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A. Část textová  

Úvod 
• charakteristika organizace 
 
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 
SŠIEŘ) vystupuje jako právní subjekt na základě Zřizovací listiny čj. 1140/2001-ŠK ze 
dne 12.9.2001 včetně pozdějších dodatků. Škola se současným názvem vznikla 
sloučením dvou škol k 1.7.2006 (SPŠE Rožnov a SOU Rožnov). Škola je komplexní 
školou s vlastním stravovacím i ubytovacím zařízením, vlastní sportovní halou i 
venkovním hřištěm s UH povrchem a s dílnami pro odborný výcvik. Škola provozuje svoji 
činnost v pěti samostatných  budovách.  
 
• přehled obor ů 
 

   Studijní obory (p ůvodní a nové dle ŠVP:   Názvy dle RVP: 
 26-41-M/002 Elektrotechnika-zprac. informací  18-20-M/01-Informač.technologie 
   Elektronické zpracování informací 
 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika  26-41-M/01-Elektrotechnika 
   Elektronické komunik. systémy 
 26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy 18-20-M/01-Informač. technologie 
 26-43-L/001 Mechanik elektronik   26-41-L/01 -Mechanik elektrotech. 
 
 Učební  obory:  
 23-51-H/001 Zámečník    23-51-H/01 Str. mechanik  
 23-56-H/001 Obráběč kovů    23-56-H/01 Obráběč kovů 
 26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud  26-51-H/02 Elektrikář – silnopr. 
 26-51-H/002 Elektrikář – slaboproud  26-51-H/01 Elektrikář 
 26-57-H/001 Autoelektrikář    26-57-H/01 Autoelektrikář 
 66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží  66-51-H/01 Prodavač 
 69-51-H/001 Kadeřník, kadeřnice   69-51-H/01 Kadeřník 
 
 Nástavbové studium:  
 64-41-L/524 Podnikání    64-41-L/51 Podnikání 

 
• počet žáků - škola, školní jídelna, domov mládeže 
 Ve školním  roce  2011/2012   škola otevřela  : 
       19 tříd   4 - letého  studia pro  maturitní obory,     
      8 tříd  3 - letého  studia  pro učební obory, 
      2 třídy   2 - letého nástavbového  studia . 
 Celkový počet žáků evidovaných k 30.9.2011  je  724. Reálná naplněnost školy je 
89%. Škola má vlastní kuchyň a jídelnu s kapacitou 850 strávníků, počet pravidelně 
stravovaných dle výkazu k 31.10.2011 byl 707, z toho 598 žáků.  Ve dvou Domovech 
mládeže je celková kapacita 310 lůžek. K 31.10.2011 dle výkonového výkazu bylo 
celkem 192 ubytovaných žáků, volné prostory DM jsou pronajímány. 
 
 
• počet zaměstnanc ů - pedagogi čtí, nepedagogi čtí 
K 31.12.2011 škola evidovala celkem 125 stálých zaměstnanců, z toho  80 žen a 
v členění  82 pedagogických a 43 nepedagogických v pracovních pozicích: 

ředitel školy, 4 zástupci ředitele,  54 učitelů, 1 asistent pedagoga, 1 školní psycholog, 
13 učitelů OV,  9 vychovatelů, 13 zaměstnanců školní jídelny  a  29  provozních 
zaměstnanců. 
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I. Ekonomická část  
 

1. Vyhodnocení závazn ě stanovených ukazatel ů 
 
Tab. 1, 1a, 1b, 
Závazné  ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů byly ve sledovaném roce dodrženy. 
Byly poskytnuty a  čerpány v souladu s účelem poskytnutí tyto účelové dotace: 

• Účelová dotace MŠMT UZ 33027 poskytnutá na rozvojový program „Posílení platové 
úrovně pedagogických pracovníků v VŠ vzděláním a odbornou kvalifikací“ v celkové 
výši 801 100,- Kč byla použita na platy pedagogů ve výši 593 400,-  a na související 
zákonné odvody ve výši 207 700,-.  

• Účelová dotace MŠMT UZ 33 032 poskytnutá na „Částečnou kompenzaci výdajů 
vzniklých při společné části maturitní zkoušky“ v částce 20 160,- Kč byla použita 
v plné výši na náklady spojené s pořízením zkušební dokumentace. 

• Účelová dotace MŠMT UZ 33 034 poskytnutá v celkové výši 76 226,- Kč na rozvojový 
program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou 
ve vybraných školách v podzimním zkušebním období“ byla použita na platy - 
odměny pedagogů ve výši 51 700,- a související zákonné odvody a na odměny 
hodnotitelům maturitních prací ve výši 5 100,- a související odvody. Částka ve výši 
872,- Kč byla nedočerpána z důvodu nižšího počtu žáků, kteří se dostavili k podzimní 
maturitě než kolik jich bylo přihlášeno a byly na ně přiděleny prostředky. Vratka byla 
poukázána na účet poskytovatele. 

• Účelová dotace MŠMT UZ 33 036 poskytnutá na „Pokusné ověřování integrativního a 
inkluzivního modelu škol“ v celkové výši 114 639,- Kč byla plně použita na platy a 
související zákonné odvody pro školního psychologa. 

• Účelově poskytnutá částka poskytnutá z prostředků Zlínského kraje UZ 995 na 
podporu odborného vzdělávání v oborech Zámečník a Obráběč kovů ve výši         
134 200,- Kč byla čerpána v souladu s pravidly ZK podle skutečného počtu žáků ve 
výši 129 500,- Kč. Zbývající částka 4 700,- bude v rámci výsledku hospodaření 
převedena do rezervního fondu a bude použita v roce 2012 na stejný účel. 

• Prostředky na projekt OPVK – hradlová pole UZ 33006 ve výši 72 475,73 Kč. 
 

