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1 INFORMACE O ŠKOLE 
Název:  Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 
Sídlo:  Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČ | DIČ | IPO1: 00845299 | CZ00845299 | 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, 
CNC, soustružna, laboratoř technických měření), sklady, budova kotelny (šatna žáků, elektrolaboratoře), 
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. 
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.kolofikopava.cz. 

 
1 Identifikátor právnické osoby, dříve IZO, popř. REDIZO. 

http://www.kolofikopava.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 prostupnost. 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 2019/20 2020/21 2021/22

středního vzdělání s maturitní zkouškou

23 – 45 – L/01 Mechanik seřizovač 120 108 109

64 – 41 – L/51 Podnikání 56 61 61

středního vzdělání s výučním listem

23 – 51 – H/01 Strojní mechanik 59 57 56

23 – 56 – H/01 Obráběč kovů 89 80 72

23 – 52 – H/01 Nástrojař 64 56 47

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

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

31 – 59 – E/01 Šití oděvů 15 12 17

65 – 51 – E/01 Stravovací a ubytovací služby 14 18 20

Celkem 500 479 464
 

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 2019 2020 2021

Pedagogové 51,887 52,324 51,446

učitelé TV 27,087 27,524 27,351

učitelé OV 21,800 21,800 21,428

vychovatelé 3,000 3,000 2,667

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

Celkem 77,037 77,974 76,596
 

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 2020/21 (viz. web). 

 

1.5 Organizační struktura 
 

 

 
 
 

 

 
vedoucí 
školní 
jídelny 

vedoucí 
ekonomického 

úseku 

  

výchovný 
poradce 

speciální 
pedagog 

(neobsazen
) 

personalista 
mzdová 
účetní  

  

vedoucí 
provozního 

úseku 

 ŘEDITEL 
(statutární 

orgán) 

vedoucí 

DM
4
 

hlavní 
kuchařka, 
kuchařka 

pomocná 
kuchařka 

metodik 
prevence 

sekretářka, 
personalista 

pro žáky 

uklízečka vrátný údržbář 
hlavní 
účetní 

uklízečka 

zástupce 
ředitele OV 

zástupce 

ředitele TV
1

, 
zástupce 

statut. orgánu 

zástupce  

ředitele E
2
 

  

technolog 
(neobsazen) 

učitel OV
3
 

vedoucí 

učitel OV
3
 

učitel OV 

 E
2

 

učitel 
odborných 
předmětů 

2

učitel 
odborných 
předmětů 

učitel všeob. 
vzdělávacíc
hpředmětů 

předmětové 
komise 

skladník 

vychovatel 



Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2021  

 6 

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
Výsledek hospodaření skončil ziskem ve výši 294.76 tis. Kč. 

v tis. Kč

2019 2020 2021

Hlavní činnost 1,95 5,70 6,80

Doplňková činnost 156,98 39,90 287,96

Výsledek hospodaření 158,93 45,60 294,76
 

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

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 zejména v 1. polovině roku 2021.  
V další období je pod vlivem rostoucích cen vstupů. Zatím bez citelných dopadů do hospodaření školy. 
 

2.1 Hlavní činnost 
v tis. Kč

Hlavní činnost 2019 2020 2021

Výnosy 61 377,68 63 119,94 72 350,36

Náklady 61 354,24 63 113,01 72 343,56

Výsledek hospodaření hlavní činnosti 23,44 6,93 6,80
 

Tabulka 4: Hospodářský výsledek hlavní činnosti 

 

2.1.1 Vlastní činnost – výnosy 

Jedná se ekonomické činnosti školy, které škola provozuje, a za které vybírá úplatu.  
Tyto výnosy jsou vždy plně kryty náklady a nevykazují zisk. 

v tis. Kč

Výnosy z vlastní činnosti 2019 2020 2021

Produktivní práce žáků 309,36 122,84 118,41

Stravování žáků 1 200,15 670,67 742,59

Stravování zaměstnanců 346,11 297,25 327,31

Ubytovaní žáků 440,02 198,91 237,71

Ostatní tržby za služby 43,97 43,97 47,16

Prodej majetku 0,00 0,00 20,00

Čerpání fondů 220,25 208,99 134,63

Ostatní výnosy z činnosti 455,64 269,09 392,43

Celkem 3 015,50 1 811,72 2 020,24
 

Tabulka 5: Struktura výnosů z činnosti, meziroční srovnání 

Byla prodána nepojízdná dodávka. V ostatních výnosech z činnosti jsou zahrnuty výnosy kopírování, vystavení 
duplikátů vysvědčení, osvědčení o svářečském oprávnění, náhrady škod na učebních pomůckách žáky, 
náhrady škod od pojišťoven, prodej šrotu. 
Je patrné, že provoz školy už nebyl pandemií tolik ovlivněn. 
  



Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2021  

 7 

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. 
Dotace ze státního rozpočtu jsou určeny na platy, zákonné odvody, FKSP a ONIV. Dále ze státního rozpočtu 
jsme obdrželi prostředky na doučování. 
Z obecních rozpočtů jsme neobdrželi žádnou dotaci ani grant. 

v tis. Kč

Příspěvky a dotace na provoz 2019 2020 2021

časové rozpuštění investičního transferu 1 808,64 2 027,17 1 864,70

Zřizovatel 8 158,30 7 412,63 11 476,39

příspěvek na provoz 5 092,00 4 839,00 6 691,41

příspěvek na provoz - krytí účetních odpisů 1 627,00 1 424,00 1 385,00

ostatní 1 439,30 1 149,63 3 399,98

Státní rozpočet 45 889,01 50 398,87 54 351,81

příspěvek na provoz (platy, odvody) 45 124,32 50 394,79 54 328,73

ostatní 764,69 4,08 23,08

Projekty MŠMT- neinvestiční (OKAP I, II, Šablony) 1 800,00 1 469,55 2 666,38

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

Ostatní dotace 0,00 0,00 0,00

Celkem 57 808,09 61 308,22 70 359,28
 

Tabulka 6: Struktura příspěvků a dotací, meziroční srovnání 

 

2.2 Náklady hlavní činnosti 
Struktura nákladů hlavní činnosti je popsána v následujících subkapitolách. 
 

2.2.1 Spotřeba materiálu 

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na nákup potravin, materiálního zabezpečení výuky/praktického 
vyučování, všeobecného spotřebního materiálu pro provoz organizace. 
V ostatním materiálu jsou mj. AG testy pro žáky v ceně 160 tis. Kč. 

v tis. Kč

Nákup materiálu 2019 2020 2021

Potraviny, školní jídelna 1 480,36 862,33 996,11

Ochranné pracovní pomůcky - žáci 51,80 57,74 89,02

Učebnice, knihy a další materiál pro výuku 52,88 57,80 45,30

Materiál pro cvičné práce a zakázky (žáci) 331,32 174,30 179,94

Pohonné hmoty a maziva 102,16 33,21 57,76

Všeobecný materiál pro provoz školy 777,52 594,05 636,03

Materiál pro projekty OPVK vč. nepřímého 84,09 42,28 219,07

Ostatní materiál 42,84 12,34 175,06

Celkem 2 922,97 1 834,05 2 398,29
 

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

 

2.2.2 Spotřeba energií 

Výběr dodavatelů plynu a elektřiny probíhá centrálně na úrovni zřizovatele vždy s fixací na kalendářní rok.  
Ceny energie byly v roce 2021 relativně příznivé, stejně tak ceny na rok 2022 nevykazují tak obrovský nárůst, 
jako na volném trhu. 
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v tis. Kč

Spotřeba energií 2019 2020 2021

Vodné a stočné 188,43 149,95 138,05

Zemní plyn 1 016,67 916,64 1 004,81

Elektrická energie 708,76 610,79 633,96

Celkem 1 913,86 1 677,38 1 776,82
 

Tabulka 8: Spotřeba energií, meziroční srovnání 

 

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 2019 2020 2021

Opravy a údržba nemovitého majetku 311,69 603,45 2 093,38

Opravy a údržba movitého majetku 537,02 110,98 10,54

Opravy a údržba motorových vozidel 3,60 21,00 65,16

Opravy a údržba ostatního majetku 42,10 93,86 69,20

Celkem 894,41 829,29 2 238,28
 

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. Z toho byla částka 
1366,33 tis. Kč investována do sanací a oprav sklepních prostor pod školní jídelnou v rámci likvidace pojistné 
události. 
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 2019 2020 2021

