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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) 
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Organizační struktura organizace platná k 31. 12. 2019) 
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Domov mládeže 

Domov mládeže slouží pro žáky všech středních škol na území města Bruntál. V současné době je zde 

ubytováno 42 žáků (z toho 35 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 31.12.2019 

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 

26-41-M/01   Elektrotechnika 

Forma vzdělávání:  dálkové  

Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   Průmyslová komunikace 

 

Nevyučované obory 

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 

Celkem pedagogů 45 42 40 39 40 

Celkem nepedagogů 21 23 22 23 23 

Celkem zaměstnanců 66 65 62 62 63 

 

 

 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Střední škola 

Pracovníci Střední školy 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Celkem pedagogů 41 39 37 37 38 

z toho částečný úvazek u 

pedagogů 

8 10 9 9 14 

z toho důchodový věk 

pedagogů 

2 2 2 2 2 
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z toho nekvalifikovaní 

pedagogové 

0 1 2 2 2 

z toho asistenti pedagoga 1 1 1 1 1 

Celkem nepedagogů 9 9 10 23 11 

 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Domov mládeže 

Pracovníci Domova mládeže 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Celkem pedagogů – vychovatelé 4 3 3 2 2 

z toho částečný úvazek u 

pedagogů 

0 0 0 0 0 

z toho důchodový věk 

pedagogů 

0 0 0 0 0 

z toho nekvalifikovaní 

pedagogové 

0 0 0 0 0 

Celkem nepedagogů 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 

Celkem nepedagogů 9 10 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 1.9.2019 o 6 vyučujícíh. (V tabulce nejsou uvedeni, data v tabulce je uveden stav k 1.1.2019) 

Vzhledem k nárůstu administrativy spojené se studijní agendou bylo ve škole zřízeno studijní oddělení. 
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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.  

Výchovně vzdělávací činnost 

Škola dosahuje ve výchovně vzdělávací činnosti stabilizovaných výsledků. Vzhledem k nastavení kritérií 

přijímacího řízení se dlouhodobě daří získávat do školy lepší žáky. Cílem této strategie je zvýšení 

úspěšnosti žáků při ukončování studia. Škola stanovila obdobně jako v předchozích letech minimální 

početní hranici nutnou pro přijetí ve škole, ve všech oborech vzdělávání. 

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.  

Nejvýznamnějším záměrem v doplňkové činnosti bylo vítězství ve výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku vyhlášenou Úřadem práce České republiky - Krajská pobočka v Ostravě rekvalifikace pro 

Moravskoslezský kraj VI“, ev. č. VVZ Z2018-012945 části č. 42. Škola bude pro Úřad práce zajišťovat 

kurzy na řidičská oprávnění sk. C, C+E, profesní průkaz, oblast Bruntál. Rekvalifikace budou prováděny 

na základě rámcové dohody o realizaci rekvalifikačních kurzů s předpokládanou hodnotou 

8 246 000,- Kč. Doba trvání smluvního vztahu je 4 roky (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. 

Škola dále v rámci své činnosti získává zdroje z pronájmů sportovišť, školní jídelny a domova mládeže. 

V rámci doplňkové činnosti jsou získávány zdroje do rozpočtu z činnosti školních dílen. 

Projektová činnost 

V rámci projektové činnosti škola zahájila 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 

podmínka 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. 

Škola v uvedeném školním roce ukončila realizaci projektu Moderní škola II. 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004484), na který v říjnu 2019 navázala projektem Moderní škola II. 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014395). Oba projekty jsou financovány z operačního programu OPVVV. 

Projekty jsou zaměřeny především na spolupráci školy se zaměstnavateli a na kariérové poradenství. 

Projekty jsou se zjednodušenou formou vykazování.  

Škola dále získala zdroje v rámci programu Erasmus+ pro projekt s názvem Naše budoucnost (2018-1-

CZ01-KA102-047086). Pro projekt škola získala částku 40 934 EUR. Díky účasti v projektu škola vyslala 

do zahraničí 12 žáků oboru IT a OA. 

Jednotlivé strategické úkoly za rok 2019  

Vrátili jsme se z Londýna - Erasmus+ 

V sobotu 2. 3. 2019 se z Londýna vrátila skupina 10 účastníků mobility. Sedm chlapců oboru IT a 3 

dívky oboru OA vykonali 14denní pracovní stáž v různých firmách v Londýně. Bydleli v rodinách, 

pracovali vždy od pondělí do pátku, víkend využili k návštěvě památek a zajímavých míst v Londýně. 

