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1 INFORMACE O ŠKOLE 

Název:  Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 

Sídlo:  Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ | DIČ:  00845299 | CZ008452991 

IPO2:  600171868 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 

 

Střední škola technická (dále „škola“ příp. „SŠT“) působí jako výchovně-vzdělávací instituce od 1. 9. 1949, kdy byla 

založena v n. p. Ostroj jako středisko výchovy učňů. Úzká vazba na mateřský podnik je patrná nejen do roku 1991, 

kdy škola získala právní subjektivitu, ale i v současnosti. 

Od 1. 9. 1994 se škola hlásí k pyramidálně uspořádanému systému vzdělávání. Do učebních programů byly 

zahrnuty obory především na bázi strojírenství. Formy studia jsou denní a dálková (nástavbové studium). 

 

SŠT je komplexní škola poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Zajišťuje teoretickou i praktickou část vzdělání v oborech převážně strojírenských. Zajišťuje také sociální zázemí 

žáků, stravování (školní jídelna) a ubytování (domov mládeže). 

Škola má k dispozici 9 budov – škola, tělocvična, domov mládeže, administrativní budova (technický úsek, 

soustružna, laboratoř technických měření), sklady, budova kotelny, zámečnická hala a budova údržby.  

Vše je umístěno na Kolofíkově nábřeží v Opavě – Kateřinkách.  

Škola má k dispozici 17 kmenových učeben, 16 odborných učeben (učebny pro výuku IT, CNC plazmového 

pálicího stroje, svářečské školy, laboratoř technických měření, šití oděvů, cizích jazyků, laboratoř virtuální reality, 

zkušebna materiálů). 

Dílny v počtu 16 jsou zaměřeny a vybaveny dle specifikace oborů. 

Pro zájmovou činnost a sport – tělocvična, posilovna, sauna s bazénkem, fotbalové hřiště, lehkoatletická dráha, 

5 kurtů pro plážový volejbal, 1 antukový kurt, malý venkovní bazén k využití zejména u plážového volejbalu. 

Úsek tělesné výchovy je mimo jiné vybaven pro turistickou kanoistiku loděmi pro výcvik na přilehlé řece. 

Domov mládeže poskytuje ubytování a zázemí až 75 žákům středních škol. Má k dispozici 25 pokojů, klubovny, 

z nichž jedna je vybavena počítači. Ubytovaní žáci mají k dispozici bezdrátové připojení k internetu. 

Školní jídelna má vyvařovací kapacitu 400 obědů, zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky a obědy pro 

žáky, zaměstnance a cizí strávníky. 

Další informace o škole na internetu: www.sst.opava.cz. 

 
1 Škola je plátcem DPH. 
2 Identifikátor právnické osoby, dříve IZO, popř. REDIZO. 

http://www.sst.opava.cz/
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1.1 Struktura studijních oborů  

Škola je především zaměřena na strojírenské obory, a to včetně oboru Elektrikář-silnoproud. Její systém je 

nastaven tak, aby byla možnost jak horizontální, tak i vertikální prostupnosti. Stupně středního vzdělávání pak 

mají následující systém:  

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou je reprezentováno především oborem 23-45-L/01 Mechanik 

seřizovač a dále nástavbovým studiem 64-41-L/51 Podnikání ve formě studia denní a dálkové.  

b) Střední vzdělání s výučním listem je reprezentováno obory strojírenskými – 23-51-H/01 Strojní 

mechanik, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-52-H/01 Nástrojař a 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud.  

Dále do této skupiny patří také obory v režimu speciálního vzdělávání (třídy zřízené dle §16 odst. 9 

Školského zákona), které se vážou jednak ke strojírenství – obor 23-51-E/01 Strojírenské práce a pak 

obory 31-59-E/01 Šití oděvů a 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby. 

c) Zvláštní kapitolu tvoří rekvalifikace a kurzy pro dospělé, nejčastěji svařování. Tyto tvoří podstatnou část 

výnosů doplňkové činnosti. 

 

 
 

1.2 Údaje o počtu žáků 

Ve školním roce 2020/21 se učí celkem 479 žáků ve 26 třídách v oborech: 

Počty žáků v oborech 2018/19 2019/20 2020/21

středního vzdělání s maturitní zkouškou

23 – 45 – L/01 Mechanik seřizovač 124 120 108

64 – 41 – L/51 Podnikání 82 56 61

středního vzdělání s výučním listem

23 – 51 – H/01 Strojní mechanik 58 59 57

23 – 56 – H/01 Obráběč kovů 87 89 80

23 – 52 – H/01 Nástrojař 65 64 56

26 – 51 – H/02 Elektrikář-silnoproud 61 61 63

23 – 51 – E/01 Strojírenské práce 19 22 24

31 – 59 – E/01 Šití oděvů 19 15 12

65 – 51 – E/01 Stravovací a ubytovací služby 22 14 18

Celkem 537 500 479
 

Tabulka 1: Počty žáků v jednotlivých oborech, meziroční srovnání, stavy vždy k 30.9. daného školního roku 
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1.3 Údaje o počtu zaměstnanců 

Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců:  

Počty zaměstnanců 2018 2019 2020

Pedagogové 51,544 51,887 52,324

učitelé TV 26,744 27,087 27,524

učitelé OV 21,800 21,800 21,800

vychovatelé 3,000 3,000 3,000

Nepedagogové (ostatní zaměstnanci) 24,941 25,150 25,650

Celkem 76,485 77,037 77,974
 

Tabulka 2: Přepočtené stavy zaměstnanců dle kategorií, meziroční srovnání, stav vždy k 31.12. 