 
Závazné ukazatele rozpo čtu pro rok 2011 
                                                                                                                                            v Kč 

neinvesti ční: schválený rozpo čet upravený rozpo čet 
Platy pedagogů 23 986 475,00 23 859 493,00 
Ostatní osobní náklady pedagogů 521 000,00 665 000,00 
Platy nepedagogů 6 780 505,00 6 655 505,00 
Ostatní osobní náklady nepedagogů 130 000,00 155 000,00 
ONIV přímé 11 405 657,00 11 458 934,00 
ONIV provozní 6 565 800,00 7 787 000,00 

NIV ostatní 0,00 206 675,73 

Celkem 49 389 437,00 50 787 607,73 
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investi ční: schválený rozpo čet upravený rozpo čet 

dotace od zřizovatele 1 600 000,00 1 600 000,00 

dotace ze státního rozpočtu ,00 ,00 

dotace v rámci ROP ,00 ,00 

dotace ze státních fondů 22 796 000,00 22 796 000,00 

Celkem 24 396 000,00 24 396 000,00 

Odvod z investi čního fondu: 500 000,00  500 000,00 
 
Po ukončení dohodovacích řízení se zřizovatelem byl stanoven schválený rozpočet na rok 
2011 ze dne 15.4.2011. Byl pak postupně změněn  čtyřmi  úpravami závazných ukazatelů. 
Poslední schválená úprava rozpočtu byla ke dni 25.11.2011. Limit počtu zaměstnanců byl 
stanoven na 122,85 osob, skutečný přepočtený počet zaměstnanců hrazených ze státního 
rozpočtu byl 122,61 osob. 
 
Přehled úprav rozpo čtu: 

Č. 1  k 16.5.2011 
 Zvýšení provozního příspěvku o        400 000,-     Kč 
 Přidělení prostředků OP VK na projekt Hradlová pole       72 475,73  Kč 
 
Č. 2  k 28.6.2011 
 Převod z platů pedagogů do OON (na odstupné)            60 000,- Kč 
 včetně snížení o související tvorbu FKSP     - 600,- Kč 
 Převod z platů do ONIV na odměny hodn. maturit            40 000,- Kč 
 Přidělení prostředků UZ 33032 na dokumentaci maturit           20 160,- Kč 
 Převod platů z nepedagogů do pedagogů           100 000,- Kč 
 
Č. 3  k 7.10.2011 
 Snížení platů pedagogů o 398 000,- a souvisejících odvodů  
 dle snížení výkonů - počtu žáků k 30.9.2011o 63) a současně 
 přidělení částky 40 000,- na asistenta pedagoga vč. odvodů        - 484 818,- Kč 
 Přidělení prostředků na šk. psychologa vč. odvodů            114 639,- Kč 
 Zvýšení účelových platů pedagogů UZ 33 027 vč. odvodů             24 100,- Kč 
 Přidělení  účelových prostředků UZ 33034 – spádová škola            76 226,- Kč 
 
Č. 4  k 25.11.2011 
 Zvýšení platů pedagogů o 160 000,-,  
 převod z platů pedagogů do OON ve výši 84 000,- ,  
 převod z platů nepedagogů do OON ve výši 25 000,-  
 vč. úpravy souvis.  odvodů a zvýšení ONIV 5000,- na asistenta celkem   220 588,- Kč 
 zvýšení provozního příspěvku účelově na PC a SW   897 000,- Kč 
 zvýšení podpory řemesel dle žádosti na 9-12/11      58 400,- Kč

      
     
Kromě výše uvedených dotací škola obdržela prostředky ve výši 5000,- v rámci 

schváleného grantového projektu od Města Rožnov p.R. účelově na akci Perspektivy 
elektroniky. 
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2. Přehled o čerpání a pln ění rozpo čtu náklad ů a výnos ů hlavní 
činnosti 

2.1 Čerpání rozpo čtu náklad ů hlavní činnosti –tab. č. 2a 
Celkový upravený rozpočet nákladů hlavní činnosti ve výši 57 583,61 tis. Kč činil 
k 31.12.2011 ve skutečnosti 57 942,53  tis. Kč, což je 100,62 % plnění rozpočtu a ve 
srovnání s rokem 2010 pokles nákladů o 4,57 %. Skutečné přímé náklady hlavní činnosti ve 
výši 43 151,59 tis. Kč představují plnění upraveného rozpočtu na 100,74 % a pokles proti 
předchozímu roku o 2,63 %.  K překročení plánovaných nákladů u ostatních přímých nákladů 
o 262,37 tis. Kč došlo v souladu s rozpočtovými pravidly. Tvoří ho použití roční úspory 
zákonných odvodů z mezd zejména na nákup učebních pomůcek a cestovní náhrady 
zaměstnanců. 
Provozní náklady ve skutečné výši 14 790,94  tis. Kč představují plnění rozpočtu na 100,28 
%  a pokles proti roku 2010 o 9,8 %. Překročení plánovaných nákladů proti rozpočtu tvoří 
zejména náklady na energie vyšší o 268,49 tis. Kč. Další zvýšení skutečných nákladů proti 
plánovaným v položce Ostatní služby tvoří zejména náklady na revize v souvislosti se 
zrušením jednotného dodavatele služeb v rámci kraje, dále pak zvýšená spotřeba materiálu i 
služeb v souvislosti s požadavkem KÚ na zintenzivnění procesu sloučení a s tím související 
stěhování úseku praktického vyučování a teoretické výuky.  

2.2  Plnění rozpo čtu výnos ů hlavní činnosti – tab č.2b 
Plánovaný rozpočet výnosů hlavní činnosti ve výši 57 583,61 tis. Kč byl ve skutečnosti 
naplněn na 57 316,95  tis. Kč, což činí 99,54 % plnění rozpočtu, ale pokles proti roku 2010 o 
5,1 %. Výnosy z vlastních výkonů byly nižší než očekávané (92,52 %), snížení proti plánu 
činí zejména tržby za potraviny, poplatky za ubytování (obojí z důvodu poklesu počtu žáků). 
Zapojení fondů bylo také celkově nižší než plánované (na 64,44%) zejména z důvodu 
nečerpání rezervního fondu. Nebyl realizován plánovaný nákup vybavení 16 ks PC 
s ohledem na schválení žádosti k realizaci projektu OPVK, který nákup PC zajistí.   
 

2.3  Použití dohadných ú čtů aktivních (388) a pasivních (389) 
 
Dohadné účty pasivní k 31.12.2011 vykazují zůstatek ve výši 602 402,95 Kč. Tvoří jej dosud 
dodavateli nevyúčtované spotřeby energií (voda, plyn, elektřina) vztahující se k roku 2011. 
Do nákladů na účtu 502 jsou zahrnuty na základě  kvalifikovaného odhadu dle zjištěné ceny 
za jednotku energie a dle odpočtu skutečné spotřeby dle jednotlivých měřičů. 
Dohadné účty aktivní k 31.12.2011 vykazují zůstatek ve výši 368 780,48 Kč. Tvoří je faktury 
za materiál, služby a mzdy v roce 2011 vztahující se k realizovanému projektu OPVK 
Hradlová pole. Náklady budou kryty z prostředků projektu v roce 2012 po schválení 
závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu. 
 