Skupinu doprovázela Mgr. D. Juříčková. 
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Pobyt v Londýně, ubytování a firmy zajišťovala přijímající organizace ADC College London. Vše bylo 

hrazeno z projektu Erasmus+, finance poskytla Národní agentura Dům zahraniční spolupráce. 

Projekt ještě nekončí, dva žáci 3. ročníku (obor OA a IT) pokračují v praxi, vrátí se z Londýna v květnu 

2019. 

Na fotografii jsou účastníci mobility a doprovodná osoba. Fotografie byla pořízena v den, kdy všichni 

obdrželi certifikát zahraniční praxe. Účastníci také obdrželi tzv. Europass mobility. 

Celý pobyt proběhl bez problémů, ve firmách si naše žáky chválili. 

První vodácký kurz 

V tomto týdnu se uskutečnil vodácký kurz školy na řece Moravě. Kurz pro nás zabezpečovala vodácká 

agentura Tydra. Studenti pod profesionálním vedením instruktorů absolvovali základní vodácký výcvik 

na souši i vodě. Řeku Moravu jsme sjížděli čtyři dny z Postřelmova do Litovle a sjeli jsme asi 40 km. 

Sluníčko nám svítilo, voda byla tak akorát, tak když se někdo nedobrovolně vykoupal, moc to nevadilo. 

Spali jsme pod stany, večery trávili u kytary a táboráku, prostě pravá vodácká klasika. Na závěr byl 

"vodní potěr" pasován na vodáky. 

 

Participativní projekt pro žáky školy a školní parlament 

Škola vypsala pro žáky výzvu v participativním projektu s alokací 100 tis. Kč. Tato výzva, určena pro 

aktivní žáky a jejich rodiče, znamenala předložit návrh, který by sloužil všem žákům školy. Záměrem 

této výzvy bylo, aby se kdokoli z vás aktivně zapojil do chodu školy. 

Minulý týden nám žáci prezentovali vítězné projekty. První projekt bude realizovaný během měsíce září 

a října a týká se nákupu Bleeding Kitu, vaku určeného pro záchranu života. Adam Mareta, žák 3.D, nám 

popsal obsah záchranného vaku a vysvětlil nám např. použití škrtidla. Druhou prezentaci přednesly 

žákyně 2.A. Představily nám průběh celého projektu, např. proč chtěly koupit sedací vaky do každé 

třídy, proč vybraly vaky s popruhy, jak vaky objednávaly, jak je fakturovaly. Nakonec nám doporučily, 

co s vaky můžeme dělat a také nás upozornily na to, co s nimi dělat nemáme. Po prezentaci si žáci vaky 

odnesli do svých tříd. 

Velmi děkuji všem, kdo se zúčastnili tohoto prvního ročníků studentských projektů. Věřím, že se mnozí 

z vás příště také zapojí a naše škola bude barevnější, hravější, plná spokojených studentů. 

https://www.spsoa.cz/images/aktuality/big/1407.jpg
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Oslavy 30 výroční od 17. listopadu 1989 

V pátek 15. listopadu 2019 jsme zavzpomínali na 17. listopad 1989. Žáci ve svých třídách zhlédli film 

1989 – Z deníku Ivany A., který on-line zpřístupnila organizace Jeden svět na školách. Při dokumentu 

žáci vyplňovali přichystané pracovní listy. Ty potom s třídními učiteli vyhodnotili a diskutovali o tom, co 

zažívali učitelé v osudovém roce 1989. Z této diskuze vzešlo heslo, které mělo být takovým poselstvím, 

co nám sametová revoluce dala, nebo vzala. Hesla jednotlivých tříd budou vystavena ve 2. patře školy. 

Následně žáci navštívili velmi bohatou expozici, která byla připravena ve školních dílnách. Díky mnohým 

učitelům vznikla zajímavá sbírka. Žáci se mohli seznámit s věcmi z denního života od pionýrského šátku, 

přes vkladní knížku, dobové časopisy a učebnice, hračky až po plynové masky. Nejvíce žáky překvapila 

kvalita toaletního papíru. Divili se, co je to za úzký pečicí papír. My, co si jej pamatujeme, tak ještě teď 

nás ta vzpomínka na určitých místech „bolí“.   

Poté pokračovala prezentace, ve které se žáci seznámili s tím, jak probíhal školní rok před sametovou 

revolucí, jak vypadaly třídy, stroje, na kterých se jejich předchůdci učili. Také si mohli přečíst požadavky, 

které sepsali učitelé tehdejší SPŠ v listopadu/prosinci 1989. Na závěr prezentace byla pro žáky 

připravena soutěž, ve které hádali, kdo je na fotografiích. Jednalo se o podobizny současných učitelů z 

let 1984 – 1989. Věřím, že připravená expozice a prezentace mnohé potěšila a pobavila. Velké díky za 

přípravu patří třídám 1. A, 1. B a hlavně děvčatům z 2. A. 

