Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o.,
se sídlem Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Střední škola technická a dopravní Ostrava - Vítkovice,
příspěvková organizace
Ostrava – Vítkovice, Moravská 2/964, PSČ 703 00

A. Základní údaje o organizaci
Identifikační číslo organizace
Identifikátor zařízení
IZO

: 14451093
: 600 171 311
: 130 001 678

Právní forma organizace
Příspěvková organizace
Střední škola technická a dopravní Ostrava-|Vítkovice, p.o. vznikla jako
nástupnická organizace Střední odborné školy dopravní a SOU OstravaVítkovice, p.o. a jejím sloučením se Střední školou Ostrava-Kunčice, p.o. od
1.9.2011 na základě rozhodnutí z 20. zasedání zastupitelstva MSK dne
22.6.2011.
Střední škola technická a dopravní
Ostrava – Vítkovice, příspěvková
organizace (dále jen SŠTD) zabezpečuje vzdělávání žáků v oborech středního
vzdělání s maturitní zkouškou a oborech středního vzdělání s výučním listem.
Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů za
podmínek stanovených zákonem č. 227/2009 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění.
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je příprava pro výkon odborných
činností, příprava pro studium na vysoké škole, příprava pro výkon dělnických
povolání a odborných činností odpovídajících příslušným učebním oborům, příprava
ve studijních oborech pro výkon náročných dělnických povolání a
technickohospodářských činností provozního charakteru, poskytování odborné
přípravy pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku
v základní škole, zabezpečování stravování žáků a pracovníků školy ve školní
jídelně.
Sloučením obou škol došlo k zásadnímu rozšíření vyučovaných oborů. Kromě výuky
oborů dopravního zaměření (silniční a železniční technika, doprava a přeprava) škola
zabezpečuje výuku oborů strojírenských, elektrotechnických a elektronických oborů,
infomačních technologií, ekonomiky a podnikání a hutních oborů.

Organizační struktura:
SŠTD O-Vítkovice, p.o. má 2 pracoviště: - O - Vítkovice
- O - Kunčice
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Řídící orgány SŠTD
Ředitel SŠTD
Statutárním zástupcem ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování
pracoviště Kunčice – dále jen ZŘPVK
Zástupci ředitele
Pracoviště Vítkovice - zástupce ředitele pro teoretické vyučování všeobecně
vzdělávacích předmětů – dále jen ZŘTVV
- zástupce ředitele pro teoretické vyučování odborných
předmětů –dále jen ZŘTVO
- zástupce ředitele pro praktické vyučování - ZŘPV
Pracoviště Kunčice - zástupce ředitele pro teoretické vyučování – dále jen ZŘTVK
- zástupce ředitele pro teoretické vyučování odborných
předmětů –dále jen ZŘTVOK
-zástupce ředitele pro teoretické vyučování všeobecně
vzdělávacích předmětů – dále jen ZŘTVVK
Úsek ředitele školy – řídí ředitel SŠTD
- vedoucí ekonomického a hospodářského úseku
- vedoucí technické správy
- asistentka ředitele školy
- vedoucí studijního oddělení
- školní psycholog
- 2 výchovní poradci
- metodik prevence
- 2 koordinátoři EVVO
Úsek ekonomický a hospodářský – řídí vedoucí ekonomického a hosp. úseku
- 9 administrativních pracovnic, 12 pracovnic úklidu, 2 pracovnice obchodního
provozu, 8 vrátných
Úsek technické správy - řídí vedoucí TS
- revizní technik-energetik, 3 údržbáři, školník, bezpečnostní pracovník, správce
haly
Úsek pracoviště O - Kunčice - řídí ZŘPVK
- ZŘTVOK
- ZŘTVVK
- vedoucí údržby
- vedoucí střediska služeb a školní jídelny
- vedoucí skladu a dopravy
- referent investičního majetku
Úsek teoretického vyučování
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Pracoviště O - Vítkovice – řídí ZŘTVV a ZŘTVO
na úseku pracovalo:
- 44 učitelů + 2 ZŘTV ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 a 43 učitelé + 2
ZŘTV v prvním pololetí školního roku 2011/2012
- 7 předmětových komisí pod vedením předsedů předmětových komisí
Pracoviště O - Kunčice – řídí ZŘTV
na úseku pracovalo:
- 64 učitelů v prvním pololetí školního roku 2011/2012
- 10 předmětových komisí pod vedením předsedů předmětových komisí
Úsek praktického vyučování
PRACOVIŠTĚ O - VÍTKOVICE - řídí ZŘPV
- 2 vedoucí učitelé praktického vyučování
- 16 učitelů praktického vyučování ve 2.pololetí školního roku 2010/11 a 16 učitelů
PV v 1.pololetí 2010/11
- 1 vedoucí učitel praktického vyučování pro autoškolu
- 5 učitelů praktického výcviku v řízení motorových vozidel
- 1 přejímací technik a 1 technolog- skladník od 1.9.2011 1 pracovník –
kumulovaná funkce
PRACOVIŠTĚ KUNČICE – řídí ZŘPVK
- 2 vedoucí učitelé praktického vyučování
- 21 učitelů praktického vyučování
V roce 2011 jsme zabezpečovali
nástavbového studia:

výuku

v těchto

oborech

denního

PRACOVIŠTĚ O - VÍTKOVICE

23-45-M/004
23-45-M/01
26-41-M/002
26-41-M/01
37-41-M/006
37-41-M/01
23-55-H02
23-61-H/001
23-61-H/01
23-66-H/001
23-68-H/01
23-51-H/01
26-57-H/001
26-57-H/01
39-41-L/001
39-41-L/01
23-55-H/002
23-43-L/51
23-43-L/51
37-41-L/503
37-41-L/503

1. 1. 2011
Silniční doprava
23
Dopravní prostředky
62
Elektrotechnika
35
Elektrotechnika
30
Provoz a ekonomika dopravy
40
Provoz a ekonomika dopravy
48
Karosář
16
Lakýrník
14
Autolakýrník
14
Mechanik opravář
10
Mechanik opravář mot. vozidel 161
Strojní mechanik
11
Autoelektrikář
43
Autoelektrikář
9
Autotronik
51
Autotronik
58
Klempíř
41
Provozní technika /denní
0
Provozní technika /dálkové
0
Dopravní provoz/denní
46
Dopravní provoz/dálkové
45
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30. 9. 2011
0
76
21
36
22
63
31
8
8
0
171
13
19
26
26
86
19
20
29
13
21

a

PRACOVIŠTĚ O - KUNČICE
64-42-M/011
64-42-M/037
26-47-M/003
18-20-M/01
63-41-M/01
23-56-H/001
23-56-H01
23-44-L/001
23-45-L/001
23-45-L/01
23-45-L/004
26-43-L/001
26-41-L/01
21-52-H/01
26-51-H/02
26-41-L/501
23-43-L/506
26-41-L/501
26-51-H/02
23-51-H/01
26-52-H/01

Management v elektrotechnice
Management obchodu a služeb
Inf. technologie – aplikace os.počítačů
Inf. technologie
Ekonomika a podnikání
Obráběč kovů
Obráběč kovů
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač - mechatronik
Mechanik elektronik
Mechanik elektrotechnik
Hutník
Elektrikář – silnoproud/ dálkové
Elektrotechnika
Provozní technika – večerní
Elektrotechnika – večerní
Elektrikář – silnoproud
Strojní mechanik
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

30. 9. 2011
41
24
61
40
160
20
43
23
16
15
44
34
35
10
40
45
56
39
17
61
80

V souladu se změnou učebních dokumentů MŠMT ČR schválených 4. dubna
2003, č. j. 17 046/03-23, platných od 1. září 2003 a RVP vydaných MŠMT 28.6.2007,
č.j. 12698/2007-23 zabezpečujeme na pracovišti Vítkovice výuku odborného
předmětu Řízení motorových vozidel a realizujeme učební plány podle pravidel výuky
a výcviku v autoškole u následujících studijních a učebních oborů:
23-45-M/01 Dopravní prostředky
skupina B, C
37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy
skupina B
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba
skupina B
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
skupina B, C
26-57-H/001 Autoelektrikář
skupina B
39-41-L/001 Autotronik
skupina B, C
Ve školním roce 2010/2011 bylo zaevidováno 141 uchazečů k získání řidičského
oprávnění (ŘO), a to:
84 uchazečů skupiny B+C
50 uchazečů skupiny B
7 uchazečů skupiny RB-C
Z roku 2010 pokračovalo v přípravě k získání ŘO:
103 uchazečů skupiny B+C
58 uchazečů skupiny B
6 uchazečů skupiny RB-C
Ve školním roce 2011/12 bylo zaevidováno dalších 99 uchazečů k získání ŘO, a to:.
42 uchazečů skupiny B+C
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50 uchazečů skupiny B
7 uchazečů skupiny RB-C
Výcvik k 31.12.2011 ukončilo 286 uchazečů o ŘO.
U oboru Silniční doprava pokračuje výuka předmětu Dopravní prostředky, která
v návaznosti na Zákon 247/2000 Sb., poskytuje žákům v rámci Školicího střediska
Vstupní školení v rozsahu 140 hodin pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
skupiny C.