 

1.4 Vyhodnocení úkolů, pro které byla p.o. zřízena  

Tato část je vyhodnocena v samostatné Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 2019/20 (viz. web). 

 

1.5 Organizační struktura  a kontakty 
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2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Výsledek hospodaření skončil ziskem ve výši 45,6 tis. Kč. 

v tis. Kč

2018 2019 2020

Hlavní činnost 2,34 1,95 5,70

Doplňková činnost 170,52 156,98 39,90

Výsledek hospodaření 172,86 158,93 45,60
 

Tabulka 3: Vývoj ziskovosti hlavní a doplňkové činnosti, meziroční srovnání 

Výsledek hospodaření je krytý aktivy – finančními prostředky.  

Podrobněji v části věnované doplňkové činnosti a v tabulkové příloze věnované činnostem DČ. 

Hospodaření školy v hlavní činnosti (jen vlastní činnost zahrnující stravování, ubytování žáků, produktivní 

činnost) a v doplňkové činnosti bylo silně poznamenáno pandemií Covid-19. Činnosti byly určitou dobu silně 

regulovány nebo rovnou zakázány. 

 

2.1 Hlavní činnost  

v tis. Kč

Hlavní činnost 2018 2019 2020

Výnosy 2 928,00 3 015,50 1 811,72

Výnosy z transferů (dotací) 50 013,72 58 362,18 61 308,22

Výnosy hlavní činnosti 52 941,72 61 377,68 63 119,94

Náklady 52 922,31 61 354,24 63 113,01

Finanční náklady 17,07 21,49 1,23

Náklady hlavní činnosti 52 939,38 61 375,73 63 114,24

Výsledek hospodaření hlavní činnosti 2,34 1,95 5,70
 

Tabulka 4: Struktura výnosů v hlavní činnosti 

 

2.1.1 Výnosy z vlastní činnosti 

v tis. Kč

Výnosy z vlastní činnosti 2018 2019 2020

Produktivní práce žáků 302,02 309,36 122,84

Stravování žáků 1 302,68 1 200,15 670,67

Stravování zaměstnanců 411,39 346,11 297,25

Ubytovaní žáků 421,57 440,02 198,91

Ostatní tržby za služby 58,89 43,97 43,97

Prodej majetku 0,00 0,00 0,00

Čerpání fondů 239,65 220,25 208,99

Ostatní výnosy z činnosti 191,80 455,64 269,09

Celkem 2 928,00 3 015,50 1 811,72
 

Tabulka 5: Struktura výnosů z činnosti, meziroční srovnání 

Téměř všechny kategorie vykazují strmý pokles výnosů způsobený pandemií. 

K prodeji nepotřebného majetku nedošlo. 

V ostatních výnosech z činnosti jsou uvedeny zejména výnosy za kopírování, vystavení duplikátů vysvědčení, 

osvědčení o svářečském oprávnění, náhrady škod na učebních pomůckách žáky, náhrady škod od pojišťoven. 
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2.1.2 Příspěvky a dotace na provoz  

Na krytí provozních potřeb školy je určena provozní dotace od zřizovatele. Výše příspěvku na pokrytí účetních 

odpisů je poskytována jen na část odpisů připadajících na majetek, který nebyl pořízen z transferů (týká se 

majetku pořízeného z dotací mimo zřizovatele). Zbývající část odpisů je účtována ve prospěch výnosů jako 

časové rozpuštění investičního transferu – tato část není finančně kryta (fond investic). V příspěvcích od 

zřizovatele je zahrnuto financování projektu MSK „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“. 

Dotace ze státního rozpočtu jsou určeny na platy, zákonné odvody, FKSP a ONIV. Dále ze státního rozpočtu 

jsme obdrželi prostředky na platy u podzimních maturit a prostředky na rozvojové programy MŠMT. 

Z obecních rozpočtů jsme neobdrželi žádnou dotaci ani grant. 
v tis. Kč

Příspěvky a dotace na provoz 2018 2019 2020

časové rozpuštění investičního transferu 1 416,93 1 808,64 2 027,17

Zřizovatel 8 160,21 8 158,30 7 412,63

příspěvek na provoz 4 952,81 5 092,00 4 839,00

příspěvek na provoz - krytí účetních odpisů 1 536,00 1 627,00 1 424,00

ostatní 1 671,40 1 439,30 1 149,63

Státní rozpočet 39 784,34 45 889,01 50 398,87

příspěvek na provoz (platy, odvody) 39 526,53 45 124,32 50 394,79

ostatní 257,81 764,69 4,08

Projekty MŠMT- neinvestiční 532,28 1 800,00 1 469,55

Projekty iROP - neinvestiční část 119,96 152,14 0,00

Ostatní dotace 0,00 0,00 0,00

Celkem 50 013,72 57 808,09 61 308,22
 

Tabulka 6: Struktura příspěvků a dotací, meziroční srovnání 

 

2.2 Náklady hlavní činnosti 

Téměř všechny kategorie nákladů vykázaly pokles způsobený pandemií. 

 

Vývojové tendence: 

Nárůst nákladů v hlavní činnosti očekáváme pouze v souvislosti s plným provozem školy, dílen, dále s růstem 

platů především pedagogických pracovníků a s plněním projektových aktivit. 