Závěr celodenního workshopu tvořilo vysazení lípy, stromu svobody, v areálu školy. Jakmile byl strom 

zasazen, tak jsme si poslechli hymnu ČR a vnitřně poděkovali studentům, kteří se v listopadu 1989 

postavili tehdejšímu režimu.    

DofE - Vytrvalostí až k mezinárodnímu certifikátu 

rogram DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, 

který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle 

ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a 

dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev 

získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se 

programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 1300 mladých 

lidí a jejich počet stále roste. 

V pondělí 17. 6. převzalo v Brožíkově sále na Staroměstském náměstí v Praze ocenění 8 žáků naší 

školy, kteří úspěšně dokončili Bronzovou úroveň programu DofE. Každý si prožil svoji chvíli nervozity, 

než vyslovili jeho jméno a představili aktivity, které dotyčný plnil. 

https://www.spsoa.cz/images/aktuality/big/1431.jpg
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Uspořádali jsme veletrh maturitních prací 

Na konci měsíce března 2019 proběhl již třetí ročník Veletrhu maturitních prací. Žáci naší školy, 

veřejnost a zástupci místních firem měli možnost se seznámit s činností současných maturantů. 

V rekonstruovaných prostorách dílen proběhla prezentace maturitních prací skoro osmdesáti žáků 

čtvrtých ročníků. Jednotlivé výrobky si mohou prakticky vyzkoušet. Těšit se můžete např. na prezentaci 

e-shopu, projet se na motokoloběžce, seznámit se s vývojem leteckých motorů, nebo probádat 

vizualizaci hradu Sovinec. Novinkou tohoto roku je vytvoření fiktivních kanceláří studentek Obchodní 

akademie. 

 Tak jako v minulých letech i tento rok proběhla volba třech nejlepších maturitních prací z oboru. Každý 

návštěvník obdržel hlasovací lístek, kde si poznamená práce, které jej nejvíce zaujaly, a vhodí do 

hlasovací urny. Poté budou vyhlášeni vítězové, kteří se mohou těšit na zajímavé ceny. Nejzajímavější 

práce postoupily do okresního kola SOČ. 

 

 

Úspěch na KYBER STOČ 2019 

12. 3. 2019 se v Ostravě na Vysoké škole Báňské uskutečnila prestižní krajská soutěž odborných 

středních škol. 

Naši školu reprezentovalo 7 žáků - Tomáš Bánovčán (3.D), Jan Komárek (3.D), Jan Melichar (3.D), 

Ondřej Piska (3.D), Dominik Schrom (3.D), Milan Tkáč (4.D) a Martin Uvíra (3.D). Nejlépe se umístil 

Milan Tkáč, který obsadil se svou prací "Návrh pasivní optické sítě - GPON" vynikající 2. místo v soutěži 

jednotlivců. K úspěchu Milanovi blahopřejeme a děkujeme všem našim soutěžícím studentům za velmi 

odpovědnou reprezentaci naší školy. Konkurence byla v letošním roce vysoká, o to více si vážíme 

výborného výsledku. 

https://www.spsoa.cz/images/aktuality/big/1411.jpg
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Konkurz pro každého 

V pondělí 16. 12. 2019 se uskutečnilo finálové kolo ojedinělého projektu - Konkurz pro každého. V tomto 

kole, kam postoupili nejlepší žáci jednotlivých oborů, je čekal ústní pohovor před komisí, která byla 

složena ze zástupců firem (Benekovterm s. r. o. Horní Benešov, Osram s. r. o. Bruntál,  Městský úřad 

Bruntál, Linaset, a. s. Bruntál, Honeywell Aerospace, s. r. o. Hlubočky, GTP, s. r. o. Bruntál, AL Invest, 

a. s. Břidličná), ředitele SPŠ a OA, zástupce ředitele pro praktické vyučování a učitelů naší školy. Část 

pohovoru probíhala v anglickém jazyce. 

 

Finální lisování v Linasetu a. s.  

Základem akce byl kroužek, kde žáci společně se zaměstnanci firmy Linaset a. s. pracovali na výrobě 

lisovací formy.   

Na začátku byla smělá a velmi pěkná vize toho, že v rámci středečních kroužků žáci navrhnou a vytvoří 

lisovací formu na výrobu škrabky na okna. 