Tuzemské pracovní cesty 109,18 31,29 30,40

Tuzemské pracovní cesty - projekty 23,60 23,85 17,15

Zahraniční pracovní cesty 1,41 1,15 0,00

Celkem 134,19 56,29 47,55
 

Tabulka 10: Cestovné, meziroční srovnání 

v Kč

Cílová 

země
Účel cesty

Náklady na 

pracovní 

cestu

Termín 

konání

Počet 

osob

Způsob 

financování

žádná pracovní cesta do zahraničí nebyla vykonána 0,00

Celkem 0,00
 

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

žádná zahraniční pracovní cesta nebyla vykonána. Obvykle jde o pedagogický doprovod žáků při výměnném 

pobytu v partnerské škole v Ratiboři. 
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2.2.5 Nákup služeb 

v tis. Kč

Nákup služeb 2019 2020 2021

Poštovní služby a přepravné 35,22 29,53 26,23

Telekomunikační služby - hlasové služby 24,06 22,66 31,99

Telekomunikační služby - internet 30,00 18,00 57,59

Konzultační, poradenské a právní služby 38,64 76,32 87,66

Likvidace odpadů vč. srážk. vody 173,34 167,93 186,58

Revize a odborné prohlídky znalců 76,13 155,53 168,44

Nákup služeb pro výuku a praxi žáků 97,61 9,90 27,59

Aktualizace, vč. upgrade software , cloudové služby 75,11 140,48 213,49

Propagace a inzerce 251,04 221,82 262,12

Ostatní služby (vč. služeb pro projekty) 827,85 837,81 618,29

Celkem 1 629,00 1 679,98 1 679,98
 

Tabulka 12: Nákup služeb pro hlavní činnost, meziroční srovnání 

Mezi největší výdaje s největším nárůstem patří revize a odborné prohlídky, inzerce a publicita o škole a 
likvidace odpadů, které zahrnují také poplatky za odvod dešťové vody do kanalizace.  

 
Reklama školy na autobusu Městského dopravního podniku v rámci kampaně nové vizuální identity a náboru 
nových žáků. Realizováno od prosince 2021 do března 2022 s náklady 27 tis. Kč zahrnující pronájem plochy 
a výrobu polepu. 
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Nová vizuální identita školy, zleva hlavičkový papír, barevné/černobílé plné a zkrácené logo 

 
Velké částky vynakládáme také na aktualizace software a cloudové služby; již druhým rokem zabezpečujeme 
vnitřní kontrolní systém, finanční kontrolu a řízení rozpočtu pomocí informačního systému Croseus, pro který 
jsme rozhodli na základě zkušeností jiných škol, měsíčně stojí 10 tis. Kč. Jeho plná integrace do rozhodovacích 
a schvalovacích procesů školy zajistila „bezpapírový“ oběh dokumentů – smlouvy, objednávky, faktury. 
 

2.2.6 Osobní náklady 

Prostředky na platy jsou stanoveny podle počtu tříd, jejich naplněnosti, počtu odučených hodin a platového 
zařazení 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, vzdělávání zaměstnanců (školení a semináře). 

v tis. Kč

Mzdové náklady 2019 2020 2021

Hrubé mzdy, vč. odměn a dalších příplatků 33 416,92 36 129,90 38 866,41

OPPP 1 480,72 980,47 925,31

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 102,33 217,09 308,65

Použití fondu odměn 0,18 0,00 0,00

Mzdy/OPPP žáků - zakázky a produktivní činnost 174,60 56,80 59,99

Hrubé mzdy celkem (účet 521) 35 174,75 37 384,26 40 160,36

Sociální pojištění 8 330,68 8 974,10 9 658,28

Zdravotní pojištění 3 012,90 3 257,30 3 507,86

Zákonné odvody z mezd celkem (účet 524) 11 343,58 12 231,40 13 166,14

Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525) 132,72 147,16 165,75

Zákonné sociální náklady (účet 527) 1 010,53 939,72 1 367,19

Osobní náklady celkem (tř. 52x) 47 661,58 50 702,54 54 859,44
 

Tabulka 13: Mzdové náklady, meziroční srovnání 

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. 
 

