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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY 
Název dle zřizovací listiny 
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 

Adresa 
Kavalcova 814/1, 792 01  Bruntál 

Kontaktní údaje 
http://www.spsoa.cz 
E-mail: info@spsoa.cz 
Tel.: +420 555 559 711 
Fax.: +420 555 559 720 
Identifikátor datových schránek: 8edfci5 

Právní forma 
Příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení a identifikační číslo organizace 
IZO: 600 016 170  
IČO: 00 601 322 

Plátce DPH 
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace je od dne 1. 7. 2013 
plátcem DPH. DIČ: CZ 00601322 

Součásti školy 
 

Název součásti Cílová kapacita IZO Obec 
Střední škola  600 000 601 322 Bruntál 
Domov mládeže 120 102 856 656 Bruntál 
Školní jídelna 650 102 868 450 Bruntál 

 
 

Datum poslední provedené aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení 
S účinností od 1. 9. 2018 č. j. MSK 154820/2017 

Zřizovatel školy  
Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČ: 70 890 692 

Údaje o vedení školy 
Ředitel organizace - ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby 
Ing. Jan Meca (od 1. 8. 2016) 
 

Organizační struktura organizace platná od 1. 10. 2020 
Organizační struktura je popsána v samostatné příloze. (Příloha č. 1) 
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Domov mládeže 
Domov mládeže slouží pro žáky všech středních škol na území města Bruntál. K 31. 12. 2020 je zde 
ubytováno 32 žáků (z toho 24 žáků školy). 

Školní jídelna 
Školní jídelna zajišťuje stravování pro dvě střední školy. Mimo naší školu poskytuje stravování 
Všeobecnému a sportovnímu gymnáziu, Bruntál. 

Adresa pro dálkový přístup 
http://www.spsoa.cz 

Údaje o školské radě 
Školská rada při Střední průmyslové škole, Bruntál, příspěvkové organizaci byla zřízena dne 
1. září 2005 na základě zřizovací listiny ŠR/074/2005, která byla vydána na základě usnesení rady 
Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005. Na základě doplňku č. 1 zásad zřizování 
školských rad, který byl schválen usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011 a nabyl účinnosti 
dnem 1. 9. 2011, má školská rada 6 členů, 2 členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva členi byli zvoleni 
jako zástupci za pedagogický sbor a dva členi byli zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé 
žáky. 

Přehled oborů vzdělávání 
Rozhodnutím č. j. MSMT-24270/2013 jsou ve školském rejstříku zapsány následující Obory vzdělávání 
a Rámcové vzdělávací programy: 

Vyučované obory k 31. 12. 2020 
18-20-M/01   Informační technologie 
Forma vzdělávání:  denní  
Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   Počítačová technika, Informační systémy 
23-45-M/01   Dopravní prostředky 
Forma vzdělávání:  denní  
Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   Silniční doprava 
23-41-M/01   Strojírenství 
Forma vzdělávání:  denní  
Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   CAD CAM technologie 
63-41-M/02   Obchodní akademie 
Forma vzdělávání:  denní  
Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   Obchodní akademie 
 

Nevyučované obory 
26-41-M/01   Elektrotechnika 
Forma vzdělávání:  dálkové  
Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   Průmyslová komunikace 
41-41-M/01   Agropodnikání 
Forma vzdělávání:  denní  
délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   Agropodnikání 
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63-41-M/02   Obchodní akademie 
Forma vzdělávání:  dálková  
Délka vzdělávání:  5 roků 0 měsíců 
Název ŠVP:   Obchodní akademie 
63-41-M/02   Ekonomické lyceum 
Forma vzdělávání:  denní  
Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 
Název ŠVP:   Ekonomické lyceum 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
Pracovníci příspěvkové organizace 

Škola sdružuje tři školská zařízení a jejich činnost zabezpečují pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. 
Škola je v současné době personálně konsolidovaná. Počet zaměstnanců a jejich rozložení odpovídá 
svěřeným úkolům. 
 

Přehled počtu pracovníků 

Pracovníci za celou 
organizaci 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Celkem pedagogů 45 42 40 39 40 44 
Celkem nepedagogů 21 23 22 23 23 24 
Celkem zaměstnanců 66 65 62 62 63 68 

 

 
 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Střední škola 

Pracovníci Střední 
školy 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/20 

Celkem pedagogů 41 39 37 37 38 41 
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z toho 
důchodový věk 
pedagogů 

2 2 2 2 2 1 

z toho 
nekvalifikovaní 
pedagogové 

0 1 2 2 2 3 

z toho asistenti 
pedagoga 

1 1 1 1 1 0 

Celkem nepedagogů 9 9 10 23 11 12 
 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Domov mládeže 

Pracovníci Domova mládeže 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Celkem pedagogů – vychovatelé 4 3 3 2 2 3 

z toho částečný úvazek u 
pedagogů 

0 0 0 0 0 1 

z toho důchodový věk 
pedagogů 

0 0 0 0 0 0 

z toho nekvalifikovaní 
pedagogové 

0 0 0 0 0 0 

Celkem nepedagogů 3 3 3 3 3 3 
 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Jídelna 