 

2.2.1 Spotřeba materiálu 

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na nákup potravin, materiálního zabezpečení výuky/praktického 

vyučování, všeobecného spotřebního materiálu pro provoz organizace. 

 
v tis. Kč

Nákup materiálu 2018 2019 2019

Potraviny, školní jídelna 1 544,27 1 480,36 862,33

Ochranné pracovní pomůcky - žáci 89,15 51,80 57,74

Učebnice, knihy a další materiál pro výuku 68,17 52,88 57,80

Materiál pro cvičné práce a zakázky (žáci) 272,56 331,32 174,30

Pohonné hmoty a maziva 51,50 102,16 33,21

Všeobecný materiál pro provoz školy 508,35 777,52 594,05

Materiál pro projekty OPVK vč. nepřímého 294,58 84,09 42,28

Ostatní materiál 54,40 42,84 12,34

Celkem 2 882,98 2 922,97 1 834,05
 

Tabulka 7: Podrobné členění nákladů na nákup materiálu v hlavní činnosti, meziroční srovnání 
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2.2.2 Spotřeba energií 

Výběr dodavatelů plynu a elektřiny probíhá centrálně na úrovni zřizovatele.  
v tis. Kč

Spotřeba energií 2018 2019 2020

Vodné a stočné 187,24 188,43 149,95

Zemní plyn 852,54 1 016,67 916,64

Elektrická energie 555,17 708,76 610,79

Celkem 1 594,95 1 913,86 1 677,38
 

Tabulka 8: Spotřeba energií, meziroční srovnání 

Na škole proběhly v letech 2012-13 opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti u zemního plynu a 

elektřiny (zateplení budov, energetický management EPC).  

 

2.2.3 Opravy a udržování majetku  

Péči o svěřený majetek je trvale a v rámci finančních možností věnována zvýšená pozornost. 
v tis. Kč

Opravy a údržba 2018 2019 2020

Opravy a údržba nemovitého majetku 766,13 311,69 603,45

Opravy a údržba movitého majetku 111,92 537,02 110,98

Opravy a údržba motorových vozidel 9,53 3,60 21,00

Opravy a údržba ostatního majetku 99,15 42,10 93,86

Celkem 986,73 894,41 829,29
 

Tabulka 9: Opravy a údržba majetku, meziroční srovnání 

Prostředky na opravy a údržbu nemovitého majetku (větší akce jsou evidovány v krajském systému FaMa+) 

byly vynaloženy zejména na opravu podlahových krytin, na malířské a instalatérské práce. 

Prostředky na opravy movitého majetku byly vynaloženy na opravy strojů a zařízení. 

Prostředky na opravy motorových vozidel byly určeny na drobné opravy a servisní prohlídky. 

Z ostatních oprav jsou to výdaje na opravy a čištění kanalizace a další drobné opravy movitého majetku. 

 

2.2.4 Náklady na pracovní cesty  

U tuzemských pracovních cest bylo nejvíce vynaloženo na cestovní náhrady pedagogů při sportovních kurzech, 

exkurzích, seminářích (DVPP), účastí na poradách MSK a semináře nepedagogických pracovníků. 
v tis. Kč

Cestovní náhrady 2018 2019 2020

Tuzemské pracovní cesty 79,11 109,18 31,29

Tuzemské pracovní cesty - projekty 26,52 23,60 23,85

Zahraniční pracovní cesty 1,73 1,41 1,15

Celkem 107,36 134,19 56,29
 

Tabulka 10: Cestovné, meziroční srovnání 

v Kč

Cílová 

země
Účel cesty

Náklady na 

pracovní 

cestu

Termín 

konání

Počet 

osob

Způsob 

financování

PL Ratiboř - pomoc s přípravou projektu Erasmus 1,15 02/2020 2 vlastní zdroje

Celkem 1,15
 

Tabulka 11: Informace o uskutečněných zahraničních pracovních cestách a jejich zdroj financování 
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2.2.5 Nákup služeb 

v tis. Kč

Nákup služeb 2018 2019 2020

Poštovní služby a přepravné 33,33 35,22 29,53

Telekomunikační služby - hlasové služby 23,08 24,06 22,66

Telekomunikační služby - internet 30,00 30,00 18,00

Konzultační, poradenské a právní služby 60,78 38,64 76,32

Likvidace odpadů vč. srážk. vody 168,75 173,34 167,93

Revize a odborné prohlídky znalců 133,68 76,13 155,53

Nákup služeb pro výuku a praxi žáků 114,21 97,61 9,90

Aktualizace, vč. upgrade software a publikací 58,36 75,11 140,48

Propagace a inzerce 170,08 251,04 221,82

Bankovní poplatky 7,49 5,09 1,54

Ostatní služby (vč. služeb pro projekty) 711,51 822,76 836,27

Celkem 1 511,27 1 629,00 1 679,98
 

Tabulka 12: Nákup služeb pro hlavní činnost, meziroční srovnání 

Mezi největší výdaje patří revize a odborné prohlídky, inzerce a publicita o škole a likvidace odpadů, které 

zahrnují také poplatky za odvod dešťové vody do kanalizace. 

Celkovou výši nákladů ovlivňují nákupy služeb pro projekty (doprava, ubytování, stravování žáků, lektorské 

služby) v hodnotě 554,07 tis. Kč. 

 

2.2.6 Osobní náklady 

Mzdové prostředky jsou odvozovány podle počtu tříd, jejich naplněnosti, počtu odučených hodin a platové 

situace pedagogů. Výkonnostní aspekt zůstal jen u domova mládeže a školní jídelny. 