3. Vyhodnocení dopl ňkové činnosti 
 
tab. č. 3. 
Doplňková činnost je v organizaci provozována na základě  vydaných živnostenských listů. 
Doplňková činnost je celkově v rámci činnosti školy na velmi  dobré úrovni.  Za rok 2011 bylo 
dosaženo kladného výsledku hospodaření po zdanění ve výši  1 039 721,16 Kč. 
 

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v p řílohách 1 až 3 Živnostenského  
       zákona 

Tato skupina činností zahrnuje  ubytovací služby, pronájmy nebytových prostor (dříve realitní 
činnost), pořádání kurzů, školení a  seminářů.  
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Ubytovací služby (stř. 06 a 80) 
Organizace nabízí  veřejnosti ubytování na obou domovech mládeže (dále jen DM). 
Na  DM II, Zemědělská 1077 celoročně,  na DM I, ul. 1. máje 1220 z důvodu kapacity lůžek 
je ubytování nabízeno převážně jen v období letních prázdnin.  Naplnění  ročních  
plánovaných tržeb  je  do značné míry závislé na konání rozsáhlejších  místních  kulturních a 
sportovních akcí (např. Rožnovské slavnosti, Jánošíkův dukát apod.) V hodnoceném roce se 
podařilo ve srovnání s předchozím rokem navýšit zisk o 41 % na částku 453 264,81  Kč. 
Pronájmy nebytových prostor (stř. 7, 9, 11 a 70) 
Nejvyššího zisku bylo dosaženo na pronájmech nebytových prostor v budově  DM I,  ul. 
1.máje 1220 (stř. 70), a to v částce 388 589,67 Kč.  V  rámci této doplňkové činnosti byly 
vynaloženy náklady na běžnou údržbu a opravy ve výši 77 tis. Kč.  Dosaženým  ziskem 
tohoto střediska  je kompenzována  ztráta   na pronájmu sportovní haly (stř. 11) ve výši   
22,12 tis. Kč. Snížit ztrátu pronájmu sportovní haly se podařilo proti minulému období 
podstatně snížit díky navýšení na plnou cenu za pronájem a služby i pro zájmové sportovní 
kluby.  
Pořádání odborných kurzů (stř. 07 a 38) 
Tato činnost je hodnocena velmi pozitivně, neboť zvyšuje úroveň školy v oblasti nabízeného  
dalšího vzdělávání. Účetně v rámci střediska 07 – kurzy bylo dosaženo zisku ve výši  
51 165,17 ,- Kč. Zisk tvoří nejvýznamnějším podílem kurz vakuové techniky, který  probíhá  
každoročně  již od roku 1994 obvykle v měsíci červnu. V roce 2011 kurz probíhal v říjnu 
v rámci oslav 60 let založení školy a zúčastnili se ho jak odborníci z podnikatelské sféry, tak 
pedagogové z VŠ i SŠ.  V menší míře je zisk tvořen z kurzů pro Microsoft  Office 2007, kdy  
jako regionální školící  středisko jsme i v roce 2011 pokračovali v nabídce odborných kurzů 
aplikací Microsoft. Tyto kurzy absolvovalo celkem 46 pedagogických pracovníků.  
V roce 2011 jsme zahájili realizaci kurzů k získání osvědčení o zkoušce z vyhlášky č. 
50/1978 Sb., kterého se zúčastnilo se 16 osob. Dále pokračovaly dílčí kvalifikace k získání 
závěrečné zkoušky v oboru elektro. Všechny 3 moduly včetně závěrečné zkoušky 
absolvovali  4 účastníci. Za kurzy v PV vznikla ztráta ve výši 15 755,51 Kč. Důvodem byla 
předpokládaná účast většího počtu účastníků v dílčích kvalifikacích, která se ale  nenaplnila. 
Bylo však nutno nakoupit potřebné měřící přístroje a vybavení, které ale nemohly být plně 
pokryty tržbami od účastníků. Nicméně vybavení bude sloužit i v dalších realizovaných 
kurzech, a tím už náklady nebudou tak vysoké. 
Zisku ve výši 9 668,- bylo dosaženo při realizaci rekvalifikačního kurzu pro Kadeřnice 
v období únor – červen 2011, kterého se účastnily 4 osoby, z toho 3 osoby byly hrazeny 
Úřadem práce.  
 

3.2. Hostinská činnost (stravování cizích strávník ů) - stř. 04 
Stravování  v rámci doplňkové činnosti  je  poskytováno příležitostně, např. účastníkům kurzů 
nebo účastníkům sportovních akcí. Za rok  2011 bylo vydáno celkem 792 porcí, a tomu také 
odpovídá dosažený  kalkulovaný zisk 4 136,- Kč.  
     

3.3. Zámečnictví – stř. 60 
Výsledkem hospodaření střediska 60 je ztráta v částce  - 1886,- Kč.  
Jedná se o zakázky malého rozsahu ze strany veřejnosti a spolupracujících firem. Jsou 
realizovány učiteli odborného výcviku na základě dohod o provedení práce. Pro další období 
je nutno zvýšit cenu zakázek o zvýšené režijní náklady, zejména vyšší energie. 
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4. Vyhodnocení  dosaženého výsledku hospoda ření za rok 2011 za 
hlavní a dopl ňkovou činnost 

 
tab. č. 15. 
K 31.12.2011 dosáhla škola v doplňkové činnosti zisk 1142 511,16 a po zdanění ve výši 
1 039 721,16 Kč a ztrátu v hlavní činnosti ve výši 620 165,73 a po zdanění – 625 575,73 Kč. 
Vykazujeme celkový zlepšený výsledek hospoda ření ve výši 414 145,43  Kč.  
V souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů navrhujeme 
rozdělení VH přídělem do rezervního fondu ve výši 314 145,43  Kč za účelem posílení zdrojů 
fondu pro financování další činnosti školy a do fondu odměn ve výši 100 000,- Kč. 
 
