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A) Základní údaje o organizaci
Sřední škola hotelová a obchodně podnikatelská zajišťuje vzdělání a výchovu žáků a přípravu
na výkon budoucího povolání v oborech gastronomicko-ekonomických.
V oborech hotelnictví a turismus a obchodně podnikatelská činnost ( bývalá střední odborná
škola ) studuje 352 žáků. V oborech kuchař, číšník, kuchař číšník pro pohostinství, aranžér,
prodavač, cukrář, obchodník, společné stravování- denní nástavba, provoz obchodu- denní
nástavba ( bývalé střední odborné učiliště ) studuje 521 žáků. Dálkovou formou nástavbového
studia pro obory společné stravování a provoz obchodu umožňuje škola získat střední
vzdělání s maturitní zkouškou 186 studentům. Přehled oborů je uveden v příloze č.1
Teoretická výuka se koná ve třech místně oddělených školních budovách – dvě budovy,
sportovní areál a víceúčelová hala se nacházejí na Frýdecké ulici, jedna z budov je v centru
města v Masarykových sadech.
Praktickou výuku SOU na pracovištích SŠ (školní jídelna Frýdecká 32, školní jídelna
Masarykovy sady 19 a pracoviště praktické výuky oboru aranžér Frýdecká 37 ) vykonává 66
žáků, zbývající část praktické výuky je zajišťována smluvně. (seznam pracovišť je přílohou č
.2). Odloučené pracoviště praktické výuky v Karviné je umístěno v prostorách, které škola
pronajímá od Městského úřadu v Karviné.
V srpnu 2006 byla dokončena výstavba víceúčelové haly na Frýdecké 32, která umožnila
škole zkvalitnění výuky tělesné výchovy. Stavba byla pořízena z investičních zdrojů
zřizovatele a investičního fondu školy ve výši 376 573,00 Kč. Celkové náklady na výstavbu
činily 24 403 458,95 Kč. Na zařízení a vybavení tělocvičny byla vynaložena částka
1 173 511,71Kč. Nová tělocvična díky tomu, že má jeviště, bude sloužit škole také ke
společenským účelům.

Dle organizačního řádu se škola člení na tyto úseky:
• sekretariát školy
• úsek teoretického vzdělávání
vedoucí pracovníci : 2 zást.řed.pro teoret.výuku
• úsek praktického vzdělávání
vedoucí pracovník : zást.řed.pro prakt.výuku
• úsek ekonomicko-provozní
vedouvcí prac.: zást.řed.pro ekonomiku
Do úseku provozního spadá :
o školní jídelna
vedoucí pracovník : vedoucí školní jídelny
o úsek provozní
vedoucí pracovník : technicko provoz.vedouc
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Počet pracovníků v jednotlivých úsecích ( fyzické osoby ) :
• sekretariát školy
2
• úsek teoretického vzdělávání
57
• úsek praktického vzdělávání
16
• úsek ekonomicko-provozní
18
• školní jídelna
3
V rámci produktivní činnosti žáků je provozován školní bufet na Frýdecké 32, jehož chod
zajišťují žáci oboru prodavač a obchodník. Na výnosech z produktivní práce žáků se podílejí
také žáci oboru aranžér.
Doplňková činnost školy je realizována na základě příslušných živnostenských listů v souladu
s okruhy doplňkové činnosti vymezenými ve zřizovací listině ze dne 11.04.2002 v
následujících střediscích :
- provoz školního bufetu v Masarykových sadech
- provoz posilovny a sportovního areálu ( pouze mimo vyučování )
- příprava rautů na objednávku
- prodej obědů cizím stravníkům
B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové
organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Přehled stanovených závazných ukazatelů a jejich plnění :
Ukazatel
Výše ( v Kč)
Čerpání ( v Kč )
Přísp.na přímé
náklady
Příspěvek na
provoz.nákl.
Odvod z odpisů do
rozpočtu kraje
Odvod do rozpočtu
kraje z investičního
fondu
Účelová investiční
dotace do invest.fondu
( termoreg.ventily)
Výsledek hospodaření