v tis. Kč

OPPP 2019 2020 2021

Ostatní osobní náklady (DPP/DPČ) 127,00 123,00 193,09

OPPP z cizích zdrojů (vč. projektů) 1 353,72 857,47 732,22

Odstupné 0,00 0,00 0,00

Celkem 1 480,72 980,47 925,31
 

Tabulka 14: Struktura ostatních plateb za provedenou práci (OPPP), meziroční srovnání 

DPP jsou vč. prostředků za doučování pro znevýhodněné žáky, realizováno jak za teoretické předměty, tak i 
v praktickém vyučování. 
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v tis. Kč

Zákonné sociální náklady 2019 2020 2021

FKSP, tvorba 674,47 728,10 784,72

Příspěvky na stravování zaměstnanců 113,89 38,34 62,35

Zdravotní prohlídky - zaměstnanci 31,10 11,20 28,16

Osobní ochranné pracovní pomůcky 35,36 93,84 125,51

Školení a vzdělávání - DVPP 54,33 19,62 34,45

Školení a vzdělávání - ostatní 101,38 48,62 294,16

Celkem 1 010,53 939,72 1 329,35
 

Tabulka 15: Struktura zákonných sociálních nákladů 

 
v tis. Kč

Prostředky na platy 2019 2020 2021

Pedagogičtí pracovníci 26 205,70 28 121,12 30 365,77

Ostatní pracovníci 7 510,51 8 194,46 8 697,31

Celkem 33 716,21 36 315,57 39 063,07

v celých Kč

Měsíční průměrný plat 2019 2020 2021

Pedagogičtí pracovníci 42 087 44 787 49 244

Ostatní pracovníci 24 886 26 622 28 854

Průměrný plat v organizaci 36 472 36 472 36 472
 

Tabulka 16: Prostředky na platy a vývoj průměrného platu (jen ze státního rozpočtu), meziroční srovnání (P1-04) 

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

2.2.7 Odpisy majetku 

Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou podstatnou položkou rozpočtu.  
v tis. Kč

2019 2020 2021

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 207,78 219,39 176,69

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3 227,86 3 261,57 3 073,02

Odpisy celkem 3 435,64 3 480,96 3 249,71

z toho investiční transfer 1 808,64 2 027,16 1 864,71

Odpisy bez IT 1 627,00 1 453,80 1 385,00

Odpisy dlouhodobého majetku

 

Tabulka 17: Struktura účetních odpisů v hlavní činnosti, meziroční srovnání 

Výše odpisů byla optimalizována prodloužením doby odpisování z rozpočtových důvodů. 
Podle Českých účetních standardů dochází k výsledovkovému vyrovnání odpisů u majetku, který byl pořízen 
z investičních transferů. Na tyto odpisy není poskytován příspěvek na krytí účetních odpisů a zůstávají 
finančně nepokryté. 
 

2.2.8 Drobný dlouhodobý majetek 

Prostředky na nákup nového DDHM, popř. modernizaci stávajícího majetku, byly v minulém roce vysoké, 
především z příspěvku zřizovatele a státního rozpočtu (vybavení učeben). 
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v tis. Kč

Pořízení drobného dlouhodobého majetku 2019 2020 2021

nehmotný 0,00 5,00 21,20

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

hmotný 921,34 1 350,18 3 348,58

hmotný - FKSP 8,57 16,99 50,63

hmotný - projekty OPVK 697,06 0,00 443,71

Celkem 1 626,97 1 372,17 3 864,12  

Tabulka 18: Pořízení drobného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti, meziroční srovnání 

Vloni se vybavila šatna žáků novým uzamykatelnými skříňkami čipem v hodnotě 2403 tis. Kč (2200 tis Kč byl 
příspěvek zřizovatele, jednalo se 339 ks). Pokračovala výměna nábytku v kabinetech, židlí, laviček s věšáky 
v šatnách tělocvičny.  
Dále pokračoval nákup vybavení učebních pomůcek (nástěnné tématické mapy, ruční aku nářadí, elektrické 
nářadí, nástroje, sportovní vybavení).  
Vybavení multimediální učebny chromebooky bylo financováno z projektu Šablony 2 (340 tis. Kč). 
Nezapomíná se ani na postupnou obměnu zastaralých notebooků učitelů . 
Ve školní jídelně pokračuje výměna inventáře za nový (nerez regál, vozíky) splňující hygienické normy. 
 