Pracovníci Školní jídelny 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Celkem nepedagogů 9 10 9 9 9 9 

 
Vyhodnocení personálního zajištění provozu školy 

Škola se v současné době nachází po personální stránce v konsolidované situaci. Po optimalizaci školy 
v roce 2013 a následném počtu žáků lze předpokládat, že počet žáků školy se ustálí okolo 350-ti žáků. 
Personální situace je i vzhledem k změně financování regionálního školství konsolidovaná. Škola 
významnou část svých potřeb financuje z doplňkové činnosti a dalších zdrojů jako jsou projekty 
z mezinárodních zdrojů.  
Na základě změny financování regionálního školství došlo k nárůstu počtu pedagogických pracovníků 
od 24. 8. 2020 o 2 vyučující. 
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B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA 
ORGANIZACE ZŘÍZENA 
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace je prioritně zřízena 
pro uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků. Dále organizace plní úkoly ve vztahu zajištění služeb 
ubytování na domově mládeže a školního stravování. Ubytování žáků na domově mládeže škola 
zajišťuje pro všechny střední školy zřizované Moravskoslezským krajem na území města Bruntál. Škola 
dále zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, 
příspěvkové organizace.  

Plnění cílů bylo v roce 2020 značně poznamenáno pandemií COVID-19. Pandemie zasáhla všechny 
činnosti školy bez výjimky a měla zásadní dopad na její fungování. Vzhledem k okolnostem se škole 
podařilo zajistit fungování i za ztížených podmínek. Pokud lze plnění cílů objektivně vyhodnotit, lze 
konstatovat, že škola úspěšně v rámci definovaných mantinelů plnit své úkoly ve všech oblastech. 

Příčinou úspěšného zvládnutí úkolů považuje škola vysoký stupeň digitalizace procesů, kvalitní IT 
vybavení a konektivitu školy k internetu. Robustní IT infrastrukturu škola vybudovala před příchodem 
pandemie. 

Škola díky integraci několika agend a zavedeného Identity management systému (IDM), byla od počátku 
pandemie schopna elektronicky nebo prostřednictvím vlastní SMS brány komunikovat jak s žáky, tak se 
zaměstnanci. Nastavené, spolehlivé a funkční komunikační nástroje zajistili dobrou informovanost 
všech zúčastněných. Struktura elektronických agend je uvedena na obrázku níže. 

 

Škola zajišťuje elektronicky veškeré agendy nutné pro chod školy. Zejména se jedna o IS VEMA (mzdy, 
personalistika, účetnictví, majetek), Croseus (finanční kontrola podle zákona 320/2001 Sb) 
a v neposlední řadě platformu O365. Bez problém tak byl možný přechod zaměstnanců na home-office. 
V kontextu pandemie je nutné poznamenat, že i přes veškeré úsilí, klesla efektivita práce a plnění velké 
části zadaných úkolů trvalo déle.  

Ve škole nedošlo k šíření nákazy COVID-19. Výskyty nakažených byly ojedinělé. 
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Výchovně vzdělávací činnost 
Zejména výchovně vzdělávací činnost byla poznamenána nejvíce. Jak již bylo zmíněno výše díky již 
zavedenému IDM a jeho integraci s prostředím O365 a systémem Bakaláři mohla škola rychle zahájit 
online výuku. Online výuka byla zahájena čtyři pracovní dny po otevření školy. Výuka ve škole probíhala 
podle stálého rozvrhu. Pro zajištění online výuky bylo nutné pořídit jen minimum IT vybavení. Škola 
aktivně komunikovala s žáky a pomáhala jim se zajištěním přístupu k výuce. Vzhledem k rozsahu, byla 
pomoc žákům v této oblasti bagatelní. 

Před zahájením online výuky proběhlo dotazníkové šetření, které ověřilo připravenost na online výuku. 

Online výuka probíhala s přerušeními téměř 7 měsíců. Online výuka byla průběžně monitorována. 
Monitorování probíhalo jak v prostředí MS Teams. Z přiložené statistiky je od 8. března do 5. května je 
patrný rozsah výuky. Výuky se denně účastnilo téměř 400 uživatelů. Účast v online výuce dosahovala 
téměř 98%, což jsou v zásadě lepší výsledky než v průběhu normální výuky. 

 

 
Do online prostředí se přesunuli také další činnosti, které souvisí s výukou. Online probíhalo například 
setkání školního parlamentu nebo třídní schůzky. 
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Doplňková činnost 
Škola dále plní úkoly související s doplňkovou činností. Doplňková činnost a její rozvoj se významně 
podílí na hospodaření školy a přispívá k diverzifikaci zdrojů potřebných pro rozvoj školy.  

Nejvýznamnější část zdrojů v doplňkové činnosti v roce 2020 byla činnost ve školní jídelně. Tím, že o 
prázdninách nebyla vyhlášená epidemie, tak část finančních zdrojů se nám podařila získat i z pronájmů 
sportovišť a domova mládeže 

V omezené míře jsme pokračovali na zakázce s Úřadem práce České republiky - Krajská pobočka 
v Ostravě rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VI“, ev. č. VVZ Z2018-012945 části č. 42. Škola pro 
Úřad práce zajišťuje kurzy na řidičská oprávnění sk. C, C+E, profesní průkaz pro oblast Bruntál. 
Rekvalifikace jsou prováděny na základě rámcové dohody o realizaci rekvalifikace. Doba trvání 
smluvního vztahu je ve smlouvě dohodnuta do roku 2022. 