Zákonné sociální náklady (účet 527) zahrnují příděl do FKSP z úhrnu hrubých mezd, příspěvek na stravování, 

náklady na periodické lékařské prohlídky zaměstnanců a náklady vzdělávání zaměstnanců (školení a semináře). 

v tis. Kč v tis. Kč

Mzdové náklady 2018 2019 2020

Hrubé mzdy, vč. odměn a dalších příplatků 28 836,37 33 416,92 36 129,90

OPPP 1 021,02 1 480,72 980,47

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 69,84 102,33 217,09

Použití fondu odměn 1,36 0,18 0,00

Mzdy/OPPP žáků - zakázky a produktivní činnost 158,50 174,60 56,80

Hrubé mzdy celkem (účet 521) 30 087,09 35 174,75 37 384,26

Sociální pojištění 7 238,37 8 330,68 8 974,10

Zdravotní pojištění 2 606,38 3 012,90 3 257,30

Zákonné odvody z mezd celkem (účet 524) 9 844,75 11 343,58 12 231,40

Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525) 117,34 132,72 147,16

Zákonné sociální náklady (účet 527) 764,41 1 010,53 939,72

Osobní náklady celkem (tř. 52x) 40 813,59 47 661,58 50 702,54
 

Tabulka 13: Mzdové náklady, meziroční srovnání 

v tis. Kč

OPPP 2018 2019 2020

Ostatní osobní náklady (DPP/DPČ) 200,00 127,00 123,00

OPPP z cizích zdrojů (vč. projektů) 821,02 1 353,72 857,47

Odstupné 0,00 0,00 0,00

Celkem 1 021,02 1 480,72 980,47
 

Tabulka 14: Struktura ostatních plateb za provedenou práci (OPPP), meziroční srovnání 
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Mzda žákům za produktivní práci vykonanou pro školu – praxe v našich provozech (školní jídelna, šití oděvů) 

je vyplácena z vlastních zdrojů. Ostatní mzdy žáků za zakázky je součást fakturace za produktivní práci. 

Podrobné členění zákonných sociálních nákladů: 
v tis. Kč

Zákonné sociální náklady 2018 2019 2020

FKSP 581,40 674,47 728,10

Příspěvky na stravování zaměstnanců 64,01 113,89 38,34

Zdravotní prohlídky - zaměstnanci 9,55 31,10 11,20

Osobní ochranné pracovní pomůcky 42,70 35,36 93,84

Školení a vzdělávání - DVPP 3,75 54,33 19,62

Školení a vzdělávání - ostatní 63,00 101,38 48,62

Celkem 764,41 1 010,53 939,72
 

Tabulka 15: Struktura zákonných sociálních nákladů 

Za zmínku stojí jen vzrůstající náklady na ochranné a pracovní pomůcky pro zaměstnance. Začali jsme vyplácet 

náhrady v režimu homeoffice. 

 

2.2.7 Odpisy majetku 

Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku patří největší nákladové položky rozpočtu.  
v tis. Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 2018 2019 2020

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 1,60 207,78 25,53

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2 954,97 3 227,86 3 227,86

z toho:budovy 1 189,82 1 151,54 1 151,54

movitý majetek 1 722,44 2 076,32 2 076,32

Celkem 2 956,57 3 435,64 3 253,39
 

Tabulka 16: Struktura účetních odpisů v hlavní činnosti, meziroční srovnání 

Nárůst odpisů souvisí s pořizováním majetku a technickým zhodnocováním budov. 

Podle Českých účetních standardů dochází k výsledovkovému vyrovnání odpisů u majetku, který byl pořízen 

z investičních transferů, přičemž investičním transferem nejsou dotace přijaté od zřizovatele. Na tyto odpisy 

není poskytován příspěvek na krytí účetních odpisů a zůstávají finančně nepokryté 1 808,64 tis. Kč (2019). 

 

2.2.8 Drobný dlouhodobý majetek  

Prostředky na nákup nového DDHM, popř. modernizaci stávajícího majetku, byly v minulém roce poměrně 

vysoké, především z příspěvku zřizovatele a státního rozpočtu (vybavení učeben). 
v tis. Kč

Pořízení drobného dlouhodobého majetku 2018 2019 2020

nehmotný 2,60 0,00 5,00

nehmotný - projekty OPVK 0,00 0,00 0,00

hmotný 965,50 921,34 1 350,18

hmotný - FKSP 0,00 8,57 16,99

hmotný - projekty OPVK 354,97 697,06 0,00

Celkem 1 323,07 1 626,97 1 372,17  

Tabulka 17: Pořízení drobného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti, meziroční srovnání 

Vloni se vybavilo 6 učeben novým školním nábytkem, vyměnili jsme monitory v počítačových učebnách za nové 

modernější a úspornější, spolu s nimi i židle, částečně jsme obměnili nábytek na pokojích domova mládeže.  

Dále pokračuje nákup vybavení didaktickou a počítačovou technikou.  

Rozhodli jsme se ukončit pronájmy kopírek a nakoupili jsme tři velkokapacitní multifunkční zařízení 

s inkoustovou technologií. 

Pro školní jídelnou jsme nakoupili nové šatní skříně a nerezové stoly splňující přísné hygienické normy. 
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2.2.9 Ostatní náklady  

Mezi ostatní provozní náklady zahrnujeme vedlejší náklady nezbytné k činnosti organizace. 
v tis. Kč

Ostatní náklady 2018 2019 2020

Jiné daně a poplatky [účet 538] 3,96 1,50 0,50

Pokuty a penále (porušení rozp. kázně, instituce) [účet 542] 0,00 0,00 0,00

Manka a škody, vč. zmařených investic [účet 547] 84,87 0,31 12,28

Neuplatněné DPH 209,37 132,44 146,41

Zdravotní prohlídky - žáci 25,98 28,05 26,75

Maturitní a závěrečné zkoušky 16,91 14,17 15,08

Stipendia - spolupracující firmy 131,50 199,50 189,00

Stipendia - motivační MSK 290,00 742,00 1 070,00

Ostatní náklady 0,67 20,64 20,33

Celkem 763,26 1 138,61 1 480,35
 

Tabulka 18: Ostatní náklady, meziroční srovnání 

Stipendia byla vyplacena žákům oborů strojní mechanik, obráběč kovů, elektrikář-silnoproud, nástrojař a 

mechanik seřizovač poptávaných zaměstnavateli na Opavsku. Firmy poskytly finanční dary na stipendia pro 

žáky oborů strojní mechanik, obráběč kovů a elektrikář-silnoproud. Motivační a prospěchová stipendia, která 

hradí zřizovatel, byla určena žákům oborů nástrojař a mechanik seřizovač. 

