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Úvod  
• charakteristika organizace 
 
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm (dále jen SŠIEŘ) 
vystupuje jako právní subjekt na základě Zřizovací listiny čj. 1140/2001ŠK ze dne 12.9.2001 
včetně dodatků.  
 
 
• přehled oborů 

    studijní obory:  26-41-M/004 Elektrotechnika-zpracování informací 
     26-43-M/003 Slaboproudá elektrotechnika 
     26-47-M/002 Elektrotechnické počítačové systémy 
     78-42-M/001 Technické lyceum 
     26-43-L/001 Mechanik elektronik 
 
  učební  obory:  23-51-H/001 Zámečník 
     23-56-H/001 Obráběč kovů 
     26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud 
     26-51-H/002 Elektrikář – slaboproud 
     26-57-H/001 Autoelektrikář 
     66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží 
     69-51-H/001 Kadeřník, kadeřnice 
 
  Nástavbové studium: 64-41-L/524 Podnikání 

 
 
• počet žáků - škola, školní jídelna, domov mládeže 
Ve školním  roce  2007/2008   škola otevřela  : 
      20 tříd   4 letého  studia  pro  maturitní obory     
   9 tříd 3 letého  studia  pro učňovské obory 
   2 třídy nástavbového  studia  
Celkový počet evidovaných žáků k 30.9.2007  je  851. 
 
Škola má vlastní jídelnu s kapacitou 850 strávníků  a dva Domovy mládeže  o celkové kapacitě 
310 lůžek. K 30.10.2007 je celkem ubytovaných 248 žáků. 
 
 
 
• počet zaměstnanců - pedagogičtí, nepedagogičtí 
K 1.1.2007  škola evidovala celkem 136 zaměstnanců od nového školního roku , tj. k 1.9.2007 
evidovala celkem  132 zaměstnanců v členění: 

ředitel školy,  76 učitelů,  12 vychovatelů, 13 zaměstnanců školní jídelny  a  30  provozních 
pracovníků. 

 
 
 



 
1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

 
Závazné  ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů byly dodrženy. Poskytnutá účelová dotace v rámci 
ONIV přímých na DVPP – nová maturita nebyla plně vyčerpána. Do státního rozpočtu byla vrácena 
částka  ve výši 3 250,- Kč. Důvodem nevyčerpání bylo přidělení této účelové dotace z MŠMT až 
v listopadu 2007.  Školení a kurzy k nové maturitě, které  do té doby uhradila škola včetně cestovného 
ze svých prostředků, byly realizovány aktuálně v období leden až květen. V závěru roku už žádné 
kurzy neprobíhaly. 
Účelově poskytnutá částka na podporu odborného vzdělávání z prostředků KÚ ve výši 21 600,- nebyla 
vyčerpána o částku 900,- Kč. Tato částka je součástí výsledku hospodaření, je přidělena do 
rezervního fondu a bude vyčerpána na stejný účel (tj. na výplatu měsíční podpory žákům vybraných 
oborů) v roce 2008. 
Účelově poskytnutá částka z MŠMT na ICT vybavení – standard služeb ve výši 15 800,- byla plně 
vyčerpána a použita na nákup software. 
Schválený  rozpočet na rok 2007 ze dne  12.4.2007 byl postupně navýšen  čtyřmi úpravami, poslední 
schválená úprava rozpočtu byla ke dni 10.12.2007. 
 
Přehled úprav rozpočtu: 
 

1. k 20.6.2007 
 zvýšení přímých ONIV – učební pomůcky o 128 250,- Kč 

 
2. k 5.10.2007 

 
 úpravy rozpočtu o převody z platů do  OON dle žádosti školy  ve výši 136 000,- Kč 
 úpravy platů v souvislosti se změnou výkonů    – snížení o 25 000,- Kč  
 a tím související odvody 
 zvýšení platů na integraci postižených žáků     - zvýšení o 2 000 Kč  
 a tím související odvody 
 zvýšení na UP – integrace postižených žáků    – zvýšení o 1 000 Kč 
 zvýšení přímých ONIV dle požadavku na učební pomůcky  – zvýšení o 200 000  Kč 
 úprava rozpočtu provozních ONIV dle žádosti školy   – zvýšení o 350 000 Kč 

 (vybavení provozovny kadeřnic, vodovodní přípojka, odpisy, 
 elektroinstalace v DM, projekt evaluace, energie,  kurzy autoškoly a kurzy sváření pro žáky) 
 

3. k 30.11.2007 
 úprava  přímých ONIV – účelově na DVPP – nová maturita zvýšení o 19 152,- Kč  
 úprava provozních ONIV – účelově na podporu učeb. oborů zvýšení o 21 600,- Kč 
 
4. k 10.12.2007 
 zvýšení přímých ONIV – účelově ICT – standard služeb  zvýšení o 15 800,- Kč 
 (použito na nákup software do učeben). 
 
