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Osnova rozborů hospodaření škol a školských 
zařízení zřizovaných krajem za rok 2008 

 

A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační 
struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) 

B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh 

na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 
1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku. 

2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle 
jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. 

3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. 
C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 

1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků. 

2. Hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních 
prostředků od rozpočtovaných ukazatelů. 

3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce. 
4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. 

D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce 

E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním 
způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady 

hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin 
F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění 

svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku 
G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok – 

viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků. 

H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších 
kontrolách, které proběhly v roce 2008. 

I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení 

výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena 

k projednání a schválení) 

J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3–02 Rozvaha, Úč OÚPO 4–02 Výkaz zisku 

a ztráty, Úč OÚPO 5–02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV).  
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A) Základní údaje o organizaci 

(Informace o zaměření školy, organizační struktuře, sloţení studijních 

či zájmových oborů, údaje o počtu ţáků a zaměstnanců) 

Název školy:   Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

Adresa:   Karviná – Nové Město, Mírová 1442, PSČ 735 06 

Povolené studijní obory: 79–41–K/801 Gymnázium – všeobecné 

    79–41–K/401 Gymnázium – všeobecné 

    79–41–K/81 Gymnázium 

IČO:    62331795 

Resortní identifikátor školy: 600016480 

Internetové stránky školy: www.gym-karvina.cz 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace klade svůj vznik do roku 1953 v souvislosti 

se vznikem Jedenáctileté střední školy v části Karviná – Doly. Název školy procházel proměnami 

v souvislosti s platnou školskou legislativou. Úřední název školy je s účinností od 1. 1. 2006 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou. 

Právní subjektivitu získalo 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 je příspěvkovou organizací zařazenou do sítě 

škol MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 1996. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský 

kraj. Kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 2002 na maximálně 

700 ţáků (max. 490 ţáků pro osmileté studium, max. 400 ţáků  pro  čtyřleté  studium),  s  účinností  

od 1. 9. 2007  byl povolen MŠMTČR studijní obor 79–41–K/81 Gymnázium s maximální cílovou 

kapacitou 490 ţáků. Jedná se o obor s vlastním školním vzdělávacím programem Gymnázia, 

Karviná, příspěvková organizace. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bylo zřízeno na základě ustanovení zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje č. 5/49/01 27. září 2001 jako příspěvková organizace. 

V roce 2008 bylo plnění hlavního úkolu činnosti organizace realizováno pro v průměru 588 ţáků 

(šk. r. 2007/2008 – 583 ţáků a šk. r. 2008/2009 – 598 ţáků ve 21 třídě). Další moţné navýšení 

počtu tříd je vázáno na rekonstrukci půdních prostor školy navazující na první záměry tohoto typu 

z roku 1997, které byly zastaveny „úspornými“ ekonomickými balíčky MŠMT ČR. 

 

http://www.gym-karvina.cz/
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V roce 2008 tvořilo pedagogický sbor v průměru 12 muţů a 34 ţen, ve škole pracovalo 

18 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho 2 muţi, tj. 57,681 přepočtených 

fyzických osob z toho 39,534 pedagogických a 18,130 nepedagogických, průměrná měsíční mzda 

bez OON činila 24.046,10 Kč. 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,3 let, z toho muţů 44,6 roků a ţen 42,9 let, 

nepedagogických pracovníků je 47,6 let, z toho muţů 49,6 roků a ţen 47,4 let. 

Nezdařilo se plánované sníţení přespočetných hodin pedagogických pracovníků z objektivních 

důvodů (3 mateřské nebo rodičovské dovolené, 1 dlouhodobá zahraniční stáţ, 1 dlouhodobé 

onemocnění s léčebným pobytem, 2 ukončení pracovního poměru v průběhu školního roku). 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace dosáhlo tradičně výborné výsledky ve výchovně 

vzdělávací činnosti, 98, % maturantů bylo přijato k dalšímu studiu (z toho 89,52 % na VŠ v České 

republice). Ţáci reprezentovali školu v řadě oborů. Na mezinárodní úrovni se ţáci účastnili aktivit 

studentského parlamentu (Brusel, Norimberk, Sofie) a výtvarných soutěţí („Barevný svět“, „Ludzie 

Ludzom zgotovali ten los“, „Na vlastních nohou“ – Stonoţka). 

Na celostátní úrovni získali „medailová místa v soutěţích „Namaluj projekt“, „Tvář Země 

se neustále mění“ Matematický klokan, „Bude mít Země čepici?“, „Svět očima dětí“, významné 

bylo i 5. místo v ústředním kole konverzační soutěţe v anglickém jazyce.  

V prosinci 2005 byl škole propůjčen (v rámci dekády OSN) Klubem ekologické výchovy a MŠMT 

ČR, z rukou ministryně školství čestný titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období 2005 

– 2008“ a v roce 2008 byl propůjčen čestný titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ 

na období 2009 – 2011.  

Gymnázium v Karviné je pilotní školou ekologické výchovy (8 škol v ČR), je zapojena do řady 

mezinárodních projektů včetně  OPRLZ   (ESF). 

Aprobovanost a kvalifikovanost výuky je téměř 100%, pedagogický kádr je stabilizovaný, 

vzhledem k očekávanému vývoji výkonů do budoucna a v souladu se zákonem o pedagogických 

pracovnících lze předpokládat jeho rozšíření zejména ve výuce výchovných předmětů a ve výuce 

cizích jazyků.  
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V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. (zákon 

o zdraví lidu), chybí prostředky na úplnou rekonstrukci nevyhovující budovy přístavby, 

bezbariérový přístup, vhodné ţidle a lavice pro ţáky různých věkových a výškových kategorií.  

Škole výrazně  chybí  jedna  tělocvična  pro  míčové  hry,  stávající  tělocvična  školy 

(19x10m) kryje část potřeb pro povinnou výuku (zhruba polovina povinné výuky), škola musí 

vyuţívat pronájem sportovních zařízení jiných organizací. 

V mimorozpočtové oblasti se podařilo v roce 2004 naší škole jako první v ČR realizovat projekt 

nadace „Duhová energie“ na výstavbu víceúčelového venkovního sportovního hřiště s umělým 

povrchem v hodnotě 2 mil. Kč, které umoţnilo zabezpečení výuky TV ve vlastních objektech 

v mimozimních měsících s výjimkou plavání. 

 

 

V kalendářním roce 2003 byl realizován energetický audit. Jeho výsledek potvrdil 

naše předpoklady, ţe navrhovaná opatření mají značnou nákladovost s dlouhodobou návratností. 

Kontrola  Státní   energetické   inspekce   uloţila  v  roce termínované úkoly škole v horizontu 

2007 –2015, se závěry inspekce byl zřizovatel seznámen. 
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Převzetí školní jídelny 1. 1. 2003 bylo významnou změnou zabezpečení školního stravování ţáků 

a zaměstnanců Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace. Školní jídelna a výdejna stravy 

byla převzata ve zcela nevyhovujícím stavu vzhledem k zákonu č. 258/2000  Sb. a návazným 

vyhláškám č. 107/2001 Sb. a č. 108/2001 Sb.. Vzhledem k dalším normám (kritické body 

ve stravování HCPP, ZP, BOZP, PO) byla přepracována původní studie rekonstrukce školní jídelny 

a v r. 2004 byla investičně zajištěna 1. část stavební části její obnovy. Při zahájení rekonstrukčních 

prací se objevily váţné překáţky realizace – technické plány a výkresy nesouhlasily se skutečným 

umístěním rozvodů elektrické energie, vody, plynu, odpadů, nová technologická zařízení nebylo 

moţno instalovat podle původní studie na stávající rozvody, některá stará zařízení nebyla 

po demontáţi schopná opětovného zapojení. Největším problémem bylo zjištění, ţe rekonstrukci 

nelze rozetapizovat podle původního záměru projektanta. Školní jídelna je v současné době 

provozuschopná, je postupně doplňována dalšími nezbytnými gastrotechnologiemi. Při kontrolním 

dnu OHES byl povolen provoz ŠJ ve stávající kapacitě 500 strávníků s tím, ţe navýšení kapacity 

školní jídelny bude moţné aţ po úplném dokončení projektu. 