  

5. Rozbor zam ěstnanosti a mzdových náklad ů 
 
tab. č. 4, 5 
 
Celkové mzdové náklady za všechny činnosti organizace činily 32 158 662,- Kč, z toho 
v hlavní činnosti 31 592 951,- Kč a z toho náklady hrazené ze státního rozpočtu činily 
31 514 388,- Kč. 
Celkové platy na zaměstnance v hlavní činnosti byly plně vyčerpány v souladu s rozpočtem 
ve výši 30 514 998,- Kč.  
V tom:  

• prostředky na platy pedagogů ve výši 23 859 493, - Kč,  z toho účelově 730 018,- Kč 
• prostředky na platy nepedagogů ve výši 6 655 505,- Kč.  

Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení platů ze státního rozpočtu  o 626 011,- 
Kč, tj. o 2 %. Průměrná mzda na 1 zaměstnance ze státního rozpočtu za rok 2011 činí 20 
740,- Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem o 22,- Kč méně.  
Stanovený přepočtený počet pracovníků 122,61 nebyl překročen. Nemocnost v roce 2011 
byla 2 006 kalendářních dní, což je o 27 % více než v předchozím roce a činí cca 5,1 % 
z celkového počtu kalendářních dní připadající na přepočtený počet zaměstnanců.  
V průběhu roku bylo přijato 10 zaměstnanců, jednalo se o nástupy za zaměstnance 
odcházející do důchodu, na mateřskou dovolenou nebo z důvodu zástupu za nemocné. 
V průběhu roku ukončilo pracovní poměr 13 zaměstnanců, z toho 2 zaměstnanci dostali 
výpověď pro nadbytečnost, 1 zaměstnanec dal výpověď a ostatní ukončili z důvodu uplynutí 
sjednané doby určité nebo dohodou.  
V rámci doplňkové činnosti bylo v platech v roce 2011 vyplaceno 268 286 Kč.  
 
Ostatní osobní náklady (OON) v hlavní činnosti byly vyplaceny v celkové výši 1 338 378, 
z toho v hlavní činnosti 1 040 953 Kč,  

• ze státního rozpočtu     pedagogové    665 000,- Kč  
      z toho ,- činí vyplacené odstupné 124 224,- Kč 
       nepedagogové   155 000,- Kč 
• ze státního rozpočtu - projekt ESF (UZ 33006)   179 390,- Kč  

        
• z vlastních zdrojů na odměny za produktivní činnost žáků   42 563,- Kč 

 
V rámci OON bylo dále vyplaceno: 

• z doplňkové činnosti      297 425,- Kč. 
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6. Vyhodnocení provedených oprav 
 
 tab. č. 6. 
Velice úsporným hospodařením v průběhu roku 2011  a  získáním finančních prostředků  
z doplňkové činnosti  se koncem roku  ukázala rezerva ve vlastních zdrojích. Z tohoto 
důvodu bylo možné  realizovat  až 30 % z celkového objemu  provedených oprav jako 
opravy provedené mimo rozpočet (viz.. tab. č. 6 v příloze)  V přehledu  čerpání podle zdrojů 
financování  se práce mimo rozpočet  projevují jako pětinásobek překročení rozpočtu. 
 
Přehled čerpání rozpočtu 
                                                 v. Kč 
 Rozpočet  2011 Skutečnost 2011 % plnění 
Provozní prostředky  480 000,00 441 989,50 92,08 
Vlastní zdroje    20 000,00 104498,03 522,34 
Investiční fond 360000,00 359 572,00 99,88 
Celkem  860 000,00 906 059,53 105,35 
 
 
Opravy nemovitého majetku 
V souladu se schváleným investičním fondem  byla  v období   letních prázdnin  provedena 
poslední 3. etapa  nové  elektroinstalace v budově domova mládeže 1. máje 1220,   
realizace proběhla  v   9. NP  budovy.  
 
Drobná údržba a opravy strojů a zařízení  
Drobné opravy  storjů a zařízení  v objektech teoretické výuky, domovů mládeže a školní 
jídelny  byly v souladu s plánovaným  rozpočtem. Úsek praktické výchovy v průběhu roku  
nevyžadoval předpokládané  opravy strojů a zařízení pro výuku,   úspora byla využita pro 
mimořádné akce.  
 
Opravy provedené mimo rozpočet 
Dlouhodobým problémem  je ve všech  objektech školy  vodovodní a kanalizační potrubí.  
Z důvodu přednostnějších oprav  je rozsáhlá rekonstrukce odkládána, řeší se prozatím 
havarijní  stavy.   
V měsíci červnu proběhlo  sloučení praktické výuky všech maturitních i učebních oborů do 
budovy praktické výuky. Uvolněné prostory v hlavní budově školy a úpravy  nově  zřízených 
učeben v budově praxe vyžadovaly nutné opravy podlah, malování, úpravy el. rozvodů. 
Tyto požadavky bylo možné realizovat  ze získané úspory. 

• podlahářské práce, malování  učebna m.č. 134   
• drobné stavební práce v budově praxe 
• oprava dělících příček  ve 2. NP hlavní budovy – učebny 201, 201A  a 202  
• oprava  šatny  při  školní jídelně 
• oprava  rozvodu vody a odpadů v hlavní budově školy – havarijní stavy 
• oprava stupaček v objektu domova mládeže  1  - havarijní stav 
• oprava sociálního zařízení ve sportovní hale  - havarijní stav odpadů ze sanitárního 

zařízení  (podíl financování i z doplňkové činnosti).   
• Oprava výtahu v objektu domova mládeže 1 

7. Hospoda ření s prost ředky jednotlivých fond ů organizace  
 
 7.1 Fond investi ční – účet 416, tab. 7 a 8 
 
Tvorba investičního fondu z odpisů  ve výši 1 904,19  tis. Kč je proti plánu vyšší o 5 tis. Kč, a 
to z důvodu vyřazení DHM ( plechový sklad) se zůstatkovou cenou 5 519,- Kč.  se   Nižší 
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tvorba odpisů z nově pořízeného majetku (zateplení objektů školy _ projekt OPŽP) ve výši 
383 966,- Kč  je  z důvodu  zařazení majetku v pozdějších měsících než bylo původně 
plánováno.  
Na dokončení investiční akce  - zateplení objektů školy  v rámci projektu OP ŽP  byla  
organizaci poskytnuta plánovaná dotace ve výši 1 600 tis. Kč  a  proběhlo částečné finanční 
vypořádání se SF ŽP .  Další  profinancování investiční akce  je přesunuto  na rok 2012. 
Koncem roku bylo nutné  provést  v objektu domova mládeže úpravy pro splnění podmínek 
ochranné únikové cesty.  Proto bylo nutné  vyměnit stávající chodbové přepážky za 
protipožární. Na krytí nákladů bylo  převedeno z rezervního fondu organizace 150 tis. Kč, 
zbývající část nákladů byla financována z prostředků IF (tvorba odpisů). 
 