 

Mimorozpočtové zdroje: 
 
dotace z ESF – v roce 2007 škola pokračovala v partnerství se Střední odbornou školou – COPT 
Kroměříž v rámci  víceletého projektu financovaného z ESF, jehož cílem je vytvořit místní centra 
celoživotního vzdělávání ve školách s využitím stávajícího materiálně technického a personálního 
potenciálu. Celý projekt bude ukončen v roce 2008. Náklady na projekt představovaly v roce 2007 
částku   449 661,50 Kč.  
 
dotace města –  roce 2007 byla kromě výše uvedených dotací poskytnuta účelově dotace na 
nákup investičního majetku -  výsledkové časomíry do sportovní haly ze strany Města Rožnov pod 
Radhoštěm ve výši 15 000,- Kč.  

 
 
Investiční dotace: 
• investiční dotace nebyla poskytnuta 



 
 
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2007 
                                                                                                                                            v Kč 
neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
platy 30 105 508 29 946 508  
ostatní osobní náklady  486 000 622 000  
ONIV přímé 11 870 264  12 223 236  
ONIV provozní 7 900 000  8 271 600  
NIV ostatní     
Celkem 50 361 772 51 063 344 
 
 
investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
dotace od zřizovatele     
dotace ze státního rozpočtu     
dotace ze zahraničí    
dotace ze státních fondů    
Celkem   
Odvod z investičního fondu:   
 
 
 

2) Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů hlavní činnosti 
 
• tab. č. 1 a 2 
 
Rok 2007 byl prvním celým kalendářním rokem hospodaření dvou sloučených škol, a to Středního 
odborného učiliště Rožnov pod Radhoštěm  a  Střední průmyslové školy elektrotechnické Rožnov 
pod Radhoštěm  
 

Plnění rozpočtu 2007 je v souladu s rozpočtem.  Srovnání s rokem 2006, kdy k 1.7.2006 došlo ke 
sloučení škol   se v rozboru projevuje v nákladech i výnosech jako 25  % nárůst.  Položky  produktivní 
práce žáků, nákup školních učebnic zdarma  nemají ve skutečnosti roku 2006 protipoložku ,  data 
nejsou srovnatelná. 
 
Náklady 
Náklady materiálové: úsporou nákladů za energie a především dosažení zisku z doplňkové činnosti 
bylo možné realizovat nákupy DDHM vyššího rozsahu. Např. vybavenost provozních kanceláří  - 
sloučení ekonomického úseku do hlavní budovy. Nákup výpočetní techniky pro provoz i kabinety 
učitelů,  vybavení  sborovny mistrů odborného výcviku (šatní skříně). Podrobnější  rozbor  je uveden  
v bodu  10. Péče o svěřený majetek 
Náklady na energie   plnění rozpočtu na 94,52 % ovlivněno příznivým počasím v zimních měsících. 
Náklady na nájemné  zahrnuje pouze nájemné za sportovní hřiště – atletika  (v roce 2007 nebylo 
využito). 
Náklady za služby Ihned po sloučení škol v roce 2006 se zahájily práce na propojení internetové sítě a 
rozšíření telefonní ústředny na 16 digitálních přístrojů s možností 100 provolbových čísel. Tím je 
zajištěno interní volání v rámci pěti budov. 
Bankovní poplatky  jsou na nejnižší sazbě, plně je využíváno internetového bankovnictví pro všechny 
druhy plateb, tj  včetně inkas za ubytování a stravování. 
Opravy a údržba v hlavní činnosti v souladu s rozpočtem , podrobný rozpis v následujícím komentáři 
 

 
 
 



 
Výnosy 
Stravné – nemá vliv na hospodářský výsledek, výnosy odpovídají nákladům na potraviny. 
                 Zvýšení proti plánu je z důvodu vyššího počtu strávníků. 
Ubytování – proti předpokladu nižší počet ubytovaných a povinné vrácení částky za stanovené dny   
                    Volna. Plnění rozpočtu na 93,13 % 
 

• tab. č. 3 - neinvestiční náklady na žáka 
V této tabulce opět nelze srovnávat rok 2006 s celkovými náklady za rok 2007 – vliv sloučení škol. 
Srovnatelné jsou pak jednotlivé paragrafy, a to: § 3147 vykázaný samostatně za každý domov 
mládeže, neinvestiční náklady  přepočteny na žáka  činí  21 300 – 21 400 Kč. 

