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„Měníme se. Hodláme naplňovat očekávání žáků. Chceme se stát místem pro kvalitní
přípravu ke studiu na vysoké škole, založenou na platformě vzájemné úcty a respektování
osobnosti. Směřujeme mezi nejlepší školy nové generace.“
zaměstnanci Slezského gymnázia

A)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI K 31. 12. 2010

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:
Název školy:
Adresa školy:
Právní forma:
IČO:
Identifikátor právnické osoby:
IZO školy:
IZO školní jídelny – výdejny:
Webové stránky:
E-mail:
Celková kapacita školy:

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Zámecký okruh 29, 746 01 Opava
příspěvková organizace
47813075
600 017 265
108 035 743
174 106 459 (s účinností od 1. 9. 2007)
http://www.slezgymopava.cz
slezgym@slezgym.opava.cz
510 žáků

NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE:
Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
DRUH A TYP ŠKOLY:
Druh školy:
Typ školy:
Studijní obor:

gymnázium
střední škola
79-41-K/401, Gymnázium – všeobecné
79-41-K/41, Gymnázium

Slezské gymnázium, univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě, je veřejnou státní
školou, která poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Vybaví žáky
všeobecným rozhledem, a tím je připraví nejen pro vysokoškolské studium všech směrů
(ekonomických, technických, lékařských i společenskovědních), ale také pro studium
na vyšších odborných školách. Zavedením ŠVP byl vytvořen prostor pro každého studenta,
aby mohl nejen rozvíjet své silné stránky, ale zároveň se také stal úspěšným uchazečem o
studium na zvolené vysoké škole.
Gymnázium má velmi dobré zázemí a podmínky pro výuku. Všechny učebny jsou v souladu
s trendy moderní výuky vedeny a pojímány jako učebny odborné. Jsou postupně
modernizovány a vybavovány nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi a především
moderní technikou.
Úroveň vzdělání byla také v roce 2010 potvrzena přidělením světově uznávaného ratingu
International Education Society London (IES) s hodnocením „Kvalitní instituce na velmi
dobré profesionální úrovni“
Škola je aktivně zapojena do projektů, které jsou financovány z prostředků Evropské unie.
Pod vedením Světa vzdělávání je naše gymnázium partnerem v projektu Efektivní učení
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reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání (CZ.1.07/1.1.07/11.0057) – EUROgymnázia.
Zároveň spolupracuje naše škola s Ostravskou univerzitou jako partner v projektu Systém
využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků ZŠ
a SŠ (CZ.1.07/2.3.00/09.0024).
Na hospodaření školy mělo v roce 2010 vliv i mimorozpočtové financování, především
příspěvky sponzorů a doplňková činnost. V doplňkové činnosti Slezské gymnázium Opava
zajišťuje:
- výuku cizích jazyků v rámci Slezského jazykového centra,
- přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky základních škol,
- přijímací zkoušky nanečisto na střední školy,
- další kurzy,
- pronájmy tělocvičny a učeben.
Statutárním orgánem organizace je ředitelka jmenovaná radou kraje po předchozím
souhlasu MŠMT. Ředitelka školy řídí práci zástupce ředitelky, sekretářky školy a ekonomky
školy.
ŘEDITELKA ŠKOLY:
Jméno a příjmení:
e-mail:

Ing. Milada Pazderníková
reditelka@slezgym.opava.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY (ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU):
Jméno a příjmení:
e-mail:

Mgr. Karel Kučera
zastupce@slezgym.opava.cz

HLAVNÍ EKONOMKA ŠKOLY:
Jméno a příjmení:
e-mail:
POČET ŽÁKŮ:
POČET ZAMĚSTNANCŮ:

Martina Procházková
hospodarka@slezgym.opava.cz
467 (stav k 30. 9. 2010)
53 (stav k 31. 12. 2010)
41 pedagogických
12 nepedagogických

B)

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

1. VÝNOSY
Slezské gymnázium hospodařilo v roce 2010 nejen s prostředky přidělenými zřizovatelem
v rámci normativů a závazných ukazatelů, ale také s účelově přidělenými prostředky
a mimorozpočtovými zdroji. V případě mimorozpočtových zdrojů se jedná především
o příjmy z doplňkové činnosti a výpůjčky majetku v hlavní činnosti. Zdrojem finančních
prostředků byly i příjmy v rámci podaných projektů (EUROgymnázia a projekt Systém
využití počítačem podporovaných experimentů).
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PŘIDĚLENÉ

POSKYTNUTÉ DOTACE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ
A ÚČELU POUŽITÍ

Dotace z rozpočtu MŠMT
Přímé náklady na vzdělávání ..................................................................... Kč 19 839 000,00
prostředky na platy ........................................................................................ Kč 14 261 000,00
OPPP ............................................................................................................. Kč
165 000,00
zákonné odvody............................................................................................. Kč 4 905 000,00
FKSP ............................................................................................................. Kč
286 000,00
ONIV náhrady ............................................................................................... Kč
65 000,00
přímý ONIV .................................................................................................. Kč
157 000,00
Přímá dotace byla použita na mzdy zaměstnanců, výplatu odměn za dohody a výplatu
odstupného zaměstnanců, se kterými škola musela z důvodu snížení počtu žáků rozvázat
pracovní poměr. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního
a sociálního pojištění ke mzdám, příděl do FKSP a náhrady za dobu pracovní neschopnosti.
Zbývající část byla použita na nákup učebních pomůcek, knih, úhradu seminářů pro učitele,
cestovného a ochranných oděvů pro zaměstnance.
Rozvojový program „Hustota a specifika 2010“ ...................................... Kč
prostředky na platy ........................................................................................ Kč
zákonné odvody............................................................................................. Kč
FKSP ............................................................................................................. Kč

10 000,00
7 353,00
2 500,00
147,00

Gymnázium bylo pověřeno organizací nostrifikačních zkoušek. Odměny zaměstnancům, kteří
se na nich podíleli, byly vyplaceny z rozvojového programu Hustota a specifika 2010.
Účelové prostředky na financování odměn pro hodnotitele písemných prací
v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 ............... Kč
prostředky na platy ........................................................................................ Kč
zákonné odvody............................................................................................. Kč
FKSP ............................................................................................................. Kč