Čerpání fondu ve výši  8 175 041,10  dle jednotlivých položek: 
-  elektroinstalace – 3. etapa        416 992,-   Kč 
- vybudování protipožárních přepážek – DM 1    448 298,-   Kč 
-  opatření úspor energie – zateplení objektů  6 507 599,10 Kč  
- odvod do rozpočtu zřizovatele      500 000,-   Kč 
 

 
7.2. Fond rezervní – ú čty 413, 414  - tab. č. 9a, b 

 
tab. 9a  
RF - účet  413 – tvo řený ze zlepšeného výsledku hospoda ření (VH) 
Počáteční stav fondu:    39 488,20  
Zdroje  fondu:     312 376,44  příděl ze zlepšeného VH za rok 2010 
Čerpání fondu:   150 000,- převod na posílení  investičního fondu 
         9 700,-  podpora řemesel z předchozího roku 
Konečný stav fondu:  192 164,64 
 
tab. 9b  
RF - účet 414 – tvo řený z ostatních titul ů 
Počáteční stav k 1.1.: 33 621,90 Kč 
Zdroje fondu:     44 852,- Kč účelové finanční dary od 5 dárců na náklady  

spojené s oslavami  60 let školy a na akce  pro 
žáky), 

    
Použití  fondu:  44 852,-  Kč   čerpání účelově poskytnutých darů v souladu 
      s darovacími smlouvami na hlavní činnost školy 
      (viz předchozí - zdroje fondu). 
 
Účetní stav RF k  31.12. 2011 ve výši 33 621,90 Kč, který tvoří nevyčerpané účelové dary, je 
plně krytý stavem finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2011.  

 
 
7.3. FKSP – účet  412 – tab. 10 

Počáteční stav k 1.1.11 : 108 220,04  Kč 
Zdroje fondu:   308 203,-   tvorba jednotným přídělem  z hrubých mezd ve 
      výši 1 %,  
Použití fondu:    344 858,-   bylo v souladu se zásadami a  rozpočtem na 
      rok 2011 použití  fondu v těchto položkách :  

• 124 115,-  příspěvek na stravování  
•   64 217,- rekreace zaměstnanců vč. dětí 
•   46 715,- odměny živ. a pracovní výročí 
•   16 811,- sportovní a kulturní akce 
• 93 000,- příspěvek na penzijní připojištění. 

Účetní stav FKSP k 31.12.11: 71 565,04 Kč. 
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Rozdíl účetního stavu fondu a bankovního účtu FKSP  k 31.12.2011 ve výši  6 863,95      Kč 
je zdůvodnitelný a účetně podložený. Tvoří jej nepřevedený příděl z mezd za měsíc prosinec 
2011, nepřevedené poplatky a úroky za vedení účtů, vratka stravného, příspěvek na penzijní 
připojištění a životní jubilea ve mzdách za 12/2011. Rozdíl je vyrovnán v účetní závěrce za 
měsíc leden 2012. 

 
7.4. Fond odm ěn – účet 911 -  tab. 11 

Počáteční stav k 1.1.:  110,- Kč 
Zdroje fondu:   40 000,- z přídělu z VH za rok 2010 
Použití fondu:   35 000,-  na odměny 
Zůstatek k 31.12.2011 je ve výši 5 110,-  Kč. V roce 2011 fond nebyl čerpán. Fond odměn je 
plně kryt finančními prostředky na bankovním účtu.  
 

8. Stav bankovních ú čtů  
tab. č. 12. 
Rozpis finančních prostředků na bankovních účtech obsahuje tab. č. 12.  Způsob krytí fondů 
je popsán v předchozím bodě 7. Rozdíl bankovního účtu FKSP a účetního stavu fondu je 
položkově rozepsán opět v tab. č. 12 a popsán bodě 7.3. 
 

9. Stav pohledávek 
 
tab. č. 13 
Celkové pohledávky k 31.12.2011 činí 1 399 385,82 Kč. V tom jsou zahrnuty pouze 
krátkodobé pohledávky v  členění:  
Účet 311 – odběratelé ve výši 542 103,-  Kč 
 Po lhůtě splatnosti do 6 měsíců je 43 992,- Kč, jedná se o pohledávky u 4 stálých 
odběratelů, kteří průběžně pohledávky hradí.  Po lhůtě splatnosti nad 1 rok je částka 58 408,-
Kč, která se proti minulému roku nezměnila. Částku tvoří pohledávky u 6 odběratelů, z toho 
na částku 18 838,- u dvou dodavatelů máme podepsáno uznání závazku  prodlužující 
vymahatelnost do r. 2012. Nedobytné pohledávky ve výši 28 290,- jsou blíže popsány 
v tabulce č. 13. 
Účet 314 – poskytnuté provozní zálohy ve výši 378 890,50 Kč 
 Jedná se o pravidelné zálohy poskytnuté dodavatelům vody, elektrické energie a 
plynu, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období. 
Účet 315 – Jiné pohledávky z HČ ve výši 29 065,- Kč 
 V této částce je zahrnutý předpis pohledávek za ubytování na domovech mládeže a 
platby za sběr plastových lahví v DM.  
Účet 381 – Náklady příštího období ve výši 70 452,84 Kč 
 Jedná se o předplacené časopisy, nájmy tlakových lahví a služby, jejichž dodávka 
nastane až v roce 2012.  
Účet 388 – Dohadné účty aktivní ve výši 368 780,48 Kč 
 Jedná se o očekávanou částku na krytí nákladů za materiál, služby a mzdy v roce 
2011 vztahující se k realizovanému projektu OPVK Hradlová pole. Náklady UZ 33006 budou 
kryty z prostředků projektu v roce 2012 po schválení závěrečné zprávy a finančního 
vyúčtování projektu. 
Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 10 094,- Kč 
 Jde o předpis DPH z přefakturace energií nájemcům na DM 1, které bude vyrovnáno 
při obdržení daňového dokladu od dodavatele, dále o částku 2 308,- očekávanou za školení 
zaměstnance hrazené z projektu SOŠ Uherský Brod a předpis poplatků KB. 
 