Postupem času ale bylo všem jasné, že si žáci ukousli větší krajíc, než je ve školství reálně proveditelné. 

Realizace projektu narážela na mnohá úskalí, která provázela celý návrh a výrobu - extrémní časová 

náročnost, technické vybavení, poruchovost strojů, nemoci účastníků, vysoká technická obtížnost, učení 

se novým znalostem atd. V určitém bodě se reálně uvažovalo o ukončení tohoto projektu s tím, že je ve 

školských podmínkách neproveditelný. 

Ale poté tato "parta strojařů" opravdu zabrala. Začali fungovat jako na pracovní směně a trávili i celé 

dny na strojní dílně. A také proto naše škola zvládla vyrobit svoji historicky první lisovací formu. 

Na 14denní praxi byla v Linasetu a. s. tato forma zkompletována a proběhla výroba škrabek.  
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Pořídili jsme elektromobil 

Držíme krok s technickým rozvojem společnosti. Díky dotaci Státního fondu životního prostředí České 

republiky a příspěvku zřizovatele, jsme si pořídili nejprodávanější elektromobil v Evropě Nissan Leaf. 

Tento elektromobil je automobil na elektrický pohon, jako zdroj energie využívá baterii, kterou lze nabít 

v nabíjecí stanici. První veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily v celých Jeseníkách byla otevřena v 

areálu naší školy. Tato nabíječka je již v síti dalších nabíjecích stanic, které je možno v ČR navštívit v 

případě potřeby. 

 

Zřídili jsme studijní oddělení 

V roce 2019 bylo nově zřízeno studijní oddělení, které je zaměřeno na služby jak studentům tak jejich 

rodičům. 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. 

Rozšíření služeb ve školním bufetu 

Ve školním bufetu byly letos rozšířeny služby pro studenty a zaměstnance školy. V současné době mají 

možnost platit jak hotově, tak pomocí platební karty. Služba se stala mezi žáky i ostatními zákazníky 

velmi oblíbená. Byly navázány kontakty s novými dodavateli a tím byla rozšířena nabídka sortimentu v 

bufetu. Jednou z novinek, která se těší velké oblibě, je čerstvé rozpékané pečivo. K dostání jsou 

croissany, koláčky různého druhu a slané pečivo. 
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Spolupráce se sociálními partnery 

Podařilo se nám také navázat užší vztahy s okolními středními školami. Zaměstnanci jednotlivých škol 

spolu komunikují a pomáhají si navzájem při řešení různých otázek týkajících se provozu školy. Jedná 

se jak otázky ekonomické, tak provozu dílen, školní jídelny či domova mládeže. V roce 2019 proběhlo 

výjezdní setkání s kolegy ze školy SPŠ a OA v Uherském Brodu. 

Škola dále intenzivně spolupracuje s Moravskoslezským inovačním centrem na přípravě strategického 

projektu Moravskoslezského kraje: Technologická a podnikatelská akademie. 

 

Další informace o plnění úkolů jsou podrobněji zpracovány v dokumentu: Výroční zpráva o činnosti školy 

2018 – 2019. 
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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     21 116 051,00 Kč 

Ostatní osobní náklady    106 000,00 Kč 

Zákonné odvody         7 215 160,00 Kč 

FKSP                              422 322,00 Kč 

Přímý ONIV                   277 276,00 Kč 

 

Prostředky byly vyčerpány a použity dle stanovených podmínek. 

 

UZ33034 – RP “Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou“ 

Prostředky na platy              30 900,00 Kč 

Zákonné odvody                  10 444,00 Kč 

FKSP                                       618,00 Kč 

Provozní náklady                       11 400,00 Kč 

 

Prostředky nebyly zcela vyčerpány ve výši 3 009,00 Kč. Prostředky byly vyúčtovány a vráceny na účet 

poskytovatele v rámci vyúčtování se státním rozpočtem. 

 

 

UZ33049 – RP Podpora odborného vzdělávání 1. kolo 

Prostředky na platy               155 407,00 Kč 

Zákonné odvody                    52 838,00 Kč 

FKSP                                        3 108,00 Kč 

 

Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení. 

 

UZ33076 – RP Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedag. pracovníků 

 MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019  

Prostředky na platy               285 471,00 Kč 

Zákonné odvody                     96 490,00 Kč 

FKSP                                                                      5 709,00 Kč 

 

Prostředky nebyly zcela vyčerpány ve výši 570,00 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 2018/2019 

 - Excelence středních škol 2019 

Prostředky na platy                12 700,00 Kč 
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Zákonné odvody                    4 318,00 Kč 

FKSP                                            254,00 Kč 

 

Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení. 