34 680,00
25 500,00
8 670,00
510,00

Škola se v roce 2010 aktivně zúčastnila podzimního pokusného ověřování maturitních
zkoušek. Ke generálce maturitní zkoušky se přihlásili všichni studenti 4. ročníků školy.
Hodnotitelé opravili celkem 340 písemných prací.
Dotace od zřizovatele – MSK
Provozní náklady......................................................................................... Kč
provozní náklady ........................................................................................... Kč
prostředky na ICT.......................................................................................... Kč
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ........................................ Kč
účelové prostředky na akci „Oprava tělocvičny“ .......................................... Kč

3 812 908,00
2 687 000,00
50 000,00
426 000,00
649 908,00

Z provozní dotace škola přednostně hradila náklady na energie, materiál a služby. Prostředky
na ICT nám umožnily začít s obměnou vybavení učeben výpočetní techniky a nákupu nového
software pro výuku. Účelová dotace na opravu tělocvičny nám pomohla k modernizaci již
nevyhovujících prostor pro výuku tělesné výchovy.
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Investiční dotace od zřizovatele – MSK
Dotace na akci „Instalace dynamického systému regulace-dokončení“ ....... Kč

610 000,00

Za pomoci investiční dotace zřizovatele škola dokončila instalaci dynamického systému
regulace topení. Tato investice pomůže snižovat náklady na vytápění budov.

2. ÚČELOVÉ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Dotace na přímé náklady celkem ............................................................... Kč 19 883 680,00
z toho:
dotace na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 ....................................... Kč 19 839 000,00
rozvojový program „Hustota a specifika“ UZ 33015.................................... Kč
10 000,00
účelové prostředky na financování odměn pro hodnotitele písemných prací
v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 UZ 33026 .... Kč
34 680,00
Celková přímá dotace byla během roku snížena v souvislosti s úbytkem studentů a vázáním
prostředků dle pokynu MŠMT ČR. Dotace byla zcela vyčerpána. Nevyčerpané prostředky
poskytnuté na zákonné odvody, FKSP a ONIV náhrady byly použity především pro nákup
učebních pomůcek (počítače, dataprojektory atd.) a knih potřebných pro výuku. Z přímých
ONIV byly hrazeny také náklady na další vzdělávání pedagogů, cestovné a osobní ochranné
oděvy pro zaměstnance.
Rozvojové programy byly použity v souladu se svým určením. Dotace na financování odměn
pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky byly
rozděleny podle skutečného počtu opravených prací. Dotace Hustota a specifika byla použita
pro odměny pedagogických pracovníků zajišťujících nostrifikační zkoušky.

3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT
Mzdové náklady hlavní činnosti za rok 2010.............................................Kč 14 426 000,00
Průměrný plat pedagogického zaměstnance...................................................Kč
Průměrný plat nepedagogického zaměstnance...............................................Kč

25 848,00
15 813,00

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců ............................................... ............... 39,136
Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců............................................ ............... 12,052
Přepočtený počet zaměstnanců celkem ........................................................ ............... 51,188
Prostředky na OPPP v roce 2010............................................................... Kč
z toho:
OON .............................................................................................................. Kč
odstupné ........................................................................................................ Kč

165 000,00
94 491,00
70 509,00

V souvislosti se snížením počtu žáků škola musela adekvátně snížit i stav zaměstnanců, proto
byl s několika zaměstnanci rozvázán pracovní poměr a bylo jim vyplaceno odstupné.
Přidělený limit mzdových prostředků byl v plné výši vyčerpán. Škola do čerpání mzdových
prostředků v tomto roce nemusela zapojit fond odměn. Vyčleněná část na OPPP byla v roce
2010 dostačující. Závazný ukazatel limitu pracovníků 51,24 nebyl překročen.
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4. ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE
Dotace na provoz celkem ............................................................................ Kč
z toho:
provozní náklady ........................................................................................... Kč
prostředky na ICT.......................................................................................... Kč
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ........................................ Kč
účelové prostředky na opravu tělocvičny ..................................................... Kč

3 812 908,00
2 687 000,00
50 000,00
426 000,00
649 908,00

Provozní dotace byla zcela vyčerpána. Z účelových prostředků na opravu tělocvičny škola
uhradila faktury za kompletní výměnu podlahy a obložení. Účelové prostředky na krytí odpisů
DHM a DNM byly zcela vyčerpány. Prostředky na ICT byly použity na nákup nových
počítačů a programového vybavení do učebny výpočetní techniky.
Dotace na investice celkem ......................................................................... Kč

610 000,00

Škola obdržela účelovou investiční dotaci zřizovatele na dokončení instalace
termoregulačních ventilů řízených elektronicky. Investiční prostředky byly zcela vyčerpány.

5. ROZBOR PŘÍJMŮ Z VLASTNÍ ČINNOSTI
Výnosy z vlastní činnosti celkem................................................................ Kč
z toho:
tržby z prodeje služeb.................................................................................... Kč
výnosy z pronájmů ........................................................................................ Kč
zúčtování fondů ............................................................................................. Kč
ostatní výnosy z činnosti ............................................................................... Kč
úroky ........................................................................................................... Kč
ostatní finanční výnosy.................................................................................. Kč

913 447,78
454 548,00
143 410,00
51 926,97
223 854,04
831,67
38 877,10

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH VÝNOSOVÝCH DRUHŮ

Tržby z prodeje služeb celkem ................................................................... Kč
z toho:
příjmy z doplňkové činnosti (přípravné kurzy)............................................. Kč
příjmy z doplňkové činnosti (přijímací zkoušky nanečisto) ......................... Kč
příjmy z doplňkové činnosti (jazykové kurzy v rámci SJC) ......................... Kč
příjmy z hlavní činnosti................................................................................. Kč
(kopírování, příjmy za čipy, karty ISIC, umístění automatů, opisy vysvědčení)