Rozdíl ( v Kč )

35 243 135

34 799 356,10

443 778,90 */

5 551 000

5 551 000

0

211 000

211 000

0

290 000

290 000

0

260 000

260 000

0

0

0

0

Limit počtu
95,26
93,275
1,985
pracovníků
*/ jedná se o finanční prostředky z projektu ESF „ Komplexní gastronomicko-obchodně
podnikatelské vzdělávací centrum…“, které jsou určeny k čerpání v roce 2007
Veškeré závazné ukazatelé byly dodrženy, finanční prostředky byly použity v souladu
s finančním plánem, právními předpisy a zásadami účelovosti.
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nula; hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
činí 44 109,10 Kč a je navržen na rozdělení :

20 000,00 Kč do fondu odměn
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24 109,10 Kč do fondu rezervního

Výsledky hospodaření školy byly průběžně zveřejňovány, a to formou písemných informací
pro zaměstnance školy, konzultacemi s odborovou organizací a byly rovněž předloženy radě
školy a studentskému parlamentu na výročních setkáních.
1. náklady
Finanční prostředky byly čerpány dle finančního plánu na rok 2006. Největší odchylka nastala
v položce opravy a udržování, kde původně nebyla plánována oprava střechy staré tělocvičny.
Také v položce energie došlo k výrazné odchylce směrem dolů s ohledem na mírnou zimu.
Přehled nákladů hlavní činnosti bez nákladů na projekt dle druhů : (v Kč) – v závorce
uveden plán ( v tis.Kč)
- materiál
- energie
- prodané zboží
- opravy
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- služby
- mzdy vč. dohod
- pojištění
- příděl do FKSP
- ost.sociální nákl.
- daně ,poplatky
- odpisy pohledávek
- služby bank,pojištění. ostatní
- odpisy majetku
Celkem

2 120 464,59
1 508 823,04
378 017,75
1 115 515,20
102 824,00
19 753,50
1 820 736,06
24 649 298,00
8 602 025,00
489 526,00
42 537,00
4 870,00
110 705,06
259 681,69
588 341,00
41 812 617,89

( 1938 )
( 1700 )
( 500 )
( 580 )
( 100 )
( 22 )
( 2008 )
(24 442)
( 8 552 )
( 489 )
( 42 )
( 5)
( 275 )
( 615 )
(41 268)

Náklady na projekt ESF „ Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské
vzdělávací centrum…….“ činily v roce 2006 celkem 102 296,10 Kč.
2. výnosy
Výnosy jsou tvořeny dotacemi státního rozpočtu, dotacemi rozpočtu MSK, účelovými
dotacemi a vlastními výnosy. Na tvorbě vlastních výnosů se největší měrou podílí tržby za
stravování, prodej zboží v bufetu, pronájmy tělocvičen a odborných učeben, prodej služeb
aranžérů ( produktivní práce žáků v hlavní činnosti ).
Prostřednictvím účtu zúčtování fondu byla proúčtována oprava střechy ve výší 399 887,50Kč
( použití investičního fondu ), nákup služeb pro zajištění jubilea školy ve výši 3 000,00 Kč a
částečné krytí odpisu pohledávek ve výši 7 404,84 Kč ( účelové použití rezervního fondu ),
73 605,00 Kč na tisk výroční zprávy ( sponzorský dar ).
Přehled výnosů hlavní činnosti bez dotace na projekt dle druhů : (v Kč) – v závorce uveden
plán ( v tis.Kč)
- tržby z prodeje a služeb
- tržby za prod.zboží

529 039,50
378 017,75

( 500 )
( 500 )
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- zúčtování fondů
- jiné ost.výnosy
- tržby z prodeje materiálu
- příspěvky a dotace
Celkem

483 897,34
167 203,30
6 400,00
40 248 060,00
41 812 617,89

( 250 )
( 152 )
(39 966)
(41 268)

V roce 2006 byly škole poskytnuty tyto účelové dotace : ( v Kč)
Druh

Přidělená
výše

Čerpání
k 31.12.