Škola dále v rámci doplňkové činnosti zkvalitňuje služby poskytované ve školním bufetu, který současně 
slouží jako pracoviště praxe pro žáky Obchodní akademie. 

V rámci doplňkové činnosti jsou získávány zdroje i z činnosti školních dílen. 

Projektová činnost 
V rámci projektové činnosti škola pokračuje v realizaci projektu TECHNIKA BEZ HRANIC 
(CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666) s celkovým rozpočtem 1 518 249 EUR a podílem školy ve výši 
832 322 EUR. Projekt je financován z programu Interreg CZ-PL. Projekt je zaměřen na vytvoření 
podmínek pro výuku Průmyslu 4.0. Škola díky projektu získá novou laboratoř pro Průmysl 4.0 a zajistí 
vzdělání v této oblasti pro 180 žáků v ČR i v zahraničí. Projekt je svým rozsahem největším projektem 
v novodobé historii školy. 

Dalším projektem, ve kterém pokračujeme v roce 2020 je projekt s názvem Moderní škola III. 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014395) v částce 1 498 300,- Kč. Tento projekt je financován 
z operačního programu OPVVV. Projekt je zaměřený na spolupráci školy se zaměstnavateli, na 
kariérové poradenství, ale také na stáže učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v 
podnicích a firmách a přítomnost odborníka z praxe ve výuce. 

Novým projektem v roce 2020 je projekt Síť školních podnikatelských inkubátorů 
(CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222) s celkovým rozpočtem 1 808 070,51 EUR a podílem školy ve 
výši 498 582,36 EUR. Projekt je financován z programu Interreg V-A CZ-PL. Hlavním příjemcem dotace 
je Město Bruntál. Primárním cílem projektu je zvýšení podnikatelských dovedností žáků všech 
zapojených škol, které povedou ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na společném trhu práce. Pro tento 
záměr budujeme v prostorách školy Podnikatelský inkubátor, místnost, která bude vybavena vším 
potřebným k uplatnění na trhu práce, včetně odborných konzultacích. 

Škola dále získala zdroje v rámci programu Erasmus+ pro projekt s názvem Naše budoucnost 2 (2020-
1-CZ01-KA102-077226). Pro projekt škola získala částku 69 086 EUR. Díky účasti v projektu škola vyšle 
do zahraničí 20 žáků oboru IT a OA. 

Jednotlivé strategické úkoly za rok 2020 
I v oblasti plnění jednotlivých strategických úkolů muselo dojít k přehodnocení a operativně využít 
dostupné zdroje pro zajištění hygienických standardů a úpravu provozů školy v době pandemie COVID-
19. 
Spolupráce s MSIC a.s. 
Jediný rozvojový cíl, který se podařilo v roce 2020 z větší části naplnit byla spolupráce 
s Moravskoslezským inovačním centrem v Ostravě. Škola díky spolupráci na projektu TPA získala 
možnost zajistit vývoj inovativního vzdělávacího obsahu, který mohla sama využít ve výuce. Konkrétně 
se jednalo o vzdělávací obsah v oblastech: 

• Inteligentní dům 
• Převodovky 
• Pneumatika 
• Motory 
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• Automatizace 
Pro lepší ilustraci výsledků spolupráce je možno shlédnout následující video. 
 
Propagace školy na veřejnosti 
Zcela novým cílem pro rok 2020 byla změna v komunikaci školy na veřejnosti. Nutně vzhledem 
k okolnostem došlo k revizi stávajících komunikačních nástrojů a jejich efektivitě. Škola rozdělila svou 
marketingovou strategii na dvě části. První část je vlastní komunikace s posílením online nástrojů. Škola 
začala aktivněji využívat sociální sítě. Jedná se o facebook, Instagram a twitter. Současně spustila 
náborovou kampaň Bav se a studuj! Informace o kampani jsou dostupné na microsite 
www.bavseastuduj.cz. 

 
 
Novinkou pro rok 2020 je spolupráce na propagaci středního školství se Střední školou služeb, 
Všeobecným a sportovním gymnáziem Bruntál a Městem Bruntál, která tvořila druhou část komunikace 
s veřejností. Škola jako iniciovala společný postup v propagaci středoškolského studia v Bruntále. Pro 
spolupráci se podařilo získat prostředky od místních firem, které přispěli na společnou kampaň částkou 
cca 0,5 mil. Kč. Bez přispění firem, by nebylo možné kampaň realizovat. Bližší informace o spolupráci 
je možné získat na stránkách www.3strednibruntal.cz. V rámci kampaně probíhala online reklama, 
reklama v rádiu nebo soutěž se 3 střední Bruntál. V rámci kampaně vznikl také videoklip propagující 
studium na středních školách v Bruntále.  