454 548,00
65 100,00
17 200,00
279 505,00
92 743,00

Doplňková činnost je nejvýznamnějším zdrojem příjmů z vlastní činnosti. Z příjmů v hlavní
činnosti představují nejvyšší položku příjmy za kopírování, kdy žáci i zaměstnanci mají
k dispozici kopírku s mincovníkem. Další položkou jsou platby za umístění nápojových
a potravinových automatů ve škole, dodavatel je hodlá v naší škole provozovat i nadále.
Nejmenší část tvoří poplatky za opisy vysvědčení, příjmy za ztracené čipy, karty ISIC.
Výnosy z pronájmů ..................................................................................... Kč
z toho:
doplňková činnost - pronájmy....................................................................... Kč
doplňková činnost - služby spojené s pronájmy............................................ Kč
hlavní činnost - výpůjčky .............................................................................. Kč
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Od roku 2010 jsou příjmy z pronájmů převedeny do doplňkové činnosti. Škola se snaží
maximálně využít volnou kapacitu svých prostor. Tělocvična je téměř denně plně vytížena až
do večerních hodin. Příjmy za pronájem se skládají z výnosů za pronájem bufetu (smlouva
s firmou Jana Skřečková), pronájem tělocvičny (taneční škola Dance4Life, florbal,
mažoretky) a pronájem učeben (Národní institut dalšího vzdělávání). Příjmy v hlavní činnosti
ze služeb spojených s výpůjčkou tělocvičny vyplývají ze smlouvy se Střední školou
poštovních a logistických služeb v Opavě. Všechny pronájmy i výpůjčky jsou podloženy
řádnou smlouvou a budou pokračovat i v roce 2011.
Zúčtování fondů celkem.............................................................................. Kč
z toho:
rezervní fond – použití darů .......................................................................... Kč
ostatní použití fondů ..................................................................................... Kč

51 926,97
51 764,97
162,00

Dary byly použity v souladu se svým určením, tj. k úhradě nákladů spojených s konáním
projektového dne „Sami sebou“, k nákupu učebních pomůcek (běžecký pás pro výuku tělesné
výchovy, tiskárna pro výuku humanitních předmětů) a k úhradě části nákladů při zahraničních
exkurzích (především exkurze do Španělska).
Ostatní výnosy z činnosti celkem ............................................................... Kč
z toho:
náhrady škod od pojišťovny .......................................................................... Kč
ostatní výnosy z činnosti ............................................................................... Kč
věcné dary škole ............................................................................................ Kč
zúčtování projektu EUROgymnázia .............................................................. Kč
zúčtování projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů . Kč

223 854,04
33 310,00
28 535,98
52 003,00
89 388,00
20 617,06

Pojišťovna uhradila škole škody vzniklé zatečením vody ze střechy při jarním tání. Prostředky
byly použity na opravu střechy a omítek místností, které voda poškodila. Nemalou část tvořily
věcné dary, kdy škola získala tímto způsobem počítače, koberec a nábytek.
Úroky ............................................................................................................ Kč
z toho:
úroky z účtů hlavní činnosti .......................................................................... Kč
úroky z účtu projektu EUROgymnázia.......................................................... Kč
úroky z účtu projektu Systém využití počítačem podporovaných exp. .......... Kč

831,67

Ostatní finanční výnosy celkem ................................................................. Kč
z toho:
ostatní finanční výnosy.................................................................................. Kč

38 877,10

818,84
2,89
9,94

38 877,10

Výnosy se skládají především z částek vrácených formou dobropisu při konečném vyúčtování
vody a plynu za rok 2009. Další část tvoří výhra studentů ve florbalovém turnaji, kterou
pořadatel zaslal škole. Celá částka byla použita na nákup veslovacího trenažéru pro výuku
tělesné výchovy.
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6. NÁKLADY, ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU
Náklady celkem ........................................................................................... Kč 24 457 653,63
z toho:
spotřeba materiálu ......................................................................................... Kč
874 451,28
spotřeba energie............................................................................................. Kč 1 409 804,52
opravy a udržování ........................................................................................ Kč
830 211,00
cestovné ......................................................................................................... Kč
124 645,00
náklady na reprezentaci ................................................................................. Kč
1 071,00
ostatní služby................................................................................................. Kč
732 410,62
mzdové náklady............................................................................................. Kč 14 649 562,00
zákonné soc. pojištění ................................................................................... Kč 4 865 793,00
zákonné soc. náklady FKSP .......................................................................... Kč
337 000,88
jiné sociální náklady...................................................................................... Kč
43 145,26
jiné pokuty a penále....................................................................................... Kč
2 070,00
ostatní náklady z činnosti .............................................................................. Kč
116 375,78
odpisy dlouhodobého majetku ...................................................................... Kč
448 722,00
ostatní finanční náklady ................................................................................ Kč
22 391,29
ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH DRUHŮ

Spotřeba materiálu celkem......................................................................... Kč
z toho:
materiál pro doplňkovou činnost................................................................... Kč
učební pomůcky (počítače, dataprojektory, pomůcky do TV, Bi, CJ).......... Kč
ostatní majetek............................................................................................... Kč
(žákovské lavice a židle, tabule, počítače, tiskárny, kamery, nářadí)
knihy, tiskoviny, materiál pro výuku ............................................................ Kč
ostatní materiál (kancelářský, čisticí prostředky, všeobecný) ....................... Kč
materiál projektu EUROgymnázia ................................................................ Kč

874 451,28
25 153,11
268 496,45
317 900,39
51 432,02
200 356,31
11 113,00

V rámci zlepšení prostředí a podmínek pro výuku škola vybavila 4 učebny stavitelným
nábytkem pro žáky, vybavila některé učebny novými tabulemi a učebními pomůckami (např.
dataprojektory, počítače, CD přehrávače, DVD přehrávač). Dále zakoupila další pomůcky
podporující výuku tělesné výchovy, biologie, fyziky, cizích jazyků. Nákupem výše uvedeného
nábytku a učebních pomůcek naše organizace zajistila zvýšení úrovně vzdělávání.
Spotřeba energie celkem ............................................................................. Kč
z toho:
vodné, stočné – doplňková činnost ............................................................... Kč
vodné, stočné – hlavní činnost ...................................................................... Kč
plyn – doplňková činnost .............................................................................. Kč
plyn – hlavní činnost ..................................................................................... Kč
elektrická energie – doplňková činnost ......................................................... Kč
elektrická energie – hlavní činnost................................................................ Kč