Ukončení programu INDOŠ bylo negativně přijato jako zbrzdění modernizace výuky a pravidelné 

obnovy hardwaru a softwaru zejména ve výuce IVT, přírodovědných předmětů a cizích jazyků. 

Škola se úspěšně zapojila do řady projektů, oslovila významné sponzory a výsledkem 

bylo vybudování auly s moderními přístroji včetně interaktivní tabule a další vybavování školy 

náročnými pomůckami. Moderní učebny biologie, zeměpisu a informatiky vybavené 

mj. interaktivními tabulemi jsou jiţ nyní v rámci mezipředmětových vazeb vyuţívány i pro výuku 

dalších předmětů, od prosince 2008 je obdobně vyuţívána i aula pro odbornou výuku. 

 

 



7 

 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace                                                                                    IČO: 62331795 

Karviná – Nové Město, Mírová 1442                          Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č. j. ZL/083/2001 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pokračovalo v roce 2008 v doplňkové vzdělávací 

činnosti (přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy). Zisk z doplňkové činnosti přispěl 

k dosaţení vyrovnaného hospodářského výsledku. Celkově lze konstatovat, ţe hlavní úkoly 

byly splněny velmi dobře (výchovně vzdělávací), problémy zůstávají v oblasti investiční 

a provozní. 

Kritický stav rozvodů vody a tepla byl v roce 2008 vyřešen.  

II. etapa Rekonstrukce zdravotechniky byla provedena na základě zhotoveného projektu v roce 

2007 ve výši 235.620,- Kč, z investičních prostředků zřizovatele bylo pouţito 2.812.956,65 Kč.  

„Rekonstrukce zdravotechniky II. etapa“ v celkové výši 3.005.576,65 Kč byla dokončeno a stavba 

předána k 18. 8. 2008. Důvodem rekonstrukce byly opakované lokální poruchy na leţatých 

rozvodech vody a kanalizace, vznikající z důvodů jiţ velmi zastaralého a zkorodovaného potrubí 

z roku 1956.  

Do budoucna je nutné další vybavování školní jídelny (např. konvektomatem), zabezpečení 

bezbarierového přístupu do školy a vytvoření podmínek pro integraci zdravotně postiţených ţáků 

(cca 3 mil. Kč), nejzávaţnějším je problematika opravy budovy přístavby (hrozí havarijní stav) 

a postupná výměna školního nábytku.  

Je nezbytná oprava oplocení školního pozemku a vyuţití půdních prostor pro pedagogické účely. 

V rovině dlouhodobé je vybudování regulérní tělocvičny na míčové hry na zabezpečení povinné 

výuky TV. 

Sdruţení rodičů a přátel školy podporuje školu v činnostech, které škola nemůţe hradit (soutěţe 

ţáků, příspěvky na kurzy a exkurze, vybavení školy dresy, nářadím, náčiním, učebními pomůckami 

atd.) Výchovně vzdělávací výsledky i další zvelebování školy a zapojení do mezinárodních projektů 

a městských grantů znamenaly posílení prestiţe školy na veřejnosti. 
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Dlouhodobým problémem moţností rozvoje školy včetně preventivní údrţby (riziko havarijní 

situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních 

dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. 

 

Porovnávací grafy dotací za období 1996 – 2008 jsou součástí výroční zprávy. 

Prostředky poskytnuté škole se jeví dlouhodobě podhodnocené, nekryjí ani povinnosti vyplývající 

se zákonů a nařízení, kterými se musí škola řídit. Problematické je financování provozu školní 

jídelny a finanční pokrytí zvýšených nákladů na energii. 
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Organizace a struktura řízení - Gymnázium Karviná, příspěvková organizace 
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Dlouhodobým problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující 
úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. 

  

  

  

  Porovnávací grafy dotací za období 1996 – 2008 jsou součástí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. 

                

                Dotace školy od roku 1996 
              

            
tis. Kč 

     1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  Přímá dotace celkem 10 142,00    9 565,00    10 121,00    11 287,00    11 672,00    13 895,00    15 409,90    18 077,60    20 060,60    21 119,76    22 562,97    23 170,54    23 216,00    

  Mzdové prostředky 7 405,00    6 983,00    7 377,00    8 250,00    8 544,00    9 995,00    11 033,00    12 943,00    14 399,00    14 990,00    15 818,00    16 495,00    16 722,32    

  Zákonné odvody 2 737,00    2 582,00    2 744,00    3 037,00    3 128,00    3 697,00    4 081,10    4 788,00    5 324,00    5 544,00    5 820,00    6 104,00    6 185,68    

  SIPVZ             39,90    101,00    54,00    239,76    590,97    0,00    0,00    

  Ostatní přímé náklady           203,00    255,90    245,60    283,60    346,00    334,00    571,54    308,00    

  Provozní dotace celkem 3 689,00    2 498,00    3 760,00    3 321,10    2 553,00    2 122,00    2 485,00    2 627,00    3 028,00    2 799,44    2 947,35    2 967,00    3 644,17    

  Provozní náklady  3 689,00    2 498,00    3 760,00    3 321,10    2 553,00    2 122,00    2 481,00    2 627,00    2 674,00    2 690,00    2 567,00    2 645,00    2 925,00    

  Účelová dotace 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,00    0,00    354,00    109,44    380,35    322,00    719,17    

  Dotace celkem 13 831,00    12 063,00    13 881,00    14 608,10    14 225,00    16 017,00    17 894,90    20 704,60    23 088,60    23 919,20    25 510,32    26 137,54    26 860,17    

  

                

                

                



 11 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace                                                                                                                                                                                                   IČO: 62331795 

Karviná – Nové Město, Mírová 1442                                                                                                                                          Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č. j. ZL/083/2001 

 

0,00   

5 000,00   

10 000,00   

15 000,00   

20 000,00   

25 000,00   

30 000,00   

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ti
s
.K

č

rok

Porovnávací grafy dotací za období 1996 - 2008

Přímá dotace celkem Mzdové prostředky Zákonné odvody Ostatní přímé náklady

Provozní náklady Účelová dotace Dotace celkem

 



 12 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace                                                                                    IČO: 62331795 

Karviná – Nové Město, Mírová 1442                          Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č. j. ZL/083/2001 

 

B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové 

organizaci, návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

 
Rada Moravskoslezského kraje schválila závazné ukazatele 

 

Prostředky na provoz 26.860.168,87 Kč 
z toho:  

- na přímé náklady na vzdělávání 23.216.000,- Kč 

 z toho:  

 - platy 16.632.321,- Kč 

 z toho: - na rozvojový program“Zvýšení nenárokových sloţek platů a 

motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků 

regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 88.321,- Kč 
  

 - OON 90.000,- Kč 

 - zákonné odvody   5.851.912,- Kč 

 z toho - na rozvojový program“Zvýšení nenárokových sloţek platů a 

motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků 

regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 

30.912,- Kč 

 

 - FKSP 333.767,- Kč 

 z toho: - na rozvojový program“Zvýšení nenárokových sloţek platů a 

motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků 

regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 1.767,- Kč 

 - ONIV 308.000,- Kč 

- na provozní náklady celkem  3.644.168,87Kč 
 z toho:   

 - provozní náklady 2.875.000,- Kč 

 z toho: - na prostředky ICT 50.000,- Kč 

 - účelové prostředky na pokrytí odpisů DHM a DNM 343.000,-Kč 

 - účelové prostředky na akci „Vybavení učeben školním 

nábytkem“ 

180.000,- Kč 

 - účelové prostředky na grantový projekt v rámci oblasti podpory 

1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro 

základní a střední školy“  196.168,87Kč 

 

Odvod do rozpočtu kraje  – odvod z odpisů 48.000,- Kč 

 

 

Výsledek hospodaření pro rok 2008                                                       0,- Kč 

 

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 ve výši 0,- Kč. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je – 1.029,20 Kč a z doplňkové činnosti 1.029,20 Kč.  
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1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku. 