https://www.youtube.com/watch?v=oCZcwAB_nqY
http://www.bavseastuduj.cz/
http://www.3strednibruntal.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=X8aJDyPFwOI
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Protiepidemické opatření 
Škola v návaznosti na průběh pandemie koncepčně připravovalo prostory pro návrat žáků k prezenční 
výuce. Nově byly na vhodných místech rozmístěny dávkovače s dezinfekčními prostředky. Nově byly 
změněna strategie nákupů čistících a dezinfekčních prostředků a vytvořeny rezervní skladové zásoby. 
Škola nově vybavila WC rychlovysoušeči s UV sterilizací. Po konzultaci s KHS byly zrušeny papírové 
ubrousky jako možný zdroj přenosu nákazy. 
V prostorách, kde dochází ke styku zaměstnanců s žáky (výdejní okna v jídelně a v recepci) bylo 
doplněno zasklení. 
Velmi problematické bylo zajištění dezinfekce prostor po výuce, kde vzhledem k charakteru vybavení 
nebylo možné aplikovat dezinfekci postřikem. Zejména se jedná o prostory školních dílen. Především 
tyto prostory byly dezinfikovány za pomocí pořízených velkokapacitních vyvíječů ozónu. 
Průběžně byla ve škole též prováděna plošná dezinfekce postřikem. 

 
Výroba ochranných pomůcek  
V průběhu pandemie škola využila své volné výrobní i lidské kapacity pro výrobu plastových ochranných 
štítí a šití roušek. Díky dostupnému vybavení ve škole jsme mohli bez pomoci zajistit kompletní výrobu 
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štítů. Části štítů byli tisknuty v laboratoři pro 3D tisk a čelní část štítů gravírována na laserové 
gravírovačce. Na domově mládeže byla zřízena improvizovaná šicí dílna. Je nutné zhodnotit velmi 
pozitivní přístup všech zaměstnanců organizace a ochotu pomoci v krizové situaci. Díky dobré 
spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Bruntál a jejími členy se podařilo zajistit také významnou 
část financí na výrobu štítů.  
Škola vyrobila v průběhu jarních měsíců přes 2000 štítů a distribuovala je především zdravotníkům 
a prvkům IZS v rámci celého okresu Bruntál. 
Aktivita školy byla velmi pozitivně hodnocena jak uvedenými skupinami, tak veřejností a přispěla ke 
zlepšení vnímání školy a její komunitní funkce v rámci okresu Bruntál. 

 

 

Laboratoř pro průmysl 4.0 
Pandemie významně poznamenala také investiční činnost školy hrazenou z projektů. Jedná se 
především o mezinárodní projekty. Uzavřené hranice a omezené možnosti komunikace poznamenali 
především projekt Technika bez hranic, kde nebylo možné v roce 2020 naplnit očekávané cíle. Podařilo 
se pouze dokončit stavbu laboratoře, pořídit IT vybavení a nábytek. Naplnění dílčích cílů tak bylo 
přesunuto na rok 2021. 
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Studijní oddělení 
I v roce 2020, kdy otevření školy bylo ovlivněno pandemií Studijní oddělení bylo v provozu a poskytovalo 
služby jak studentům, tak jejich rodičům. Převážná komunikace byla telefonicky, nebo emailem a 
žadatelé si potřebné dokumenty vyzvedli na podatelně školy. Na studijním oddělení jsou vystavovány 
různá potvrzení pro studenty. Zřizují se zde studentské karty ISIC, které slouží pro vstup do budovy 
školy a na obědy. Vyřizují se zde opisy vysvědčení a veškerá agenda spojená s přijímacím řízením na 
školu. 

 
 

Školní bufet 
Také školní bufet byl poznamenaný pandemií. Od března 2020 byl bufet otevřený převážně jen pro 
zaměstnance školy. 

 

Spolupráce se sociálními partnery 
Spolupráce se sociálními partnery probíhala ve velmi redukované podobě. Lze konstatovat, že na straně 
partnerů nebyly dostupné dostatečné lidské kapacity pro pokračování spolupráce a díky 
epidemiologickým opatřením probíhala z velké části spíše formálně. Mimo uvedených výjimek 
spojených s vývojem vzdělávacích materiálů MSIC a. s. a spolupráce v rámci kampaně 3 střední Bruntál 
a výrobě ochranných pomůcek spolupráce ve standardním rozsahu neprobíhala. 
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C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
1. Výnosy v hlavní činnosti 

 

Státní rozpočet 

UZ33353 – přímé náklady na vzdělávání – kraje 

Prostředky na platy     26 873 439,00 Kč 

Ostatní osobní náklady    138 000,00 Kč 

Zákonné odvody         9 129 853,00 Kč 

FKSP                              537 469,00 Kč 

Přímý ONIV                   218 632,00 Kč 
 
Prostředky nebyly zcela vyčerpány ve výši 26 349,- Kč. Prostředky byly vyúčtovány a vráceny na účet 
poskytovatele v rámci vyúčtování se státním rozpočtem. 
 
UZ33038 – RP Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2019/2020 
 - Excelence středních škol 2019 

Prostředky na platy                21 907,00 Kč 

Zákonné odvody                    7 405,00 Kč 

FKSP                                            438,00 Kč 
 
Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení. 
 