2.2.9 Ostatní náklady 

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

Ostatní náklady 2019 2020 2021

Jiné daně a poplatky [účet 538] 1,50 0,50 2,00

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

Manka a škody, vč. zmařených investic [účet 547] 0,31 12,28 15,78

Neuplatněné DPH 132,44 146,41 163,16

Zdravotní prohlídky - žáci 28,05 26,75 28,60

Maturitní a závěrečné zkoušky 14,17 15,08 10,53

Stipendia - spolupracující firmy 199,50 189,00 84,00

Stipendia - motivační MSK 742,00 1 070,00 1 193,70

Ostatní náklady 20,64 20,33 6,50

Celkem 1 138,61 1 480,35 1 504,27
 

Tabulka 19: 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. 
Manka a škody – likvidace prošlých potravin z důvodů zavření provozu školní jídelny související 
s proticovidovými opatřeními. 
 

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 – doučování žáků (v OON) 
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. 
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ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 54 351 816 

  z toho prostředky na platy  38 823410 

z toho ostatní osobní náklady 193 088 

z toho ONIV  1 379 089 

I. Příspěvky a dotace (MŠMT), celkem 54 351 816 
    

ÚZ 1 Provozní náklady 6 691 406 

ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého majetku" 1 385 000 

ÚZ 144 Financování stipendií ve školním roce 2020/21 a 2021/22 1 112 700 

ÚZ 206 Výměna šatních skříněk 2 200 000 

II. Příspěvky a dotace od zřizovatele (Moravskoslezský kraj), celkem 11 389 106 
      

ÚZ 253/33063 OP VVV: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ (OKAP) 3 756 851 

III. Projekty – neinvestiční, celkem 3 756 851 
      

I.+II+III. Příspěvek na provoz celkem 69 497 773 
      

ÚZ 206 Účelový příspěvek do fondu investic – „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny“ 700 000 

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

Tabulka 20: Rozpis závazných ukazatelů 2021 

Rekonstrukce tělocvičny je zcela ukončena, včetně úhrad faktur, např. za osvětlení.  

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 2021 byla zisková: 288 tis. Kč.  
 
Jednotlivé okruhy DČ dle zřizovací listiny vč. jejich ziskovosti je podrobně popsána v příloze EKO003. 
Okruh 101 se prolíná s okruhem 117, který je u nás stěžejní.  
Okruh 144 je vykonáván bez zisku, jde o kroužek florbalu pro naše žáky (od r. 2019 přerušen, rekonstrukce 
tělocvičny a následně Covid-19). Opětovné zahájení je předpokládáno od r. 2022. 
Okruh 102 hostinská činnost zahrnuje stravování cizích strávníků ve školní jídelně, okruh 109 pronájem 
majetku 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 2019 2020 2021

Výnosy z prodeje služeb 1 079,65 497,60 879,85

Tržby z pronájmů 14,24 36,00 12,24

Ostatní výnosy 0,30 0,00 0,00

Celkem 1 094,19 533,60 892,09

Materiál 161,35 156,49 83,91

Spotřeba energií 92,33 30,77 57,41

Nákup služeb 275,96 48,33 167,01

Mzdové náklady 299,11 189,12 206,88

Odvody z mezd, vč. tvorby FKSP 100,25 67,49 69,70

Odpisy dlouhodobého majetku 0,77 0,00 18,22

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

Ostatní náklady 0,00 1,50 1,00

Celkem 937,21 493,70 604,13

Výsledek hospodaření 156,98 39,90 287,96

V
ý

n
o
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y
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á
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Tabulka 21: 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). 
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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 majetku jsme realizovali u trafostanice a u tělocvičny.  

Co se týče ziskovosti jednotlivých činností – nejvyšší míry 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 

31.12.2021

Příděl ze 

zlepšeného VH

Stav po 

přídělu

Fond odměn 227 295,68 0,00 227 295,68

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 805 217,98 294 758,43 1 099 976,41
 

Tabulka 22: Navrhované rozdělení zisku do fondů příspěvkové organizace 

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření se skládá ze zisku hlavní činnosti ve výši 6,8 tis. Kč a doplňkové 
činnosti e výši 287,96 tis. Kč. 
Zisk dosažený v hlavní činnosti pochází z vlastní činnosti školy, veškeré příspěvky byly vyčerpány. 
Zároveň s rozdělením zisku do fondu jsme požádali zřizovatele o převod částky 200 tis. Kč do fondu investic 
hlavně z důvodů omezené tvorby investičního fondu z odpisů. 
 