1 409 804,52
3 042,66
84 719,97
26 651,16
736 993,84
17 403,24
540 993,65

Škola se musela vypořádat s velkým nárůstem nákladů na elektrickou energii, který jí
způsobila chyba zaúčtování u dodavatele a následná špatná fakturace v roce 2009. V rámci
úspor nákladů na vytápění budovy škola dokončila instalaci termoregulačních ventilů
řízených elektronicky. Úspory energie se však projeví až po dokončení výměny oken
v budovách, které jsou ve velmi nevyhovujícím stavu.
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Opravy a udržování celkem ....................................................................... Kč
z toho:
oprava tělocvičny (podlaha, obložení, sítě)................................................... Kč
oprava střechy .............................................................................................. Kč
malování, oprava a malování po zatečení .................................................... Kč
oprava brány a plotu ..................................................................................... Kč
oprava vjezdu do dvora ................................................................................ Kč
porevizní opravy zařízení .............................................................................. Kč
opravy elektropřístrojů a zařízení ve škole ................................................... Kč
ostatní opravy a údržba (oprava osvětlení, topení, žaluzií aj.)...................... Kč

830 211,00
675 108,00
19 800,00
69 438,00
20 482,00
3 600,00
6 079,00
14 347,00
21 357,00

Z dotace zřizovatele škola provedla výměnu nevyhovující podlahy a obložení v tělocvičně.
Z provozních a vlastních prostředků vyměnila sítě na oknech v tělocvičně, opravila část plotu
a bránu, upravila vjezd do školního dvora, vyměnila část osvětlení v posilovně, vymalovala
část školních prostor. Poruchám a případným škodám škola předchází prováděním pravidelné
údržby svěřeného majetku, případně okamžitým odstraněním poruch a závad zjištěných
revizními techniky při pravidelných prohlídkách a revizích.
Cestovné celkem .......................................................................................... Kč
z toho:
cestovné – doplňková činnost ...................................................................... Kč
cestovné tuzemské ........................................................................................ Kč
cestovné zahraniční ...................................................................................... Kč
cestovné k projektu EUROgymnázia............................................................. Kč

124 645,00
493,00
102 201,00
21 250,00
701,00

Převážnou část nákladů na cestovné tvoří náhrady cestovních výdajů pedagogického dozoru
při odborných exkurzích žáků. Další částkou, která náklady na cestovné navýšila, byly
náhrady cestovného pro vyučující, kteří absolvovali školení a certifikace pro komisaře,
zadavatele a hodnotitele písemných prací a ústních zkoušek z předmětů společné části
maturitní zkoušky. Těchto školení se zúčastnila většina pedagogického sboru.
Zahraniční cestovné tvoří náklady pedagogického dozoru při exkurzích do Španělska, Velké
Británie, Polska a Německa. Část těchto nákladů byla hrazena ze sponzorských darů.
Pedagogové zároveň doprovázeli i studenty na přátelské setkání s partnerským gymnáziem
v Liptovském Mikuláši.
Náklady na reprezentaci celkem ................................................................ Kč
z toho:
občerstvení a ostatní náklady na reprezentaci školy ..................................... Kč

1 071,00
1 071,00

Náklady na reprezentaci se vztahují především k akcím školy a projektovým dnům jako
například „Sami sebou“.
Ostatní služby celkem ................................................................................. Kč
z toho:
služby pro doplňkovou činnost .................................................................... Kč
poštovní služby.............................................................................................. Kč
internet a telefonní poplatky.......................................................................... Kč
služby školení a vzdělávání DVPP ............................................................... Kč
služby školení a vzdělávání ostatní ............................................................... Kč
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služby zpracování dat (zpracování mezd) ..................................................... Kč
odvoz odpadu ................................................................................................ Kč
nákup software .............................................................................................. Kč
revize a odborné prohlídky............................................................................ Kč
kopírování...................................................................................................... Kč
ostatní služby (provozní, konference, konzultace, k programům, inzerce)... Kč
služby k projektu EUROgymnázia ................................................................ Kč
služby k projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů.... Kč

74 057,80
66 836,92
46 065,00
71 194,00
63 123,04
131 598,40
502,00
63,00

Škole se podařilo stejně jako u nákladů na materiál snížit i náklady na služby. Vzhledem
k připravované státní maturitě tyto náklady stále vzrůstají, především v položkách
kancelářských potřeb a dalšího materiálu a u služeb v kopírování. Pedagogové školy zajišťují
zejména zhotovení pracovních listů k maturitní zkoušce ze všech povinných i volitelných
předmětů.
ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP
V roce 2010 bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem Kč 5 120,-.
Většina vzdělávacích akcí pro učitele byla zajišťována jako součást projektů z evropských
fondů a byla pro organizaci poskytnuta bezplatně. Veškerá účast pedagogických pracovníků
na seminářích je v souladu s plánem vzdělávání, plně zohledňuje plán školy a napomáhá
tak odbornému a pedagogickému růstu učitelů. Škola navíc pro pedagogy zajistila další
semináře, které však dosud nemají akreditaci MŠMT a nemohly být proto hrazeny
z prostředků DVPP, jednalo se o částku Kč 34.480,--.
Mzdové náklady celkem.............................................................................. Kč 14 649 562,00
z toho:
mzdové náklady – OON pro doplňkovou činnost ......................................... Kč
95 069,00
mzdové náklady zaměstnanců z přímé dotace ............................................. Kč 14 293 853,00
OON zaměstnanců z přímé dotace ............................................................... Kč
165 000,00
OON k projektu EUROgymnázia ................................................................. Kč
75 840,00
OON k projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů… . Kč
19 800,00
Zákonné sociální pojištění celkem ............................................................. Kč
z toho:
sociální pojištění ........................................................................................... Kč
zdravotní pojištění ........................................................................................ Kč