 
3) Vyhodnocení doplňkové činnosti - tab. č. 4 
 

Doplňková činnost je v organizaci provozována na základě  vydaných Živnostenských listů. Celkové 
hodnocení doplňkové činnosti je ziskové.  Dosažený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za 
rok 2007 činí  400 024,11 Kč 
 
V roce  2007  stejně jako v letech předchozích  byla doplňková činnost prováděna  v 
následujících oblastech : 
 

3.1. Ubytovací služby 
Velice dobře se daří provozovat celoroční poskytování ubytování na DM II, Zemědělská 1077 a  
ubytování cizích pouze v období letních prázdnin  na DM I. 1. máje 1220 
Čisté tržby tj. tržby  po povinném odvodu  rekreačního poplatku a poplatku  za lůžko, dosáhly výše  
593 572,54,- Kč.  Dosažený zisk z ubytovacích služeb za rok 2007 činí  208 674,07 
 

3.2. Realitní činnost  (pronájmy nebytových prostor) 
 
 Pronájmy DM I, 1.máje 1220 (stř. 70)   bylo dosaženo zisku ve výši 198 572,46- Kč 

 Pronájmy za hlavní budovu školy a sportovní halu  (stř. 11) ztráta  95 619,08 Kč 
 
Ztráta na středisku č. 11 byla z důvodu vyšších nákladů na opravy a údržbu Nejvýznamnější položkou 
byla oprava části sociálního zařízení a sprch ve sportovní hale. Roční   pronájem sportovní haly  za 
účelem sportovních aktivit házené, florbal, futsal   činí 50 – 60 % využití nejen pro trénink, ale 
především pro sobotní a nedělní turnaje za účasti diváků.   Proto  se škola  v posledních letech snaží 
v rámci doplňkové činnosti o zlepšení zázemí sportovní haly. 

 
Celkový hospodářský výsledek  za ¨realitní činnost - zisk 102,95 tis. Kč   

 
3.3. Pořádání odborných kurzů  

Na dosaženém zisku ve výši  77 989,68  se podílí především realizace týdenního speciálního kurzu  
„Vakuové techniky“, který se uskutečnil v červnu 2007.   

 
3.4. Hostinská činnost (stravování cizích strávníků) 

Stravování  v rámci doplňkové činnosti  je  poskytováno  okrajově, např. účastníkům kurzů. Tomu 
odpovídá dosažený zisk  912,- Kč, což je  za rok 2007 114 obědů. 

 
3.5. Zámečnictví 

Jedná se o zakázky malého rozsahu ze strany veřejnosti a spolupracujících firem. Jsou realizovány 
učiteli odborného výcviku na základě dohod o provedení práce. Navazují na ně zakázky realizované v 
rámci produktivní práce žáků v hlavní činnosti  Činnost je zisková, v roce 2007 bylo dosaženo 
9 394,98 Kč.. 
 

3.6. Kadeřnictví 
Od 1.1.2007 škola nabízí veřejnosti  v určených provozních hodinách i kadeřnické služby. Rok 

2007 byl zkušební, celkové výnosy ve výši 3 713,- Kč plně hradily vynaložené  materiálové a mzdové 
náklady    

 
 



 
4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2007 za hlavní a doplňkovou 
činnost – tab. č. 5 
 
K 31.12.2007 dosáhla škola v doplňkové činnosti zisku ve výši 400 024,11 Kč a ztráty v hlavní 
činnosti ve výši -160 655,63 Kč.  Vykazujeme celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši 
239 368,48  Kč. 
  
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů  SŠIEŘ k 31.12.2007  činí 239 368,48 Kč.  
V souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů organizace  
navrhuje převod v plné výši do rezervního fondu, který bude využit v následujícím roce 2008 na 
rozvoj hlavní činnosti. 
 