Zabezpečení výuky na úseku teoretického vyučování
PRACOVIŠTĚ O - VÍTKOVICE
Teoretická výuka ve II. pololetí školního roku 2010/2011 byla zabezpečována ve 30
třídách, 25 tříd denního studia (10 obory SOŠ a 15 obory SOU) a 5 tříd
nástavbového studia (2 denní a 3 dálková forma studia). Na úseku teoretického
vyučování pracovalo ve 2. pololetí školního roku 2010/2011 46 učitelů, z toho 40 na
plný úvazek, 3 na zkrácený úvazek a 3 na dohodu o pracovní činnosti.
Ve školním roce 2011/2012 je organizace výuky zajišťována ve 28 třídách, 23 třídy
denního studia (9 obory SOŠ a 14 obory SOU) a 5 tříd nástavbového studia (2 denní
a 3 dálková forma studia).
Na úseku teoretického vyučování pracovalo v průběhu kalendářního roku 7
předmětových komisí následujícího zaměření:
PK č. 1
PK č. 2
PK č. 3
PK č. 4
PK č. 5
PK č. 6
PK č. 7

humanitní předmět (CJL, DEJ, OBN, ZSV)
přírodovědné předměty (MAT, FYZ, ZPV, CHE, EKO, POS.)
tělesná výchova a sport
cizí jazyky
elektroobory
obory silniční dopravy a strojírenské předměty
provoz a ekonomika dopravy

Výuka probíhá ve 33 učebnách - 21 učeben kmenových , z toho 15 s multimediálním
vybavením, 3 učebny sloužily převážně dělené výuce nebo výuce dálkové formy
nástavbového studia. Dále bylo využíváno 7 odborných učeben, z toho 4
s dataprojektory a následující specializací:
- elektrolaboratoř
- autotronik - výuka odborných předmětů autooborů
- jazyková učebna
- 2 učebny ICT
- učebna s trenažéry pro autoškolu
- učebna pro simulaci dopravní kanceláře
PRACOVIŠTĚ O - KUNČICE
Teoretická výuka v I. pololetí školního roku 2011/2012 byla zabezpečována v 42
třídách. Z toho bylo 34 tříd denního studia a 8 tříd nástavbového studia (2 denní, 4
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večerní a 2 dálkové formy studia). Na úseku teoretického vyučování pracovalo v I.
pololetí školního roku 2011/2012 60 učitelů na plný úvazek a 4 na úvazek zkrácený.
Na úseku teoretického vyučování pracovalo v průběhu kalendářního roku 10
předmětových komisí následujícího zaměření:
PK č. 1
PK č. 2
PK č. 3
PK č. 4
PK č. 5
PK č. 6
PK č. 7
PK č. 8
PK č. 9
PK č. 10

český jazyk a literatura
matematika a fyzika
německý a ruský jazyk
anglický jazyk
občanská nauka
informační a komunikační technologie
tělesná výchova
ekonomika
strojírenství
elektro

Výuka probíhá v 65 učebnách – z toho je 21 učeben kmenových a 7 sloužilo
převážně dělené výuce. Dále bylo využíváno 16 odborných učeben následujících
specializací:
6 učeben ICT
3 učebny elektro
2 jazykové učebny
2 učebny technické administrativy
2 učebny strojní
1 učebna fyziky
Úsek praktického vyučování a jeho činnost
PRACOVIŠTĚ O - VÍTKOVICE
Praktická výuka, nácvik dovedností žáků je prováděn zpočátku na cvičné, později na
produktivní práci. Výuka probíhá skupinově i individuálně, žáci procházejí v rámci
výuky odbornými učebnami a dílnami v rámci školy, dále dvěma odloučenými
pracovišti školy i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a
firmách v rámci podnikatelské sféry.
Odborný výcvik a odborná praxe jsou zabezpečovány následovně:
1. Přímo v areálu školy jsou tato pracoviště:
-

3 dílny pro základní zámečnický výcvik prvních ročníků, každá s kapacitou 24
žáků
1 dílna pro obrábění kovů s kapacitou 12 žáků
2 elektrodílny s kapacitou po 12 žácích
2 odborné učebny s kapacitou 12 a 30 žáků
montážní hala se strojním vybavením je rozdělena na čtyři samostatné pracoviště.
První dvě vybavené zvedacím zařízením slouží jako diagnostické a servisní
pracoviště pro výuku na cvičných výukových vozidlech, motorových agregátech
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-