 

UZ33077 – RP Podpora financování ZŠ, SŠ při zavádění systému financování regionálního                   

školství 

Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení. 

Prostředky na platy               833 432,00 Kč 

Zákonné odvody                     281 699,00 Kč 

FKSP                                                                    16 669,00 Kč 

 

Prostředky nebyly zcela vyčerpány ve výši 86 670,00 Kč. Prostředky byly vyúčtovány a vráceny na účet 

poskytovatele v rámci vyúčtování se státním rozpočtem. 

 

 

 

UZ33063 – Účelové prostředky na projekt OPVVV "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství" - projekt MODERNÍ 

ŠKOLA II.                

                 Poskytnuto v roce 2017                                            520 780,80 Kč 

                 Poskytnuto v roce 2018                                            347 187,20 Kč 

                                                    

Poskytnuté prostředky byly plně využity dle účelového určení v roce 2017,2018,  zbylá částka ve výši 

418 053,06 Kč byla čerpána v roce 2019.  

 

UZ33063 – Účelové prostředky na projekt „Šablony‘ 

                  Poskytnuto v roce 2019                                            1 494 453,00 Kč 

 

Poskytnuté příspěvky byly vyčerpány v roce 2019 ve výši 77 040,00 Kč, zbylá částka bude čerpána 

v roce 2020. 

 

Příspěvky a dotace MŠMT celkem:        

Poskytnuto  32 522 944,00  Kč 

Využito  31 014 852,00  Kč 

 

Rozpočet zřizovatele 

 

UZ1 – provozní náklady   9 296 000,00  Kč 

Dotace byla zcela vyčerpána a použita dle určení. 

 

UZ205 – Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku        1 722 000,00 Kč 

Poskytnuté prostředky byly použity na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Dotace byla zcela vyčerpána. 

  

UZ136 – Program YES I DO                                                       83 000,00 Kč 
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Dotace byla  vyčerpána  a použita dle způsobu určení ve výši 12 752,46 Kč, zbylá částka bude čerpána 

v roce 2020. 

 

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 2020. 

 

UZ146 – Účelové prostředky na zlepšení podmínek práce s talenty    12 800,00 Kč 

Příspěvek bude použit v roce 2020. 

 

UZ137 – Účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích                                                                                                    

180 000,00 Kč 

Dotace byla vyčerpána a použita dle určení ve výši 81 908,53 Kč, zbylá část bude použita v roce 2020. 

 

UZ 206 – Účelový příspěvek do fondu investic na pořízení osobního elektromobilu v rámci akce 

„Obměna a ekologizace vozového parku“                                          420 000,00 Kč. 

Dotace byla vyčerpána a použita dle určení. 

 

UZ 107517016 – Účelové prostředky na projekt IROP -  Technika bez bariér 

2 579 651,83 Kč 

Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 

 

UZ 107117015 – Účelové prostředky na projekt IROP -  Technika bez bariér 

151 744,22 Kč 

Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 

 

UZ 107517969 – Účelové prostředky na projekt IROP -  Technika bez bariér 

6 718 911,27 Kč 

Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 

 

UZ 107117968 – Účelové prostředky na projekt IROP -  Technika bez bariér 

395 230,08 Kč 

Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení. 

 

UZ 206 – Účelový příspěvek do fondu investic na akci „Demolice budov  a výstavba sportoviště“ 

620 204,95 Kč 

Prostředky byly vyčerpány a využity dle určení.  

 

Příspěvky a dotace od zřizovatele:        

Poskytnuto    22 194 542,35  Kč  

Využito              22 003 630,34 Kč 

 

Jiné zdroje 

 

V roce 2019 obdržela škola pachtovné dle smlouvy o pachtu pozemků ve výši 42 000,00 Kč. 

 

Čerpání fondů – v roce 2019 byly využity poskytnuté dary z rezervního fondu ve výši 29 675,48 

 Kč a rezervní fond na pokrytí ztráty z hlavní činnosti ve výši  319 000,00 Kč. 
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Prostředky fondu odměny byly v roce 2019 využity ve výši 72 327,00 Kč.  

 

Další příjmy z vlastní činnosti byly tvořeny z provozování autoškoly a dalších služeb pro studenty školy. 

Výnosy z jiných zdrojů byly použity na krytí ztráty z provozu. 

 

Hospodářský výsledek v rámci jiných zdrojů činil 352 087,89 Kč. 

 

2. Náklady v hlavní činnosti 

Celkové náklady v hlavní činnosti činily                              52 322 295,41 Kč 

Účet 501 – spotřeba materiálu                                                    4 183 299,80 Kč 

Nejvyšší náklady na spotřebu materiálu tvoří nákup potravin. 