Komplexní pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel je zajištěno Moravskoslezským krajem. 

 

2.3 Čerpání přijatých dotací  

Ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele jsme obdrželi  

• prostředky na platy, zákonné odvody, příděl FKSP a ONIV, 

• mimořádné dotační tituly – zvýšení platů, odměny pedagogům za podzimní maturity. 

Z rozpočtu zřizovatele byly poskytnuty a čerpány:  

• prostředky určené na provozní náklady – zajištění vlastního provozu organizace,  

• účelové prostředky na krytí účetních odpisů dlouhodobého majetku, 

• účelové prostředky na motivační a prospěchová stipendia vybraných oborů. 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele byly odeslány. 

Všechny ostatní dotace byly využity. 

 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 50 394 794 

  z toho prostředky na platy  36 126 893 

z toho ostatní osobní náklady 123 000 

z toho ONIV  1 169 855 

ÚZ 33038 RP na podporu odborného vzdělávání 4 080 

I. Příspěvky a dotace (MŠMT), celkem 50 398 874 
    

ÚZ 1 Provozní náklady 4 839 000 

ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého majetku" 1 424 000 

ÚZ 144 Financování stipendií ve školním roce 2019/20 a 2020/21 847 602 

ÚZ 206 Podpora modernizace a rozvoje ICT 75 000 

ÚZ 144 Estetizace vstupních prostor 9 000 

II. Příspěvky a dotace od zřizovatele (Moravskoslezský kraj), celkem 7 194 602 
      

ÚZ 253/33063 OP VVV: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ (OKAP) 2 250 000 

ÚZ 33063 OP VVV: „Osobnostně sociálně a profesní rozvoj, týmová spolupráce a kreativita“ 1 222 748 

III. Projekty – neinvestiční, celkem 3 472 748 

      

I.+II+III. Příspěvek na provoz celkem 61 066 224 
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ÚZ 206 Účelový příspěvek do fondu investic – „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny“ 700 000 

ÚZ 206 
Účelový příspěvek do fondu investic – „Dokončení stavby Energetické úspory v 

SŠT“ (tělocvična) 
418 660 

ÚZ 206 
Účelový příspěvek do fondu investic – rozšíření přístupového systému na pokoje 

DM s využitím karet ODIS 
135 000 

IV. Účelová investiční dotace do investičního fondu, celkem 1 253 660 

Tabulka 19: Rozpis závazných ukazatelů 2019, RK 25. 11. 2019 

Rekonstrukce tělocvičny v současné době probíhá a osvětlení je dokončeno. Ostatní akce byly úspěšně 

dokončeny. 

 

2.4 Doplňková činnost  

Výkonnost doplňkové činnosti stojí na úspěšné realizaci svařovacích kurzů pro žáky blízkých škol a také 

zaměstnance okolních strojírenských firem. 

Doplňková činnost v roce 2020 byla zisková: 39,90 tis. Kč.  

 

Jednotlivé okruhy DČ dle zřizovací listiny vč. jejich ziskovosti je podrobně popsána v příloze EKO003. 

Okruh 101 a částečně 139 se prolíná s okruhem 117.  

Okruh 144 je býval vykonáván bez zisku, jde o kroužek florbalu pro naše žáky (od r. 2019 přerušen, rekonstrukce 

tělocvičny a následně Covid-19). 

Okruh 102 hostinská činnost zahrnuje stravování cizích strávníků ve školní jídelně, okruh 109 pronájem majetku 

jsou krátkodobé pronájmy učeben, zatímco okruh 129 zahrnuje krátkodobé pronájmy tělocvičny, okruh 125 

reklamní činnost a marketing (účastnické poplatky v soutěžích a poplatky za umístění reklamy). 

 
v tis. Kč

Doplňková činnost 2018 2019 2020

Výnosy z prodeje služeb 1 112,95 1 079,65 497,60

Tržby z pronájmů 33,81 14,24 36,00

Ostatní výnosy 1,00 0,30 0,00

Celkem 1 147,76 1 094,19 533,60

Materiál 203,63 161,35 156,49

Spotřeba energií 208,27 92,33 30,77

Nákup služeb 147,17 275,96 48,33

Mzdové náklady 301,65 299,11 189,12

Odvody z mezd, vč. tvorby FKSP 88,98 100,25 67,49

Odpisy dlouhodobého majetku 21,44 0,77 0,00

Drobný dlouhodobý majetek 0,00 7,44 0,00

Ostatní náklady 6,10 0,00 1,50

Celkem 977,24 937,21 493,70

Výsledek hospodaření 170,52 156,98 39,90

V
ý
n

o
sy

N
á
k
la

d
y

 

Tabulka 20: Struktura nákladů doplňkové činnosti, meziroční srovnání 

Nákup materiálu zahrnuje především materiál pro svářečské kursy (materiál a plyny). V nakoupených službách 

převažují služby instruktorů ke zkouškám svářečů. 

Podstatná část dalších nákladů jsou přeúčtovány na základě kalkulací z hlavní činnosti (mzdy, energie, odpisy). 

 

2.4.1 Zhodnocení doplňkové činnosti 

Stěžejním zdrojem výnosů byly a jsou kurzy svařování a doprovodné služby k nim (obnova svářečských 

oprávnění atd.). Tyto kurzy využívají především firmy a okolní školy. Rekvalifikace jednotlivců (svařování a CNC) 

mimo souběh kurzů pro ostatní je ekonomicky nezajímavá.  