-

-

-

-

Škoda a Hyundai - pro obory Automechanik, Autoelektrikář, Autotronik a Silniční
doprava.
třetí výukové pracoviště, rovněž vybavené zvedacím zařízením - slouží jako
montážní dílna motorových agregátů. Provádějí se zde montáže a demontáže
hlavních skupin a mechanických dílů motorových vozidel - se zaměřením na
výuku 1. ročníků.
čtvrté pracoviště je koncepčně zaměřeno na elektrickou výzbroj, elektronické
systémy motorových vozidel - výukovou a servisní činnost pro obory
Autoelektrikář a Autotronik.
součástí pracoviště haly je samostatný box – stanici plnění klimatizací, která
slouží pro názornou výuku žáků a také zakázkovou servisní činnost
svařovna - svářečská škola č. 13-047 Ostrava, která je řízena DOM-ZO 13 s. r. o.
Zde je zajišťována výuka pro 12 žáků v základních kurzech E, G, M a je
vybavena veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou výuku el.
norem ČSN. Pro tento účel slouží 6 boxů pro výuku svařování elektrickým
obloukem, 6 boxů pro svařování plamenem, 6 boxů pro výuku svařování metodou
MIG/MAG. Součástí je hydraulický lis k provádění zkoušek rozlomením svaru a
řezací stroj RS 131. Kromě hlavní činnosti při výuce žáků je zde prováděna
doplňková činnost v kurzech pro výuku metod svařování E, G, M a periodické
přezkoušení pro externí zájemce. – metoda svařování horkým plynem na
plastových deskách, která je určena pro výuku kurzů ZK 31-S-1,2,3 a ZK 32 – S1,2,3, kapacitně pro 10 žáků.
Rozšíření odbornosti svářečské školy
V průběhu roku byla nově vybudována svářečská dílna pro svařování plastů –
metoda svařování horkým plynem na plastových deskách, která je určena pro
výuku kurzů ZK 31-S-1,2,3 a ZK 32 – S-1,2,3, kapacitně pro 10 žáků. Kurzy jsou
určeny dle RVP a ŠVP pro výuku žáků 2. ročníků oboru karosář. Výhledově také
počítáme s výukou svářečů v rámci nabídky dalšího vzdělávání školy –
vzdělávání firemních svářečů případně ostatních zájemců. Postupně bude dílna
doplněna svařovacím vybavením i pro svařování plastových trubek polyfůzní
metodouz a svařování folií, které lze využít v rámci doplńkové činnosti školy.
Pedagogičtí pracovníci školy (instruktor, technolog svařování) si doplněním své
kvalifikace získali pro tyto uvedené činnosti potřebnou kvalifikaci.
školní autodílna se dvěma pracovišti po 10 žácích oboru Mechanik opravář
motorových vozidel. Toto autoopravárenské výukové pracoviště je vybaveno
zvedacími zařízeními, moderními diagnostickými přístroji pro kontrolu podvozku
vozidel, válcovou zkušebnou brzd, laserovou geometrií kol, diagnostickými
přístroji pro kontrolu řídících systémů osobních vozidel, včetně výkonové
zkušebny motorů, servisní stanicí klimatizací a dalšího nezbytného
diagnostického a montážního vybavení. Součástí tohoto pracoviště je také
stanice měření emisí motorových vozidel pro zážehové a vznětové motory.
Praktická výuka žáků je prováděna v rámci produktivní práce na zakázkové
činnosti při opravách osobních motorových vozidel.
karosářská dílna pro 10 žáků oboru Klempíř pro strojírenskou výrobu. Pracoviště
je vybaveno rovnacím rámem pro karoserie vozidel, svařovacím zařízením,
speciálním karosářským nářadím pro jakékoli druhy oprav karoserií, včetně
rovnání. Výuka se provádí na produktivní činnosti žáků na zakázkách při
opravách vozidel pro zákazníky.
Úsek praktického vyučování je vybaven audiovizuální technikou, která je
využívána pro názornou výukovou prezentaci v rámci praktického vyučování.
Jedna učebna je vybavena pevně zabudovaným dataprojektorem s připojením na
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PC, včetně interaktivního tabulového displeje OPTOMA Pi500. Druhá učebna je
vybavena přenosnou sestavou dataprojektoru a notebooku - pro výuku žáků ve
svářečských kurzech a stejné vybavení mají k dispozici vyučující a žáci oborů
Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Autotronik a Silniční
doprava.
2. Odloučená pracoviště
Nacházejí se v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy
Hranečník v objektu Dopravního podniku Ostrava a. s. Na těchto pracovištích
máme k dispozici vlastní zvedací zařízení, moderní diagnostická a servisní
zařízení pro opravu vozidel. Na odloučeném pracovišti Ostrava-Hranečník máme
provozní pracoviště pro výuku 12 žáků oboru Autoelektrikář a 12 žáků oboru
Klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu. Dále je zde pracoviště pro 12
žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel s kompletní výbavou pro
opravy osobních i užitkových vozidel.
Na odloučeném pracovišti Autobusy Poruba je prováděna výuka 12 žáků oboru
Mechanik opravář motorových vozidel.
Na obou pracovištích jsou využívána i provozní pracoviště DP Ostrava a. s.,
kde žáci vykonávají výuku na produktivních činnostech pod vedením instruktorů.
3. Smluvní pracoviště
Část žáků 2. až 4. ročníků vykonává výuku pod vedením instruktorů, kteří jsou
metodicky řízeni učiteli odborné praxe a učiteli odborného výcviku na smluvně
zabezpečených pracovištích školy pro praktické vyučování na pracovištích
sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry schválených ředitelem školy.
Žáci železničních oborů získávají a dále si prohlubují své odborné vědomosti,
dovednosti a návyky v reálném pracovním prostředí železničních provozů.
Partnery pro výuku železničních oborů, včetně elektrotechniky, jsou zejména
České dráhy a. s., ČD Cargo a. s., Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Arcelor Mittal Ostrava a. s., Dopravní podnik Ostrava a.s. a
Advanced World Transport a.s. Moravská Ostrava.
Praktické vyučování autopravárenských a dopravních oborů je zajišťováno na
více než 50 smluvně zajištěných provozních autoservisních pracovištích pod
vedením instruktorů, kteří jsou metodicky řízeni učiteli odborného výcviku. Tato
pracoviště se nacházejí hlavně ve značkových autoservisech, kde žáci pracují na
opravách automobilní techniky různých značek. Mezi největší a dlouholeté
smluvní partnery školy nadále patří Auto \heller,UNICAR Ostrava, ACA Hlučín a
Třebovice, Ford Dankar, RT Torax, Auto Hruška, Auto Tichý a další. Na všech
výše uvedených pracovištích je zajišťována i odborná praxe studentů maturitních
oborů autoopravárenského a dopravního zaměření.
PRACOVIŠTĚ O - KUNČICE
Nácvik dovedností praktické výuky žáků je prováděn zpočátku na cvičné, později i na
produktivní práci. Výuka probíhá skupinově i individuálně, žáci procházejí v rámci
výuky odbornými učebnami a dílnami v rámci školy a smluvně zabezpečenými
provozními pracovišti a v podnicích a firmách v rámci podnikatelské sféry.
Odborný výcvik a praxe jsou zabezpečovány následovně:
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1. Přímo v areálu školy jsou tato pracoviště:
- 10 dílen pro základní zámečnický výcvik prvních ročníků, každá s kapacitou 12
žáků.
- 5 dílen pro obrábění kovů, každá s kapacitou 12 žáků pro obory Obráběč kovů,
Mechanik seřizovač a Mechanik seřizovač-mechatronik.
- 1 učebna pneumatiky a hydrauliky s kapacitou 18 žáků, vybavena PC technikou,
dataprojektorem pro obory Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení a
Mechanik seřizovač-mechatronik.
- 1 učebna CNC programování s kapacitou 12 žáků, vybavena PC technikou,
dataprojektorem pro obory Obráběč kovů, Mechanik seřizovač s Mechanik
seřizovač-mechatronik.
- 1 pracoviště CNC obrábění se dvěma stroji (Quick MCV 500, Smartum 120) a s
kapacitou 12 žáků pro obory Obráběč kovů, Mechanik seřizovač a Mechanik
seřizovač-mechatronik.
- Pracoviště kovárny se šesti výhněmi pro výuku oborů Strojní mechanik, Mechanik
strojů a zařízení a Hutník.
- 2 pracoviště pro výuku 2.a 3.ročníků oboru Strojní mechanik a Mechanik strojů a
zařízení, každé s kapacitou 12 žáků.
- Svařovna - svářečská škola č. 13-047 Ostrava, která je řízena DOM-ZO 13. s. r.
o. Zde je zajišťována výuka pro 12 žáků v základních kurzech E, G, M a je
vybavena veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou výuku dle.
norem ČSN. Pro tento účel slouží 10 boxů pro výuku svařování elektrickým
obloukem (MIG/MAG, obalená elektroda), 6 pracovišť pro svařování plamenem.
Ke svařovně patří realizační dílna, která je vybavena hydraulickým lisem k
provádění zkoušek rozlomením svaru, řezacím strojem RS 13 a bruskami. Dále
je zde pracoviště pro svařování TIG a řezání plazmou. Kromě hlavní činnosti při
výuce žáků je zde prováděna doplňková činnost v kurzech pro výuku metod
svařování E, G, M a periodické přezkoušení pro externí zájemce.
- 1 pracoviště pro výuku oboru (ŠVP) Mechanik pro chladicí a klimatizační techniku
s kapacitou 12 žáků.
- 1 pracoviště pro výuku oboru (ŠVP) Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení s
kapacitou 12 žáků.
- 6 dílen pro výuku oboru (ŠVP) Mechanik elektronik a Mechanik elektronických
zařízení, každé s kapacitou 12 žáků. Jsou vybaveny modely s PLC a výpočetní
technikou pro nácvik zapojení datových sítí.
- 2 dílny pro výuku oboru (ŠVP) Elektrikář pro silnoproud, každá s kapacitou 10
žáků.
- 1 učebna PC pro výuku oboru (ŠVP) Mechanik elektronik a informačn technologie
v předmětu praxe, s kapacitou 15 žáků, vybavena PC technikou a
dataprojektorem.
2. Smluvní pracoviště
Část žáků 2. až 4. ročníků vykonává výuku pod vedením instruktorů, kteří jsou
metodicky řízeni učiteli odborného výcviku na smluvně zabezpečených
pracovištích školy pro praktické vyučování, na pracovištích sociálních partnerů
školy z podnikatelské sféry schválených ředitelem školy.
Žáci hutních oborů získávají a dále si prohlubují své odborné vědomosti,
dovednosti a návyky od 2.ročníku v reálném pracovním prostředí firmy
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ArcelorMittal Ostrava a.s..
Praktické vyučování elektrotechnických a strojírenských oborů je zajišťováno na
více než 30 smluvně zajištěných provozních pracovištích pod vedením
instruktorů, kteří jsou metodicky řízeni učiteli odborného výcviku. Tato pracoviště
se nacházejí hlavně v odborných firmách. Mezi největší a dlouholeté smluvní
partnery školy nadále patří ArcelorMittal Otrava a.s., Feromon, spol. s.r.o.,
Vamoze s.r.o., Liftcomp a.s., Unimetra s.r.o., Olmwex-kal s.r.o. Na všech výše
uvedených pracovištích je zajišťována i odborná praxe studentů maturitních (L) a
tříletých oborů (H).
Účast v projektech
SŠTD byla v roce 2011 je zapojena do 8 projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
Na pracovišti O - Vítkovice se realizovaly tyto projekty:
-

-

-

-

-

Podpora odborného vzdělání na středních školách MSK – projekt ukončen
k 31.5.2011 - škola byla partnerem s finančním příspěvkem.
AutoNet – nová kvalita výuky a autooborech na SŠ s efektivním využitím
prostředků ICT - trvání projektu od 16.11.2009 do 30.6.2012 – škola partnerem s
finančním příspěvkem. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky celkem 21
stěžejních témat autooborů. Začlenění partnerů do projektu umožní rychlé a
kvalitní zpracování chybějících výukových materiálů, inovaci výukových metod a
aktivní využívání e-learningu.
Výukové objekty v systému MOODLE a SMART Board - trvání projektu od
1.6.2011 do 30.6.2012 - škola je příjemcem dotace. Cílem projektu je zpracovat
a implementovat do výuky nové formy a metody práce, vytvořit elektronické
výukové materiály, vč. prezentací na velkoplošné dotykové interaktivní tabuli
vyráběné SMART Technologies.
Inovace pro střední školy – realizace projektu 1.6.2011 až 30.6.2012 – v projektu
jsme partnerem s finančním podílem na rozpočtu. Cílem projektu je poskytnout
učitelům a žákům středních škol nejnovější integraci do výrobních a vývojových
procesů.
Inovativní formy spolupráce škol a firmy ČD v MSK – trvání projektu od 1.6.2011
do 30.4.2012 – v projektu jsme partnerem bez finančního podílu na rozpočtu.
Náplní projektu je netradiční formou umožnit žákům získat znalosti a dovednosti v
oblasti železniční dopravy a směřovat je k získání potřebných kompetencí pro
budoucí výkon povolání.
UNIV 2 kraje – období realizace projektu od listopadu 2009 do ledna 2013v projektu jsme partnerem bez finančního podílu na rozpočtu- projekt má pomoci
středním školám při proměně v centra celoživotního učení.