 

2.5 Daň z příjmů právnických osob 
Hrubý zisk hlavní a doplňkové činnosti činil 294,76 tis. Kč.  
Při snížení základu daně veřejně prospěšným poplatníkem činí daňová úspora 55,86 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. V roce 2022 budeme realizovat nákup 
nového školního nábytku s přispěním prostředků RF a této daňové úspory. 
Daňové přiznání bude podáno v průběhu dubna 2022. 

 

 

2.6 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 %): 

 Plán Skutečnost Odchylka Významné úč. třídy s odchýlením> 10% 

Náklady 69 350 418 72 947 688 5,19 % 501,502,511,512,549,558 

Výnosy 69 454 918 73 242 446 5,45 % 602,644,648,649 

Tabulka 23: Plnění plánu, odchylka 

Společné vysvětlení k odchylkám – jedná o nižší plán oproti skutečnosti, ve kterém se objevily proticovidová 
opatření vlády. 
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, 
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• 512: omezení pracovní cest, rušení akcí (projekty), homeoffice, 

• 511: s poklesem spotřeby materiálu a energií souvisí větší opravy majetku, 

• méně významné účty (dle částky) lze jen těžko predikovat. 
Komentář k odchylkám u výnosů: 

• 602: s plným otevřením školy vzrostly výnosy z pronájmu TV, stravování cizích a ubytování, vlivem 
opatrnosti při sestavování plánu s přihlédnutím k nejistému vývoji nebyly v této míře vůbec 
predikovány. 

 
 

2.7 Péče o spravovaný majetek 
Škola disponuje rozsáhlým areálem, který zahrnuje kromě budov školy, tělocvičny a domova mládeže, také 
dílenské výukové prostory a zázemí. 
V roce 2021 byl zahájen provoz opravené tělocvičny vč. opravených šaten a sociálních zařízení. 
Stručné ohlédnutí, co se v roce 2021 změnilo, nakoupilo, opravilo: 

o  14,2 mil. Kč zprovoznění TV vč. osvětlení o nových šaten (i nové lavičky s věšáky), 
o  1 370 tis. Kč oprava a sanace sklepních prostor pod ŠJ, 
o  160 tis. Kč jednotná vizualizace školy „KOLOFÍK“ na budovách a na chodbě u sborovny, 
o  50 tis. Kč ergonomická křesla do kabinetů (v 1. fázi kabinety na DM), 
o  190 tis. Kč obnova učitelských notebooků,  
o  341 tis. Kč vybavení učebny chromebooky, 
o  80 tis. Kč posílení síťové infrastruktury školy o switche s optickým připojením, 
o  225 tis. Kč vybavení nábytkem dvou kabinetů (kabinet ICT, kabinet matematiky) po jejich  

  rekonstrukci, 
o  2 403 tis. Kč nové šatní skříňky uzamykatelné čipem pro žáky v dílenských prostorech, pořízeny za 

  vydatné pomoci zřizovatele ve výši 2200 tis. Kč, 
 
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. Tato akce je již ukončena. 
 

2.7.1 Neukončené investice 

Zůstávají neukončené investiční akce (investiční záměry): 

• objekt Novostavba dílen a venkovní sportoviště, ucelený projekt, který v roce 2021 začal studií, a v roce 
2022 bude pokračovat zadáním projektové dokumentace na oba objekty, 

• dokončení nového výdejního terminálu ve školní jídelně. 
 

2.7.2 Investiční záměry 

Investiční akce, které hodláme v roce 2022 a v nejbližších letech realizovat: 
o  250 tis. Kč vybavení alespoň dvou učeben novým školním nábytkem 
o  750 tis. Kč nový užitkový automobil s požadovaným příspěvkem 400 tis. Kč od zřizovatele, 
o  270 tis. Kč opravy podlahových krytin, kabinety a kanceláře 
o  4 900 tis. Kč OKAP II: CNC frézka (4 ks) a repase konvenčních soustruhů (4 ks) 
o   335 tis. Kč náhrada stávajících stolních telefonů na jednotlivých pracovištích a kancelářích školy 

  novými přístroji, vč. nové virtuální VoIP ústředny, 

  