Pronájmy jsme realizovali jen u trafostanice, tělocvična je nyní v rekonstrukci.  
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Co se týče ziskovosti jednotlivých činností – nejvyšší míru zisku dosahujeme u pronájmu majetku, ubytovacích 

služeb a kurzů svařování. 

Vyšší míra zisku je dosahována u stravování cizích (řádově 15 %).  

Vytvořený zisk je v souladu s fakty uvedenými v předchozích odstavcích.  

 

2.4.2 Použití prostředků z  hlavní a doplňkové činnosti 

Zisk z hlavní a doplňkové činnosti se rozděluje do fondu odměn a do rezervního fondu.  
v Kč

Fond příspěvkové organizace
Stav k 

31.12.2019

Příděl ze 

zlepšeného 

Stav po 

přídělu

Fond odměn 227 295,68 0,00 227 295,68

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 758 694,80 45 597,29 804 292,09
 

Tabulka 21: Navrhované rozdělení zisku do fondů příspěvkové organizace 

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření se skládá ze zisku HČ ve výši 5,7 tis. Kč a DČ ve výši 39,9 tis. Kč. 

Zisk dosažený v hlavní činnosti pochází z vlastní činnosti školy, veškeré příspěvky byly vyčerpány. 

 

2.5 Daň z příjmů právnických osob  

Hrubý zisk hlavní a doplňkové činnosti činil 45,6 tis. Kč.  

Při snížení základu daně veřejně prospěšným poplatníkem činí daňová úspora 8,55 tis. Kč, kterou je nutné 

použít ke krytí nákladů související s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve třech 

bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Čerpání a použití této daňové úspory je sledováno mimo 

účetnictví – jde o výdaje rezervního fondu na podporu školní činnosti (IT technika, uč. pomůcky atp.). 

Daňové přiznání bude podáno v průběhu dubna 2021. 

 

2.6 Osobní náklady – doplňující informace 

v tis. Kč

Mzdové prostředky 2018 2019 2020

Pedagogičtí pracovníci 22 316,24 26 205,70 28 121,12

Ostatní pracovníci 6 784,54 7 510,51 8 194,46

Celkem 29 100,78 33 716,21 36 315,57
 

Tabulka 22: Vývoj mzdových prostředků, meziroční srovnání (P1-04) 

v Kč

Průměrný plat 2018 2019 2020

Pedagogičtí pracovníci 36 079 42 087 44 787

Ostatní pracovníci 22 669 24 886 26 622

Průměrný plat v organizaci 31 706 36 472 36 472
 

Tabulka 23: Vývoj průměrných měsíčních mezd (P1-04) 

Mzdy a ostatní nároky z pracovněprávních vztahů byly vypláceny v řádných termínech.  

Průměrný věk pedagogů je 51 let (učitelé 49 let, učitelé odborného výcviku 53 let, vychovatelé dokonce 62 let). 

 

2.7 Plnění plánu 

Součástí hodnocení činnosti příspěvkové organizace zřizovatelem je plnění plánu hospodaření. 

Hospodaření školy je v souladu s plánem – náklady a výnosy (max. odchylka ±10 %): 
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 Plán Skutečnost Odchylka Významné úč. třídy s odchýlením> 10% 

Náklady 66 643 686 63 607 934 -4,56 % 501,502,512,518, 

Výnosy 66 806 358 63 119 933 -4,72 % 602,644,648 

Tabulka 24: Plnění plánu, odchylka 

Společné vysvětlení k odchylkám – vždy se jednalo o nižší skutečnost v ostatních zdrojích oproti plánu, který 

počítal s vyššími vlastními výnosy a tím i náklady (ubytování a stravování žáků, produktivní práce žáků). Zásadní 

vliv na tento pokles byly opatření vlády proti šíření nákazy Covid-19. 

Komentář k odchylkám u nákladů: 

• 501: pokles nákupu provozního materiálu vlivem omezení provozu školy, 

• 502: předpokládán větší nárůst cen elektřiny i plynu, ale i spotřeby, 

• 512: omezení pracovní cest, rušení akcí (projekty), homeoffice, 

• 518: náklady na nákup služeb byly nadsazeny především nákupy služeb v rámci projektu OKAP, ostatní 

služby jsou v obvyklé výši, 

• méně významné účty (dle částky) lze jen těžko predikovat. 

Komentář k odchylkám u výnosů: 

• 602: pokles výnosů z poskytování vlastních služeb 

• 644, 648: souvislost s omezením provozu školy. 

• 648: odchylka v plánu čerpání fondů hlavně FI, plánovali jsme použití na opravy, které jsme 

nerealizovali. 

 

2.8 Péče o spravovaný majetek  

Škola disponuje rozsáhlým areálem, který zahrnuje kromě budov školy, tělocvičny a domova mládeže také 

administrativně-provozní budovu (úsek praktického vyučování, soustružna s konvenčními stroji, učebna 

vybavená moderními CNC obráběcími stroji a simulátory), sklady, garáž, kotelnu (součástí jsou elektro-učebny), 

budovu údržby s učebnou CNC pálení a zámečnickou halu (nástrojárna, frézovna a učebna a dílna svářečské 

školy). Tyto dílny jsou vybaveny moderní technikou díky sponzorským darům firem a projektům, kterých se 

škola účastnila. Projektů zaměřených na vybavenost se zúčastňujeme a zvažujeme účast na dalších. 