Výše pohledávek samozřejmě klade vyšší nároky na sledování toku peněz s ohledem na 
zajištění platební schopnosti organizace. Vzniku rizikových pohledávek předcházíme tím, že 
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u neověřených a nestálých odběratelů vyžadujeme platbu v hotovosti již při uskutečnění 
plnění. 
Ve sledovaném roce byla po projednání odepsána z účtu 315 pohledávka ve výši 5 406,- Kč 
za stravování a ubytování u dvou žáků, kteří již ukončili studium. S ohledem na dlouhodobě 
špatnou finanční situaci rodiny by náklady na exekuci převýšily pohledávku, aniž by to vedlo 
k jejímu uspokojení. 
 

10.  Stav závazk ů a jejich finan ční krytí 
 
tab. č. 14. 
Evidované závazky jsou krátkodobého charakteru a všechny jsou ve lhůtě splatnosti.  Částku 
21 111 898,90 představuje návratná finanční výpomoc z KÚ na projekt zateplení, výměny 
oken a skleněných výplní 5 budov školy v rámci OP Životní prostředí a částku 100 000,- na 
projekt OP VS Hradlová pole, a to do doby poskytnutí prostředků z evropského fondu. 
Běžné závazky jsou rozepsány v tab. č. 14.  
Finanční krytí závazků vykázaných k 31.12.2011 je zajištěno  finančními prostředky na 
bankovních účtech, z ostatního finančního majetku a pohledávek, které jsou splatné v lednu 
2012. Jiné závazky organizace nemá. 
 

11.  Stav nedokon čeného dlouhodobého majetku 
 
K 31.12.2011 vykazujeme na účtu 042   částku 10 170  Kč. Částku tvoří faktura (č. d. 804) 
z r. 2007 od firmy Ropis s.r.o. za vypracování rozpočtu a studie pro akci „Koridory mezi 
budovami“, jejichž realizace je výhledově plánována. 
 

12.  Stavy zásob 
 
Celkový stav zásob k 31.12. 2011  je v hodnotě 808 867,55  Kč.  
V tom:  432 199,90 materiál na skladě 
   z této hodnoty tvoří zásoby, u kterých nedošlo k pohybu za posledních 
   5 let cca 45  tis. Kč. Jedná se však z větší části  o zásoby ještě  
   použitelné (elektromateriál, šrouby, apod.), které by se  mohly příp.  
   ještě využít nebo nabídnout k prodeji. 
 366 294,71 potraviny a obaly k potravinám 
   10 372,74 sklad učebnic.  
Proti loňskému roku se podařilo stav zásob bez pohybu snížit cca o 3 000 Kč, nadále se 
zaměřujeme na možnosti využití tohoto materiálu. Stav zásob a výše pohledávek negativně 
ovlivňují stav finančních prostředků na bankovním účtu.   
 

13.  Vykazovaná skute čnost na vybraných ú čtech  
 
Na účtu 542 – Jiné pokuty a penále z prodlení vykazujeme částku 207,- Kč. Jedná se o  úrok 
z prodlení z dodatečného odvodu DPH, kdy byl u prováděných rekvalifikací v PV uplatněn 
odpočet daně na vstupu a na výstupu daň odvedena. Po konzultaci na FÚ jsme došli 
k závěru, že se jedná plnění osvobozená a bez nároku na odpočet a v tomto smyslu jsme 
provedli opravu daňového přiznání a DPH odvedli.  
 
Na účtu 557 – Náklady z odepsaných pohledávek ve výši 5 406,- je odpis pohledávky za 
stravování a ubytování dvou žáků (viz  bod 9. Pohledávky).  
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Na účtech 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení a 547 – Manka a škody  žádný zůstatek 
k 31.12.2011 nevykazujeme. 
 

14.  Přehled investi čních zám ěrů, investi čních požadavk ů  
tab. č. 17 
 
V souladu se schváleným investičním plánem na rok 2011 proběhla:: 
 
a/  3. etapa akce  elektroinstalace  a internetový rozvod  ve třech podlažích, 
 místo realizace: Domov mládeže I.,  
    1. máje 1220 , Rožnov pod Radhoštěm  

Z organizačních důvodů lze tyto  opravy realizovat pouze v době letních prázdnin, a 
proto  je akce  rozdělena do tří etap (tří let). V jednom roce vždy jedno podlaží 
budovy.  

 Každá etapa představuje likvidaci staré elektroinstalace, instalaci nové kabeláže,  
 zásuvek, osvětlení a instalaci nové kabeláže  počítačové sítě s rozvodem na všechny 
 pokoje v podlaží, včetně internetového připojení. Součástí  jsou i dokončovací práce 
 – drobné zednické opravy a malování. Realizovaná investiční akce tak zvýší  úroveň 
 vybavenosti pokojů  na dnes  již běžný standard.  

V roce  2009 bylo provedeno  8. NP, v roce 2010 7. NP  ve sledovaném roce
 2011byla akce dokončena  realizací 9. NP.  Celkové plánované  náklady ve výši  
1 251 tis. Kč nebyly překročeny. 

 
b/  Zateplení a  výměna oken  ve všech objektech školy 

Tato investiční akce je realizována a financována v rámci Operačního programu 
 Životní prostředí. Podrobněji je uvedeno v následující kapitole Projekty EU bod 16. a 
 navazuje na tabulky č. 16 a 17. Další informace jsou uvedeny v kap. 7 – Investiční 
fond. 