Na pracovišti O - Kunčice se realizovaly tyto projekty:
-

Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci
školních vzdělávacích programů – trvání projektu od 11.11.2008 do 31.10.2011.
Cílem projektu je příprava vzdělávacích materiálů a jejich pilotní ověření na všech
školách a zpřístupnění vzdělávacích materiálů ostatním školám prostřednictvím
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-

-

internetového portálu. V projektu jsme byli partnerem s finančním podílem na
rozpočtu.
Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro
oborů dle NSK – trvání projektu od 15.4.2010 do 31.3.2012 – v projektu jsme
partnerem s finančním podílem na rozpočtu. Cílem projektu je zpracovat
vzdělávací programy dílčích kvalifikací dle NSK oborů Hutník vysokopecař a
Elektrická zařízení
Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a
gastro oborů dle NSK v rámci MSK – trvání projektu od 1.4.2010 do 31.3.2012 –
v projektu jsme partnerem s finančním podílem na rozpočtu. Cílem projektu je
vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a
pracovníků vzdělávacích institucí.

B. Rozbor hospodaření
1. Rozpis závazných ukazatelů
SOŠD do
SŠTD od
8/2011
9/2011
33 997 000
47 455 673
20 906 000
28 635 000
3 902 000
5 731 000
68 000
325 000
81 000
126 000
8 463 000
11 806 000
247 000
343 000
106 000
152 000
224 000
337 673
837 000
1 148 000
620 000
850 000
217 000
298 000

ÚZ
33353 přímé náklady na vzdělávání
v tom:
prostředky na platy ped.
prostředky na platy neped.
OOOP ped.
OOOP neped.
zákonné odvody
FJSP
přímý ONIIV-náhrady
přímý ONIV -přímý
33027 posílení platové úrovně ped. s VŠ
v tom:
prostředky na platy
zákonné odvody + FKSP
33032 Rozvojoý program "mat.zk." ONIV
33015 Rozvojový program "hustota a specifika"
v tom:
prostředky na platy neped.
zákonné odvody
FKSP

PŘÍSPĚVKY Z MŠMT CELKEM
0
0
131
131
140

provozní náklady vč. ICT
prostředky na maturity
podpora málopočetných tříd
účel.prostředky-slučování škol
účel.prostředky na školní psychology
účelově určeno k vyrovnání převzaté
203 ztráty
205 účelová dotace na krytí odpisů

PŘÍSPÉVKY OD ZŘIZOVATELE CELKEM
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14 040
356 000
263 704
89 659
2 637

14 040
356 000
263 704
89 659
2 637

35 204 040

48 973 713

6 881 000
17 400
275 000

12 399 000
17 400
275 000
230 000
133 920

2 493 000

300 000
2 511 000

9 666 400

15 866 320

33006 OPVK - MOODLE a SMART Board
38188001 Projekt "Modernizace"
38858005 Projekt "Modernizace"
PROJEKTY NEINVESTIČNÍ CELKEM
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
38188501
38588505
131
131

Projekt "Modernizace"
Projekt "Modernizace"
účel.prostředky na server,switche a SW
účel.prostředky na rozšíření kanceláří EÚ
ÚČELOVÁ INV.DOTACE DO INV.FONDU
Odvod z inv. fondu
Závazný ukazatel počtu pracovníků

104 805,66
1 187 797,48
1 292 603,14

552 384,31
104 805,66
1 187 797,48
1 844 987,45

46 163 043,14

66 685 020,45

43 073,12
488 162,02

43 073,12
488 162,02
310 775,00
124 091,00
966 101,14
640 000
125,00

531 235,14
559 000
88,45

2. Vyhodnocení čerpání dotací ze státního rozpočtu
Účelové dotace ze státního rozpočtu s ÚZ 33353, 33027,33032 a 33015 byly beze
zbytku vyčerpány dle účelu, ke kterému byly určeny: na platy, odvody a příděl do
FKSP. V rámci ÚZ 33353 byly vypláceny náhrady za DPN v částce vyšší o 3769 Kč
než bylo doporučením stanoveno, rozdíl byl hrazen z nedočerpané částky na
zákonné odvody. Přímý ONIV byl čerpán převážně na cestovních náhrady , školení a
ochranné pomůcky pro zaměstnance a učební pomůcky pro žáky.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci , průměrný plat
Závazný ukazatel limitu přepočteného počtu zaměstnanců na rok 2011 ve výši 88,45
byl k 31.8.2011 podkročen – skutečnost 82,36.
Závazný ukazatel limitu zaměstnanců stanovený pro SŠTD od 1.9.2011 ve výši
125,0 přepočteného stavu zaměstnanců nebyl dodržen – skutečnost k 31.12.2011 127,56. Důvodem byly dlouhodobé pracovní neschopnosti některých zaměstnanců
na které nastoupili poté, co jim byla předána výpověď pro nadbytečnost (2 osoby) a
pracovní neschopnost dalších dvou osob, kterým výpověď nemohla být doručena,
protože nastoupili na nemocenskou.
K 31.8.2011 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách
z toho – pedagogové
66 osob - v tom učitelé TV
učitelé OV
ostatní zaměstnanci
17 osob - v tom TH
dělníci
Průměrný plat pedagogických pracovníků činil za období 1-8/2011:
z toho: plat učitelů TV
plat učitelů OV
plat na SOŠ
plat na SOU

83
41
25
9
8

26 263 Kč
28 238 Kč
22 583 Kč
26 851 Kč
24 683 Kč
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Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců činil v roce 2011
z toho: plat TH
plat dělníků

15 707 Kč
19 877 Kč
12 052 Kč

Doplňkovou činnost zabezpečovalo 12,46 zaměstnanců s průměrným platem 12 954 Kč. 12ti
zaměstnancům bylo vyplaceno v rámci OPPP 188 340 Kč.
K 31.12.2011 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách 212
z toho – pedagogové
155 osob - v tom učitelé TV
105
učitelé OV
50
ostatní zaměsntanci
57 osob - v tom TH
22
dělníci
35
Průměrný plat pedagogických pracovníků činil za období 1-12/2011:
z toho: plat učitelů TV
plat učitelů OV
plat na SOŠ
plat na SOU

25 875 Kč
27 272 Kč
22 862 Kč
26 579 Kč
25 380 Kč

Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců činil v roce 2011
z toho: plat TH
plat dělníků

15 328 Kč
19 747 Kč
11 967 Kč

Doplňkovou činnost zabezpečovalo 16,38 zaměstnanců s průměrným platem 11 951 Kč.
15ti zaměstnancům bylo vyplaceno v rámci OPPP 353 950 Kč.

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele.
Účelová dotace ÚZ 0 – na provozní náklady – prostředky byly využity zejména k
úhradě nákladů na energie a nákladů bezprostředně souvisejících se vzděláváním
(materiál pro OV, učební pomůcky, nájem odloučeného pracoviště, revize a odborné
prohlídky, služby zpracování dat apod.) a k zajištění přístupu k ICT.
Účelová dotace ÚZ 131 – určena na dofinancování přímých nákladů na podporu
málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce – dotace použita na
financování platů a zákonných odvodů v měsících květnu, září a listopadu u
vyučujících oborů Strojní mechanik a Elektrikář
Účelová dotace ÚZ 131 – určena na zvýšené náklady související se sloučením škol –
byla využita na financování prací na zřízení sítě mezi pracovišti a výpočetní techniku,
na nákup licencí účetního software, pořízení nové autoplachty s reklamním potiskem
na nákladní automobil pro autoškolu apod.
Účelová dotace ÚZ 203 – účelově určena k zajištění kladného výsledku hospodaření
– je jí částečně tvořen kladný výsledek hospodaření za rok 2011
Účelová dotace ÚZ 140 – na financování platů, zákonných odvodů a tvorby FKSP,
školního psychologa – nedočerpána o částku 530,14 Kč – částka vrácena do
rozpočtu zřizovatele.
Účelová dotace ÚZ 205 – na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku- vyčerpána v plné výši.
Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ ve výši 640 tis. Kč byl realizován v
pravidelných čtvrtletních splátkách.
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5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti
V hlavní činnosti jsou příjmy z vlastních zdrojů tvořeny především tržbami za
produktivní práci žáků a úhradou poplatků za reprojízdy žáků v autoškole ,
V doplňkové činnosti jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů z vlastní činnosti výnosy
z pronájmů nebytových prostor a sportovních hal ke sportovním účelům a výnosy z
ubytovacích služeb v ubytovacích prostorách na Moravské ulici a v ubytovně v
Zábřehu na Pavlovově ul. Další příjmy jsou tvořeny výnosy z prodejny-kantýny a z
prodejních automatů na pracovišti Kunčice.
Příležitostným příjmem jsou výnosy z komerční činnosti svářečské školy a ze
školícího střediska řidičů.
Propad v příjmech jsme zaznamenali na ubytovně pro VŠ studenty. I když jsme v
roce 2010 revitalizovali a reorganizovali pokoje, nepodařilo se nám naplnit
průměrnou kapacitu ani z 50%.
V příštím roce počítáme s výnosy z těchto činností zhruba ve stejné výši jako v roce
letošním, propagační činností se budeme snažit zvýšit výnosy z ubytování pro VŠ studenty.