UZ33160 – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ, konzervatoří a studentů VOŠ 
na rok 2020 (leden - červen 2020) 
 

Přímý ONIV                   7 159,00 Kč 
 
Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení 
 
UZ33079 – RP "Podpora financování přímé ped. činnosti učitelů do nároku PHmax v MŠ, ZŠ, SŠ 
a konzervatořích", modul C 

Prostředky na platy                131 522,00 Kč 

Zákonné odvody                    44 455,00 Kč 

FKSP                                            2 630,00 Kč 
 
Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení 
 
UZ33063 – Účelové prostředky na projekt „Šablony‘ 
                  Poskytnuto v roce 2019                                            1 494 453,00 Kč 
 
Poskytnuté příspěvky byly vyčerpány v roce 2020 ve výši 469 382,94 Kč, zbylá částka bude čerpána 
v roce 2021. 
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Příspěvky a dotace MŠMT celkem:        
Poskytnuto  38 530 322,00  Kč 
Využito  38 034 590,06  Kč 
 

Rozpočet zřizovatele 

 

UZ1 – provozní náklady   8 659 000,00  Kč 
Dotace byla zcela vyčerpána a použita dle určení. 
 
UZ205 – Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku        1 815 000,00 Kč 
Poskytnuté prostředky byly použity na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Dotace byla zcela vyčerpána. 
  
UZ136 – Program YES I DO                                                       85 000,00 Kč 
 
Dotace byla  vyčerpána  a použita dle způsobu určení ve výši 82 134,37 Kč, zbylá částka bude čerpána 
v roce 2021. 
 
UZ145 – Účelové  prostředky na výdaje spojené se zapojením do programu DoffE    15 000,00 Kč 
Dotace byla vyčerpána a použita dle určení ve výši 5 200,00 Kč, zbylá část bude použita v roce 2021. 
 
UZ137 – Účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích                                                                                                    
180 000,00 Kč 
Dotace byla vyčerpána a použita dle určení ve výši 78 600,00 Kč, zbylá část bude použita v roce 2021. 
 
UZ 110117051 – Účelové prostředky na projekt OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko na 
projekt „Technika bez hranic“     35 834,45 Kč 
Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 
 
UZ 110595113 – Účelové prostředky na projekt OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko na 
projekt „Technika bez hranic“    671 618,06 Kč 
Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 
 
UZ 110595823 – Účelové prostředky na projekt OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko na 
projekt „Technika bez hranic“    149 795,26 Kč 
Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 
 
UZ 206 – Účelový příspěvek na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce „Modernizace 
ICT a metodická podpora v oblasti ICT – PO MSK“  30 000,00 Kč 
Prostředky nebyly vyčerpány, budou čerpány v roce 2021.  
 
Příspěvky a dotace od zřizovatele:        
Poskytnuto    12 021 042,82  Kč  
Využito              11 877 977,46 Kč 
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Jiné zdroje 

 
V roce 2020 obdržela škola pachtovné dle smlouvy o pachtu pozemků ve výši 22 000 Kč. 
 
Čerpání fondů – Prostředky fondu odměn byly v roce 2020 využity ve výši 421,00 Kč.  
 

2. Náklady v hlavní činnosti 
Celkové náklady v hlavní činnosti činily                              56 548 830,83 Kč 
Účet 501 – spotřeba materiálu                                                    2 442 220,94 Kč 
Nejvyšší náklady na spotřebu materiálu tvoří nákup potravin. 
 
Účet 502 – spotřeba energií                                                        1 482 310,07 Kč 
Náklady na spotřebu energií jsou v porovnání s předcházejícím rokem stejné. Náklady jsou účtovány 
s kráceným DPH. 
 
Účet 511 – opravy a údržba                                                       2 671 327,69 Kč 
Náklady na opravy a údržby byly v souvislosti s rekonstrukcí tříd, opravy obráběcích strojů v dílnách, 
oprava v kuchyni. 
 
Účet 512 – cestovné                                                                   31 049,00 Kč 
Cestovné bylo vypláceno v souvislosti se služebními cestami zaměstnanců zejména na školení a 
workshopy. 
 
Účet 518 – služby                                                                       2 090 871,42  Kč 
Prostředky byly využity na běžné provozní služby.  
 
Účet 551 – odpisy                                                                   4 881 335,00 Kč. 
Výše odpisů majetku pořízeného z investičních transferů činila  2 992 578,00 Kč.  
 
Nejvyšší náklady organizace tvoří mzdové náklady, které jsou hrazeny převážně z prostředků na platy.  
 

3. Výsledek hospodaření 
 
Výsledek hospodaření za rok 2020   20 254,63 Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti    -427 731,34 Kč 
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti                                   447 985,97 Kč 

 
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti je výsledkem rozšíření doplňkové činnosti, pořádáním 
akreditovaných kurzů a pronájmem majetku, provozem tělocvičen. 
 

Návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace 

Z částky 20 254,63 Kč navrhujeme rozdělit finance následovně: 
do fondu odměn 0 Kč 
do rezervního fondu  20 254,63 Kč 
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4. Mzdové náklady  
Celkový objem prostředků na platy ze státního rozpočtu byl v roce 2020 27 027 tis. Kč. Rozdíly ve 
mzdových nákladech mezi roky 2017, 2018, 2019 a 2020 jsou uvedeny v tabulce. 
 2017 2018                            2019 2020 
Přepočtený počet 
zaměstnanců ze státního 
rozpočtu 

56,954 55,673                       57,503 59,4142 

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců 

58,819 59,473                       59,497 63,5279 

Průměrný plat 
pedagogického 
pracovníka 

29 023,- Kč 33 408,- Kč      31 953,-Kč 37 966,- Kč 

Průměrný plat 
nepedagogického 
pracovníka 

17 310,- Kč 19 121,- Kč     19 300,- Kč 24 239,- Kč 

Průměrný plat všech 
zaměstnanců 

24 576,- Kč 27 971,- Kč     28 761,- Kč 33 121,- Kč 

 

 
 
Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách v roce 2020 

• Zahraniční pracovní cesta 2x Polsko, Prudnik, 2 zaměstnanci 
• Zahraniční pracovní cesta Londýn, 1 zaměstnanec 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pedagog 26236 25878 24943 26110 26749 27247 29483 29023 33408 31953 37966
Nepedagog 15416 14119 15952 14468 14976 15354 14727 17310 19121 19300 24239
Všichni zam. 22871 21994 23987 22199 22939 23213 23964 24576 27971 28761 33121
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• Zahraniční pracovní cesta Slovensko, Ivanka Pri Dunaji, 1 zaměstnanec a žáci  
 

5. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 
Účet 502 – díky zavedené podružného měření a příhodných klimatických podmínek se nezvyšují 
náklady na vytápění 
Účet 511 – provádění průběžných oprav svěřeného majetku 
Účet 512 – cestovné na školení, kurzy, workshopy 
Účet 518 – na běžné provozní služby. 
 

6. Péče o spravovaný majetek 
Informace o nemovitém majetku ve správě organizace 

Organizace hospodaří se svěřeným majetkem, ke kterému má vlastnické právo Moravskoslezský kraj. 
Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnictví 1763 v katastrálním území 613169 Bruntál – město. 
 

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku 

Údržba areálu školy činila v roce 2020 celkem 2 671 327,69 Kč 
V roce 2020 proběhly rekonstrukce tříd, opravy obráběcích strojů v dílnách, oprava v kuchyni. V budově 
školy byla vybudována v rámci projektu Školní podnikatelské inkubátory nová učebna. 
Další náklady jsou tvořeny běžnými opravami především výmalbou, opravami podlah v prostorách 
školy, školní jídelny a domova mládeže.  
 

Informace o pojištění svěřeného majetku a o pojistných událostech 

Majetek je pojištěn od 1. 1. 2008 v rozsahu požadavků Moravskoslezského kraje na základě „Projektu 
pojištění majetku Moravskoslezského kraje“. 
 

Pojistné události v roce 2020 

V roce 2020 škola řešila pojistnou událost s celkovou škodou 2 946,- Kč.  
• Poškození vozíku na nářadí při výuce 2 946,-Kč 

 

Informace o inventarizaci majetku 

• Inventarizace byla v roce 2020 provedena na základě příkazu ředitele školy v souladu 
s vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

• Veškeré hospodářské prostředky jsou doloženy inventurními soupisy, které jsou uloženy a 
dokladovány ve složce: Dokladová a fyzická inventarizace 2020. Při kontrole fyzických a 
dokladových stavů nebyly zjištěny rozdíly. 

• Dílčí inventarizační komise neshledaly žádné jiné inventarizační rozdíly. 
• Fyzická i dokladová inventura proběhla v souladu s příkazem ředitele školy, bez závad. 
• Dílčí inventarizační komise vyhotovily zápisy o provedené inventuře a předaly je ústřední 

inventarizační komisi, která sestavila závěrečnou inventarizační zprávu provedenou ke dni   
• ředitelem příspěvkové organizace. 

 
Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku 

Na základě smlouvy jsou pronajímány prostory garáží v areálu školy Kavalcova za cenu 12 388,- 
Kč/měsíčně. 
 
Na základě smlouvy je pronajímán byt školníka v objektu SPŠ a OA, za cenu 3 315,- Kč měsíčně. 
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Na základě smluv jsou pronajímány tělocvičny na budově SPŠ a OA Kavalcova za cenu od 50,- Kč do 
350,- Kč za hodinu, dle platného ceníku. 
Uvedené hodnoty nájemného jsou částky bez energií a služeb, dle platných kalkulací. 

7. Doplňková činnost (DČ) 
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve zřizovací listině organizace. 

1. Pořádání rekvalifikačních kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 
2. Ubytovací služby 
3. Hostinská činnost 
4. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 
5. Provozování autoškoly 
6. Měření emisí 
7. Pronájem majetku 
8. Kopírovací práce 
9. Obchodní činnost včetně zprostředkování 
10. Zemědělství a prodej výpěstků 
11. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
12. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
13. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
14. Zámečnictví 
15. Obráběčství 
16. Opravy silničních vozidel 

 
Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou účtovány na účty analytické evidence doplňkové činnosti, 
okruhy jsou odlišeny střediskem činnosti. 
V roce 2020 činily náklady DČ celkem 1 943 407,34 Kč. Výnosy činily 2 391 393,31 Kč. Hospodářský 
výsledek doplňkové činnosti celkem 447 985,97 Kč. 
 