 
 v tis. Kč 

Drobný dlouhodobý majetek Částka Zdroj financování 

Domov mládeže – 10 válend s vyměnitelnou matrací 71,20 MSK 

Domov mládeže – psací stoly, pohovka, konferenční stolky 52,07 MSK 

Vrátnice – vybavení nábytkem 46,28 MSK 

Učebny školy – vybavení novým školním nábytkem (stoly, židle) 733,55 SR 

Multifunkční zařízení pro pracovní skupinu sekretariát 39,99 MSK 

Multifunkční zařízení pro pracovní skupinu učitelé IT 39,93 MSK 

Multifunkční zařízení pro pracovní skupinu ekonomický úsek 24,39 MSK 

Multifunkční zařízení pro pracovní skupinu učitelé prakt. vyučování 39,81 MSK 

Obměna monitorů v počítačových učebnách 51 ks 118,76 MSK 

Digitální projektory 2 ks 39,50 MSK 

Audiovizuální technika pro online vysílání a výuku 60,34 MSK 

Notebooky pro učitele 114,16 MSK 

Mrazící boxy pro školní jídelnu 3ks 49,01 Vlastní zdroje 

Nerezový stůl s dřezem pro školní jídelnu 25,85 Vlastní zdroje 

Stojany a držáky na dezinfekci 5 ks 51,53 MSK 

 

Dlouhodobý majetek Částka Zdroj financování 

Cloudový systém CROSEUS pro finanční kontrolu a rozpočet 102,85 DNM, vlastní zdroje FI 

Tabulka 25: Přehled nejvýznamnějších investic a výdajů na pořízení majetku 
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Částka vynaložená na opravy majetku činila 835,87 tis. Kč, z toho na opravy nemovitého majetku 603,45 tis. Kč: 

• oprava rozvodů vody a odpadů, 

• oprava nákladové rampy školní jídelny, 

• ochranné nátěry střechy, opravy svodů. 

Vyšší, než obvykle byly opravy aut – dodávkový automobil je téměř neopravitelný, v nejbližším období musíme 

řešit obměnu. Opravy strojů a zařízení byly v menším rozsahu vlivem uzavření školy. 

V 10/2020 došlo k zatopení vlivem zvýšené hladiny řeky Opavy (3. SPA) sklepních prostor kotelny a školní 

jídelny (budova domova mládeže), což bylo vyhodnoceno jako pojistná událost. K dnešnímu dni probíhají 

sanace a opravy v rozsahu 1,4 mil. Kč (hradí pojišťovna), 

 

2.8.1 Neukončené investice  

Zůstávají neukončené investiční akce (investiční záměry): 

• Rekonstrukce tělocvičny jako Energetické úspory ve SŠT v Opavě za 8 900 tis. Kč, 

• Přístřešek k zámečnické dílně (prostor pro zámečnické a svařovací práce ve venkovních prostorech) cca 

60 tis. Kč. 

 

2.8.2 Investiční záměry  

Investiční akce, které hodláme v roce 2021 a v nejbližších letech realizovat: 

• rekonstrukce šaten a sociálních zařízení tělocvičny 550 tis. Kč  

• generální oprava soustruhu (2 ks) 730 tis. Kč  

• opravy podlahových krytin, kabinety a kanceláře 250 tis. Kč  

• výměna dveří vč. zárubní, DM a ek. oddělení 760 tis. Kč 

• výměna telefonní ústředny vč. koncových zařízení 160 tis. Kč 

  

2.8.3 Nájmy a výpůjčky svěřeného nemovitého majetku  

K datu 31. 12. 2020 evidujeme tyto smlouvy: 

• smlouva o výpůjčce (areál s beachvolejbalovými hřišti), 

• pronájmy tělocvičny byly ukončeny 

Nemáme žádnou smlouvu, kde figurujeme jako nájemci. 

 

2.8.4 Inventarizace majetku 

Fyzická inventarizace majetku proběhla dle harmonogramu schváleného pro rok 2020. Jednotlivé inventarizační 

komise neshledaly rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem. Protokoly jsou založeny na ekonomickém úseku 

školy. Závěrečná inventarizační zpráva byla postoupena zřizovateli. 

 

2.9 Peněžní fondy a jejich krytí  a použití  

Peněžní fondy jsou kryty peněžními prostředky. Detailně se krytím fondů zabývá příloha EKO007 a EKO002. 
v Kč

Peněžní fond Stav fondu

Fond odměn 227 295,68

FKSP 1 115 207,91

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 759 620,69

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 31 767,77

Fond reprodukce majetku (investiční fond) 1 270 328,84
 

Tabulka 26: Peněžní fondy organizace a jejich krytí 
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v tis. Kč

Použití prostředků peněžních fondů 2018 2019 2020

Rezervní fond 144,60 211,50 192,00

Fond odměn 1,36 0,18 0,00

Fond investiční (FRM) 89,45 0,00 0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 4,24 8,57 24,99

Celkem 239,65 220,25 216,99
 

Tabulka 27: Zúčtování fondů, meziroční srovnání 

Prostředky rezervního fondu byly použity na financování stipendií žáků ve výši 189 tis. Kč. 

Přijaté finanční dary (94 tis. Kč) budou použity v souladu darovacími smlouvami a právními předpisy pro další 

rozvoj školy (stipendia, ceny do soutěží žáků). 

 

2.10 Pohledávky 

Celkový objem pohledávek dosáhl k 31. 12. 2020 výše 4 371,31 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 64,89 tis. Kč. 

Jde pouze o krátkodobé pohledávky, dlouhodobé neevidujeme žádné.  

Všechny pohledávky po 30 dnech splatnosti aktivně řešíme. 

Nedobytné pohledávky evidujeme ve výši 64,89 tis. Kč. 