5) Přehled pohledávek – tab. č. 6a, 6b 

  
 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 

 
 Účet 311 – 520 585,80 Kč, z toho nedobytné 363 838,30 Kč  
 40 068,- Kč – Euroelectroprogress s.r.o. – faktury za produktivní činnost, s firmou jsme v minulosti 

uzavřeli splátkový kalendář, dle kterého postupně  dluh spláceli, v květnu 2005 byl však na firmu 
prohlášen konkurs, pohledávku 40 068,- Kč včetně vyčíslených úroků z prodlení jsme řádně 
přihlásili u soudu, v roce  2007 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení konkurzu pro nedostatek 
majetku dlužníka.  

      Navrhujeme pohledávku odepsat v souladu s metodickým pokynem v letošním roce. Stejně tak 
v případě dostatku finančních prostředků navrhujeme k odpisu alespoň část nedobytných    

      starých pohledávek. Jedná se o situace, kdy dlužník zanikl, adresa neexistuje a dlužník není 
      zapsán v obchodním rejstříku nebo registru podnikatelů. Nelze proto přistoupit ani k soudnímu  
       vymáhání a náklady by převýšily předpokládané výnosy. 
      Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou podloženy písemným příslibem splatnosti nebo uznáním   
      závazku   ( TJ Rožnov p.R. – pronájem sportovní haly, Zlatuška Jan – ubytování). 

Pohledávka ve výši 6 720,- Kč : firma Redon Real s.r.o.  Ostrava je od roku 2005 předána 
právníkovi k vymáhání soudní cestou. 

       Zbývající část pohledávek po lhůtě splatnosti je průběžně upomínána, jsou ošetřeny    
podepsaným uznáním závazku (Makertex, Rožnovská obch. společnost,) aby nedošlo k jejich 
promlčení a jsou průběžně uhrazovány. 
Účet 335 – 7 550,- Kč – jedná se  o dlužnou částku z roku 2002 za odcizené stravenky bývalou 
uklizečkou, povinnost uhradit vzniklou škodu ji byla stanovena soudem v trestním příkaze ze dne 
25.10.2002, navíc v 10/2002 podepsala písemné uznání závazku. Tuto částku ani na základě 
upomínek dosud neuhradila. Dle našich informací pochází ze sociálně slabého prostředí a 
v nejbližší době není předpoklad úhrady. Proto také navrhujeme  odpis pohledávky. 

 
 
6) Přehled závazků – tab. č. 7 
Účet 324 – zálohy na stravné  9 765,- Kč  dlužná částka za stravné z roku 2005 bývalého žáka 
SPŠE Rožnov p.R..  – vymáháno soudní cestou – vydán exekuční příkaz. Písemný příslib úhrady 
otce bývalého  žáka.  
Jedná se o sociálně slabou neúplnou rodinu. Žák ukončil studium předčasně  přestupem na jinou 
školu. 
 
7) Vybrané účty Výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2007 -  tab. č. 8 
 
účet č. 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   219,00 Kč  

(úrok za období posečkání daně z příjmu)  
 
SOU Rožnov p.R.  (slučovaná škola-zanikající organizace)  vykázala k 30.6.2006 daň z příjmu ve 
výši  35 760,- Kč. Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm vydal  dne 9.10.2006 Rozhodnutí o 
posečkání   s placením daně do 31.1.2007 s ohledem na podanou žádost o prominutí daně na 
Ministerstvo financí. Přesto byl  adresně na SOU Rožnov p.R. dne 18.4.2007 vydán platební 
výměr ve výši 219,- Kč na úrok za období posečkání daně. 
Platební povinnost přechází na SŠIEŘ Rožnov p.R. jako nástupnickou organizaci. 



 
 
8) Fondy organizace 

 
8.1. Fond odměn – 911     
 Zůstatek k 31.12.2007 je ve výši 18 110,-  Kč,  v roce 2007 nebyl fond čerpán,  je plně kryt 
 finančními prostředky na bankovním účtu.  
 
8.2. FKSP – účet 912  
 Je tvořen jednotným přídělem  z hrubých mezd ve výši 2 %, tj. částkou  603 697,- Kč 
 čerpán v souladu se zásadami a  rozpočtem na rok 2007  odsouhlaseným  ZO ČMOS.   