6. Náklady – analýza čerpání
V oblasti nákladů je tradičně nejvyšší položkou, jak v hlavní tak v doplňkové činnosti,
spotřeba energií. Úhrada za teplo souvisí s klimatickými podmínkami daného
kalendářního roku, hlavně v zimním období. Spotřeba elektrické energie úměrně
roste s počtem spotřebičů, které škola využívá pro zabezpečení výuky a provozu.
Spotřeba elektrické energie bude mít v dalším období stoupající tendenci, vzhledem
ke stoupajícímu počtu počítačů a audiovizuální techniky, včetně elektrických a
elektronických zařízení využívaných při teoretické a praktické výuce.
Dalšími významnými nákladovými položkami jsou materiálové náklady a náklady za
služby.
Velkou část materiálových nákladů tvoří náklady na nákup učebních pomůcek a
ostatního DDHM. Letošní výnosy z doplňkové činnosti a naše účast ve dvou
projektech nám umožnily zakoupit do školy učební pomůcky a ostatní hmotné
předměty, jejichž výčet je uveden v bodě E. Náklady za služby mají rovněž rok od
roku stoupající tendenci v důsledku čím dál tím většího počtu počítačů a předmětů
výpočetní techniky, jež vyžadují určitý druh údržby.
Předpokládáme, že vývoj výše nákladů se bude ubírat stejným směrem jako v
předcházejících obdobích.
7. Doplňková činnost
V doplňkové činnosti je dle Zřizovací listiny č.j. ZL/067/2001 zařazena komerční
činnost svářečské školy, ubytovací služby (včetně ubytovny pro VŠ studenty),
pronájmy společenských prostor (pravidelné taneční večery TK ASTRA, společenské
akce, plesy, přednášky, školení), pronájmy nebytových prostor (ordinace lékařů,
výrobní činnost, kanceláře , sportovní střelba) a pronájem sportovní haly a tatami k
tělovýchovným účelům.
Svářečská škola
– v roce 2011 byly realizovány níže uvedené svářečské kurzy:
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 Kurz dle ČSN EN 287 metoda 135
 Kurz dle ČSN EN 287 metoda 311
Kurz dle ČSN EN 287 metoda 141
 Kurz dle ČSN EN 287 metoda 111
 Kurz ZP 135 – 1,1.1 (2 kurzy)
 Kurz ZP 311 – 1,1.1 (3 kurzy)
 Kurz ZP 111 – 1,1.1 (1 kurz)
 Kurz ZK 111 – 1,1.1 (2 kurzy)
 Kurz ZK 1351.1
-

- 4 osoby
- 3 osoby
- 3 osob
- 1 osoba
- 16 osob
- 18 osob
- 9 osob
- 7 osob
- 12 osob

Periodické přezkoušení svářečů bylo provedeno v 13 organizacích a celkově bylo
proškoleno 132 osob ze 198 svářečských metod.

Školící středisko autoškoly
Škola má od května 2010 akreditaci k provozování výuky a výcviku v rámci AŠ pro
tyto činnosti:
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C,E – vstupní školení
- proběhl 1 kurz s počtem 8 účastníků v rozsahu 140 hodin
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C,E – pravidelné školení
- proběhly 2 sedmihodinové kurzy s počtem 11 účastníků
Ubytovací služby
-

Ubytovna ve Vítkovicích - v rámci uvedené činnosti jsme v roce 2011 ubytovali
celkem 1441 osob. K dispozici je celkem 52 lůžek v hotelové části, v ubytovně
pro sportovce a v 1.patře ubytovny pro VŠ studenty ve 12 dvou-, 5 tří-, 2 čtyř- a 1
pětilůžkových pokojích

-

Ubytovna v Zábřehu – ubytovací kapacitu tvoří 30 dvoupokojových dvou - nebo
třílůžkových buněk se společným sociálním zařízením. Ubytovna slouží k
sociálnímu ubytování osob, za které hradí nájemné úřad práce, k dočasnému
ubytování soukromých osob anebo k ubytování zaměstnanců mimoostravských
firem. Nebytové prostory ubytovny jsou pronajaty jako kanceláře pro soukromé
firmy, ordinace odborných lékařů a prostory pro provozování lékárny.

-

Ubytovna pro VŠ studenty – kapacita ubytovny činila v 1.pololetí roku 2011 306
lůžek ve 146 dvoulůžkových a 14 jednolůžkových pokojích, ve 2.pololetí jsme
snížili kapacitu na 296 lůžek ve 24 jednolůžkových a 136 dvoulůžkových pokojích
za současného navýšení ceny kolejného.
V akademickém roce 2011/2012 jsme zaznamenali snížený zájem o ubytování a
tím i ztrátu v ročním výsledku hospodaření.

Nájmy nebytových prostor
-

Dlouhodobé pronájmy nebytových prostor – v roce 2011 byly nebytové
prostory pronajaty pro různé účely : provozování lékařské praxe praktického
lékaře, výrobní činnost, umístění serveru, trénink sportovní střelby apod.
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Nebytové prostory ubytovny v Zábřehu jsou pronajímány jako kanceláře pro
soukromé firmy, ordinace odborných lékařů a prostory pro provozování lékárny.
-

Krátkodobé pronájmy - pronájmy společenských částí školy pro konání plesů,
přednášek, školení , pronájmy učeben apod.

-

Sportovní hala je pronajímána sportovním klubům a občanským spolkům.
Pravidelnými nájemci byli v roce 2011 např. Florbal Aligator, Florbal Sokol
Ostrava-Poruba, Florbal VIPERS, Florbal NS Ostrava , Florbal MVIL Ostrava,
Florbal TRE KRONOR, Florbal Lašpik, Házená Sokol Poruba, Kopaná Tabášek
a další. V části tatami je ve stálém nájmu Občanské sdružení Ju-Jitsu Ostrava.

Prodejna – kantýna
Kantýna je provozována v prostorách pracoviště O - Kunčice a slouží žákům školy a
zaměstnancům pracoviště O - Kunčice.
Provozování prodejních automatů
V prostorách školy v O - Kunčicích jsou umístěny 4 prodejní automaty, 2 na potraviny
a 2 na teplé nápoje.
Středisko
Výnosy
Náklady
HV
_____________________________________________________________________
04+629 Sportovní hala
1 020 420
828 175
192 245
05+627 Pronájmy
713 207
236 088
477 119
06
Svářečská škola
303 260
143 869
159 390
08
Ubytovna pro VŠ studenty 4 108 268
4 523 582
-415 313
09
Školicí středisko řidičů
144 328
78 878
65 450
608
Prodejna
565 293
583 036
-18 148
613
Prodejní automaty
85 589
52 206
33 382
615
Ubytovna Zábřeh
1 998 947
1 810 091
188 856

8. Výsledek hospodaření
Z dosaženého hospodářského výsledku je zřejmé, že dotace poskytované na provoz
zřizovatelem nepokrývají potřebu školy a kdybychom neměli doplňkovou činnost, nebyli
bychom schopni zabezpečit rozvoj vybavenosti školy.
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek cekem

Hlavní činnost
69 374 302,33
69 098 423,44

Hospodářská činnost
8 257 141,98
9 939 429,25

-275 878,89

682 287,27
406 408,38
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Výsledek hospodaření nebude rozdělen do fondů, ale bude použit k částečnému pokrytí
ztráty ve výši 862 348,20 Kč z roku 2010, kterou jsme převzali jako nástupnická organizace
SŠ Ostrava-Kunčice.