Náklady:  
 přímé provoz 

účelové 
prostředky 

účelové 
prostředky 

OP VK 

dotace 
statutárního 

města 
Karviná vlastní zdroje 

doplňková 
činnost celkem 

501 - Spotřební materiál 112 796,20 459 988,34 180 000,00 124 970,00 136 668,20 1 926 229,80 144,60 2 940 797,14 

502 - spotřeba energie 0,00 1 536 158,22 0,00 0,00 0,00 26 042,00 3 244,50 1 565 444,72 

511 -  oprava a údrţba 0,00 108 135,11 0,00 0,00 226 950,80 134 521,89 83,80 469 691,60 

512 - cestovné 166 863,38 54 721,60 0,00 327,00 29 381,00 10 662,00 0,00 261 954,98 

518 - ostatní sluţby 25 572,00 606 715,73 0,00 18 552,70 10 000,00 9 792,15 830,90 671 463,48 

521 - mzdové prostředky 16 722 321,00 0,00 0,00 10 462,00 0,00 1 900,00 37 840,00 16 772 523,00 

524 - zákonné soc. poj 5 840 885,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 0,00 13 244,00 5 857 792,00 

527 - zákonné soc. náklady 332 646,42 18 673,00 0,00 209,24 0,00 3 495,50 0,00 355 024,16 

528 - ostatní soc. náklady 14 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 558,40 0,00 67 474,40 

549 - jiné ostatní náklady 0,00 140 608,00 0,00 138,00 0,00 4 942,00 514,50 146 202,50 

551 - odpisy dl. nehm.  a  hm. 

maj. 0,00 0,00 343 000,00 0,00 0,00 49 698,50 368,50 393 067,00 

celkem 23 216 000,00 2 925 000,00 523 000,00 158 321,94 403 000,00 2 219 842,24 56 270,80 29 501 434,98 

Schválený příspěvek na provoz činil 26.860.168,78 Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 

407.000,- Kč z toho 12.000,- Kč na školní rok 2007/08 a 4.000,- Kč na školní rok 2008/09. 

Celková pouţitá dotace statutárního města Karviná v roce 2008 byla ve výši 403.000,- Kč, dotace 

ve výši 4.000,- Kč bude pouţita v roce 2009. 

Přímé náklady ve výši  23.216.000,- Kč byly tvořeny: 16.632.321,- Kč prostředky na platy, 

90.000,- Kč na OON, 5.840.885,- Kč sociální a zdravotní pojištění a 332.646,42 Kč 2% příděl 

do FKSP. Ostatní přímé náklady 308.000,- Kč a ušetřené finanční prostředky z odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění ve výši 12.147,58 Kč byly pouţity na DVPP (43.232,- Kč). Ostatní přímé 

náklady v celkové výši 320.147,58 Kč byly v plné výši vyčerpány.  

Provozní náklady byly ve výši 3.644.168,87 Kč. Tyto náklady byly tvořeny schválenými 

provozními náklady ve výši 2.875.000,- a účelově vázanými prostředky –  ICT 50.000,- Kč, 

na akci „Vybavení učeben školním nábytkem“ ve výši 180.000,- Kč, na krytí odpisů DHM 

a DNM ve výši 343.000,- Kč a na grantový projekt v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová 

sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ ve výši 196.168,87 Kč 

z toho použito v roce 2008 158.321,94 Kč. 

Provozní prostředky byly pouţity hlavně na pokrytí vysokých nákladů za energii, pořízením 

nábytku do učeben, počítačů a tiskáren pro provoz školy, čisticích prostředků, drobné opravy 

hmotného a nehmotného  majetku, telefonních hovorů,   pronájmu    kopírky,    zpracování   mezd,  
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pojištění dlouhodobého majetku a úrazy ţáků a zákonné pojištění. Problematické je financování 

provozu školní jídelny a finanční pokrytí zvýšených nákladů na energii. 

Provozní a účelové provozní prostředky byly plně vyčerpány.  

Dotace statutárního města Karviná ve výši 350.000,- Kč byla pouţita na opravu a vybavení učebny 

chemie, 4.000,- Kč na ekologický projekt „Cesta do pravěku“, 8.000,- Kč na realizaci projektů 

„Výtvarný kroužek“ a „Fotokroužek gymnázia Karviná“, částka 5.000,- Kč odměna za účast 

v akci „Den Země“ byla pouţita na opravu ţaluzií, částka 26.000,- Kč byl příspěvek pro ţáky 

druhého ročníku niţšího gymnázia - sekundy na LVVZ, dotace z Fondu primátora města Karviná 

ve výši 10.000,- Kč byla pouţita na zajištění oslav u příleţitosti 55. výročí zaloţení Gymnázia 

a dotace ve výši 4.000,- Kč na realizaci projektu „Sportovní kroužek – volejbal“ bude čerpán 

v roce 2009. 

Gymnázium,  Karviná,  příspěvková  organizace  pouţilo  vlastní zdroje v celkové výši  

2.219.842,24 Kč. 

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 ve výši 0,- Kč. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je - 1.029,20 Kč a z doplňkové činnosti 1.029,20 Kč. 
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Porovnávací tabulka graf spotřeba plynu na vytápění budovy gymnázia rok  2003 - 2008  

        

  

provozní 
prostředky 

škola 

provozní 
prostředky 

školní 
jídelna 

doplňková 
činnost 

vlastní 
zdroje 

účelová 
dotace celkem 

2003 spotřeba plynu           64 308 m3 

  cena 426 632,91 19 489,51 2 391,80 
 

  448 514,22 Kč 

2004 spotřeba plynu           61 768 m3 

  cena 397 187,59 19 646,44 3 907,00 19 736,00   440 477,03 Kč 

2005 spotřeba plynu           66 722 m3 

  cena 512 730,72 14 638,16 3 527,80     530 896,68 Kč 

2006 spotřeba plynu           66 785 m3 

  cena 401 793,82 34 990,10 3 749,30   325 000,00 765 533,22 Kč 

2007 spotřeba plynu           59 424 m3 

  cena 604 951,85 26 825,74 2 914,00 5 442,00   640 133,59 Kč 

2008 spotřeba plynu           57 225 m3 

  cena 786 304,63 35 509,80 1 865,40 4 877,50   828 557,33 Kč 
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2.  Výnosy, rozbor příjmu z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací   

v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. 
    

Dotace   škola jídelna celkem 

přímé prostředky 21 818 000,00    1 398 000,00    23 216 000,00    

v tom: platy 15 625 321,00    1 007 000,00    16 632 321,00    

  OON 90 000,00    0,00    90 000,00    

  zákonné pojištění 5 499 912,00    352 000,00    5 851 912,00    

  FKSP 313 767,00    20 000,00    333 767,00    

  ONIV 289 000,00    19 000,00    308 000,00    

provozní prostředky 3 258 168,87    386 000,00    3 644 168,87    

v tom:  ONIV 2 489 000,00    386 000,00    2 875 000,00    
  účelové prostředky na ICT 50 000,00    0,00    50 000,00    

  
účelové prostředky na „Vybavení 
učeben školním nábytkem“ 180 000,00    0,00    180 000,00    

  

účelové prostředky na grantový 
projekt v rámci oblasti podpory   
 1. 1. OP VK  196 168,87    0,00    196 168,87    

  
účelové prostředky na krytí 
odpisů DHM a DNM 343 000,00    0,00    343 000,00    

Dotace Statutárního města Karviná 403 000,00    0,00    403 000,00    

v tom: Volný čas dětí 8 000,00    0,00    8 000,00    
  příspěvek na LVVZ 26 000,00    0,00    26 000,00    
  oslavy 55. výročí založení školy 10 000,00    0,00    10 000,00    
  na přestavbu učebny chemie 350 000,00    0,00    350 000,00    

  Životní prostředí 9 000,00    0,00    9 000,00    

vlastní zdroje 365 045,49    1 911 067,55    2 276 113,04    

v tom: provoz 307 745,49    1 911 067,55    2 218 813,04    

  doplňková činnost 57 300,00    0,00    57 300,00    

celkem 25 844 214,36    3 695 067,55    29 539 281,91    
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Schválený příspěvek na provoz činil 26.860.168,87 Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 

407.000,- Kč z toho 12.000,- Kč ze školního roku 2007/08. Celková pouţitá dotace statutárního 

města Karviná v roce 2008 byla ve výši 403.000,- Kč, dotace ve výši 4.000,- Kč bude pouţita 

v roce 2009. 