4 865 793,00

Zákonné sociální náklady celkem .............................................................. Kč
z toho:
příděl do FKSP ............................................................................................. Kč
příspěvek na obědy zaměstnanců ................................................................. Kč

337 000,88

3 577 798,00
1 287 995,00

286 382,88
50 618,00

Škola přispívá na obědy svých zaměstnanců. Stravování je zajišťováno ve školní jídelně výdejně.
Jiné sociální náklady celkem ...................................................................... Kč
z toho:
osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance ................................................ Kč
dávky NP hrazené zaměstnavatelem ............................................................ Kč
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Jiné pokuty a penále (penále VoZP, úrok FÚ) ........................................... Kč

2 070,00

V souvislosti s personálními změnami na pozici ekonomky v roce 2009 došlo ke zpoždění
plateb pojistného vůči Vojenské zdravotní pojišťovně a pozdějšímu odvodu daní Finančnímu
úřadu (27 dnů). Platební výměr byl vystaven až v roce 2010.
Ostatní náklady z činnosti celkem ............................................................. Kč
z toho:
pojištění v hlavní činnosti ............................................................................ Kč
technické zhodnocení majetku ..................................................................... Kč
zákonné pojištění Kooperativa ..................................................................... Kč
jiné ostatní náklady (maturitní náhrady, správní poplatky) .......................... Kč

116 375,78
15 475,00
8 511,40
63 735,38
28 654,00

Náklady na pojištění obsahují především pojištění odpovědnosti a pojištění drobného majetku
(počítačů, dataprojektorů, kopírek). Technické zhodnocení se týká především počítačů
(navýšení pamětí). Technické zhodnocení všech budov přesáhlo částku Kč 40.000,- a proto
byla navýšena i jejich pořizovací cena.
Odpisy DHM a DNM (DHM) ..................................................................... Kč
z toho:
odpisy v doplňkové činnosti ......................................................................... Kč
odpisy v hlavní činnosti................................................................................. Kč

448 722,00
13 730,00
434 992,00

Odpisy dlouhodobého majetku v roce 2010 byly plně pokryty.
Ostatní finanční náklady celkem ............................................................... Kč
z toho:
ostatní náklady v doplňkové činnosti (bankovní poplatky) .......................... Kč
poplatky k účtům hlavní činnosti ................................................................. Kč
poplatky k účtu projektu EUROgymnázia .................................................... Kč
poplatky k účtu projektu Systém využití počítačem podporovaných exp. ..... Kč
ostatní finanční náklady (spoluúčast úrazu, ostatní) .................................... Kč

22 391,29
1 110,36
16 279,64
1 232,00
764,00
3 005,29

Téměř celou částku ostatních finančních nákladů tvoří poplatky k běžným účtům školy.

7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňková činnost byla na Slezském gymnáziu v roce 2010 realizována v souladu
se zřizovací listinou. Zisk z doplňkové činnosti je zdrojem financování a dalšího rozvoje
školy pro příští období. Slezské gymnázium provozovalo doplňkovou činnost ve 4 oblastech:
1) Přípravné kurzy k přijímacímu řízení pro žáky základních škol
náklady ............................................................................................................. Kč
výnosy .............................................................................................................. Kč
zisk ................................................................................................................... Kč

36 373,32
65 100,00
28 726,68

Přípravných kurzů se zúčastnilo 73 uchazečů o studium na gymnáziu. Obsah těchto kurzů byl
zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám z obecných studijních předpokladů. Nejvyšší
položku nákladů tvořily mzdy lektorů, dále poměrná část nákladů na energie, materiál, služby
a bankovní poplatky.
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2) Přijímací zkoušky nanečisto
náklady ............................................................................................................. Kč
výnosy .............................................................................................................. Kč
zisk .................................................................................................................. Kč

6 142,60
17 200,00
11 057,40

Účastníkům přípravných kurzů, ale i ostatním zájemcům bylo umožněno vyzkoušet si v rámci
semináře přijímací zkoušky nanečisto. Tohoto semináře se zúčastnilo 78 uchazečů o studium
na gymnáziu. Nejvyšší část nákladů tvořily opět mzdy lektorů a náklady na přípravu testů.
3) Kurzy a semináře - Slezské jazykové centrum
náklady ............................................................................................................. Kč
výnosy .............................................................................................................. Kč
zisk ................................................................................................................... Kč

237 241,72
279 505,00
42 263,28

Slezské jazykové centrum nabízí žákům školy i veřejnosti jazykové vzdělávání v cizích
jazycích. Výuka probíhá v odpoledních kurzech, ve skupinách v průměrném počtu 7
účastníků. Škola nabízí studium angličtiny, francouzštiny, japonštiny, němčiny, ruštiny,
španělštiny a češtiny pro cizince. Nejvyšší položkou nákladů v roce 2010 byly mzdy
vyplacené lektorům. Další náklady tvořila poměrná část spotřebované energie, materiál a
služby.
4) Pronájmy
náklady ............................................................................................................. Kč
výnosy .............................................................................................................. Kč
zisk .................................................................................................................. Kč

56 395,21
126 730,00
70 334,79

Škola pronajímá tělocvičnu, místnost pro bufet a učebny. Všechny pronájmy jsou podloženy
smlouvou. Nejvyšší částku nákladů tvoří energie, dále materiál, služby. Téměř všechny
pronájmy budou na základě uzavřených smluv pokračovat i v roce 2011.
Veškerá doplňková činnost byla provozována s kladným hospodářským výsledkem.
Vzhledem k dostatečnému zájmu bude škola pokračovat v pořádání všech kurzů i nadále.
Záměrem organizace je v rámci svých možností doplňkovou činnost ještě rozšiřovat.

8. ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost (zisk) ...................................... Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti .......................................................... Kč
Hospodářský výsledek celkem (zisk) ............................................................ Kč

152 382,15
0,00
152 382,15

Hospodářský výsledek je finančně krytý.
Škola navrhuje po schválení zřizovatelem rozdělit hospodářský výsledek takto:
příděl do rezervního fondu ............................................................................... Kč
příděl do fondu odměn ..................................................................................... Kč
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C)

PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ

INVESTIČNÍ FOND
Stav investičního fondu k 1. 1. 2010 ................................................................ Kč
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku v roce 2010 ........................................ Kč
Odvod do rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010 ............................. Kč
Použití fondu v roce 2010 ................................................................................ Kč
Zůstatek k 31. 12. 2010 .................................................................................... Kč

626 533,03
448 722,00
170 000,00
126 546,24
778 708,79

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU
Celkem............................................................................................................. Kč
Výměna oken v tělocvičně (změna tepelných vlastností a rozměrů) ............... Kč
Ostatní TZ budovy (bojler, mříže, kamerový systém, PC síť) ........................ Kč

126 546,24
102 529,00
24 017,24

Investiční fond byl použit v roce 2010 na technické zhodnocení budovy školy. Především byla
financována výměna starých, hodně poškozených oken v tělocvičně za nová termoizolační,
která zajistila zároveň i zateplení místnosti. Dále škola nově nainstalovala kamerový systém
ke vstupům do budovy, aby lépe zajistila ochranu majetku svěřeného zřizovatelem,
nainstalovala mříže. Dalším technickým zhodnocením bylo rozšíření počítačové sítě,
modernizace kotelny, instalace bojleru.
Cílem tvorby finanční rezervy v investičním fondu je získání prostředků na plánovanou
výměnu starých oken ve třídách. Okna již nejdou dovírat a dochází k velkým únikům tepla.
Tato výměna je dalším krokem k zateplení budovy, snížení spotřeby energií a zároveň i
zlepšení podmínek pro výuku.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Stav FKSP k 1. 1. 2010 .................................................................................... Kč
Příděl 2% z hrubých mezd a náhrad v roce 2010 ............................................. Kč
Čerpání v roce 2010 ......................................................................................... Kč
Zůstatek k 31. 12. 2010 .................................................................................... Kč

89 123,85
286 382,88
299 840,00
75 666,73

ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Celkem............................................................................................................. Kč
Stravné zaměstnanců 1. - 12. 2010................................................................... Kč
Rekreace ........................................................................................................... Kč
Vitamíny........................................................................................................... Kč
Rehabilitace ...................................................................................................... Kč
Kultura, tělovýchova a sport ............................................................................ Kč
Dary k životnímu a pracovnímu výročí ........................................................... Kč
Odbory, zlepšení pracovního prostředí ............................................................ Kč

299 840,00
133 060,00
23 940,00
13 830,00
52 229,00
46 696,00
27 275,00
2 810,00

Čerpání z FKSP bylo v souladu s kolektivní smlouvou roku 2010 a návrhem finančního
rozpočtu na rok 2010. Rozpočet byl projednán s odborovou organizací. Zaměstnanci, kteří se
nestravují, mají částku na individuální čerpání navýšenou. Veškeré položky individuálního
čerpání jsou pro zaměstnance školy fakultativní – na základě osobního výběru.
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2010 .................................................................. Kč
Příděl z hospodářského výsledku 2009 ............................................................ Kč
Čerpání v roce 2010 ......................................................................................... Kč
Zůstatek k 31. 12. 2010 .................................................................................... Kč

165 548,64
9 704,00
0,00
175 252,64

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření škola v roce 2010 do svého
hospodaření nezapojila. Šetřila jej na dofinancování z vlastních zdrojů v případě získání peněz
z fondů ESF na vybudování nové fyzikální laboratoře. Projekt bohužel nebyl schválen.

REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2010 .................................................................. Kč
Příjem sponzorských darů – finančních ........................................................... Kč
Čerpání v roce 2010 ......................................................................................... Kč
Zůstatek k 31. 12. 2010 .................................................................................... Kč

117 322,00
62 500,00
51 764,97
128 057,03

ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU
Celkem............................................................................................................. Kč
Použití darů ..................................................................................................... Kč

51 764,97
51 764,97

Významným posílením rozpočtových zdrojů bylo získání nemalé částky ve formě
sponzorských darů. Jednalo se především o dary peněžní. Ty byly použity v souladu se svým
určením
k úhradě
nákladů
spojených
s konáním
projektového dne „Sami
sebou“, k úhradě nákladů spojených se zahraniční exkurzí do Španělska, k nákupu běžeckého
pásu a tiskárny pro výuku. Všechny sponzorské dary jsou podloženy darovací smlouvou a
stávají se majetkem zřizovatele.

FOND ODMĚN
Stav fondu odměn k 1. 1. 2010......................................................................... Kč
Příděl z hospodářského výsledku 2009 ............................................................ Kč
Čerpání v roce 2010 ......................................................................................... Kč
Zůstatek k 31. 12. 2010 .................................................................................... Kč

385 088,00
0,00
0,00
385 088,00

Přidělené prostředky na platy 2010 spolu s rozvojovými programy pokryly potřebu mzdových
prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, proto organizace
nemusela zapojit do svého hospodaření fond odměn.
Všechny uvedené fondy jsou kryté finančními prostředky na běžném účtu.