        Čerpání  za rok 2007 činí 543 133,- Kč  v těchto položkách :  
         příspěvek na stravování    125 166,- Kč         

     rekreace zam.vč. dětí   144 037- Kč  
     odměny, pracovní výročí    90 765, 50 Kč 
     sport, kultura, rehabilitace              183 164,50  Kč 

  
 Rozdíl účetního stavu fondu a bankovních účtů k 31.12.2007 ve výši  7 448,01 Kč je účetně 
 podložen a tvoří jej nepřevedený příděl z mezd za měsíc prosinec 2007, poplatky a úroky za 
 vedení účtů a nesplacené bezúročné půjčky zaměstnanců školy ve výši 6 400,-. 
 Zůstatek bude částečně vyrovnán v účetní závěrce za měsíc leden 2008. 
 

8.3. Fond rezervní – účet 914 
 Tvorba fondu v roce 2007:  421 103,38 Kč 
   v tom  220 655,38 Kč příděl zlepšeného výsledku     
     hospodaření roku 2006   
   200 447,-  Kč účelové peněžní dary od 13 fyzických a právnických osob 
     v tom   75 000,- na pořízení časomíry ve sportovní hale 
                 50 000,- na pořízení hor. kol na sportovní kurzy žáků 
                10 000,-  na vybavení pro florbal pro DM 
                 33 000,- na vybavení učeben – software, hardware, 
                 32 447,- na ostatní činnost školy 
  
 Čerpání fondu v roce 2007: 427 950,10 Kč 
  v tom  332  963,10  čerpání dle plánu schváleného zřizovatelem : 
     v tom 75 000,-  převod fin. darů do IF na pořízení časomíry 
               34 570,-  ruční nůžky na plech – dílny SŠ 
             139 000,80 školní nábytek – 2 třídy budova TV 
               84 392,30 školní nábytek – 1 třída v hlavní budově 
     94 987,-      čerpání účelových finan. darů na účel stanovený ve smlouvě : 
     v tom  24 902,- - nákup software do učeben hlavní budovy 
        7 447,- - ovoce pro žáky ŠJ a ples školy 
        2 638,--  mikrovlnná trouba  pro ubytované žáky DM 
      50 000,- - 10 ks horských kol pro sportovní kurzy žáků 
      10 000,- - nákup florbalového vybavení pro DM 
             
  Účetní stav RF je plně krytý stavem finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2007.  
 

8.4. Investiční fond – účet 916 
 
Rozdíl  mezi účetním stavem investičního fondu  k 31.12.2007 a stavem na bankovním účtu v   

částce  1 244 436,51   Kč  tvoří  finančně nepokryté odpisy  bývalého SOU. Rozdíl vznikl před 
rokem 2001, tj. ještě před přechodem na nového zřizovatele KÚ. 
 
Tvorba investičního  fondu  z odpisů  v celkové výši  1 928 tis. Kč  je  dle  odpisového  plánu na 

rok 2007.   Nesoulad mezi vykázanými odpisy stávajícího majetku a nově pořízeného je z důvodu 
převodu  technického zhodnocení ve výši  6 866 993,00 Kč  z majetku KÚ  k datu 1.7.2007. 
Odpisy za období 07 – 12/2007  v částce  84 tis. Kč  byly pokryty  navýšenou provozní dotací  

schválenou  ve 2. změně závazných ukazatelů rozpočtu  ze dne 5.10.2007. 
 



Čerpání fondu bylo dle schváleného „Plánu tvorby a užití IF na rok 2008“: 
- pořízení výsledkové časomíry   
- rekonstrukce sociálního zařízení  v budově Školní 16 
- rekonstrukce a  zateplení střešní krytiny dle IP 402/2/150/157/09/07 –(úspora 300 tis. Kč) 
- nákup universální frézky na vybavení dílen obráběč kovů 
- pořízení výsledkové časomíry   :finanční krytí : 90 tis. finanční dary, dotace MěÚ 
-                                                                                          53 tis. investiční fond 
- plynový kotel na ohřev TUV  pro ŠJ  -realizace z důvodu nedostatku TUV – zvýšený počet                  
-                                                            strávníků 
- projektové studie na zateplení střech, obvodového pláště a  výměnu oken všech budov školy , 

výstavba koridorů  (plánované investiční akce hrazené z ESF) 
Projekt na zateplení budov a výměnu oken byl předložen KÚZK Státnímu fondu ŽP Praha 
v rámci 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí.  Investiční akce nese název 
„Realizace opatření úspor energií v budovách příspěvkových organizací Zlínského kraje“. 