 

15.  Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizace 
Tab. 18  
 
Nově zařazený majetek :  47 367 722,41  K č 
v tom :  

187 897,-  drobný dlouhodobý NH (018) – software 
  z toho:  171 600,-  104 ks licence Desktop EDU MVL 
        1 043,-   výukový SW  Visio Std 2010 
      15 254,-  výukový SW - Autodiagnostika 

    
46 046 934,- Stavby (021) 

  v tom:      57 420,-  tech. zhodnocení budovy -  internetový rozvod DM 1 
           45 989 514,- tech. zhodnocení budov – zateplení a výměna oken v 5  
     budovách školy 
 

1 132 891,41  Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028), 
  v tom:  87 335,-   DDHM –učební pomůcky pro výuku hrazené z přímých 
     ONIV     

       z toho : 7 308,90 3 ks CD přehrávače 
 6 020,-  startovací zdroj AE 
 13 680,- 4 ks zdroje Matrix 
 13 500,- 10 ks mikropájky 
 11 161,- 5 ks fény  a vlasová žehlička 
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 6 004,-  hydraulický lis 20 t 
  

   754 339,-  DDHM – vybavení učeben, labor. a kabinetů 
    z toho: 724 608,- 37 ks PC do učeben  
         5 031,- 9 ks PC stoly do uč. PV 
      

121 994,11– ostatní DDHM,  
    z toho: 13 982,76 1 ks PC do účtárny 
       2 400,- 2 ks kopírka 
       22 900,- 2 ks prosklené vitrýny 
        5 472,50 1 ks tiskárny 
        6 829,- 4 ks projekční plátno 
      32 754,- 4 ks kity z projektu OP VK 
        5 065,- 1 ks sporák pro DM 
       2 190,- 1 ks kancelářská židle  
  
     62 055,30 DDHM – pořízeno z DČ 
    z toho: 32 860,-  tech. vybavení pro kurzy elektro v PV 
       (rozvod. skříně, kleště, měřiče, apod.) 
     18 920,- ozvučovací technika na halu. 
    

107 168,-  DDHM – darovaný majetek nebo z ostatních zdrojů 
     (vybavení pro DM převodem z OU Zlín-Klečůvka,  
     soustruh a frézka převodem ze SŠ-COPT Kroměříž) 
 
Vyřazený majetek:  1 836 619,25  K č 
v tom :  7 507,-  drobný dlouhodobý NM (018) 
   v tom: 4000,- nepoužívaný databázový SW 
    3 507,- nepoužívaný licence AVG 
   

15 853,- Stavby (021) 
plechový sklad – likvidace z důvodu koroze 

 
1 246 294,-Kč – samostatné movité věci (022) 
 V tom: vyřazeno k prodeji s předchozím souhlasem KÚ 
  117 623,-  10 ks šicích strojů 
   
  vyřazeno k likvidaci: 
  1 128 671,-               7 ks zastaralých PC úseku teorie 
    3 ks nepoužitelných tiskáren 
    zastaralé vybavení dílen PV (2 čítače, 2  
    osciloskopy, 5 BTV přijímačů, promítač,  
    soustruh, frézka), 
    2 ks panelová jednotka dílen PV,  
    1 ks BTV na DM 

 
566 965,25 Kč – drobný dlouhodobý HM (028) 

   v tom: 529 565,25  k likvidaci 
     29 ks žaluzie okenní nepotřebné po výměně oken budov 
     9 ks zastaralých PC 
     12 ks měřicích přístrojů a regulačních zdrojů 
     28 ks neopravitelného nábytku (židle, stoly, skříň) 
       9 ks opotřebovaných míčů 
    37 400,- k dalšímu prodeji 
     5 ks šicích strojů 
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Při nakládání s majetkem ZK je postupováno v souladu se zřizovací listinou. Ve sledovaném 
roce byl vyřazen se souhlasem Rady ZK nepoužitelný majetek v hodnotě 424 452,- - 
soustruh a frézka, které byly nefunkční. Výtěžek z prodeje likvidovaného materiálu byl 60 tis. 
Kč. Přebytečný majetek je nabízen jiným organizacím k bezúplatnému převodu. Majetek 
v hodnotě pod 100 tis. Kč za kus, který je nefunkční, fyzicky opotřebovaný a morálně 
zastaralý, je navržen uživatelem k likvidaci. Proces likvidace majetku je v organizaci 
zdokumentován pověřenými pracovníky, stav majetku v hodnotě nad 10 tis. Kč je doložen 
odbornými posudky a doklady o likvidaci specializovanými firmami. Výše vyřazeného 
majetku souvisí s finančními možnostmi školy na obnovu majetku a s realizací projektů, 
v jejichž rámci škola získává další vybavení. 
 
Tab. 19 
Pro svoji činnost si organizace nenajímá žádný cizí nemovitý majetek.  K pronájmu dáváme 
k dispozici sportovní halu v odpoledním a víkendovém čase, dále volné prostory v budovách 
DM (4 pokoje k ubytování nebo ubytování pro cizí o prázdninách a dále cca 3 etáže 
z celkových 9 jsou pronajaty jako nebytové prostory firmám).  
 

16.  Vyhodnocení projekt ů (EU) 
 
1. Operační program Vzd ělávání pro konkurenceschopnost 
Název projektu:  Zavedení výuky programování hradlových polí FPGA a VHDL 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.08/01.0035 
Termín zahájení:  11/2008 
Termín ukončení: 10/2011 
Celkové náklady projektu:  2 475 757,00 Kč  (max. finanční podpora) 
 
Projekt byl  zahájen  3. listopadu 2008 na základě  uzavřené Smlouvy o financování 
grantového projektu  Zvyšování kvality  ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Cílem projektu je 
zavedení výuky hradlových polí FPGA a programování VHDL do  standardu výuky, což 
předpokládá i připravovaný školní vzdělávací program. 
 
Realizace projektu je v souladu s harmonogramem jednotlivých klíčových  aktivit.   
Klíčové aktivity (etapy projektu) : 
1.  vybudování nové učebny pro výuky programování VHDL    
          Termín: 25.3.2009 

  - vybavení  30 míst  ,  15-ti počítači + 1 učitelský, dataprojektor 
     (do budoucna se předpokládá rozšíření na 30 PC) 

2. vyškolení pedagogů v kompetencích FPGA a VHDL         
          Termín: 05-10/2009 
3. příprava  čtyřech  učebních textů   
                                         Termín: 3/2009-02/2010 
4. pilotní ověření výuky šk. rok 2009/2010   2. a 3. ročník  vždy jen v jedné třídě  
 
5. výuka ve šk. roce 2010/2011   všechny třídy 2. a 3. ročníku a pilotní jedna třída 4. ročníku 
 