D)

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE

Na Slezském gymnáziu je stravování zajištěno ve školní jídelně – výdejně s kapacitou 500
strávníků. Obědy jsou denně dováženy dodavatelem ze Zařízení školního stravování Matiční
dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, na základě uzavřené smlouvy
o poskytování stravovací služby. Zodpovědnost za přepravu stravy do okamžiku převzetí
odběratelem nese dodavatel. Náklady za dopravu stravy hradí dodavatel. Smlouva je uzavřena
na dobu určitou od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011.
V době prázdnin není zajištěno závodní stravování.
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Cena jednoho oběda celkem .......................................................................... Kč
z toho:
Náklady organizace .......................................................................................... Kč
Příspěvek z FKSP............................................................................................. Kč
Částka hrazená strávníkem............................................................................... Kč

E)

48,00
3,00
20,00
25,00

PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

1. INFORMACE O NEMOV. MAJETKU PŘEDANÉM ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ
Slezské gymnázium má ve své správě 3 budovy:
Komenského 13 (č. p. 880 na parcele č. 926/1) .............................................. Kč17 320 619,82
součástí této budovy je i stavba bez čísla popisného na parcele 926/2
Zámecký okruh 29 (č. p. 848 na parcele č. 927) ............................................. Kč 3 943 570,05
Zámecký okruh 27 (č. p. 879 na parcele č. 929) ............................................. Kč 3 302 355,74
Pozemky (parcely č. 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930/3, 931) ...................... Kč 3 015 950,00

2. INFORMACE

O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ

MAJETKU

V roce 2010 bylo provedeno technické zhodnocení všech tří budov školy. Především bylo
provedeno dokončení dynamického systému regulace topení, na které škola obdržela
investiční dotaci od zřizovatele. Termoregulační ventily byly osazeny ve třídách, místnostech
a chodbách především budov Zámecký okruh 27 a 29. V budově Komenského 13 zbývalo
dokončit chodby a několik tříd. Většina tříd byla osazena již v 1. etapě. Zároveň bylo vše
napojeno na kotelnu a počítač, kterým je celý systém řízen.
Škola využila probíhajících oprav tělocvičny a zajistila výměnu zbývajících starých a hodně
poškozených oken za nová termoizolační, která zároveň zajistila i zateplení této místnosti.
Dále škola nainstalovala kamerový systém ke vstupům do budovy, aby lépe zajistila ochranu
majetku svěřeného zřizovatelem a nainstalovala mříže. Dalším technickým zhodnocením bylo
rozšíření počítačové sítě, modernizace kotelny, instalace bojleru. Technické zhodnocení všech
budov překročilo částku Kč 40.000,--, tudíž došlo k navýšení jejich pořizovací ceny.
Navýšení hodnoty budovy Komenského 13 celkem .................................... Kč
z toho:
termoregulační ventily...................................................................................... Kč
ostatní TZ budovy (bojler, kotelna, PC síť, kamerový systém) ...................... Kč

88 615,45

Navýšení hodnoty budovy Zámecký okruh 29 celkem ............................... Kč
z toho:
termoregulační ventily...................................................................................... Kč
ostatní TZ budovy (mříže) ............................................................................... Kč

302 956,05

Navýšení hodnoty budovy Zámecký okruh 27 celkem ............................... Kč
z toho:
termoregulační ventily...................................................................................... Kč
výměna oken ................................................................................................... Kč

344 974,74
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66 611,21
22 004,24

301 056,05
1 900,00

242 445,74
102 529,00
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V rámci hospodárného a efektivního nakládání s majetkem je prováděna podle finančních
možností jeho periodická údržba, včetně všech školních pomůcek. Kromě běžné drobné
údržby, která zajišťuje bezproblémový chod školy, byla v roce 2010 provedena řada oprav
v rámci dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů. Úhrada byla financována
z provozních prostředků. Díky dotaci zřizovatele mohla škola provést celkovou opravu
tělocvičny. Byla vyměněna podlaha a nevyhovující koberec kolem stěn byl nahrazen
dřevěným obložením.
Opravy a udržování celkem ....................................................................... Kč
z toho:
oprava tělocvičny (podlaha, obložení, sítě)................................................... Kč
oprava střechy .............................................................................................. Kč
malování, oprava a malování po zatečení .................................................... Kč
oprava brány a plotu ..................................................................................... Kč
oprava vjezdu do dvora ................................................................................ Kč
porevizní opravy zařízení .............................................................................. Kč
opravy elektropřístrojů a zařízení ve škole ................................................... Kč
ostatní opravy a údržba (oprava osvětlení, topení, žaluzií aj.) ...................... Kč

830 211,00
675 108,00
19 800,00
69 438,00
20 482,00
3 600,00
6 079,00
14 347,00
21 357,00

3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Nemovitý majetek svěřený do správy naší školy je pojištěn pojišťovacím makléřem SATUM
CZECH vybraným zřizovatelem Moravskoslezským krajem v požadovaném rozsahu. V roce
2010 škola uplatňovala náhradu školy vzniklé zatečením při jarním tání. Voda poškodila
omítky, malby a částečně i zařízení v kabinetě a na chodbě. Pojistné plnění činilo Kč 33.310,a škola jej využila na opravu střechy, omítek a novou výmalbu poškozených prostor.

4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU
Na základě příkazu ředitelky školy ze dne 10.11.2010 byla provedena řádná periodická
inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku,
drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku
(bankovních účtů, pokladny), pohledávek, závazků, v termínu od 10.11.2010 do 31.12.2010.
Dokladová inventarizace byla provedena v termínu k 31.12.2010, tj. ke dni roční závěrky.
Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se Směrnicí pro inventarizaci Slezského gymnázia, Opava č. j. 2/06/2
ze dne 3.9.2007. Inventarizační práce byly zahájeny 10.11.2010 a ukončeny 31.12.2010.
Inventarizační zápis a dílčí inventurní soupisy majetku za jednotlivé sbírky jsou uloženy
u hospodářky školy. Podle § 30 zákona 563/1991 Sb., se zjišťovaly stavy majetku ke dni roční
účetní závěrky 31.12.2010. Inventarizací byl zjištěn soulad mezi skutečným a účetním
stavem. Fyzická inventura proběhla bez organizačních závad. Stavy dlouhodobého
nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku, zásob a finančního majetku souhlasí s inventurními soupisy správců
sbírek a operativní evidencí u hospodářky školy.
Péče o učební pomůcky je zajištěna vedením jednotlivých sbírek pomůcek odbornými učiteli.
Evidence majetku je vedena v elektronické podobě v programu Gordic a na inventárních
kartách.
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HODNOTA MAJETKU
Stav majetku k 31. 12. 2010 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek.................................................. Kč
92 311,60
021 budovy a stavby ..................................................................................... Kč 24 566 545,61
022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí .................................. Kč
678 920,00
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek...................................................... Kč 5 362 346,23
031 pozemky ................................................................................................. Kč 3 015 950,00
HODNOTA FINANČNÍHO MAJETKU
Stav finančního majetku k 31. 12. 2010 dle hlavní účetní knihy a výpisů z účtů
241 10 běžný účet školy ................................................................................ Kč 2 163 158,97
241 11 účet fondu odměn ............................................................................. Kč
385 088,00
241 14 účet rezervních fondů ....................................................................... Kč
303 309,67
241 16 účet investičního fondu ..................................................................... Kč
778 708,79
241 78 účet projektu EUROgymnázia ........................................................... Kč
16 703,45
241 75 účet projektu Systém využití počítačem podporovaných exper. ........ Kč
99 400,52
243 10 účet FKSP.......................................................................................... Kč
88 853,21
261 10 pokladní hotovost ............................................................................. Kč
41 109,00
HMOTNÉ DOHODY A ODPOVĚDNOSTI OSOB
Osoby odpovídající za stav majetku učebních pomůcek jsou pověřeny předávacím protokolem
a osoba odpovídající za stav peněz v pokladně je pověřena hmotnou odpovědností.