Rozdíl

Neinvestiční
SIPVZ – PI,PII,PIII
UZ 33245
Projekt “ Komplexní gastronomicko-obchodně
podnikatelské vzdělávací centrum…“ UZ 33439
Účelové prostředky na energie
UZ 00204
Účelové prostředky na krytí odpisů
UZ 00205
Investiční

570 060

570 060

0

546 075

102 296,10

443 778,90

273 000

273 000

0

588 000

588 000

0

„Modernizace termoregulačních ventilů…“
UZ 00206

260 000

260 000

0

Rozpisy čerpání jednotlivých dotací jsou přílohou č. 3, 4, 5, 6 a 7

Účelová dotace na SIPVZ v roce 2006
umožnila otevřit novou učebnu výpočetní
techniky v budově školy v Masarykových
sadech. Učebna s 15 pracovními stanicemi a
síťovým připojením dovoluje nyní vyučovat
předmět ICT přímo v budově školy –
doposud žáci byli nuceni přecházet na
výuku ICT do budovy na Frýdecké 32.
3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledků
Zisk v doplňkové činnosti byl vytvořen zejména ve střediscích :
 školní bufet v budově školy Masarykovy sady
 pořádání rautů
 v malém rozsahu byl realizován také prodej obědů cizím strávníkům
Středisko „FIT“ je dlouhodobě pro veřejnost mimo provoz, sportovní areál je přístupný pro
veřejnost pouze na objednávky.
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Doplňková činnost školy je účetně oddělená od hlavní činnosti.
Přehled výnosů a nákladů doplňkové činnosti : ( v Kč)
VÝNOSY
412 741,44

Doplňková činnost

NÁKLADY – čerpání
368 632,34

Zisk vytvořen v doplňkové činnosti : 44 409,10 Kč
Zisk je navržen k rozdělení do fondů.
C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu
Přehled poskytnuté dotace ze státního rozpočtu ( tj.přímé náklady ) a jejich čerpání:
Výše ( v Kč)
Příspěvek SR
přímé náklady
z toho :
Prostř.na platy
OPPP
Zákonné odvody
Příděl FKSP
Přímý ONIV
Prostředky na SIPVZ
Prostředky na projekt
ESF „ Komplexní…“
1.

Čerpání ( v Kč )

Rozdíl ( v Kč )

35 243 135,00

34 799 356,10

443 778,90

24 464 000,00
173 000,00
8 623 000,00
490 000,00
377 000,00
570 060,00
546 075,00

24 464 000,00
173 000,00
8 602 025,00
489 280,00
398 695,00
570 060,00
102 296,10

0
0
+20 975,00
+720,00
-21 695,00
0
443 778,90

okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu se řídí § 160 zákona 561/2004 Sb. a
závaznými ukazateli stanovenými KÚ v Ostravě.
Přehled čerpání přímých nákladů- ONIV :
-

učební pomůcky
cestovné
školení
připojení k Internetu
poskytování OOPP
zákonné pojištění

CELKEM

v Kč
88 213,50
98 768,00
45 234,60
35 950,90
26 817,00
103 711,00
398 695,00 Kč

Použití prostředků DVPP ( mimo SIPVZ )
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Na DVPP byla vyčleněna v roce 2006 částka 43 650,00 Kč ( tj. 873 žáků denního studia x
50,- Kč ) . Plánovaná částka nebyla čerpána v plné výši s ohledem na velký počet ostatních
školení.
Finanční prostředky na DVPP byly čerpány následujícím způsobem :
1/ školení prováděna akreditovanými středisky
7 200,00
( proškoleno bylo 6 pedagogů )
2/ studium prevence soc.patolog.jevů 1ped.
3 400,00
3/ jazykové studium 1 ped.
4 766,00
4/ cestovné
11 552,00
CELKEM

26 918,00 Kč

Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách je přílohou č.8.
2.

hodnocení skutečností, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání
finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů

V roce 2006 nevznikly žádné odchylky skutečného čerpání od plánovaného, pouze
povolený přesun mezi položkou zákonné odvody a ostatní ONIV. Nedočerpané prostředky
z položky zákonné odvody způsobené úsporou odvodů pojistného za pracující důchodce a
dohody o provedení práce, byly použity na ostatní neinvestiční výdaje.
U častky 443 778,90 Kč se jedná o finanční prostředky na projekt ESF „ Komplexní
gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum…“, které jsou určeny k čerpání
v roce 2007.
3.

rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony

Vývoj ukazatelů nákladovosti
ukazatel

2004

2005

SOU
SOŠ
SOU
SOŠ
Počet žáků na 1
14,95
13,53
13,35
12,95
ped.zaměst.
Počet žáků na 1
48,41
48,94
43,85
47,63
neped.zam.
Mzdový náklad 19 866,00 23 642,00 24 478,35 27 596,95
na žáka vKč
Přímé náklady 30 488,73 33 604,19 34 126,52 38 988,88
na žáka v Kč
Mzdový náklad 229183,48 253577,22 250 536,52 281069,46
na zaměstn.v Kč

2006
SOU
12,96

SOŠ
12,75

43,73

47,92

25 631

28 554

35 861

38 965

256 223

287 574

Z výše uvedené tabulky je zřejmý mírný nárůst přímých nákladů vyvolaný postupným
zvyšováním mezd zaměstnanců, zejména pedagogů a následně zvyšením nákladů na soc. a
zdrav.pojištění.
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4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
Přehled počtu pracovníků dle úseků :
Limit
prac.2006
Pracovníci celkem
z toho :
ped.prac.
neped.prac.
ŠJ

95,26

Skutečný
přepočtený
počet prac.
93,275

Z toho z cizích
zdrojů
0

70,271
20,004
3,000

0
0
0

Přehled čerpání mzdových prostředků ( bez OPPP ) dle úseků :

Pracovníci celkem
z toho :
ped.prac.-učitelé
ped.prac.- učit.OV
neped.prac.
ŠJ

Limit PNP
v Kč
24 464 000

Skutečné
čerpání v Kč
24 471 898

z toho z cizích
zdrojů - DČ
7 898

17 198 081
3 556 241
3 296 226
421 350

0
0
7 898
0

Přehled čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých kategorii pracovníků :

13%

2%
ped.prac.učitelé
ped.prac.učit.OV
neped.prac.
prac.školní jíd.

15%

70%
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Vývoj průměrného platu v letech 2000 až 2006

Kategorie prac.