 

Účet 502 – spotřeba energií                                                        2 10 2799,10 Kč 

Náklady na spotřebu energií jsou v porovnání s předcházejícím rokem stejné. Náklady jsou účtovány 

s kráceným DPH. 

 

Účet 511 – opravy a údržba                                                        2 877 643,41 Kč 

V roce 2019 byly provedeny opravy podlah v objektu bývalé dřevodílny, proběhla rekonstrukce dvou 

tříd, rekonstrukce kabinetů mistrů odborného výcviku a kabinetu zástupce ředitele pro praktické 

vyučování. Dále byla provedena oprava podlah v jídelně školy a na domově mládeže. 

 

Účet 512 – cestovné                                                                   197 582,24 Kč 

Cestovné bylo vypláceno v souvislosti se služebními cestami zaměstnanců zejména na školení a 

workshopy. 

 

Účet 518 – služby                                                                   3 654 634,38 Kč 

Prostředky byly využity na běžné provozní služby.  

 

Účet 551 – odpisy                                                                   4 765 588,06 Kč. 

. Výše odpisů majetku pořízeného z investičních transferů činila  3 039 775,73 Kč.  

 

Nejvyšší náklady organizace tvoří mzdové náklady, které jsou hrazeny převážně z prostředků na platy.  

 

3. Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření za rok 2019    15 858,20 Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti    -630 897,50 Kč 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti                                   646 755,70 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 15 858,20 Kč navrhujeme rozdělit finance následovně: 

do fondu odměn 15 858,20 Kč 

do rezervního fondu  0 Kč 
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4. Mzdové náklady  

Celkový objem prostředků na platy ze státního rozpočtu byl v roce 2019 28 863 tis. Kč. Rozdíly ve 

mzdových nákladech mezi roky 2017, 2018 a 2019 jsou uvedeny v tabulce. 

 2017 2018                            2019 

Přepočtený počet 

zaměstnanců ze státního 

rozpočtu 

56,954 55,673                       57,503 

Celkový přepočtený počet 

zaměstnanců 

58,819 59,473                       59,497 

Průměrný plat 

pedagogického pracovníka 

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

Průměrný plat 

nepedagogického pracovníka 

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

Průměrný plat všech 

zaměstnanců 

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

 

 

 

Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách v roce 2019 

• Výměnná praxe studentů, Slovensko, Ivanka při Dunaji, 1 zaměstnanec 
• Branně turistický kurz, Chorvatsko, 5 zaměstnanců.  
• Zahraniční pracovní cesta Polsko, Prudnik, 6 zaměstnanci 
• Zahraniční pracovní cesta Izrael, Tel Aviv, Herzelia, Jerusalém, 1 zaměstnanec 
• Zahraniční pracovní cesta Finsko, Helsinky, Tampere 1 zaměstnanec 
• Zahraniční pracovní cesta Finsko, Helsinky, Tampere 1 zaměstnanec 
• Zahraniční pracovní cesta Erasmus, Velká Británie, Londýn, 2 zaměstnaneci 
• Veletrh Hannover Messe, Německo, 8 zaměstnanců 

 

5. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 

Účet 502 – díky zavedené podružného měření a příhodných klimatických podmínek se nezvyšují 

náklady na vytápění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pedagog 23402 25884 28291 27375 26236 25878 24943 26110 26749 27247 29483 29023 33408 31953

Nepedagog 10900 12989 12186 13840 15416 14119 15952 14468 14976 15354 14727 17310 19121 19300

Všichni zam. 18337 21473 22561 22853 22871 21994 23987 22199 22939 23213 23964 24576 27971 28761
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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 2018 celkem 2 877 643,41 Kč 

 V roce 2019 byly provedeny opravy podlah v objektu bývalé dřevodílny, proběhla rekonstrukce dvou 

tříd, rekonstrukce kabinetů mistrů odborného výcviku a kabinetu zástupce ředitele pro praktické 

vyučování. Dále byla provedena oprava podlah v jídelně školy a na domově mládeže. 

. 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 2019 

V roce 2019 škola řešila jednu pojistnou událost s celkovou škodou 5 766,- Kč.  

• Poškození předního skla automobilu při výuce 5 766 Kč 
• ………………… 

 

Informace o inventarizaci majetku 

 Inventarizace byla v roce 2018 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 2019. 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 

Škola pronajímá Slezské diakonii na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor, kterou schválila 
Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 46/3792 ze dne 9. 9. 2004, budovu C domova mládeže 
parcela 2243 na dobu určitou od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2019, za cenu 1,-- Kč ročně. 
 