C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce
Hospodaření s fondy je zřejmé z tabulky č. 7
Investiční fond (ú.416) byl tvořen v roce 2011 přídělem z odpisů dlouhodobého
majetku .
V rámci sloučení škol byla převedena částka 74 469,57 Kč. Od zřizovatele jsme
obdrželi účelovou investiční dotaci 434 866 Kč na pořízení DHM a stavební práce
související se sloučením škol.
Invenstiční fond byl využit zčásti na opravy a údržbu nemovitého majetku,
rekonstrukci a modernizaci a pořízení a zhodnocení dlouhodobého majetku.
Dle závazného ukazatele z něj byl proveden odvod do rozpočtu KÚ ve výši 640 tis.
Kč.
Zůstatek investičního fondu byl k 31.12.2011 finančně kryt.
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (ú.413) byl posílen přídělem z
hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 32 463,42 Kč a převedením částky
83 057,37 Kč v souvislosti se sloučením škol. V průběhu roku 2011 z něj bylo
proúčtováno použití daňové úspory z roku 2010. Zůstatek rezervního fondu je plně
finančně krytý.
Rezervní fond z ostatních titulů (ú.414) byl posílen sponzorskými dary ve výši
22 000 Kč, které nám byly poskytnuty firmou ČD Cargo , ÚMOb. Vítkovice a firmou
Autocentrála s.r.o. Sponzorský dar o fy Autocentrála byl použit na nákup ceny do
soutěže Automechanik Junior, ostatní příspěvky byly použity na nákup dovybavení
školní galerie a na výdaje spojené s vernisáží výstavy „Železnice od páry až
k elektřině“
Fond KSP byl tvořen povinným přídělem 1% z hrubých mezd.
V rámci sloučení škol byla převedena částka 54 140,41 Kč. Čerpán je podle plánu
čerpání, který je součástí Kolektivní smlouvy na kalendářní rok. V roce 2011 byl
čerpán na:
- příspěvek na stravování
- příspěvky na rekreaci
- příspěvek na penzijní fond pro zaměstnance
- kulturní a tělovýchovné akce pořádané školou
- dary k pracovním a životním výročím
- ostatní použití (plavenky, rehabilitace, rekondiční aktivity)
Tento fond je rovněž 100% kryt.
Do fondu odměn byla přidělena částka ze zlepšeného HV roku 2010 ve výši
126 000 Kč . Prostředky z fondu odměn nebyly v roce 2011 použity a zůstatek ve
výši 450 438,47 Kč je plně finančně kryt.
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D. Závodní stravování zaměstnanců organizace
PRACOVIŠTĚ O - VÍTKOVICE
Závodní stravování zaměstnanců organizace je zajišťováno ve vlastním stravovacím
zařízení v jídelně s cílovou kapacitou 200 osob. Obědy dovážíme ze Střední školy
společného stravování v Ostravě – Hrabůvce. V jídelně se denně vydá průměrně 80
obědů pro zaměstnance školy.
Cena, za kterou jsme v roce 2011 obědy pro zaměstnance nakupovali, činila 47,- Kč.
Osobní náklady a věcná režie promítnutá v ceně oběda byla hrazena z vlastních
zdrojů, příspěvek z FKSP činil Kč 8,- a zaměstnanec za oběd zaplatil 24,- Kč.
Zaměstnanci na odloučeném pracovišti, uklízečka na noční směně a vrátní na VŠ
koleji, kteří neměli možnost využít stravování ve školní jídelně a zaměstnanci, kterým
byla lékařem doporučena dietní strava, dostávali stravenky SODEXO v hodnotě Kč
50,- (8,- Kč činil příspěvek z FKSP a zaměstnanec uhradil Kč 22,50).
Stejným způsobem, tedy prostřednictvím stravenek SODEXO bylo zajištěno
stravování zaměstnanců školy v období prázdnin. Na stravenku a příspěvek z FKSP
měli nárok pouze zaměstnanci, kteří měli v době prázdnin pracovní směny.
PRACOVIŠTĚ O - KUNČICE
Stravování zaměstnanců je zajišťováno prostřednictvím stravenek SODEXO v
hodnotě 60,- Kč. Zaměstnanec zaplatil za stravenku 30,- Kč a příspěvek z FKSP činil
9,65 Kč.
Zaměstnanci školní jídelny se stravují ve školní jídelně. Za oběd zaplatí 16,- Kč,
příspěvek z FKSP činí 9,- Kč.
E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek,
informace pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných
událostech, inventarizace majetku
1.Informace o nemovitém majetku
Na základě zřizovací listiny číslo ZL 067/2001 byly organizaci předány k hospodaření
následující budovy:
- správní budova včetně VŠ koleje, společenského sálu a jídelny
- sportovní hala
- budova školy a dílen
- autodílna
- pomocný provoz
- trafostanice
- sklad tlakových lahví.
Od 1.9.2011 jsme převzali v rámci sloučení škol tyto budovy:
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-

zděná budova školy
speciální učebny – blok C
tělocvičny, kinosál – blok D
učňovské dílny – blok E
správní budovu – blok B
zděnou budovu Bulharská - prodána 14. 9. 2011
sklad barev
ubytovna

Majetek , který spravuje SŠTD je veden v účetnictví na účtech tř. 0 a 1(DNM, DHM a
zásoby) a v operativní evidenci (DDHM)
.

2.Vyčíslení investičních akcí realizovných v roce 2011 :
Teoretická výuka :
1.073.517 Kč
Dílny pro praktické vyučování :
2.339.487 Kč
Ředitelství a VŚ kolej :
1.046.181 Kč
Oprava, údržba a ostatní:
1.039.904 Kč

a) Pořízení vybavení a investiční činnost v rámci teoretické výuky:
- vybavení kabinetů ZŘ TVV, učitelů autooborů a tělesné výchovy a učebna ICT 311
novým nábytkem – 135 110 Kč
- instalace informačního systému pro zlepšení orientace v budově školy - 92 562 Kč
- rozšíření SW Bakalář - 20 251 Kč
- keramická tabule do učebny 110 - 30 917 Kč
- do elektrplaboratoře osciloskop a cisco WS – 63 312 Kč
- vybavení učebny autotronik – chladič motoru, tester senzoru, endoskop,
kompresor, diagnostika, tester brzd.kapaliny – 137 866 Kč
- v rámci projektu MOODLE a SMARTBoard – vybavení dataprojektorem,
notebooky, keramickou tabulí,SW licence - 358 641 Kč
b) Pro úsek praktického vyučování:
- nákup výukového panelu Common-RAIL diesel vstřikovací systém v celkové
hodnotě 408 000 Kč – částečně financován ze sponzorského daru od fy
ArcelorMittal a.s.ve výši 200 000 Kč
- rekonstrukce vrat a vybudování přijímací kanceláře pro zakázkovou servisní
činnost v hodnotě 452 886 Kč a vybudování parkoviště pro zákazníky v hodnotě
88 393 Kč
- vybudování dílny pro svařování -161 030 Kč a její vybavení – 109 782 Kč
- rozšíření emisního analyzátoru BEA o měření emisí zážehových motorů v hodnotě
137 629 Kč
- dovybavení odloučeného pracoviště Hranečník (vyvažovačka, zouvačka,
svářečka) v hodnotě 140 410 Kč
- zakoupení automobilu Š Fabia pro praktický výcvik AŠ - 289 000 Kč
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c) Pro úsek správy
- vybudování kanceláře pro účetní a rozšíření kanceláře pro mzdovou účtárnu
178 233 Kč
- pořízení serveru pro síť SŠTD – 219 663 Kč
- síťová verze SW VEMA pro mzdovou účtárnu – 91 112 Kč
- rozšíření účetního SW Faust – 52 650 Kč
- nábytek do kanceláře ekonoma – 34 790 Kč
- termoporty s vozíkem pro jídelnu – 25 786 Kč
- řízení osvětlení a zvuku pro společenský sál – 111 200 Kč
- vybavení pro revizního technika (zerotest, klešťová měřič,měřicí přístroj Weldtest,
REVEX) – 65 790 Kč
d) Opravy a údržba ( 1 039 904 Kč )
-

oprava střechy správní budovy – 198 780 Kč
výměna vodovodního řádu, vč. obkladů, baterií – správa- 326 491 Kč
oprava schodišť hlavní vstup, KVIL a jídelna – 167 125 Kč
oprava vodovodního řádu objekt č. 335 – tělocvična – 38 300 Kč
oprava střech tělocvična a jídelna – 76 056 Kč
oprava krytiny v chodbě správy – 40 700 Kč
oprava potrubí a výměna tlak.nádob – výměník – 222 688 Kč
oprava venkovního osvětlení – 54 720 Kč