Pořádání kurzů a autoškoly – účtováno středisko 1403 a 3111 
V roce 2019 byly pořádány akreditované rekvalifikační kurzy autoškoly pro úřad práce.  
Výnosy z kurzů ve výši 333 977 Kč. Náklady 129 169,82 Kč. HV 204 807,18 Kč. Většinu nákladů tvoří 
mzdové prostředky, opravy a údržby vozového parku a výukový materiál. 
 
Ubytování – účtováno středisko 3112 
Na domově mládeže proběhlo ubytování cizích osob, výnosy činily 86 586,16 Kč, náklady činily 2 559,57  
Kč, byly použity na mzdy a odvody mezd, úklidové prostředky. HV 84 026,59 Kč. 
 
Stravování zaměstnanců školy, cizích strávníků – účtováno středisko 2400 
Výnosy za stravování ve výši 983 681,58 Kč. V jídelně školy se stravují zaměstnanci Gymnázia Bruntál 
a cizí strávníci bruntálských firem. Náklady na stravování jsou tvořeny dle kalkulací a přeúčtovány 
z hlavní činnosti do doplňkové. 
Náklady ve výši 927 798,35 Kč byly tvořeny převážně spotřebou potravin a mzdovými náklady.  
HV 55 883,23 Kč. 
 
Pronájmy majetku – účtováno středisko 3114 
Organizace pronajímá části nemovitého majetku.  Jedná se o  byty, nebytové prostory, garáže a učebny. 
Celkové výnosy za pronájmy činily 234 660,33 Kč. 
Největší podíl na nákladech ve výši 15 411,77 Kč, opravy a udržování majetku, kancelářské potřeby, 
údržba, revize a likvidace odpadů. Náklady jsou tvořeny dle kalkulací HV 219 248,56 Kč. 
 
Provoz autoservisu – účtováno středisko 3118 
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Organizace v roce 2019 obnovila na podzim provoz autoservisu. Jedná se především o přezouvání 
pneumatik a drobné opravy vozidel. Celkové výnosy činily 3 562,01 Kč. Nejvyšší podíl v nákladech činí 
odpisy používaného majetku, náklady na opravy a mzdové prostředky. Náklady jsou tvořeny na základě 
kalkulací. Náklady z činnosti byly 713,13 Kč. HV 2 848,88 Kč. 
 
Pronájmy tělocvičen – účtováno středisko 1408 
Organizace pronajímá tělocvičny k pořádání sportovních akcí i jednotlivcům pro sportovní využití.  
Celkové výnosy za pronájmy činily 185 329,46 Kč. Náklady 62 713,08 Kč. HV 122 616,38 Kč. Tělocvičny 
byly pronajímány v roce 2020 celoročně mimo měsíc červenec, a pokud byl vládou vyhlášen nouzový 
stav. 
 
Provoz bufetu – účtováno středisko 1410 
Organizace provozuje pro své žáky a zaměstnance školní bufet. Tržby činily 291 542,41 Kč, náklady 
spojené s provozem bufetu, zejména nákup zboží, mzdy a provozní režie činily 233 232,86 Kč, celkový 
HV činil 58 309,55 Kč.   
 

Investiční fond 

Stav k 1.1.2020                                                                              1 483,95 tis. Kč 
 
Tvorba: 
Tvorba z odpisů                                                                              1 909,41 tis. Kč 
Investiční dotace kraj                                                                         282,96 tis. Kč 
                                                                           
Zdroje fondu celkem:                                                                      3 676,32 tis. Kč 
 
Použití: 
Pořízení a technické zhod. DNM a DHM                                         1 407,94 tis. Kč 
 
Stav Investičního fondu k 31.12.2020                                         2 268,38 tis. Kč 
 
Blokované zdroje investičního fondu: 
 
 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 

Stav k 1.1.2020                                                                               209,25 tis. Kč 
Převod ze zlepšeného HV                                                               12,00 tis. Kč 
Stav k 31.12.2020                                                                           221,25 tis. Kč 
 

Rezervní fond z ostatních titulů 

Stav k 1.1.2020                                                                                67,76 tis. Kč 
Tvorba:                                                                                            74,00 tis. Kč 
Čerpání: 
Stav k 31.12.2020                                                                            141,76 tis. Kč 
Rezervní fond z ostatních titulů 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl využíván v souladu s rozpočtem fondu pro rok 2020. 
Stav k 1.1.2020                                                                                235,51 tis. Kč 
Tvorba: 
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Základní příděl 2%                                                                          564,87 tis. Kč 
Čerpání: 
Stravování                                                                                         96,82 tis. Kč 
Rekreace                                                                                             9,29 tis. Kč                                                                                
Tělovýchova a kultura                                                                       180,00 tis. Kč 
Příspěvek na PP                                                                                 33,00 tis. Kč  
Ostatní užití               1,64 tis. Kč  
                                                                                                
 

Stav k 31.12.2020                                                                          668,64 tis. Kč 
 

Fond odměn 

V roce 2020 byl fond odměn použit ve výši 421,- Kč. 
Stav k 1. 1. 2020              343,25 tis. Kč 
Tvorba 
Příděl ze zlepšeného HV                                                                      3,86 tis. Kč 
 
Stav k 31.12.2020                                                                          346,68 tis. Kč 
 

Krytí fondů 

Všechny fondy organizace jsou finančně kryty. 