2.7.3 Nájmy a výpůjčky svěřeného nemovitého majetku 

K datu 31. 12. 2021 evidujeme tyto smlouvy: 

• smlouva o výpůjčce (areál s beachvolejbalovými hřišti), 

• krátkodobé pronájmy tělocvičny obvykle na období říjen – březen. 
Nemáme žádnou smlouvu, kde figurujeme jako nájemci. 
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2.7.4 Inventarizace majetku 

Fyzická inventarizace majetku proběhla dle harmonogramu schváleného pro rok 2021. Jednotlivé 
inventarizační komise neshledaly rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem. Protokoly jsou založeny na 
ekonomickém úseku školy. Závěrečná inventarizační zpráva byla postoupena zřizovateli. 
 

2.8 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 1 119 840,89

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 805 217,98

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 3 624 943,92

Fond reprodukce majetku (investiční fond) 627 043,59
 

Tabulka 24: Peněžní fondy organizace a jejich krytí 

v tis. Kč

Použití prostředků peněžních fondů 2019 2020 2021

Rezervní fond 211,50 192,00 84,00

Fond odměn 0,18 0,00 0,00

Fond investiční (FRM) 0,00 0,00 0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 8,57 24,99 50,63

Celkem 220,25 216,99 134,63
 

Tabulka 25: Zúčtování fondů, meziroční srovnání 

Prostředky rezervního fondu byly použity na financování stipendií žáků. Z FKSP byly financovány ergonomické 
kancelářské židle do kabinetů. 
Z prostředků FKSP jsme uhradili nové jednotné oblečení pro zaměstnance školy podporující a zdůrazňující 
novou vizuální identitu školy, které používáme především u akcí typu „den otevřených dveří“.  
Celá sada zahrnující bundu, vestu, tričko a multifunkční šátek vyšla na 4 tis. Kč na osobu. Financováno bylo 
částečně v roce 2021, zbytek v roce 2022.  
 

 
Jednotné oblečení pro zaměstnance, přímo na akci „Den otevřených dveří“ 
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Jednotné oblečení pro zaměstnance 

 
 

2.9 Pohledávky 
K datu uzávěrky evidujeme pouze krátkodobé pohledávky ve výši 4 215 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 65 
tis. Kč (zároveň se jedná o nedobytnou pohledávku).  
Všechny pohledávky po 30 dnech splatnosti aktivně řešíme. 
Podrobnosti, vč. soupisu nedobytných pohledávek dle dlužníků, jsou uvedeny v příloze (EKO002). 
 

2.10 Závazky 
Objem závazků (mimo mzdové) dosáhl k 31. 12. 2021 částky 6 395 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 2,1 tis. 
Kč ve lhůtě do 30 dnů. Z celkové částky 3 600 tis. Kč jsou dlouhodobé závazky (předfinancování projektů). 
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). 
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2.11 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). 

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 na vstupu, součást ceny (osv. DPH) 4,57 0,00 0,00

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

Cena hlavního jídla pro danou skupinu strávníků 35,00 25,00 80,00

Mzdové a režijní náklady 30,13

DPH 10% 2,50

Jednotkové náklady zaměstnavatele na závodní stravování 32,63

Celková cena oběda 63,06
 

Tabulka 26: 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). 
Z FKSP byly v roce 2021 poskytnuty příspěvky na stravování zaměstnanců ve výši 138,65 tis. Kč. 

 

2.12 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Organizace splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením2 na celkovém počtu zaměstnanců.  
Odvod do státního rozpočtu nebyl stanoven. 
 

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením Ukazatel Jednotka 

Počet zaměstnanců celkem 75,74 osob 

Z toho povinný podíl 4% 3,02 osob 

Plnění povinnosti zaměstnáním 4,08 osob 

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

Součet 4,08 osob 

Odvod do státního rozpočtu za  0,00 osob 

Vypočtená výše odvodu 0,00 Kč 

Tabulka 27: Výpočet odvodu za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

 
2 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 2021 nebyly vykonány kontroly ČŠI. 
V roce 2021 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 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:   

31.3.2022 Ing. Daniel Tesařík 
podpis 

 

 

 

Výroční zprávu schválil:   

31.3.2022 Ing. Josef Vondál 
podpis 

  

 
následuje soupis příloh 

 