Přímý schválený příspěvek ve výši 23.216.000,- Kč je tvořen: 16.632.321,- Kč prostředky 

na platy, 90.000,- Kč na OON, 5.851.912,- Kč sociální a zdravotní pojištění (vyčerpáno 

bylo 5.840.885,- Kč) a 333.767,- Kč 2% příděl do FKSP (vyčerpáno bylo 332.646,42 Kč). Ostatní 

přímý schválený příspěvek 308.000,- Kč a ušetřené finanční prostředky z odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění ve výši 12.147,58 Kč. Ostatní přímý schválený příspěvek v celkové výši 

320.147,58 Kč byly v plné výši vyčerpány. 
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Provozní náklady byly ve výši 3.644.168,87 Kč. Tyto náklady byly tvořeny schválenými 

provozními náklady ve výši 2.875.000,- a účelově vázanými prostředky –  ICT 50.000,- Kč, 

na akci „Vybavení učeben školním nábytkem“ ve výši 180.000,- Kč, na krytí odpisů DHM 

a DNM ve výši 343.000,- Kč a na grantový projekt na roky 2008-2011 v rámci oblasti podpory 

1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ 

ve výši 196.168,87 Kč z  toho použito v roce 2008 158.321,94 Kč, finanční prostředky 

ve výši 37.853,91 Kč byly převedeny do rezervního fondu.  

Schválené provozní prostředky byly plně vyčerpány. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pouţilo vlastní zdroje v  celkové 

výši 2.218.813,04 Kč z toho 307.745,49 Kč škola a 1.911.067,55 Kč školní jídelna. 

Výnosy ve výši 1.888.484,13 Kč bylo stravné, 123.349,70 Kč z investičního fondu bylo  pouţito 

na opravu a údrţbu školy. Úroky činily 69.562,35 Kč, čistý nájem činil 43.738,- Kč a nájem 

za energie 34.986,- Kč.  

Z rezervního fondu bylo pouţito 25.349,70 Kč. 
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Ostatní příjmy byly za kopírování ţáků, poplatek za ztracené učebnice, vyhotovení opisů 

vysvědčení a ostatní nahodilé příjmy. Tyto finanční prostředky byly pouţity na provoz školy 

a to 202.832,32 Kč škola a 2.017.009,92 Kč školní jídelna. 

Dotace statutárního města Karviná byla ve výši 407.000,- Kč. Finanční prostředky 

ve výši 350.000,- Kč byly pouţity na opravu a vybavení učebny chemie, z projektů na školní 

rok 2007/2008 bylo čerpáno 4.000,- Kč na ekologický projekt „Cesta do pravěku“, 8.000,- Kč 

na realizaci  projektů  „Výtvarný kroužek“  a  „Fotokroužek  gymnázia  Karviná“,  částka  

5.000,- Kč odměna za účast v akci „Den Země“ byla vyčerpána na opravu ţaluzií, dotace z Fondu 

primátora města Karviná ve výši 10.000,- Kč byla čerpána na zajištění oslav u příleţitosti 

55. výročí zaloţení Gymnázia, částka 26.000,- Kč byl příspěvek pro ţáky druhého ročníku  niţšího  

gymnázia  -  sekundy  na  LVVZ  a  dotace  na školní  rok  2008/2009  ve  výši 4.000,- Kč 

na realizaci projektu „Sportovní kroužek – volejbal“ bude Gymnázium, Karviná, příspěvková 

organizace čerpat v roce 2009. Dotace statutárního města Karviná byla vyčerpána v celkové 

výši 403.000,- Kč.  

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 ve výši 0,- Kč. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je - 1.209,20 Kč a z doplňkové činnosti 1.209,20 Kč.  
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V roce 2008 byla provedena oprava odborné učebny chemie. Tato učebna bude slouţit pro výuku 

jiných odborných předmětů a jako aula. Oprava učebny chemie byla financována z dotace 

statutárního města Karviná ve výši 350.000,- Kč, darů SRPŠ ve výši 75.853,- Kč a vlastních 

zdrojů. Na opravu a malování bylo pouţito 230.496,30 Kč, vybavení nábytkem 

bylo ve výši 105.458,40 Kč, spotřební materiál byl pouţit ve výši 2.069,- Kč a na učební pomůcky 

bylo pouţito 27.105,- Kč na projektor a 60.725,- Kč na interaktivní tabuli.  

 

 



 21 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace                                                                                 IČO: 62331795 

Karviná – Nové Město, Mírová 1442                       Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č. j. ZL/083/2001 

3.   Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření doplňkové 

činnosti. 

 
Doplňková činnost školy (DČ) gymnázia se uskutečňuje mimo výukové povinnosti dané 

schválenými učebními plány na základě vydané zřizovací listiny Moravskoslezského kraje 

č. j. ZL/083/2001, Ţivnostenský list MěŢÚ č. j. ŢÚ/3795/02/Be ev. č. 380304–14844–00, účtuje 

dle zákona o účetnictví  563/1991 ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví DČ se řídí směrnicemi 

ředitele Gymnázia v Karviné o zpracování a oběhu účetních dokladů a dispozic na úseku správy 

a ochrany majetku. 

Náklady a výnosy DČ se v účetnictví rozlišují od hlavní činnosti analytikou (AÚ 00–29). 

Hospodářský výsledek DČ nesmí za dané účetní období vykazovat ztrátu. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pořádalo v doplňkové činnosti přípravný kurz 

k přijímacím zkouškám na střední školu. O tento kurz je velký zájem a škole přinášejí zisk.  

Výnosy z kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byly 57.300,00 Kč, Náklady z kurzu 

z přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byly 56.270,80 Kč.   

Zisk z kurzu z přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byl 1.209,20 Kč.  

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 1.209,20 Kč byl pouţit na pokrytí ztráty z hlavní 

činnosti ve výši - 1.209,20 Kč.   

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 ve výši 0,- Kč.   

 

C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 
 

1.  okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 

2.  hodnocení  skutečnosti,   jimiţ  byly  způsobeny  odchylky  skutečného  čerpání   finančních  

prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 

3.  rozhodné  skutečnosti   ovlivňující   jednotkové  výkony   ve   sledovaném kalendářním roce, 

4.   mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace obdrţelo účelovou dotaci z přímých nákladů 

na rozvojový program „Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd 

pedagogických pracovníku regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 
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Rozvojový program na rozvojový program “Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních 

sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 

ve výši 121.000,- Kč z toho 88.321,- Kč na platy, 30.912,- Kč na zákonné pojištění a 1.767,-Kč 

na odvod do FKSP. 

Z provozních účelových prostředků bylo čerpáno na ICT 50.000,- Kč z toho 37.822,37 Kč 

na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související a 12.177,63 Kč na nákup 

tiskárny 343.000,- Kč na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205), 180.000,- na akci „Vybavení 

učeben školním nábytkem“ (ÚZ 206) a 158.321,94 Kč v rámci z grantového projektu oblasti 

podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ 

(ÚZ 255), z toho 10.462,- Kč na mzdy a 3.633,- Kč zákonné pojištění a 209,24 Kč příděl 

do FKSP. 

Tyto účelové finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány. 

 

Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
 

Mzdové prostředky byly vyčerpány ve výši 16.634,000,- Kč a 88.321,- Kč z rozvojového 

programu. 