V roce 2011 škola úspěšně pokračovala v realizaci projektu, časový harmonogram byl 
dodržen,  stanovené monitorovací indikátory byly naplněny v určeném rozsahu. Projekt byl 
ke dni 30.10.2011 ukončen Celkové náklady projektu  činí  2 338 449 Kč, od zahájení 
projektu bylo proplaceno 90 %  celkových rozpočtovaných nákladů, tj. 2 228 181,30 Kč. 
Finanční vypořádání se přesouvá do roku 2012, zůstává k proplacení  110 269 Kč.    
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2. Operační program Životní prost ředí 
 
Název projektu:  Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel  
                           Rožnov pod Radhoštěm 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.02/3.2.00/09.04254 
Evidenční číslo akce:  607/3/150/242/07/09 
Termín zahájení: 08/2010 
Termín ukončení: 04/2011 
Přehled financování:  celkové náklady projektu  45 983 tis. Kč 

v tom: dotace EU   21 530 tis. Kč 
   dotace SFŽP ČR     1 266 tis. Kč 
  rozpočet Zlínského kraje 19 061 tis. Kč 
  vlastní zdroje žadatele     4 126  tis.Kč. 
Projekt řeší stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti, tzn. zateplení 
obvodové konstrukce,  výměna oken a skleněných výplní a  zateplení střešní konstrukce na 
objektech školy: 
- hlavní budova školy,  ul. Školní 1610 
- sportovní hala a spojovací koridor, ul. Školní 1610 
- budova teoretické výuky,  ul. Svazarmovská 1508 
- budova praktické výuky , ul. Školní 1698 
- budova domova mládeže,  ul. 1. máje 1220 
- budova domova mládeže,  ul. Zemědělská  1077. 
 
Investiční akce po stránce stavební byla ukončena k datu 30.4.2011. Finanční vypořádání ze 
strany SFŽP nebylo ukončeno, proto se administrativně akce přesouvá i do roku 2012. 
Zdokumentováno i v tabulce č. 14 – přehled investičních záměrů. 
K investičnímu  záměru bude vypracován dodatek č. 4  včetně podrobného zdůvodnění.   
 
 
 

17.  Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejic h 
výsledky 

 
tab. č. 20 
Většina kontrol provedených v roce 2011 byla bez podstatných závad. Novou zkušeností 
byla kontrola z KÚ na realizaci projektu OP VK Hradlová pole, která upozornila na 
neuplatnitelné náklady projektu. Blíže  je popsáno v tab. č. 20.  
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18.  Další informace a p řílohy dle vlastního uvážení 
 
Z pohledu hospodaření školy byl rok 2011 rokem sice náročným, ale úspěšným. Opět bylo 
nutno klást důraz na zapracování řady změn, např. aktualizace  a důsledné dodržování 
jednotné analytiky zřizovatele pro účtování nákladů a výnosů, předávání účetních dat 
v elektronické podobě do Centrálního systému účetních informací státu nebo  aktualizace 
údajů v evidenci FAMA – evidence nemovitého majetku Zlínského kraje, dále příprava pro 
řízení změny účelu užívání v budově DM  a administrativní příprava investičních akcí.  
Zvýšenou náročnost při řízení financí, sledování rozpočtu, při vedení účetnictví a zpracování 
mezd si vyžádala řada účelově vázaných prostředků. V oblasti přímých vzdělávacích výdajů 
to byly mzdové prostředky nově v rozdělení závazných ukazatelů pro pedagogy a pro 
nepedagogy, účelové prostředky na školního psychologa, na odměny pro hodnotitele, další 
výdaje spojené se státní maturitou nebo refundace nákladů školy za pracovníky zapojené ve 
vzdělávacích  projektech VÚT Brno nebo SOŠ Uherský Brod.  
Potýkali jsme se také s dopadem snížení počtu žáků, což negativně ovlivnilo objem 
mzdových prostředků a muselo dojít ke krácení nenárokové složky platu.  
V oblasti provozních výdajů to byl nákup PC z účelových prostředků zřizovatele, provedení 
nezbytných oprav, administrace nových maturit, apod. Vzhledem ke snížení provozního 
příspěvku zřizovatele trvala i ve sledovaném roce úsporná opatření zavedená již v roce 
předchozím. Opatření přispěla k zajištění celkového ziskového hospodaření. Bez rozsáhlé 
doplňkové činnosti, která kryje ztrátu v hlavní činnosti, by zisku nebylo dosaženo.  
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II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a 
sportu  
 
Neinvestiční náklady na žáka – tab. č. 21 

• tuto tabulku vyplňují: gymnázia, SOŠ, SOU, základní školy, speciální OU, dětské 
domovy, ZUŠ (samostatně za individuální a samostatně za kolektivní výuku) 
• rozdělení celkových nákladů na přímé a provozní vychází ze základního rozdělení dle 
finan ční rozvahy k 31. 12. 2011    
• v tabulce „Rok 2010“ doplnit údaje dle rozborů hospodaření za rok 2010 – musí 
souhlasit na finanční rozvahu 
• v tabulkách pro „Rok 2011“ doplnit pouze tabulky pro jednotlivé paragrafy (do políčka 
musíte vepsat čísla jednotlivých paragrafů). Údaje do sumární tabulky za rok 2011 se 
dopočtou automaticky a musí souhlasit na finanční rozvahu k 31. 12. 2011.  
 
 

B. Část tabulková  
 
Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2011 a finanční vypořádání dotací 
Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů v tis. Kč 
Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností 
Tab. č. 4 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu 
Tab. č. 5 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií 
Tab. č. 6 Přehled oprav a údržby  
Tab. č. 7 Přehled o tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2011 
Tab. č. 8 Příloha k tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2011 
Tab. č. 9 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu k 31. 12. 2011 
Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2011 
Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31. 12. 2011 
Tab. č.12 Tvorba a čerpání fondů v roce 2011 
Tab. č.13 Přehled pohledávek organizace ke dni 31. 12. 2011 
Tab. č.14 Přehled závazků organizace ke dni 31. 12. 2011 
Tab. č.15 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na příděly do fondů  
Tab. č.16 Přehled projektů z EU 
Tab. č.17 Přehled akcí roku 2011 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH 
Tab. č.18 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku a přehled o množství nemovitého 

majetku PO 
Tab. č.19 Přehled o příjmech z pronájmů a přehled o výdajích na nájmy PO 
Tab. č.20 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2011 
Tab. č.21 Neinvestiční náklady na žáka 
 
 

 
C. Výkazy k řádné účetní závěrce – Výkaz zisku a ztráty, 
Rozvaha, Příloha účetní závěrky v K č 