   
 
9) Vyhodnocení plánu oprav 
 
Skutečné náklady na  opravu a údržbu v hlavní činnosti za rok 2007 činí  766 tis. Kč a jsou 
v souladu s plánem na rok 2007.  Překročené čerpání vlastních zdrojů 52 tis. je kompenzováno 
úsporou  provozních prostředků ve výši  61 tis. Kč .  
 
Opravy nemovitého majetku 
V souladu s plánem  oprav  byla provedena  nová elektroinstalace jednoho patra v budově DM I , 
1. máje 1220. V souvislosti s opravou byly vyšší náklady na údržbu – zednické práce a malování. 
Celkové  náklady ve výši 173 tis. byly hrazeny  45 tis. z provozní dotace 128 tis. Kč z doplňkové 
činnosti  (tržby z doplňkové činnosti – ubytování cizích). Práce na nové elektroinstalaci probíhaly 
v období letních prázdnin. Z finančních i časových důvodů  se již nerealizovala plánovaná oprava 
vodoinstalace a výměna koupelových jader na domově mládeže Zemědělská 1077. 
 
Drobná údržba a malování   
Nejvýznamnější položkou byla oprava části sociálního zařízení a sprch ve sportovní hale, celkové 
náklady činily  214 tis. Kč, které byly převážně  hrazeny z finančních prostředků doplňkové 
činnosti., z vlastních zdrojů použito krytí ve výši 30 tis. Kč.   Z důvodu pronájmu sportovní haly (viz 
bod 4 Vyhodnocení doplňkové činnosti) má škola zájem o zlepšení  prostor šaten a sociálního 
zařízení.  Dle finančních možností bude v opravách pokračováno i v roce 2008. 
Malování tříd hlavní budovy – 20 tis. Úspora  60 tis.  V plánu na rok 2007 se předpokládalo 
pokračování ve výměně oken  a následné malování. Výměna oken nebyla realizována. 
Běžná údržba školní jídelny  - 12 tis.  Úspora  18 tis. Kč  
Běžná  údržba a oprava v hlavní budově školy  87 tis., v tom  např. 37,5  oprava podlah a stěn, 
malování  provozních kanceláří a kabinetů (sloučení ekonomického úseku), 14 tis. oprava 
osvětlení ve sportovní hale  
 
Ostatní    
Údržba DDNM  - 58 tis. Kč, překročeno o 38 tis.  
Z důvodu sloučení nutný upgrade  účetnictví GORDIC, UNIS a mzdový program VEMA a program 
BAKALÁŘ. 
Revize  - překročeno o 18,53 tis. Kč   Z důvodu úspor nákladů na revize el. zařízení na příští 
období škola  ukončila smlouvu s firmou TOKR  s.r.o.  Reakcí na výpověď byly  provedeny  a 
vyfakturovány  povinné revize  za rok 2007 dle platnosti smlouvy.  
 
Opravy provedené mimo rozpočet 
Oprava topného systému v budově  praktického vyučování , Školní 1698 - realizace v měsíci 
prosinec 2007  - 30 tis. Kč 
Oprava služebního vozidla většího rozsahu  17,58 tis. Kč 
Oprava terminálu pro evidenci strávníků -  porucha , nutná výměna části terminálu  - 15,8 tis. Kč 
 
 
 
 



10) Péče o svěřený majetek 
 
V roce 2007 byl pořízen z investičních prostředků tento dlouhodobý hmotný majetek: 
 Univerzální frézka    240 tis. Kč vybavení dílny OV - oboru obráběč kovů 
 Rekonstrukce střechy budovy Svazarmovská 1508 

  702 tis. Kč technické  zhodnocení budovy  
 Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově školy 

594 tis. Kč technické zhodnocení budovy Školní 1610 
Výsledková časomíra  143 tis. Kč vybavení sportovní haly (turnajové zápasy) 
Plynový kotel     69 tis. Kč  ohřev TUV pro školní jídelnu 

 
            