9. Pohledávky organizace 
Organizace nemá k 31.12 2020 žádnou zásadní pohledávku, která by byla nedobytná.  

10. Závazky organizace 
Všechny závazky jsou krátkodobé, většina se týká mezd za prosinec 2020 a ke dni 12. 1. 2021 jsou již 
vyrovnány. 
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D) VÝSLEDKY KONTROL 
V období 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 – Veřejnosprávní kontrola. 
Výsledky kontrolní činnosti jsou vypsány na Protokolu o kontrole č. j. MSK 72752/2020. 
Kontrolu byly uloženy úkoly k odstranění nebo prevenci nedostatků v následujících oblastech: 

1. Systém finanční kontroly 
2. Inventarizace majetku a závazků  
3. Hospodaření s majetkem, fond investic 
4. Doplňková činnost 

Organizace ve všech výše uvedených oblastech přijala potřebná opatření potřebná k odstranění 
nedostatků nebo prevenci vzniku nedostatků.   
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E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 
O ZAMĚSTNANOSTI 

A. Oznámení 

  Za rok: 2020 Úřad práce: BRUNTÁL 

B. Zaměstnavatel 

  Název:  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková 
organizace 

  IČ: 00601322 

  Sídlo:  Kavalcova 814/1, Bruntál 

C. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 

 1. Zaměstnanců celkem 63,62 osob 

 2. Z toho povinný podíl 4,00% 2,54 osob 

D. Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona 

 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 3,50 osob 

 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 0,00 osob 

 3. Součet  3,50 osob 

E. Odvod do státního rozpočtu podle §81 odst. 2 písm. c) zákona 

 1. Odvod do státního rozpočtu za  0,00 osob 

 2. Vypočtená výše odvodu  (62 947,- Kč x ř. 1) 0 Kč 
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F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB, O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Počet podaných žádostí o informace 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 
Výsledky řízení o sankcích 0 
Další informace vztahující se k zákonu 0 
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G) PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE 
ZPRÁVOU 

Projednání „Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace“ školskou radou 

„Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020“ bude projednána na zasedání 
školské rady 17. března 2021. 

 

Seznámení zaměstnanců se „Zprávou o činnosti a plnění úkolů organizace“ 

Zaměstnanci budou prokazatelným způsobem seznámeni se „Zprávou o činnosti a plnění úkolů 
organizace za rok 2020 na poradě 16. března 2021. Zpráva bude zaměstnancům zaslána interním 
sdělením přes komunikační informační systém školy. 
  



     

NÁZEV DOKUMENTU: ZPRÁVA O ČINNOSTI 2020  KATEGORIE DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
ČÍSLO DOKUMENTU: V04.00  STRANA: 26 Z 26 

H) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 
Způsob zajištění stravování 

Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně. 
 

Kalkulace cen obědů 

Cena oběda pro zaměstnance SPŠ a OA Bruntál 
Kalkulace: 

Cena potravin včetně DPH:  35,00 Kč    
Z toho příspěvek FKSP   9,00 Kč 
Cena celkem                                                         24,00 Kč 
 

Zaměstnanec hradí 24,00 Kč včetně DPH a 9,00 Kč je hrazeno z příspěvku FKSP. Ostatní náklady hradí 
zaměstnavatel. 
 
Cena oběda pro důchodci SPŠ a OA Bruntál 

Kalkulace: 
Cena potravin včetně DPH:    35,00 Kč  
Z toho příspěvek FKSP                                         2,00 Kč 
Cena celkem                                                       33,00 Kč 
 

Důchodce hradí 33,00 Kč včetně DPH a 2,00 Kč je hrazeno z příspěvku FKSP. Ostatní náklady hradí 
zaměstnavatel na základě uzavřené kolektivní smlouvy. 
 
Cena oběda pro zaměstnance Všeobecného a sportovního Gymnázia, Bruntál, příspěvkové 
organizace 

Kalkulace: 
Finanční norma: 30,43 Kč 
Mzdové náklady 25,35 Kč 
Režijní náklady    6,51 Kč 
Zisk   5,89 Kč 
Celkem bez DPH  68,18 Kč 
DPH 10%   6,82 Kč 
Celkem včetně DPH  75,00 Kč 

 
Zajištění stravování v době prázdnin 

V době prázdnin školní jídelna nevaří a zaměstnanci si stravu zajišťují sami v době přestávky na oběd.  
 
 
V Bruntále 15. 3. 2021 
 
 
Ing. Jan MECA 
ředitel organizace 
 
Výroční zpráva byla předložena školské radě dne: 15. 3. 2021 
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