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. 

 



     

NÁZEV DOKUMENTU: ZPRÁVA O ČINNOSTI 2019  KATEGORIE DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVY 

ČÍSLO DOKUMENTU: V02.00  STRANA: 21 Z 29 

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 Orj. číslem činnosti. 

V roce 2019 činily náklady DČ celkem 2 134 091,87 Kč. Výnosy činily 2 780 847,57 Kč. Hospodářský 

výsledek doplňkové činnosti celkem 646 755,70 Kč. 

 

Pořádání kurzů – účtováno Orj.1 

V roce 2019 byly pořádány akreditované rekvalifikační kurzy autoškoly pro úřad práce.  

Dále proběhly kurzy neakreditované CISCO. Kurzy na obsluhu CNC pro firmu Honeywell. 

Výnosy z kurzů ve výši 83 426,17 Kč. Náklady 79 027,28 Kč. HV 4 398,89 Kč. Většinu nákladů tvoří 

mzdové prostředky, výukový materiál a náklady energií dle kalkulací cen. 

 

Ubytování – účtováno Orj.2 

Na domově mládeže proběhlo ubytování cizích osob, výnosy činily 91 717,47 Kč, náklady činily 

73 547,10 Kč, byly použity na mzdy a odvody mezd, úklidové prostředky. HV 18 170,37 Kč. 

 

Stravování zaměstnanců školy, cizích strávníků – účtováno Orj.3,4 

Výnosy za stravování ve výši 677 454,39 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 435 472,43 Kč byly tvořeny převážně spotřebou potravin a mzdovými náklady.  

HV 241 981,96 Kč. 
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Provozování autoškoly – účtováno Orj.5. 

V rámci provozování autoškoly proběhly kurzy na získání řidičského oprávnění sk. B, C, E. 

Tržby za kurzy činily 352 213,54 Kč. Náklady tvořily mzdové prostředky a zákonné odvody. Dále náklady 

na PHM, opravy a údržby vozového parku a náklady dle kalkulací cen. Celkové náklady činily 

274 978,66 Kč. HV 77 234,88 Kč. 

 

Pronájmy majetku – účtováno Orj.7. 

Organizace pronajímá části nemovitého majetku.  Jedná se o internát C, byty, nebytové prostory, garáže 

a učebny. Celkové výnosy za pronájmy činily 693 790,78 Kč. 

Největší podíl na nákladech ve výši 498 124,41 Kč tvořily spotřeba energií, odpisy nemovitého majetku, 

opravy a udržování majetku, kancelářské potřeby, čistící prostředky, údržba a revize a likvidace odpadů. 

Náklady jsou tvořeny dle kalkulací a přeúčtovány z hlavní do doplňkové činnosti.    

HV 195 666,57 Kč. 

 

Provoz autoservisu – účtováno Orj.9 

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 oprav a mzdové prostředky. Náklady jsou tvořeny na základě 

kalkulací. Náklady z činnosti byly 713,13 Kč. HV 2 848,88 Kč. 

 

Pronájmy tělocvičen – účtováno Orj.13. 

Organizace pronajímá tělocvičny k pořádání sportovních akcí i jednotlivcům pro sportovní využití.  

Celkové výnosy za pronájmy činily 296 612,81 Kč. Náklady 251 702,27 Kč. HV 44 910,54 Kč. Tělocvičny 

byly pronajímány v roce 2019 celoročně mimo měsíc červenec. 

 

Provoz bufetu – účtováno ORJ 16 

Organizace provozuje pro své žáky a zaměstnance školní bufet. Tržby činily 530 508,42 Kč, náklady 

spojené s provozem bufetu, zejména nákup zboží, mzdy a provozní režie činily 520 523,59 Kč, celkový 

HV činil 9 981,83 Kč.   

 

Investiční fond 

Stav k 1.1.2019                                                                          1 1873,81 tis. Kč 

 

Tvorba: 

Tvorba z odpisů                                                                              1 720 tis. Kč 

Prodej HM                                                                                       28,81 tis. Kč 

Účelová dotace kraj                                                                            420 tis. Kč 

Dotace elektromobil                                                                            250 tis. Kč 

Posílení z rezervního fondu                                                                392 tis. Kč 

                                                                           

Zdroje fondu celkem:                                                                        2 810 tis. Kč 

 

Použití: 

Pořízení elektromobilu                                                                  875,7 tis. Kč 

Pořízení vybavení školní kuchyně                                               530,86 tis. Kč 

Pořízení vybavení školní kuchyně                                               125,58 tis. Kč 