2000

2001

%
01/00

2002

%
02/01

2003

%
03/02

2004

%
04/03

2005

%
05/04

2006

%
06/05

Učitelé

15 412

17 319

+12,4

19 296

+11,4

21 427

+11,0

23 020

+7,4

25 963

+12,8

26 515

+2,1

Učitelé O V

11 744

14 229

+21,2

14 835

+4,3

15 804

+6,5

17 060

+7,9

17 960

+5,3

18 271

+1,7

Provoz a admin 9 045
.
Prac.škol.jídelny 8 064

9 417

+4,1

11 185

+18,8

11 702

+4,6

12 846

+9,8

13 593

+5,8

13 699

+0,8

9 472

+17,5

10 265

+8,4

11 189

+9,0

10 736

-4,1

11 585

+7,9

11 705

+1,0

CELKEM

14 745

+12,5

16 522

+12,1

18 061

+9,3

19 351

+7,1

21 420

+10,7

21 864

+2,1

13 104
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D ) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření
a)
Fond odměn nebyl v minulém roce čerpán.
Zůstatek k 31.12.2006 činí 84 tis.Kč a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.
b)
Fond sociální byl použit v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a se zásadami stanovenými v
kolektivní smlouvě. Zůstatek k 31.12.2006 činí 212,54 tis.Kč a je krytý finančními
prostředky na běžném účtu.
c)
Rezervní fond byl v minulém roce čerpán ve výši 25,22 tis.Kč. Z fondu byl uhrazen odvod
do rozpočtu KÚ za porušení rozpočtové kázně ve výši 14,814 tis.Kč a na rozvoj činnosti
organizace bylo použito celkem 10,404 tis. Kč
Zůstatek k 31.12.2006 činí 153,03 tis.Kč a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.
d)
Investiční fond byl čerpán na odvod z odpisů ve výši 211 tis.Kč, na odvod do rozpočtu KÚ
( vlastní podíl na investiční akci výstavba víceúčelové haly ) ve výši 290 tis.Kč a stavební
dozor + nákup hasících přístrojů ve výši 86,6 tis.Kč, na rekonstrukci půdního prostoru ve výši
683,89 tis.Kč, na financování opravy střechy 399,88 tis.Kč, na výměnu termoregulačních
ventilů 264.53 tis.Kč.
Odpisy k 31.12.2006 činí celkem 588.426 tis.Kč.
Zůstatek k 31.12.2006 činí 867,074 tis.Kč a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.
E) Závodní stravování zaměstnanců organizace
Vlastní školní jídelna zajišťuje ve dvou odloučených stravovacích zařízeních stravování pro
285 strávníků, z toho 213 žáků a 72 zaměstnanců .
Stravovací normativ činí 21,00 Kč , cena obědu pro zaměstnance činí 16,00 Kč a doplatek
z FKSP je 5,00 Kč. Režijní náklady činí 21.50 Kč.
Cena pro cizí strávníky v rámci doplňkové činností je 44,00 Kč včetně 1,50 Kč zisku.
Dle kolektivní smlouvy zaměstnanci, kteří se stravují během školního roku mají během
hlavních prázdnin nárok na stravenky. Stravenky obdrží také pracovníci na provozech, kde
není umožněno se stravovat ve školní jídelně jiné školy.
F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek,
informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech
Organizace hospodaří s nemovitým a movitým majetkem vedeným v účetní a operativní
evidenci.Tento majetek užívá zejména k zajištění hlavní činnosti.
Organizace zajišťuje dodržování veškerých předpisů na úseku bezpečnosti práce
a požární ochrany.
Organizace provádí odpisy majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným
zřizovatelem.
Organizace zajišťuje řádnou údržbu a opravy majetku včetně všech předepsaných revizí.
Na údržbu majetku bylo vynaloženo v roce 2006 celkem 1 115 515,20 Kč.
Kromě již výše zmiňované akce opravy střechy na staré tělocvičně v návaznosti na výstavbu
nové víceúčelové haly byly z celkové částky na údržbu provedeny tyto významnější akce :
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( v tis. Kč ):
¾
¾
¾
¾
¾

opravy stěn, malování - všechny budovy
oprava svodů a okapů Masaryk.sady
výměna oken Frýdecká 32
výměna podlah.kryt.Masaryk.sady
ostatní ( opravy UP, opravy aut, žaluzii…)