Výdaje na platy činily 16.642.783,- Kč, z toho 15.551.841,- Kč škola, 1.082.159,- Kč školní 

jídelna, 88.321,- Kč z rozvojového programu a 10.462,- Kč z grantového projektu v rámci oblasti 

podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“.  

OON činily 129.740,- Kč, z toho 90.000,- Kč škola, 1.900,- Kč škola cizí zdroje a 37.840,- Kč 

doplňková činnost. Průměrná měsíční mzda bez OON činila 24.046,10 Kč. U pedagogických 

pracovníků průměrná měsíční mzda bez OON byla 28.782,80 Kč, učitelů 27.086,30 Kč, 

THP 19.285,60Kč, dělníci 11.424,90 Kč a pracovnic kuchyně 12.882,20 Kč. Fond odměn v roce 

2008 nebyl pouţit. Nebyly překročeny závazné ukazatele na platy a OON.  

V roce 2008 tvořilo pedagogický sbor v průměru 12 muţů a 34 ţen, ve škole pracovalo 

18 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho 2 muţi, tj. 57,681 přepočtených 

fyzických osob z toho 39,534 pedagogických a 18,130 nepedagogických, průměrná měsíční mzda 

bez OON činila 24.046,10 Kč. 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,3 let, z toho muţů 44,6 roků a ţen 42,9 let, 

nepedagogických pracovníků je 47,6 let, z toho muţů 49,6 roků a ţen 47,4 let. 
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Odvody  sociálního a zdravotního pojištění byly čerpány ve výši 5.8576792,- Kč 

z toho 5.431.218,- Kč škola,  30.9120,- Kč z rozvojového programu,  378.755,- Kč školní jídelna, 

3.475,- Kč v rámci z grantového projektu oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených 

příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ a  13.244,- Kč z doplňkové činnosti. Příděl 2% 

do FKSP byl čerpán ve výši 332.855,66 Kč z toho 309.236,24 Kč škola, 1.767,- Kč z rozvojového 

programu, 21.643,18 Kč školní jídelna a 209,24 Kč v rámci z grantového projektu oblasti podpory 

1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ 

Ušetřené finanční prostředky byly pouţity na dofinancování přímého ONIVu. 
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D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce 
 

Všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky.  

Investiční fond je ve výši 686,01 Kč. 

Zůstatek investičního fondu k 1. 1. 2008 byl 44.850,37 Kč. Tvorba investičního fondu za rok 2008 

byla 393.067,- Kč z toho 49.698,50 Kč z vlastních zdrojů a 368,50 Kč z doplňkové činnosti. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala od SRPŠ při gymnáziu Karviná finanční dar 

ve výši 60.725,- Kč.  

Nařízený odvod z odpisů byl ve výši 48.000,- Kč.  

Na malování a opravu bylo čerpáno 126.164,63 Kč. Z investičního fondu byl pořízen dlouhodobý 

hmotný majetek v celkové výši 326.457,- Kč.  Byla pořízena nová telefonní ústředna s tónovou 

volbou ve výši 66.533,- Kč, škrabka brambor a výdejní vozík EKG s příslušenstvím pro školní 

jídelnu v celkové výši 80.243,- Kč, vstupní brána ve výši 119.159,- Kč a interaktivní tabule 

ve výši 60.725,- Kč z finančního daru SRPŠ při gymnáziu Karviná. 

Rezervní fond  je ve výši 87.580,47 Kč.  

Zůstatek finančních prostředků z roku 2007 byl 6.801,26 Kč.  

V roce 2008 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získalo peněţní dar SRPŠ 

při Gymnáziu Karviná ve výši 48.275,- Kč, peněţní dar ve výši 15.000,- Kč byl účelově vázán 

na pokrytí nákladů spojených s organizování zájmové sportovní činnosti a zajištění materiálního 

vybavení školy a peněţní dar ve výši 5.000,- Kč byl účelově vázán na pokrytí nákladů spojených 

s organizování oslav 55. výročí zaloţení gymnázia. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace 

na realizaci programu v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů 

z fyziky pro základní a střední školy“ na rok 2009 ve výši 37.853,91 Kč byly převedeny 

dle zákona 250/2000 Sb. 31. 12. 2008 do rezervního fondu. 

Finanční dary byly čerpány takto: SRPŠ při Gymnáziu Karviná byl částečně pouţit na vybavení 

učebny chemie školním nábytkem (15.128,70 Kč) a peněţní dar ve výši 5.000,- Kč byl pokryt 

na náklady spojené s organizováním oslav 55. výročí zaloţení gymnázia. Nevyčerpaný finanční 

dar SRPŠ při Gymnáziu Karviná bude dočerpán v následujících letech. Rezervní fond byl pouţit 

k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady ve výši 5.221,- Kč. 
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Fond odměn je ve výši 44.700,- Kč. V roce 2008 nebyl pouţit. 

FKSP  je ve výši 32.118,62. Kč. 

Počáteční zůstatek byl 53.837,96 Kč. Tvorba 2% z nákladů hrubých mezd činila 332.855,66 Kč. 

Příspěvek na stravné a příspěvek na jídelní kupony ve výši 10,- Kč za 1 oběd, činil 106.260,- Kč. 

Na rekreaci a zájezdy bylo vyčerpáno 70.870,- Kč, na masáţe a permanentky bylo vyčerpáno 

78.805,- Kč, na kulturní činnost bylo vyčerpáno 34.595,- Kč a příspěvek odborové organizaci 

činil 8.146,- Kč. Zůstatek finančních prostředků na odměny a dary z minulých let činil 

67.228,90 Kč, příděl 15% z příspěvku za rok 2008 činil 49.928,- Kč, čerpáno bylo 54.500,- Kč 

na peněţní dary a 1.399,- Kč na nepeněţní dary. Finanční prostředky byly čerpány dle vyhlášky 

114/02 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kolektivní smlouvy. 
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E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění 

stravování (vlastní/náhradní způsob), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady 

organizace, příspěvek FKSP, částka hrazená strávníkem), zajištění závodního 

stravování v době prázdnin 
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má vlastní školní jídelnu, ve které se stravují ţáci 

i zaměstnanci gymnázia. 

Schválené provozní prostředky na provoz školní jídelny byly ve výši  1.398.000,- Kč přímé 

náklady, 386.000,- Kč na provozní náklady a účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 

ve výši 0,- Kč. 

Přímé náklady byly vyuţity ve výši 1.482.557,18 Kč, z toho 1.082.159,- Kč bylo pouţito 

na mzdy. Odvody byly ve výši 378.755,00 Kč a FKSP 21.643,18 Kč. Přímé náklady 

byly dotovány z přímých dotací školy v celkové výši 84.557,18 Kč. 

Provozní náklady na provoz školní jídelny byly vyuţity v celkové výši 406.654,04 Kč. 

Tyto provozní náklady se skládaly z nákladů na spotřební materiál ve výši 42.534,66 Kč, 

z toho na čisticí prostředky 16.389,43. Na spotřebu energie bylo čerpáno 250.578,37 Kč, spotřeba 

elektrické energie byla ve výši 148.282,- Kč,  plynu 69.263,19 Kč, vodné, stočné a poplatek 

za  sráţkovou  vodu  bylo  33.033,10  Kč. Na  opravy  a  udrţování  majetku  bylo  vyčerpáno 

35.764,97 Kč, z toho na opravu dlouhodobého hmotného majetku 28.0415,97 Kč. Na cestovné 

bylo čerpáno 4.936,- Kč. Na ostatní sluţby se vyčerpalo 54.406,73 Kč, z toho za telefonní hovory 

12.599,68 Kč. Za poplatky bance bylo zaplaceno 16.478,- Kč a pojištění 1.955,31 Kč. Provozní 

náklady byly dotovány z provozních dotací školy v celkové výši 20.654,04 Kč. 
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Na odpisy DHM a DNM (ÚZ 205) bylo vyčerpáno 104.906,25 Kč, náklady byly dotovány 

z dotací na odpisy DHM a DNM školy v celkové výši 96.545,25 Kč a 8.361,- Kč z vlastních 

zdrojů. 