5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU
Slezské gymnázium uzavřelo v roce 2010 tyto smlouvy o pronájmu svěřených nemovitostí:
-

smlouvu o pronájmu místnosti č. 109 pro provoz bufetu s paní Helenou Píkovou na dobu
určitou od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010
smlouvu o pronájmu místnosti č. 109 pro provoz bufetu s paní Janou Skřečkovou
na dobu určitou od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011
smlouvu o pronájmu tělocvičny s taneční školou Dance4Life paní Daniely Riesové
na dobu určitou od 15. 9. 2009 do 23. 6. 2010
smlouvu o pronájmu tělocvičny s taneční školou Dance4Life paní Daniely Riesové
na dobu určitou od 16. 9. 2010 do 30. 6. 2011
smlouvu o pronájmu školní tělocvičny se SRPŠ ZUŠ V. Kálika, Opava, na dobu určitou
od 9. 10. 2010 do 30. 6. 2011
smlouvu o pronájmu školní tělocvičny s Mgr. Janem Kumstátem na dobu určitou od
12. 11. 2010 do 30. 6. 2011
smlouvu o pronájmu učebny pro konání semináře s Národním institutem pro další
vzdělávání dne 5. 1. 2010
smlouvu o pronájmu učebny pro konání seminářů s Národním institutem pro další
vzdělávání na dobu určitou od 15. 9. 2010 do 31. 12. 2010
smlouvu o pronájmu učebny pro konání semináře s Výzkumným ústavem pedagogickým
v Praze dne 15. 11. 2010
smlouvu o pronájmu učebny pro konání semináře s Občanským sdružením Montessori
Opava dne 4. 12. 2010
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V roce 2010 uzavřela naše škola tyto smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku:
-

F)

smlouvu o výpůjčce učebny pro konání kurzů s KVIC Nový Jičín, příspěvková
organizace, na dobu určitou od 4. 1. 2010 do 31. 12. 2010
smlouvu o výpůjčce tělocvičny pro výuku tělesné výchovy se Střední školou poštovních
a logistických služeb Opava, příspěvková organizace, na dobu určitou od 29. 9. 2009 do
30. 6. 2010 a další smlouvu na dobu určitou od 2. 9. 2010 do 30. 6. 2011

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE

Veškeré pohledávky a závazky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu
se zákonem o účetnictví.

1. POHLEDÁVKY
Celkem ......................................................................................................... Kč
z toho:
311 odběratelé (pronájem tělocvičny, umístění automatů) .......................... Kč
314 zálohy poskytnuté (plyn, předplatné) .................................................... Kč
371 pohledávky z projektů (zúčtování projektu Eurogymnázia) .................. Kč

135 998,00
5 460,00
56 310,00
74 228,00

2. ZÁVAZKY
Celkem............................................................................................................. Kč 1 892 143,52
z toho:
321 dodavatelé (splatnost faktur leden 2011) .................................................. Kč
75 614,00
324 zálohy přijaté (zimní pobyt, plavání, projekt Ostravské univerzity) ......... Kč 155 157,52
331 zaměstnanci (výplata mezd za prosinec 12. 1. 2011) ................................ Kč 889 067,00
333 čipy zaměstnanců ..................................................................................... Kč
8 800,00
336 zúčtování s ZP a OSSZ (odvody za prosinec)........................................... Kč 612 819,00
342 ostatní přímé daně (odvod daně ze mzdy za prosinec).............................. Kč 147 332,00
378 jiné závazky (odbory, sražené výživné) ................................................... Kč
3 354,00
Vše je podrobně vyčísleno v dokladové inventarizaci k 31. 12. 2010

G)

VÝSLEDKY KONTROL

V roce 2010 byly v naší organizaci provedeny tyto kontroly:
-

kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, č.j.
1262/10 provedená dne 6. 9. 2010 zástupcem Okresní správy sociálního zabezpečení
v Opavě. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
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H)

SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI
A PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU

Zaměstnanci školy byli se zprávou o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2010
seznámeni na provozní poradě dne 18. 2. 2011
Se školskou radou byla zpráva o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2010
projednána dne 14. 2. 2011
V Opavě dne 18. 2. 2011
Ing. Milada Pazderníková
ředitelka školy

I)

TABULKOVÁ

ČÁST K ROZBORŮM
ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tabulka č. 1:
Tabulka č. 2:
Tabulka č. 3:
Tabulka č. 4:
Tabulka č. 5:
Tabulka č. 6:
Tabulka č. 7:
Tabulka č. 8:
Tabulka č. 9:
Tabulka č. 10:
Tabulka č. 11:

HOSPODAŘENÍ

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Příspěvek na provoz
Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
Hospodaření s finančními fondy
Spotřeba energií
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010
Počet výkonů v roce 2010
Ukazatelé nákladovosti v roce 2010

Další přílohy:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Výkaz Rozbor plnění HV
Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce
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