49,89
99,7
391,72
45,57
128,75

Majetek školy ( nemovitý, movitý do výše 3 mil.Kč, zásoby do výše 200 tis.Kč ) je pojištěn u
pojišťovny Generali Pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel je
sjednané u České pojišťovny a.s., pojištění podnikatelských rizik je sjednané u pojišťovny
Kooperativa a.s.
Škola má k dispozici pro zajištění provozu dvě vozidla: Škoda Felicia a Škoda Octavia
Combi. Přehled provozu vozidel je uveden v příloze č. 9.
Ke dni 31.12. 2006 byly provedeny inventarizace veškerého majetku dle pokynu ředitele
školy ze dne 01.09.2005 a dle plánu inventarizací pro rok 2006 včetně dodatku ze dne
01.09.2006. Závěrečný inventární zápis vč.rekapitulace všech účtů je přílohou č. 10.
G) Stav pohledávek
Pohledávky celkem k 31.12.2006 činí : 397 746,81 Kč.
Z toho
¾ dobytné :
216 547,00 Kč ( refundace mezd žáků, odběratelé, půjčky zaměstn.)
¾ nedobytné : 181 199,81 Kč
z toho v soudním řízení 40 342,00 Kč
Nedobytné pohledávky tvoří neuhrazené faktury za výuku z let 1996 až 1998, které doposud
nebyly soudně vyřešeny, v jednotlivém případě nepřekračují 20 000 Kč.
Organizace provedla odpis části těchto nedobytných pohledávek ve výši 110 705,06 Kč ,
který kryla vlastními zdroji.
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H) Výsledky kontrol
Ve dnech 16.10. až 25.10.2006 proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky provedena na základě pověření ředitelky krajského úřadu
č.528/03/2006. Současně bylo provedeno prověření a vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému organizace. Organizaci byl nařízen odvod do rozpočtu
Moravskoslezského kraje za neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 14 814,-Kč.
Veškeré nedostatky byly ihned odstraněny.Zápis o provedení nápravných opatření je
přílohou č. 11. S platností od 1.1.2007 byla vydána nová směrnice o kontrolním systému,
která odstranila zjištěné kontrolou nedostatky.
V roce 2006 byly provedeny na škole následující kontroly jinými kontrolními orgány :
1)

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Termín kontroly: 10.01.2006
Předmět kontroly : stav BOZP
Závěr kontroly : drobné administrativní nedostatky např. nezapisování do knih úrazů
všech tzn.i drobných poranění, neprovedení školení první pomoci všech pracovníků ,
nevyhovující způsob udržování pracovního oblečení …
Odstranění závad : opatření a doporučení vyplývající z kontroly dokumentů a
z fyzické kontroly pracovišť byly odstraněny ve stanovených termínech , proškolení
pracovníků proběhlo ve dnech 28.2. a 14.3.

2)

Krajská hygienická stanice
Termíny kontrol: 24.02.2006 , 20.06.2006 a 24.11.2006
Předmět kontrol : stravovací zařízení ( obě školní jídelny ) a bufet.
Závěry kontrol : ve všech případech bez závad
I) zpráva o poskytování informací, zpráva o projednání rozborů

Poskytování informací
Informace v SŠ OP Český Těšín se poskytují řádně dle zákona č.106/1999 Sb.Škola podává
v kalendářním roce stovky písemných informací, které jsou evidovány v knize pošty pod
pořadovými čísly ( běžně se jedná o informace a odpovědi na dotazy rodičům, obchodním
partnerům, policii a soudům, pracovním úřadům a jiným státním i soukromým
institucím).Během kalendářního roku 2006 nebyla evidována žádná písemná stížnost
z důvodu neposkytnutí informace nebo poskytnutí informace mylné či neoprávněné. Veškeré
písemné dotazy včetně kopií vyřízené v tomto období jsou k dispozici v sekretariátu školy.
Vedle písemných informací podává škola tisíce informací ústních, ale i mediálně jinak
realizovaných, např. v tisku, rozhlase a televizi, jakož i informacemi podávanými formou
SMS a Internetem. ( zpráva o poskytování informací je přílohou č.12. )
Projednání a zveřejnění rozboru
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S výroční zprávou a výsledky hospodaření školy za kalendářní rok, stejně jako s finančním
plánem a s výší přidělených dotací je seznámena rada školy, dále odborová organizace a
zaměstnanci. Výroční zpráva vč. plnění závazných ukazatelů bude do 15 dnů od zpracování
zprávy zveřejněna na místě přístupném zaměstnancům i veřejnosti.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2006 bude
projednána školskou radou do 15 dnů od zpracování zprávy. Zápis o projednání je přílohou
č.13.
J) Tabulková část, výkazy, přílohy 1. – 13.
Zpracovala 15.02.2007 , Ing.Twardziková Halina

Schválil :
.........................................................................
ředitelka školy Ing.Vanda Palowská

Za zaměstnance :
…………………………………………………………
předsedkyně odborové organizace Mgr.Jana Klusková

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská Český Těšín , příspěvková organizace