Drobný hmotný majetek byl pořízen v rámci provozních nákladů v celkové hodnotě 818,91 tis. Kč. 
Z toho nejvýznamnější položky tvoří:  
  223,39  tis. Kč nákup školního nábytku do 3 tříd (prostředky rezerv. fondu ) 
    53,00  tis. Kč nákup 10 ks horských kol (převážně z RF, z finančního daru) 
    79,29  tis. Kč vybavení 4 pracovišť v provozovně kadeřnictví 
    53,40  tis. Kč  vybavení šatními skříněmi – pracoviště praktického vyučování 
    12,88  tis. Kč vybavení DM – 2 ks mikrovlnky, DVD, televize 
     7,79   tis. Kč školní tabule    

  37,72 tis. Kč 2 ks školní tabule velká magnetická 
    34,57  tis. Kč  pákové nůžky na plech (hrazeno z rezervního fondu) – vybavení dílen 
    14,20 tis. Kč 2 ks sekačka na trávu (škola, domov mládeže) 
    62,00 tis. Kč kancelářský nábytek EÚ (doplnění vybavenosti 3 místností) 
    90,00  tis. Kč 2ks notebook, 2 ks PC  hrazeno z prostředků OP RLZ 
    16,71 tis. Kč LCD televizor, DVD – pro potřebu školy – prezentace,burzy , apod.) 
    79,00 tis. Kč 1ks notebook,  3 ks tiskárna, 5ks PC 
   
Drobný hmotný majetek – učební pomůcky v rámci přímých nákladů na vzdělávání byl pořízen 
v hodnotě 412 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější položky tvoří vybavení pro dílny praktického 
vyučování a vybavení odborných učeben : 
  36,43 tis. Kč  osciloskop  2 ks 
  22,43 tis. Kč generátory  3 ks 
  63,49 tis. Kč Uniměřič Metex 3 ks 
  12,85 tis. Kč simulátor - dílna autoelektr. 1 ks 
  22,33 tis. Kč dataprojektor do učebny PC (PV) 
  31,75 tis. Kč  REVEX – revizní zařízení pro obor Elektr.  
  19,41 tis. Kč audiovizuální  technika do jazykové učebny 
  90,00 tis. Kč 5 ks PC (učebna) 
  
Software – učební pomůcky byl v rámci přímých nákladů na vzdělávání pořízen v celkové hodnotě 
27,62 tis. Kč,  v rámci účelově dotace ICT – standard služeb za 15,8 tis. Kč. 
Software – nákup v rámci provozních nákladů pořízen v celkové hodnotě 76,03 tis. Kč, 
z toho  z OP RLZ  za 17 tis. Kč. Nejvýznamnější  položkou bylo zakoupení antivirového 
programu AVAST s licencí na 2 roky v hodnotě 39 tis. Kč. 
 
Zůstatek účtu 042 tvoří částku 20 523,-  - projektová dokumentace plánovaných investičních akcí 
– firma Ropis Rožnov pod Radhoštěm. 
 
K 30.11. 2007 byla provedena fyzická inventarizace stavu zásob (materiálové zásoby) a 
k 31.12.2007 fyzická inventarizace skladu potravin, cenin (poštovní známky, stravenky 
Gastropass) a pokladní hotovosti. Ve všech případech nebyly zjištěny rozdíly účetního a fyzického 
stavu.  
Fyzická inventarizace ostatního majetku proběhla k 30.11.2007 a k 31.12.2007 byl zjištěný fyzický 
stav majetku opraven o přírůstky a úbytky k rozvahovému dni, tj. 31.12.2007. Nebyly zjištěny ani 
přebytky ani manka. Zjištěné inventarizační rozdíly tvořily pouze nezaúčtované účetní operace 
(zařazení do užívání a vyřazení majetku k likvidaci (u DHM a DDNM- software). Po jejich 
zaúčtování souhlasí účetní stav s fyzickým. 
 
Stav účtu 028 souhlasí se stavem účtu 088. 



 
 
11) Informace o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 
 
Na základě vnitřní směrnice č. 12/2007  Směrnice o systému finanční kontroly je zajišťován vnitřní 
kontrolní systém v souladu s ustanovením směrnic o  oběhu účetních dokladů, účtového rozvrhu, 
systému zpracování účetnictví a harmonogramu účetní závěrky, vedení pokladny, evidence a 
způsob nakládání s majetkem a inventarizace majetku a závazků. 
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