3. Pojištění a škodní události:
Pojištění veškerého majetku školy sjednal centrálně zřizovatel - Moravskoslezský
kraj – pojistnou smlouvou č. 706-57502-14 ze dne 16.12.2010 u České pojišťovny
a.s.
V rámci této pojistné smlouvy byly u všech služebních vozidel a přívěsného vozíku y
uzavřeny zákonné pojistky, u vozidel Škoda Octavia, obou vozidel zn. Peugeot,
vozidla Š Fabia, vozidla VW Transportér a nákladního vozidla MAN bylo uzavřeno
navíc havarijní pojištění. U všech vozidel je sjednáno pojištění sedadel.
V roce 2011 nebyl zaregistrován žádný pracovní úraz.
V průběhu roku 2011 bylo zaregistrováno 12 školních úrazů, kromě 2 byly všechny
odškodněny celkovou částkou 24 670 Kč. Zbývající úrazy jsou v řešení, jelikož ze
strany poškozených nebyly dosud přes písemné urgence dodány posudky o
bolestném.
4. Inventarizace majetku
Jako každoročně i v roce 2011 byla provedena v naší organizaci inventarizace
majetku a zásob. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je veden na účtech 021, 022
rozvahové evidence. Je odepisován podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) od 10 000 Kč do 40 000
Kč je veden na účtu 028 a v evidenci pod inventárními čísly. Pořízení DDHM od 3000
Kč do 10 000 Kč je účtováno ihned do nákladů a tento je veden v operativní evidenci
pod inventárním číslem na místním seznamu nebo nářaďové knížce. O zásobách
materiálu účtujeme způsobem B.
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Inventarizace proběhla na základě Příkazu ředitele školy č. 5/2010 „Inventarizace
majetku a závazků“ a Příkazu ředitele školy č. 4/2011 „Provedení inventarizací v roce
2011“. Ředitel jmenoval ústřední inventarizační komisi a 36 dílčích inventarizačních
komisí. Fyzické inventury majetku a zásob proběhly ve dnech 1. až 16. 11. 2011,
zjištěné stavy byly opraveny o přírůstky a úbytky uvedeného majetku a zásob za
období listopad a prosinec 2011. Dokladová inventarizace k 31. 12. 2011 se
uskutečnila ve dnech 10. až 15. 2. 2012.
Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti byla provedena k 31.3., 30.6., 30.9. a
31.12.2011.
Při inventarizacích nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Přehled o inventarizovaném majetku
Majetek v účetnictví
Název

Účetní stav

Fyzický stav

Inv.rozdíl

013 Software
519 430,00
519 430,00
018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek
1 450 229,43
1 450 229,43
021 Stavby
228 042 401,90 228 042 401,90
022 Samostatné mov.věci a soubory
54 777 465,68
54 777 465,68
028 Drobný dlouhodobý hmot. majetek
35 025 135,23
35 025 135,23
031 Pozemky
42 994 801,00
42 994 801,00

0
0
0
0
0
0

032 Kulturní předměty
042 Nedokončený dlouhodobý HM
CELKEM

0
0
0

45 300,00
45 300,00
530 860,00
530 860,00
363 385 623,24 363 385 623,24

Zásoby
Název
112 Materiál na skladě
119 Materiál na cestě
132 Zboží jídelna
132 Zboží prodejna
132 Zboží automaty
CELKEM

Účetní stav

Fyzický stav

569 060,85
4 703,00
10 206,27
1 763,12
3 431,10
589 164,34

569 060,85
4 703,00
10 206,27
1 763,12
3 431,10
589 164,34

Inventarizační rozdíl
0
0
0
0
0
0

Majetek v operativní evidenci
Majetek v operativní evidenci – PRACOVIŠTĚ VÍTKOVICE
Účetní stav v Kč Fyzický stav v Kč Invnetarizační rozdíl
Druh
Nehmotný majetek do 7 tis. Kč
283 532,31
283 532,31
0
Učební pomůcky
514 340,23
514 340,23
0
Majetek ostatní
7 631 606,86 7 631 606,86
0
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FKSP DČ VŠ kolej
FKSP
Majetek ostatní DČ VŠ kolej
Učitelská knihovna
Fond učebnic
Sklad učebnic
CELKEM

2 621,34
13 415,56
934 637,32
336 238,07
34 801,00
200 269,07
9 951 461,76

2 621,34
13 415,56
934 637,32
336 238,07
34 801,00
200 269,07
9 951 461,76

0
0
0
0
0
0
0

Majetek v operativní evidenci – PRACOVIŠTĚ KUNČICE
Účetní stav v Kč
Fyzický stav v Kč Inventarizační rozdíl
Hospodářské středisko
6304 Škola
5 600 521,01
5 600 521,01
0
6306 Správa
833 547,98
833 547,98
0
6307 Didaktické centrum
141 803,53
141 803,53
0
6311 Ubytovna
858 962,74
858 962,74
0
6315 Ubytovna
304 853,68
304 853,68
0
6316 Dílny
3 343 168,68 3 343 168,68
0
6323 Knihovna
1 441 346,97 1 441 346,97
0
6324 Sklad sportovních potřeb
252 355,40
252 355,40
0
6325 Výdejna nářadí
4 203 200,25 4 203 200,25
0
6325 Ochranné pomůcky
942 028,13
942 028,13
0
6327 DČ - škola
11 817,00
11 817,00
0
6330 Projekt ŠVP 0026
5 897,90
5 897,90
0
6331 Projekt Comenius
4 370,00
4 370,00
0
CELKEM
17 943 873,27 17 943 873,27
0

5. Informace o pronájmech
Organizace pronajímá nevyužité prostory a taktéž je i v pronájmu (prostory pro výuku
praktickou výuku v objektech DP Ostrava a.s.). Nájemní smlouvy jsou uzavřené na
období nejvýše kalendářního roku . Výjimkou jsou nájemní smlouva s VŠB TU
Ostrava na pronájem prostor pro umístění válcové zkušebny, uzavřená na dobu 10
let od 1.6.2003. (souhlas RK usnesením č. 30/2085 ze dne 22.5.2003) a smlouva s
MKS ČSS na pronájem prostor pro sportovní střelbu uzavřená na dobu 10 let od
1.10.2009 ( souhlas RK usnesením č. 34/1675 ze dne 24.9.2009).
Nájemní smlouvy v ubytovně na Pavlovově ul., kterou jsme převzali v rámci sloučení
škol, nejsou uzavřeny dle pravidel a průběžně probíhá jejich náprava.
Přehled nájemních smluv je uveden v příloze VZ.
F. Pohledávky a závazky organizace
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Pohledávky z dodavatelsko odběratelských vztahů do lhůty splatnosti činily 599,93
tis. Kč, po lhůtě splatnosti 1 940,16 tis. Kč (Členění všech pohledávek po lhůtě
splatnosti je uvedeno v tabulce č. 6 ).
Při sloučení škol jsme k 1.9.2011 převzali pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové
hodnotě 1 980,20 tis. Kč, z nichž bylo po splatnosti déle než jeden rok pohledávky v
hodnotě 1 385,07 Kč.
Pohledávky celkem k 31.12.2011
Z toho: č ú. 311 odběratelé

2 759,23 tis. Kč
2 182,17 tis. Kč

z toho převzaté Kunčice

1 669,27 tis. Kč

314 poskytnuté provozní zálohy
z toho převzaté - Kunčice

223,84 tis. Kč
133,32 tis. Kč

315 ostatní pohledávky
335 pohledávky za zaměstnanci
343 pohledávky z DPH
377 ostatní pohledávky

133,53 tis. Kč
61,53 tis Kč
157,61 tis. Kč
0,55 tis. Kč

Závazky v naší organizaci byly kromě závazků, které jsme převzali v rámci sloučení
škol, pouze do lhůty splatnosti. Závazky, které jsme k 1.9.2011 převzali v rámci
sloučení škol činily po splatnosti 2 080,27 tis. Kč. Z toho závazek vůči firmě Arcelor
MittalOstrava a.s. po splatnosti z titulu dodávky energií za období 3-7/2011 činil
1 861,22 tis. Kč. Dohodou mezi Krajským úřadem MSK, ArcelorMittal Ostrava a.s. a
Střední školou technickou a dopravní převzal část dluhu ve výši 1 647 293 Kč krajský
úřad MSK.
Závazky celkem k 31.12.2011
Z toho: č ú. 321 dodavatelé

12 303,23 tis.Kč
3 566,94 tis.Kč

z toho převzaté Kunčice

386,69 tis..Kč

324 přijaté zálohy
z toho kolejné – kauce
stravné žáci
331 zaměstnanci
333 ostatní závazky vůči zaměstnancům
336 závazky ze sociálního zabezpečení
342 daňové závazky
345 silniční daň
349 vypořádání dotací
378 ostatní krátkodobé závazky

761,55 tis. Kč
396,00 tis. Kč
126,89 tis.Kč
3 766,22 tis. Kč
543,13 tis. Kč
2 414,44 tis. Kč
562,60 tis. Kč
0,92 tis. Kč
504,24tis. Kč
183,19 tis. Kč

G. Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů kraje k PO)
V roce 2011 se v naší organizaci neuskutečnila kontrola dle čl. 15 odst. 6 Zásad
vztahů kraje k příspěvkovým organizacím.
H. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byla projednána ve
školské radě dne 22. 2. 2012 a se všemi zaměstnanci na pracovišti v Ostravě –
Kunčicích dne 27. 2. 2012 a na pracovišti v Ostravě – Vítkovicích 28. 2. 2012.
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I.
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle Zákona č. 435/2004
Za rok 2011 činil průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem 143,61
osob. Z toho povinný podíl ve výši 4% vychází 5,74 osob.
V roce 2011 zaměstnávala organizace v přepočteném počtu 9,437 osob se
zdravotním postižením. Z tohoto důvodu organizaci za rok 2011 nevznikla povinnost
odvodu do státního rozpočtu

J..Přílohy:
-

Tabulková část – tabulky č. 1 – 8
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha k účetní závěrce
Rozbor plnění HV
Evidence nájemních smluv

V Ostravě dne 15. února 2012

Zpracovala: Ing. Vladimíra Kovalčíková
ZŘEHS

Mgr. Miroslav Dočkal
ředitel

Za školskou radu:
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Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011 (starší tří let)
Příloha k tabulce č. 6 ,ř. 8
datum vzniku
pohledávky
22.4.1998
18.5.1998
15.6.1998
14.7.1998
23.3.2007
29.12.1990
20.2.1992
18.3.1992
17.4.1992
10.6.1992
13.6.1992
17.6.1992
24.6.1992
28.6.1992
11.10.1992
14.10.1992
15.11.1992
26.7.1991
1.3.1992
21.3.1992
8.6.2007
22.12.2006
22.12.2006
20.12.2007
28.12.2007
21.1.2008
26.3.2008
28.3.2008
8.4.2008
21.4.2008
30.4.2008
30.4.2008
26.5.2008
3.6.2008
20.6.2008
30.6.2008
22.7.2008
22.7.2008
20.8.2008

dlužník
Průmyslové stavby, a.s.
Průmyslové stavby, a.s.
Průmyslové stavby, a.s.
Průmyslové stavby, a.s.
Nadační fond
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
META výrobní podnik
TEMOS technik, s.r.o.
Pharmanet, s.r.o.
Pharmanet, s.r.o.
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Medica Servis, s.r.o.
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.

částka
4 950,00
10 350,00
10 500,00
7 200,00
251 340,00
1 824,00
3 930,00
3 930,00
3 930,00
3 930,00
105,00
217,00
3 930,00
123,00
3 930,00
3 930,00
3 930,00
912,00
66,00
79,00
40 460,00
14 000,00
29 000,00
5 230,35
1 106,00
5 146,65
2 500,00
2 822,00
1 250,00
1 667,75
1 250,00
1 898,00
875,00
1 250,00
489,00
1 250,00
282,10
300,00
595,40

druh pohledávky
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
zakázka
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby

stav vymáhání
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
řečeno v rámci dohody mezi SŠTD a NF
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka

27.8.2008
28.8.2008
28.8.2008
1.10.2000
1.6.2006
17.10.2008
15.11.2008
14.12.2008
26.9.2008
22.10.2008
29.10.2008
20.11.2008
26.11.2008
19.12.2008
30.12.2008
1.10.2008

Ovčačík Jaroslav
Ovčačík Jaroslav
Medica Servis, s.r.o.
Michálkovice
Ekonomat Družstvo
ZN TRENS TAV, s. r. o.
ZN TRENS TAV, s. r. o.
ZN TRENS TAV, s. r. o.
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.
Medica Servis, s.r.o.
Nadační fond

625,00
8 989,60
1 898,00
130 000,00
3 325,00
6 080,00
4 640,00
7 550,00
2 064,00
1 524,80
2 064,00
1 452,10
2 064,00
1 793,40
2 064,00
78 032,00

k 31.12. 2011

684 644,15

pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
záloha na stavební práce
záloha na položení podlahy
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby
pronájem nebytových prostor + služby

u právníka
u právníka
u právníka
nevymahatelná
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka
u právníka

Tabulky č. 2 a 3 k příloze č. 13

Název školy a školského zařízení: Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, p.o.
IČ:
14451093
Číslo organizace: 1308

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

v tis. Kč
rok 2010 (předch.rok)

číslo
řádku

ukazatel

hlavní
činnost
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prodané zboží (504)
Spotřeba materiálu (501)
z toho: učebnice (501 033x a 034x), učební pomůcky (501 038x-039x)
potraviny (501 030x)
Spotřeba energie (502)
Opravy a udržování (511)
Cestovné (512)
Služby (518)
z toho: nájemné (518 038x)
telekomunikace (518 031x-033x)
služby školení a vzdělávání (518 034x-036x)
věcná režie stravování žáků (518 043x)
Mzdové náklady (521)
z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353)
Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528)
z toho: zákonné sociální pojištění (524)
příspěvek na stravování zaměstnanců (527 032x)
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (528 032x)
Daně a poplatky (531,532,538)
Odpisy dlouhodobého majetku (551)
Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku (552, 553)
Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných položek (555, 556)
Náklady z odepsaných pohledávek (557)
Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x)
z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (524 06xx, 549 031x a 549 032x)
technické zhodnocení (549 030x)
manka a škody (547 03xx)
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (549 042x)
Daň z příjmů (591,595)
Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+19+20+21+22+23++24+29)

3 792,45
122,68
2 648,37
574,68
81,26
2 309,33
433,88
129,83
112,54
27
26
10
9

298,71
318,00
121,93
160,20
308,39
39,92
24,88
2 598,17
59,44
3,35
803,76
120,80

doplňková
činnost
2
261,09
201,72
2 085,86
11,37
144,72

2 061,20
757,85
671,99
36,05
400,01

31,60
19,07

1,14
50 316,33

5 955,42

celkem

rok 2011 (hodnocený rok)
hlavní
činnost

3
4
261,09
3 994,17
4 860,79
122,68
247,99
0,00
258,48
4 734,23
4 611,94
586,05
1 595,82
81,26
94,51
2 454,05
3 044,98
433,88
397,09
129,83
31,74
112,54
159,41
0,00
29 359,91 37 473,93
26 318,00 34 817,00
10 879,78 13 843,85
9 832,19 12 633,52
344,44
690,02
39,92
155,77
24,88
40,14
2 998,18
2 961,45
59,44
186,46
0,00
2,56
3,35
835,36
657,87
139,87
160,85
0,00
1,14
14,27
0,00
0,00
56 271,75 69 374,30

doplňková
činnost
5
675,06
209,61
2 663,70
260,43
222,07

2 702,73
956,13
854,16
39,22
6,18
421,00
129,34
17,07
10,30

8 257,14

celkem
6
675,06
5 070,40
247,99
258,48
7 275,64
1 856,25
94,51
3 267,05
397,09
31,74
159,41
0,00
40 176,66
34 817,00
14 799,98
13 487,68
729,24
161,95
40,14
3 382,45
186,46
131,90
0,00
674,94
171,15
0,00
14,27
0,00
0,00
77 631,44

vývojový
ukazatel

vývojový
ukazatel

7=4-1
8=5-2
0,00
413,97
1 068,34
7,89
125,31
0,00
258,48
0,00
1 963,57
577,84
1 021,14
249,06
13,25
0,00
735,65
77,35
-36,79
0,00
-98,09
0,00
46,87
0,00
0,00
0,00
10 175,22
641,53
8 499,00
0,00
3 721,92
198,28
3 473,32
182,17
381,63
3,17
115,85
6,18
15,26
0,00
363,28
20,99
127,02
0,00
2,56
129,34
-3,35
0,00
-145,89
-14,53
40,05
-8,77
0,00
0,00
13,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 057,97 2 301,72

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1

ukazatel

hlavní
činnost

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)

1,54
3,17
1,16
1,33
0,92
0,24
1,42
1,37
1,32
1,36
1,37
2,12
4,06
1,61
1,13
3,14
0,00
0,81
1,22
12,52
1,38

1
-638,96

doplňková
činnost
2
797,42

celkem
3
158,46

rok 2011 (hodnocený rok)
hlavní
činnost
4
-275,88

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa
Vypracoval(a): Ing.Vladimíra Kovalčíková
Datum: 15.2.2012
Telefon: 596788238

9=6/3
2,59
1,27
2,02

v tis. Kč
rok 2010 (předch.rok)

číslo
řádku

index

Schválil(a): Mgr. Miroslav Dočkal

Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

doplňková
činnost
5
682,29

celkem
6
406,41

vývojový
ukazatel
7=4-1
363,08

vývojový
ukazatel

index

8=5-2
-115,13

9=6/3
2,56