Vlastní zdroje byly ve výši 1.911.067,55 Kč. Vybrané stravné bylo ve výši 1.888.484,13 Kč, 

z toho příspěvek FKSP  na stravování zaměstnanců činilo 96.760,- Kč. Úroky byly 

ve výši 115,52 Kč, čistý nájem  byl  ve  výši 2.000,- Kč a z  investičního fondu bylo čerpáno 

20.467,90 Kč. 

Vlastní zdroje byly vyčerpány na nákup potravin v celkové výši 1.888.484,13 Kč, nákup barevné 

tiskárny a čtečky čipů ve výši 12.390,- Kč, na čisticí prostředky ve výši 13.001,47 Kč 

a na spotřebu energie 10.601,- Kč. Na opravy bylo čerpáno 2.477,03 Kč a na telefonní hovory 

615,49 Kč a malování školní jídelny bylo vyčerpáno z investičního fondu 20.467,90 Kč.  

Z vlastních zdrojů byly také hrazeny osobní ochranné prostředky ve výši 52.558,40 Kč, zákonné 

pojištění 4,2‰ 4.558,- Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 8.361,- Kč.   

Celkové náklady z vlastních zdrojů činili 2.017.009,92 Kč. Nepokryté náklady byly dotovány 

z vlastních zdrojů školy v celkové výši 105.942,37 Kč. 

Z investičního fondu byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek - škrabka brambor a výdejní vozík 

EKG s příslušenstvím v celkové výši 80.243,- Kč, 
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Hospodářský výsledek školní jídelny z hlavní činnosti byl – 307.698,84 Kč. 

Tato ztráta byla kryta z prostředků školy a kladného hospodářského výsledku doplňkové 

činnosti.  

Školní jídelna měla 7,00 přepočtených fyzických pracovníků průměrný a měsíční plat 

činil 12.882,80 Kč. 

V souladu s vyhláškou o stravování vytvořilo vedení školy takové podmínky, aby závodní 

stravování bylo pro všechny školské pracovníky, včetně důchodců. 

Cena oběda (bez reţijních nákladů) byla 25,- Kč pro všechny strávníky. Ve školním roce 2007/08 

se stravovalo 398 a 2008/2009 435 ţáků.  

Náklady na provoz školní jídelny (bez škrabky a výdejního vozíku) činily 2.114.282,26 Kč 

a bylo uvařeno 78.732 porcí obědů. Reţijní náklady na jeden oběd v roce 2008 činily 26,85 Kč. 

Zaměstnanec  Gymnázia,  Karviná,  příspěvková organizace zaplatil v roce 2008 za jeden oběd 

15,- Kč, příspěvek FKSP činil 10,- Kč. 

Pro  zaměstnance  gymnázia  jsou  zakoupeny  jídelní  kupony  u  firmy LE CHEQUE 

DEJEUNER s. r. o. na dobu, kdy není v provozu školní jídelna (dny školních prázdnin). 

Tyto jídelní kupony mohou být zakoupeny jen pro zaměstnance, kteří v této době skutečně 

v budově gymnázia pracují minimálně 3 hod. denně. V roce 2008 bylo pouţito 907 ks jídelní 

kupony z toho 764 ks škola a 143 ks školní jídelna. Hodnota jídelního kuponu je 45,- Kč, 

z toho 24,50 Kč a  od září  2008 24,- Kč tvořily reţijní  náklady, příspěvek  FKSP byl 10,- Kč 

a zaměstnanec doplácel 10,50 Kč a od září 2008 11,- Kč. 
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  přímé provozní  
účelové 
(205) vlastní zdroje celkem 

501 - Spotřební materiál   42 534,66   1 913 875,60 1 956 410,26 

502 - spotřeba energie   250 578,37   10 601,00 261 179,37 

511 -  oprava a údrţba   35 764,97   22 944,93 58 709,90 

512 - cestovné   4 936,00   0,00 4 936,00 

518 - ostatní sluţby   54 406,73   615,49 55 022,22 

521 - mzdové prostředky 1 082 159,00 0,00   0,00 1 082 159,00 

524 - zákonné soc. poj. 378 755,00 0,00   0,00 378 755,00 

527 - zákonné soc. náklady 21 643,18 0,00   3 495,50 25 138,68 

528 - ostatní soc. náklady   0,00   52 558,40 52 558,40 

549 - jiné ostatní náklady   18 433,31   4 558,00 22 991,31 

551 - odpisy dl. nehm.a  hm. 
maj.     96 545,25 8 361,00 104 906,25 

celkem 1 482 557,18 406 654,04 96 545,25 2 017 009,92 4 002 766,39 
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F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a oprava, 

majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných 

událostech, inventarizace majetku 
 

Částka 123.499,36 Kč (pouţití IF) byla pouţita na opravu takto: malování školy 37.581,46 Kč, 

malování školní jídelny 20.467,90 Kč a opravy elektrických rozvaděčů a elektrické instalace 

65.450,- Kč. Na opravu dlouhodobého hmotného odpisovaného majetku školní jídelny 

bylo pouţito 28.015,50 Kč a 7.292,80 Kč na opravu DDHM. 

Kritický stav rozvodů vody a tepla byl v roce 2008 vyřešen.  

II. etapa rekonstrukce zdravotechniky byla provedena na základě zhotoveného projektu 

v roce 2007 ve výši 235.620,- Kč, z investičních prostředků zřizovatele bylo zaplaceno 

2.812.956,65 Kč.  „Rekonstrukce zdravotechniky II. etapa“ v celkové výši 3.005.576,65 Kč 

byla dokončeno a stavba předána k 18. 8. 2008. Důvodem rekonstrukce byly opakované lokální 

poruchy na leţatých rozvodech vody a kanalizace, vznikající z důvodů jiţ velmi zastaralého 

a zkorodovaného potrubí z roku 1956.  
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Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádí všechny nařízené pravidelné revize 

budovy, kotelny a hasicích přístrojů a sportovního náčiní. 

Nemovitý majetek Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je pojištěn v souhrnném 

pojištění, které sjednal Moravskoslezský kraj pro všechny své budovy a stavby. Movitý majetek 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je pojištěn u pojišťovny Kooperativa a. s. 

a  obsahem  pojistné  smlouvy  je  ţivelní   pojištění  ( poţár,  povodeň,  vítr,  sesuv,  vodovod ), 
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pojištění pro případ odcizení (soubor vlastních věcí movitých, soubor zásob, peněz a cenin 

přepravovaných pověřenou osobou), pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se rovněţ 

vztahuje na odpovědnost pojistného za pojištění osobních věcí ţáků, pojištění škody na zdraví 

ţáků a pojištění vztahující se na odpovědnost pojistného za škodu způsobenou zaměstnanci 

při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu.     

Budova školy je chráněna bezpečnostním zařízením a napojena na dispečink bezpečnostní sluţby 

města Karviná. V roce 2008 činilo pojištění 47.862,- Kč.  

V roce 2008 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace nenahlášeno ţádné škodní události 

majetku.  

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání je placeno u České pojišťovny (k 31. 12. 1992 bylo pojištění sjednáno u této pojišťovny 

a ze zákona zůstalo toto pojištění u České pojišťovny) ve výši 4,2 ‰ z vyměřovacího základu 

sociálního pojištění. Pojistné za rok 2008 činilo 69.173,- Kč.  

Fyzická inventarizace majetku byla provedena k 31. 10. 2008. Inventarizován byl dlouhodobý 

hmotný (budovy, stavby, pozemky, stroje, el. přístroje a inventář), dlouhodobý nehmotný majetek, 

dlouhodobý drobný hmotný majetek – inventář školy a učební pomůcky v kabinetech školy 

a dlouhodobý drobný nehmotný majetek. 

Při inventarizaci nebyly shledány manka a škody. 

