů 

3. Dotace na provoz ze SR 672 +3%  
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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 – provedení investiční akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace a instalace snížených podhledů v 1. NP v hodnotě 814.233,- Kč 

 revitalizace prostorů šatny v hodnotě 66.200,- 

 pořízení interaktivní tabule s data projektorem na ultrakrátkou vzdálenost v ceně 

59.252,- Kč 

 

 Provedené opravy a údržba na majetku, nákup DDHM: 

 čištění a revize komínů 

 servis kotlů a regulace 

 čištění odpadů bioenzymy 

 údržba hasicích přístrojů  

 revize tlakových nádob, elektrických spotřebičů 

 revize elektroinstalace 

 oprava bleskosvodů a jejich revize 

 revize zabezpečovacího systému 

 oprava akordeonů, flétny, ladění a oprava klavírů, oprava kostýmů pro taneční 

obor 

 oprava mikroportu, notebooků 

 oprava okapů a výměna držáku na vlajku 

 drobná oprava podlah 

 výměna koberce na učebně č. 7 

 instalatérské práce – výměna průtokového ohřívače a bojleru 

 výměna žaluzií ve třídách 2,7,6, v šatně a kancelářích 

 pořízení řezačky na papír, mobilního telefonu, košů na tříděný odpad, sady 

nářadí pro údržbu 

 pořízení laptopu, externího pevného disku 

 nákup židlí a šití kostýmů pro taneční obor 

 nákup mikrofonů se stojany na doplnění zvukové aparatury 

 přepravní tašky pro příslušenství k zvukové aparatuře 

 nákup nových bezpečnostních prvků pro převádění dětí 

 profesionální vysavač Kärcher 

 malé židle na hraní pro žáky přípravné hudební výchovy (akordeon, kytara) 

 lavičky a školní lavice s židlemi do prostoru šatny 

  



  Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2016     

 

19 
 

 Nákup nových pomůcek: 

 pořízení orffových nástrojů pro výuku na odloučeném pracovišti ve Vřesině 

 drobný materiál pro vytváření pomůcek v literárně-dramatickém oboru 

 klávesy YAMAHA s kombem LANEY 

 pořízení C klarinetu Amati pro výuku nejmenších klarinetistů 

 licence notačního program FINALE 25 pro úpravu hudebních partitur 

 pořízení tenor saxofonu YAMAHA pro skupinovou interpretaci 

 pořízení příčné flétny ROY BENSON se zahnutou hlavicí pro nejmenší flétnisty 

 

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

Doplňková činnost: Pronájem majetku 

Náklady (energie, opravy a udržování, ostatní služby) 75.191,00 Kč 

Výnosy (pronájem, vyúčtování nákladů na energie,  

úklid spol. prostor) 156.669,00 Kč 

Hospodářský výsledek 81.478,00 Kč 

Výnosy z doplňkové činnosti vytváří finanční rezervu pro investice potřebné 

ve střednědobém výhledu. Doplňková činnost spočívá v pronajímání prostor v budově ZUŠ. 

Pronájem půdních prostor zapsaného spolku Klimnet přináší rovněž výhodu v podobě 

bezdrátového připojení internetu v celé budově školy za minimální servisní poplatek. 

Při rekonstrukci elektroinstalace se spolek Klimnet podílel rovněž na optimalizaci 

internetového připojení instalováním datového rozvaděče a výměnou routerů bez nároku 

na finance. Dlouhodobý pronájem prostor městu Klimkovice přináší dobré vztahy 

s vedením města. V letošním roce se na zvýšeném hospodářském výsledku v doplňkové 

činnosti projevilo dohodnuté zvýšení cen pronájmů z roku 2015.  
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7. Peněžní fondy 

 

Stavy účtů k 31. 12. 2016 

Název fondu Částka (Kč) Krytí Poznámka 

Odměn (411) 127.000,00 Kč finančně krytý  

Rezervní z HV 
(413) 

271.066,58 Kč finančně krytý 
 

Rezervní - dary 
(414) 

    5.000,00 Kč finančně krytý 
 

FKSP (412) 
165.540,46 Kč finančně krytý 

AÚ 243 nižší o 
6.070,76 - příděl 
z mezd 12/2016 

Investiční (416)        6.126,77 Kč finančně krytý  

           
 

Tvorba fondů 

Fond odměn (411) 20.000,00 Kč 

Fond rezervní (413) 63.801,49 Kč 

Fond FKSP (412) 61.308,22 Kč 

Fond investiční - odpisy (416) 35.609,27 Kč 

Fond investiční - převodem z RF (416)                           45.000,00 Kč 

Fond investiční - dary (416)                           87.779,00 Kč 

Fond investiční – investiční dotace (416)                         700.000,00 Kč 

            

Čerpání fondů 

Fond odměn (411) 37.000,00 Kč 

Fond rezervní (413) 45.000,00 Kč 

Fond FKSP (412) 61.396,00 Kč 

Fond investiční (416)                         939.682,00 Kč 

 

8. Pohledávky 
 

Pohledávky za odběrateli 2.786,00 Kč 

Pohledávky (úplata za vzdělání + zapůjčení HN) 1.960,00 Kč 

Náklady příštích období 11.902,74 Kč 

Příjmy příštích období 53.092,00 Kč 

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2016 (bez FKSP) 69.740,74 Kč 
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9. Závazky 
 

Dodavatelé  31.002,80 Kč 

Zaměstnanci 319.300,00 Kč 

Sociální pojištění 129.441,00 Kč 

Zdravotní pojištění   55.477,00 Kč 

Daň z příjmu ze závislé činnosti, srážková daň   44.576,00 Kč 

Ostatní závazky  

Výdaje příštích období 24.174,00 Kč 

Výnosy příštích období 83.880,00 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky (ZP Kooperativa)   5.017,34 Kč 

Celková výše závazků k 31. 12. 2016 692.868,14 Kč 

Všechny závazky z pracovněprávních vztahů byly uhrazeny do 10. ledna 2017. 

 

d. Výsledky kontrol 

V roce 2016 na naší škole nebyly provedeny žádné kontroly státních institucí a ani 

kontroly zřizovatelem. 

 

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. 
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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 14. března 2017. 

 

h. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 
  

V organizaci je zabezpečeno závodní stravování zaměstnanců náhradním způsobem ve 

smyslu § 4 a 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb. 

Zaměstnancům byly v roce 2016 poskytovány stravenky Ticket Restaurant od 

společnosti Edenred v celkové hodnotě 30,-Kč a za finančního příspěvku ve výši: 

 Příspěvek zaměstnavatele z provozu 16,-Kč na stravenku 

 Náklady hrazené zaměstnancem  14,-Kč na stravenku 

Celkové náklady organizace na stravování v roce 2016 činily: 

 Stravenek  2.188 ks 

 Příspěvek zaměstnavatele provoz 35.008,-Kč 

 Příspěvek zaměstnance 30.632,-Kč 

 

Fotografie použité v této zprávě byly pořízeny na akcích v roce 2016. Zprávu o 

činnosti a plnění úkolů zpracovali: 

 

finanční referent: Věra Smolková………………………………………….. 

 

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

 

 V Klimkovicích dne 13. března 2017 
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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 

2016 

 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. 2016 

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

příspěvkových organizací sestavený k 31. 12.2016 

 3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a 

příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2016 

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

 5.  Výkaz P1-04  
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