Vybavení reklamní dílny                                                               139,15 tis. Kč 

Oprava elektroinstalace v budově školy                                            121 tis. Kč 
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Stav Investičního fondu k 31.12.2019                                          1 483,95 tis. Kč 

 

Blokované zdroje investičního fondu: 

Rekonstrukce stupaček na DM       2 200 tis. Kč 

Spolufinancování projektů (investiční část)    900 tis. Kč  

 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 

Stav k 1.1.2019                                                                               712,15 tis. Kč 

Převod ze zlepšeného HV                                                              208,09 tis. Kč 

Použití fondu   

Posílení investičního fondu                                                             392 tis. Kč 

Překlenutí čas. nesouladu                                                               319 tis. Kč                      

Stav k 31.12.2019                                                                           209,25 tis. Kč 

 

Rezervní fond z ostatních titulů 

Stav k 1.1.2019                                                                                97,18 tis. Kč 

Tvorba:                                                                                                     250 Kč 

Čerpání: 

Peněžní dary                                                                                     29,68 tis. Kč 

Stav k 31.12.2019                                                                            67,76 tis. Kč 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl využíván v souladu s rozpočtem fondu pro rok 2019. 

Stav k 1.1.2019                                                                                195,69 tis. Kč 

Tvorba: 

Základní příděl 2%                                                                          462,60 tis. Kč 

Čerpání: 

Stravování                                                                                       104,26 tis. Kč 

Stravenky                                                                                            7,32 tis. Kč                                                                                

Tělovýchova a kultura                                                                       274,41 tis. Kč 

Peněžní dary                                                                                            8 tis. Kč 

Příspěvek na PP                                                                                 28,8 tis. Kč   

                                                                                                
 

Stav k 31.12.2019                                                                          235 51 tis. Kč 

 

Fond odměn 

V roce 2019 byl fond odměn použit ve výši 72,33 tis. Kč. 

Stav k 1. 1. 2019              385,57 tis. Kč 

Tvorba  

Příděl ze zlepšeného HV                                                                         30 tis. Kč 

 

Stav k 31.12.2019                                                                          343,25 tis. Kč 

 

Krytí fondů 
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Všechny fondy organizace jsou finančně kryty. 

9. Pohledávky organizace 

Organizace nemá k 31.12 2019 žádnou zásadní pohledávku, která by byla nedobytná.  

10. Závazky organizace 

Všechny závazky jsou krátkodobé, většina se týká mezd za prosinec 2019 a ke dni 13. 1. 2020 jsou již 

vyrovnány. 
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D) VÝSLEDKY KONTROL 

Prosím o doplnění  
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E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 

O ZAMĚSTNANOSTI 

A. Oznámení 

  Za rok: 2019 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 59,53 osob 

 2. Z toho povinný podíl 4,00% 2,38 osob 

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

 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2 osob 

 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 0,73 osob 

 3. Součet  2,73 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 3 

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 2019“ bude projednána na zasedání 
školské rady 17. března 2020. 

 

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 2019 na poradě 16. března 2020. Zpráva bude zaměstnancům zaslána interním 

sdělením přes komunikační informační systém školy. 
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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 bez DPH:  26,09 Kč    

DPH  3,91 Kč 

Celkem včetně DPH  30,00 Kč 

 

Zaměstnanec hradí 19,00 Kč včetně DPH a 10 Kč je hrazeno z příspěvku FKSP. Ostatní náklady hradí 

zaměstnavatel. 

 

Cena oběda pro důchodci SPŠ a OA Bruntál 

Kalkulace: 

Cena potravin bez DPH:    26,09 Kč  

DPH         3,91 Kč 

Celkem včetně DPH     30,00 Kč 

 

Důchodce hradí cenu potravin ve výši 27,00 Kč včetně DPH. Z příspěvku FKSP jsou hrazeny 2,00 Kč. 

Ostatní náklady hradí zaměstnavatel na základě uzavřené kolektivní smlouvy. 

 

Cena oběda pro zaměstnance Všeobecného a sportovního Gymnázia, Bruntál, příspěvkové 

organizace 

Kalkulace: 

Cena potravin: 26,09 Kč 

Mzdy  24,86 Kč 

Režijní náklady  6,00 Kč 

Zisk  2,18 Kč 

Celkem bez DPH  59,13 Kč 

DPH  8,87 Kč 

Celkem včetně DPH  68,00 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 5. 3. 2020 

 

 

Ing. Jan Meca 

ředitel organizace 

 

Výroční zpráva byla předložena školské radě dne: 17. 3. 2020 

 