Dokladová inventarizace majetku a drobného majetku, finančních prostředků vedených 

v pokladně, na bankovních účtech, cenin, závazků a pohledávek byla provedena k 31. 12. 2008. 

Inventarizací byly aktualizovány soupisy přírůstků a úbytků k 31. 12. 2008. 
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G) Stav pohledávek (vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich 

příčiny a návrh řešení) a závazků  

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má pouze dobytné pohledávky. 

Pohledávky: 

311 – odběratelé 

-vystavené faktury         4.080,00 Kč  

 

314 – poskytnuté finanční zálohy   

- záloha na energii     163.500,00 Kč 

- ostatní poskytnuté zálohy BÚ              134.846,00 Kč 

- ostatní poskytnuté zálohy cizí zdroje  411.500,00 Kč 

 

316 – ostatní pohledávky  

- dobropisy za pronájem kopírky     13.871,40 Kč 

- předpis přídělu 2% do FKSP          209,66 Kč 

- refundace mzdy, soc. a zdrav. pojištění         368,00 Kč  

 

335 – pohledávky za zaměstnanci 

- poskytnuté půjčky z FKSP        24.898,00 Kč 

 

381 – náklady příštích období 

- 2009         60.279,77 Kč 
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Závazky: 

321 – dodavatelé  

- přijaté faktury škola         1.330,00 Kč 

- přijaté faktury cizí zdroje    178.000,00 Kč 

- přijaté faktury školní jídelna          819,00 Kč 

324 – přijaté zálohy  

- přijaté zálohy na stravovacích čipů     75.570,00 Kč 

- přijaté zálohy na čipů k bráně     14.300,00 Kč 

- přijaté zálohy na akce pořádané školou  550.550,00 Kč 

325 – ostatní závazky  

- předpis příspěvku FKSP na jídelní kupony     3.000,00 Kč 

- předpis přídělu 2% do FKSP         209,66 Kč 

331 – zaměstnanci 

- výplata mezd 12/08            1.138.593,00 Kč 

336 – zúčtování s institucí sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

- 12/08       692.992,00 Kč 

342 – zúčtování daní 

- ostatní přímé daně 12/08    148.377,00 Kč  

379 – jiné závazky a pohledávky 

- mylná platba ŠJ – neznáme stravné          420,00 Kč 

384 – výnosy příštích období 

- stravné 2008      185.818,97 Kč 

- dotace z města Karviná 2008/09       4.000,00 Kč 

389 – dohadné položky pasivní 

- 2008       262.421,08 Kč 
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H)   Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) 

1. Kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení v Karviné protokol č. 30/08 

Dne 12. 2. 2008 byla provedena kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení v Karviné 

provedená paní Irenou Uherkovou. 

Předmětem kontroly: 

1. Plnění nápravných opatření z minulé kontroly¨. 

2. Plnění ohlašovací povinnosti. 

3. Plnění povinností při odvodu pojistného. 

4. Plnění povinností v nemocenském pojištění. 

5. Plnění povinností v důchodovém pojištění 

 

Sledované období: 

1. 3. 2006 – 31. 1. 2008 

Předložené dokumenty: 

„Přehledy o výši pojistného a vyplacených dávkách“, rekapitulace mezd, sestavy mezd pro odvod 

pojistného, sestavy vyplacených dávek nemocenského pojištění, „Přihlášky k nemocenskému 

pojištění – odhlášky, pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, 

z účetnictví účet 331 – Zaměstnanci, 336 – Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení, stejnopisy 

evidenčních listů důchodového pojištění. 

Kontrolní zjištění: 

Add. 1  

Při předchozí kontrole nebyla organizaci uloţena ţádná opatření k nápravě. 

Add. 2 

Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly. 

Add. 3 

V kontrolovaném období nebyly zjištěny přeplatky ani nedoplatky pojistného. 

Add. 4 

Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

Organizaci nebyly uloţeny opatření k nápravě. 

S výsledkem kontroly byl seznámen RNDr. Bohumil Vévoda, ředitel. Organizace poskytla 

kontrolní pracovnici OSSZ náleţitou součinnost. 
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2. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  

Dne 4. 3. 2008 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě pod vedením Ireny Rzymanové. 

Předmětem kontroly: 

Kontrola dodrţování poţadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 852/2004  hygieně potravin; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 178/2002, zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými omamnými látkami a o změně souvisejících zákonů, 

Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závaţných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 

Sb., zákona 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Předložené dokumenty: 

zdravotní průkazy, záznamy o kritických bodech, jídelníčky, spotřební koš 

Kontrolní zjištění: 

Školní jídelna dnes připravuje stravu pro 400 strávníků.  

Spotřební koš s jídelníčky předloţeny – naplňování optimální, pestrost optimální. 

Záznam o kritických bodech byl předloţen. Sledování teploty při skladování potravin, v průběhu 

tepelné úpravy a při výdeji. 

Pracovní prostor k hygienickému provedení všech operací přiměřený – tavebně oddělena hrubá 

příprava zeleniny a brambor, umývání černého a bílého nádobí, hrubá příprava masa a ostatní 

činnosti odděleny provozně – pracovní plochy vyčleněné, pracovní povrchy hladké, omyvatelné 

a desinfikovantelné. 

Umývadla v dostatečném počtu, teplá i studená voda, WC vyčleněno, šatny v suterénu rozdělané 

na civilní a pracovní oděv.  

Zdravotní průkazy byly předloţeny od všech zaměstnankyň kuchyně.   

Sledování surovin při poţadovaných teplotách. Pracovní a osobní hygiena na dobré úrovni. 

Provoz je v souladu s platnou legislativou. 

Protokol o kontrole Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

č. j. HDM/KA–75/231.3/08–015 je uloţen u vedoucí školní jídelny, kopie je uloţena 

u ředitele školy. 
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3.  Kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na základě pověření ředitelky 

krajského úřadu č. 238/03/2008 

Ve dnech 14. 4. – 21. 4. 2008 byla provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými 

prostředky za období 2007 – 2008.   

Kontrolu provedli Ing. Anna Zdráhalová, Ing. Milena Vránová a Ing. Martin Kocián. 

Předmětem kontroly byly: 

1. Vnitřní kontrolní systém 

2. Hospodaření s finančními prostředky 

3. Správnost, úplnost a věrohodnost účetnictví 

4. Inventarizace, správa a ochrana majetku 

5. Mzdová a personální činnost 

6. Doplňková činnost 

7. Finanční a peněţní fondy 

Přehled kontrolních zjištění, rizik a doporučení: 

Add. 1 

S ohledem na kontrolované vzorky dokladů a předloţené dokumentace lze konstatovat, 

ţe nastavený systém vytváří v organizaci předpoklady pro účinné fungování zavedeného vnitřního 

kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb..  

Nedostatky nebyly zjištěny. 

Add. 2 

 Závazné ukazatele: Závazné ukazatele nebyly překročeny.  

 Nedostatky nebyly zjištěny. 

Účelová investiční dotace: Kontrolou na místě bylo zjištěno pouţití těchto prostředků v plné výši. 

Nedostatky nebyly zjištěny. 

Kontrola počtu ţáků.  

Nedostatky nebyly zjištěny. 

Mimoškolní aktivity: Cestovní příkazy byly zkontrolovány z hlediska náleţitostí a správnosti 

jejich vyúčtování. Z náhodného vzorku byl zjištěn chybný způsob výpočtu zahraničního 

stravného. LVVZ nebylo předloženo vyúčtování zahraniční cesty. 
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Add. 3 

Kontrola byla zaměřena na dodrţování Zákona o účetnictví. Organizace časově nerozlišila 

náklady  na  předplatné cizojazyčných časopisů na školní rok 2007/08 v celkové částce 

1.720,- Kč  a upgrade antivirového programu ESET NOD 32 na období od 12. 11. 2007 

do 28. 11. 2009 v úhrnné částce 21.896,- Kč. 