Podrobnosti, vč. soupisu nedobytných pohledávek dle dlužníků, jsou uvedeny v příloze (EKO002). 

 

2.11 Závazky 

Objem závazků z obchodního styku dosáhl k 31. 12. 2020 částky 9 166,88 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 

1,2 tis. Kč ve lhůtě do 30 dnů.  Jedná se o krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky neevidujeme žádné. 

Kromě závazků z obchodního styku evidujeme i přijaté zálohy na stravu a ubytování (842,68 tis. Kč).  

V souvislosti se závazky nejsou vůči nám podnikány žádné právní úkony. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze (formulář EKO002). 

 

K 31. 12. 2020 dosáhla výše závazků vůči institucím a zaměstnancům částky 4 148,19 tis. Kč. Jedná se o 

závazky pracovněprávní (mzdy a odvody) a daňové (DPH). 

Všechny závazky jsou vyrovnány ve lhůtě splatnosti.  

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze (formulář SK405). 

 

2.12 Závodní stravování  

Závodní stravování zaměstnanců je zajišťováno ve školní jídelně.  

K dispozici je výběr ze tří menu. Závodní stravování je stejné jako stravování pro žáky. 

Cena potravin hlavního jídla je stanovena na 30,43 Kč bez DPH 10% (finanční limit 35 Kč vč. DPH). Ke změně 

jsme přistoupili od 09/2020. 
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v Kč

Kalkulace ceny hlavní jídla Žáci Zaměstnanci Cizí

Potraviny 30,43 30,43 30,43

Mzdové náklady 0,00 0,00 21,11

Režijní náklady 0,00 0,00 9,01

Zisk 0,00 0,00 12,17

Příspěvek FKSP 0,00 -5,43 0,00

DPH 15% (na vstupu), osvobozené plnění 4,57 0,00 0,00

DPH 10% 0,00 0,00 7,28

Cena oběda pro danou skupinu strávníků 35,00 25,00 80,00

Mzdové a režijní náklady 30,13

DPH 10% z ceny oběda 2,50

Jednotkové náklady zaměstnavatele na závodní stravování 32,63

Celková cena oběda 63,06
 

Tabulka 28: Cena hlavního jídla 

Cena oběda pro žáky se skládá pouze z ceny potravin vč. DPH, kterou nelze odečíst na vstupu (osvobozené 

plnění – výchova a vzdělávání). 

Cena oběda pro zaměstnance se skládá z ceny potravin bez DPH, která je ponížena o příspěvek FKSP. 

V tomto případě je DPH nárokováno na vstupu. 

Příspěvek z FKSP je stanoven kolektivní smlouvou na 5,43 Kč tak, aby výsledná cena bylo celé číslo. 

Cena oběda pro cizí strávníky je navýšená o vlastní náklady a zisk a DPH. 

Žádní cizí zaměstnanci škol ani jiných školských zařízení se u nás nestravují. 

 

Mimo to v době letních prázdnin je stravování nepedagogických zaměstnanců zabezpečeno stravenkami. Cena 

stravenky byla 100 Kč (provize je nulová). Zaměstnavatel hradil 20 Kč na vrub sociálních nákladů (527), 

zaměstnanec 35 Kč a příspěvek z FKSP činil 45 Kč). Bylo poskytnuto celkem 442 stravenek. 

Z FKSP byly v roce 2020 poskytnuty příspěvky na stravování zaměstnanců ve výši 94,7 tis. Kč. 

 

2.13 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

Organizace splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením3 na celkovém počtu zaměstnanců.  

Odvod do státního rozpočtu nebyl stanoven. 

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením Ukazatel Jednotka

Počet zaměstnanců celkem 76,57 osob

Z toho povinný podíl 4% 3,06 osob

Plnění povinnosti zaměstnáním 3,67 osob

Plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb popř. zadáním zakázek 0,00 osob

Součet 3,67 osob

Odvod do státního rozpočtu za 0,00 osob

Vypočtená výše odvodu 0,00 Kč
 

Tabulka 29: Výpočet odvodu za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

 
3 na základě § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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3 ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 

Zpráva byla předána zřizovateli a je zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

3.1 Výsledky kontrol a inspekcí  

V roce 2020 nebyly vykonány kontroly ČŠI. 

V roce 2020 nebyla vykonána kontrola od FÚ, ČSSZ a ZP.  

 

3.2 Poskytování informací  

Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebyly v roce 2020 poskytnuty. 

Školská veřejnost má možnost získat informace také formou konzultací, exkurzí, dní otevřených dveří, na 

třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek školy. 

 

3.3 Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců  

Výroční zpráva bude předložena k projednání školské radě. 

Podklady k výroční zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byly projednány na pedagogické 

radě a také s odborovými organizacemi, které působí na půdě školy. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

zpráva byla vzata na vědomí. 

 

Se zněním zprávy o činnosti budou zaměstnanci seznámeni prostřednictvím svých vedoucích na poradách 

úseků po projednání školskou radou.  
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4 PŘÍLOHY 

Přílohami této zprávy jsou: 

1. Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření 

2. Plnění plánu hospodaření 

3. Tvorba a použití peněžních fondů (EKO007) 

4. Stav pohledávek a závazků (EKO002) 

5. Doplňková činnost (EKO003) 

6. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd (SK405) 

7. Mzdové náklady – výkaz P1-04 

8. Výkaz zisku a ztráty 

9. Rozvaha 

10. Příloha k účetní závěrce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu vč. tabulkové části zpracoval:   

15.3.2021 Ing. Daniel Tesařík 
podpis 

 

 

 

Výroční zprávu schválil:   

15.3.2021 Ing. Josef Vondál 
podpis 

  

 
následuje soupis příloh 

 