Add. 4 

Kontrolou dokladové inventarizace byly zjištěny nedostatky: 

Materiál na skladě: Mezi účetní hodnotou k 31. 12. 2007 a konečným stavem v inventurních 

soupisech byl rozdíl, který vznikl nezaúčtováním nevyfakturované dodávky materiálu, který 

byl přijat na sklad, ale faktura byla doručena po uzavření účetních knih. 

Dodavatelé: Byl zjištěn nedostatek v tom, že organizace provedla sloučení přijatých faktur 

(včetně dobropisů) a zaúčtovala souhrnnou částkou na účet 316. 

Nebyla provedena inventarizace zůstatku účtu 042. 

Vyřazení majetku. 

Pronájem majetku.  

Nedostatky nebyly zjištěny. 

Add. 5 

Platové poměry zaměstnanců.  

Náleţitosti pracovních smluv a dohod o provedení práce konaných mimo pracovní poměr.  

Uzavření dohod o odpovědnosti.  

Nedostatky nebyly zjištěny 

Add. 6 

Doplňková činnost. 

Nedostatky nebyly zjištěny 

Add. 7 

Fond odměn, fond rezervní, fond kulturních a sociálních potřeb a investiční fond.  

Kontrolou oblasti tvorby a čerpání fondů organizace nebyly zjištěny nedostatky. 

Protokol o kontrole Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na základě pověření ředitelky 

krajského úřadu č. 238/03/2008 je uloţen u vedoucí školní jídelny, kopie je uloţena 

u ředitele školy. 
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4.  Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, 

č. j. :37/3275/10.32/08/15.2 

Dne 17. 8. 2008 byla provedena kontrola inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj 

a Olomoucký kraj. 

Kontrolu provedl: Ing. Milan Jankovič 

Předmětem kontroly:  

 Kontrola dodrţování povinnosti vyplývajících z předpisů podle ustanovení § 3 odst. 

1 písm. b),  c), d), zákona č. 251/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, o inspekci práce. 

 Kontrola plnění odstranění zjištěných nedostatků uvedených v rozhodnutí IBP 

č. j.011/1/4019/10.32/01/15.2 ze dne 9. 3. 2001 (úkol č. 08.1.89N) 

Výsledek kontroly: 

Následnou kontrolou bylo zjištěno, ţe závady uvedené v rozhodnutí IBP 

č. j.011/1/4019/10.32/01/15.2 ze dne 9. 3. 2001 (úkol č. 08.1.89N) byly odstraněny. 

Zařízení pro rozvod plynu. – Při kontrole bylo zjištěno nedodrţení lhůty školení a přezkoušení 

obsluhy plynového zařízení kuchyně gymnázia. 

Topič NTL plynové kotelny byl školen a přezkoušen. 

Odborná způsobilost pracovníka pověřeného pracemi a elektrických zařízení má prošlé osvědčení 

o způsobilosti dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. 
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4. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

č. j.:HDM/KA-91/231.2/08-008  

Kontrolu provedly: Roman Jakubka a Lucie Svatá 

Předmět a účel kontroly:  

Dodrţování zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických 

poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých, vyhlášky č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví limity chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

Kontrolní zjištění: 

Přístavba školy je umístěna v nádvoří školy a s hlavní budovou není spojena chodbou, studenti 

musí přecházet přes dvůr, při přecházení se dle sdělení přezouvají. V přístavbě je umístěno 

5 kmenových učeben a učebna hudební výchovy, která je vyuţívána příleţitostně. Kmenové 

učebny jsou vyuţívány pouze k výuce teoretických předmětů, výuka odborných předmětů probíhá 

v hlavní budově školy, takţe studenti tráví cca 4 hodiny denně v přístavbě. Dále je tu vstupní hala, 

šatny, WC a chodby. Stěny a stropy jsou obloţeny sololitem, obvodové stěny ve 4 učebnách 

a vestibulu jsou zděné. Umělé osvětlení zářivkové, staré osvětlovací tělesa s mléčným krytem.  

1. Ţákovské umývárny nemají zajištěnou tekoucí teplou vodu. 

2. Ve vestibulu stropy po zatékání střechou na stropě – dřevěná lišta černě zbarvená o ploše 

2x cm, při dešti dochází k průsaku, plocha po vysušení ošetřovaná dezinfekčními prostředky. 

3. Podlaha z PVC (lino) je ve spojích opotřebené, vzniklé mezery 2–3 cm a je vidět beton 

s hrubým povrchem. 

4. Umělé osvětlení je zářivkové, starého typu osvětlovacích těles s mléčným sklem, 

uspořádány do dvou řad, lavice uspořádány ve třídě ve třech řadách, tabule přisvíceny 

jednoduchou zářivkovou trubicí s plechovou clonou. Bude objektivizováno měřením. 

Požadavky kontrolního orgánu na předložení originálních dokladů a dalších písemností, 

případně záznamů dat na paměťových médiích podle § 11 písm. b) zákona 552/1991 Sb., 

podání  písemné  zprávy  o  odstranění nedostatků  podle  § 11 písm. b) zákona 552/1991 Sb., 
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písemného nebo ústního vysvětlení podle § 88 odst. 3 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb.: 

do 30. 11. 2008 písemnou zprávu o projednání výše uvedených závad a výsledků jednání 

se zřizovatelem. 

Add. 4 

Na  základě   zjištění   skutečností  státního  zdravotního dozoru ze dne 9. 10. 2008 

č. j.:HDM/KA–91/231.2/08–008 a na základě zadání objednávky měření, provedl Zdravotní ústav 

se sídlem v Ostravě dne 26. 11. 2008 proměření intenzity umělého osvětlení v jedné vybrané 

učebny přístavby. 

Z výsledků vyplývá, ţe vypočtené hodnoty udrţované osvětlenosti nedodrţely poţadavek dle ČSN 

EN 12464–1. Pracovní plocha řady u dveří a katedry má nedostatečnou osvětlenost, rovnoměrnost 

osvětlení není dodrţena u řady lavic uprostřed. Osvětlení tabule nebyla dodrţena ve spodní ani 

horní poloze a rovnoměrnost osvětlení nebyla dodrţena. 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, ţe všechny učebny v přístavbě mají podobně řešené osvětlovací soustavy 

i přisvětlení tabulí, lze předpokládat, ţe i v ostatních učebnách nebude intenzita umělého osvětlení 

a rovnoměrnost v souladu s poţadavky ČSN EN 12364–1. 

Z Vaší strany očekávám, ţe po projednání se zřizovatelem navrhnete způsob a termín řešení 

tohoto nedostatku s písemným sdělením do 30. 1. 2009. 
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I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou (případně informace, 

kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání) 
 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má na veřejně přístupném místě vyvěšen „Pokyn 

ředitele školy k poskytování informací“, na moţnost a způsob poskytování informací jsou ţáci, 

a u nezletilých i jejich zákonní zástupci informováni na třídnických hodinách, třídních schůzkách, 

školním řádem a pravidelným projednáváním podmětů a dotazů v rámci Studentské rady a HV 

SRPŠ. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace upravilo www. stránky školy, aby zde mohly 

být umístěny aktuální nebo dlouhodobé informace zejména s ohledem na nový školský zákon 

(č. 561/2004 Sb. ze dne 12. 11. 2004) a návazné vyhlášky MŠMT a nařízení vlády ČR. 

S výjimkou odvolání proti rozhodnutí ředitele v oblasti přijímacího řízení (správní řízení 

v součinnosti s MSK) byly všechny dotazy vyřešeny obratem pověřenými osobami (ředitel, 

zástupci ředitele, výchovný poradce, pracovnice sekretariátu, vedoucí školní jídelny). 

Přikládáme současnou strukturu řízení organizace. 

 

Projednání a schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2008 

 
Vzhledem k plánu činnosti Školské rady při Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 projednána v dubnu 2009. 

 

Vypracovala: Dana Sosnova 

V Karviné: 26. února 2009 

 

 

 

RNDr. Bohumil Vévoda 

ředitel gymnázia 

 

 

 

 

 


