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
zabezpečovala do 30.6.2012 výuku oborů strojírenských, elektrotechnických a
elektronických oborů, infomačních technologií, ekonomiky a podnikání a hutních
oborů. Po proběhnutí optimalizačního procesu od 1.9.2012 se vyučují obory
vyučované na SOŠD před sloučením se SŠ Ostrava-Kunčice, p.o. a obory Hutník,
Strojní mechanik, Elektromechanik a Ekonomika a podnikání

Organizační struktura:
SŠTD O-Vítkovice, p.o. měla do 31.8.2012 2 pracoviště:
- Ostrava – Vítkovice (dále jen Vítkovice)
- Ostrava - Kunčice (dále jen Kunčice)
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Od 1.9.2012 probíhá výuka jen na pracovišti Ostrava –Vítkovice. Na pracovišti
v Ostravě-Kunčicích probíhá příprava objektu k prodeji zřizovatelem.
Řídící orgány SŠTD do 31.8.2012
Ředitel SŠTD
Úsek ředitele školy – řídí ředitel SŠTD
Zástupci ředitele přímo podřízeni řediteli:
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 (dále jen ZŘPV)
pracoviště Kunčice
- Statutární zástupce ředitele – vedoucí pracoviště Kunčice a zástupce ředitele pro
praktické vyučování pracoviště Kunčice – dále jen ZŘPVK
- zástupce ředitele pro teoretické vyučování – dále jen ZŘTVK
Nepedagogičtí vedoucí zaměstnanci a přímo řízení zaměstnanci:
- 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 – řídila vedoucí ekonomicko-hospodářské správy
(dále jen vedoucí EHS)
Na úseku pracovalo:
9 administrativních pracovnic, 12 pracovnic úklidu, 2 pracovnice obchodního
provozu, 8 vrátných
Úsek technické správy - řídil vedoucí technické správy (dále jen vedoucí TS)
Na úseku pracovalo:
revizní technik-energetik, 3 údržbáři, školník, bezpečnostní pracovník, správce haly
Úsek teoretického vyučování - pracoviště Vítkovice řídili
ZŘTVV a ZŘTVO
na úseku pracovalo:
- 43 učitelů
- 7 předmětových komisí pod vedením předsedů předmětových komisí
Úsek praktického vyučování
pracoviště - Vítkovice - řídil ZŘPV
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na úseku pracovali:
- 2 vedoucí učitelé praktického vyučování
- 16 učitelů praktického vyučování
- 1 vedoucí učitel praktického vyučování pro autoškolu
- 5 učitelů praktického výcviku v řízení motorových vozidel
- přejímací technik a technolog (kumulovaná funkce)
Pracoviště Ostrava - Kunčice
Pracoviště řídil ZŘPVK
Na úseku pracovali:
Úsek praktického vyučování
- 2 vedoucí učitelé praktického vyučování
- 17 učitelů praktického vyučování
Nepedagogičtí zaměstnanci přímo podřízení ZŘPVK
- vedoucí údržby (podřízení – elektrikář, instalatér, truhlář a zámečník
- vedoucí střediska služeb a školní jídelny (podřízení - 2 kuchařky, 2 prodavačky)
- vedoucí skladu a dopravy (podřízení - brusič, řidič, skladník)
- referent investičního majetku (podřízení – 4 vrátní, 8 uklízeček)
Úsek teoretického vyučování řídil ZŘTV
kterému byli podřízeni ZŘTVV a ZŘTVO
na úseku dále pracovalo:
- 55 učitelů
- 10 předmětových komisí pod vedením předsedů předmětových komisí
Řídící orgány SŠTD od 1.9.2012 –
po ukončení výuky na pracovišti Ostrava-Kunčice
Ředitel SŠTD
Statutární zástupce ředitele
- zástupce ředitele pro praktické vyučování – dále jen ZŘPV
Zástupci ředitele pro teoretické vyučování
- zástupce ředitele pro teoretické vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů (dále
jen ZŘTVV)
- zástupce ředitele pro teoretické vyučování odborných předmětů (dále jen ZŘTVO)
Úsek ředitele školy – řídí ředitel SŠTD
- vedoucí ekonomického - hospodářského úseku
- vedoucí technické správy
- asistentka ředitele školy
- studijní referentka
- školní psycholog
- výchovná poradkyně
- metodik prevence
- koordinátor EVVO
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Úsek ekonomicko-hospodářské správy – řídila vedoucí EHS
Na úseku pracovali:
- 9 administrativních pracovnic, 12 pracovnic úklidu, 2 pracovnice obchodního
provozu, 8 vrátných
Úsek technické správy - řídila vedoucí TS
Na úseku pracovali:
- revizní technik-energetik, 3 údržbáři, školník, bezpečnostní pracovník, správce
haly
Úsek teoretického vyučování – řídili ZŘTVV a ZŘTVO
Na úseku pracovalo:
- 45 učitelů + 2 ZŘTV
- 7 předmětových komisí pod vedením předsedů předmětových komisí
Úsek praktického vyučování - řídil ZŘPV
Na úseku pracovali:
- 2 vedoucí učitelé praktického vyučování
- 19 učitelů praktického vyučování
- 1 vedoucí učitel praktického vyučování pro autoškolu
- 5 učitelů praktického výcviku v řízení motorových vozidel
- přejímací technik a technolog – kumulovaná funkce
V I.pololetí roku 2012 jsme zabezpečovali výuku v těchto oborech denního a
nástavbového studia:
PRACOVIŠTĚ Ostrava - Vítkovice
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
23-68-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
26-41-L/501

1. 1. 2012
Dopravní prostředky
69
Elektrotechnika
21
Elektrotechnika
35
Provoz a ekonomika dopravy
21
Provoz a ekonomika dopravy
63
Karosář
28
Lakýrník
8
Autolakýrník
13
Mechanik opravář mot. vozidel 166
Strojní mechanik
11
Autoelektrikář
18
Autoelektrikář
26
Autotronik
26
Autotronik
84
Klempíř
17
Provozní technika /denní
27
Provozní technika /dálkové
0
Dopravní provoz/dálkové
20
Elektrotechnika/dálkové
0
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30. 9. 2012
67
0
45
0
71
42
0
26
166
13
0
40
0
116
0
21
25
8
33

PRACOVIŠTĚ Ostrava - Kunčice
Od 1. 1. 2012 do 30.6.2012
64-42-M/011 Management v elektrotechnice
64-42-M/037 Management obchodu a služeb
26-47-M/003 Inf. technologie – aplikace os.počítačů
18-20-M/01
Inf. technologie
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
23-56-H/001
Obráběč kovů
23-56-H01
Obráběč kovů
23-44-L/001
Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/001
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
23-45-L/004
Mechanik seřizovač - mechatronik
26-43-L/001
Mechanik elektronik
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
21-52-H/01
Hutník
26-51-H/02
Elektrikář – silnoproud/ dálkové
26-41-L/501
Elektrotechnika
2343L/506
Provozní technika – večerní
26-41-L/501
Elektrotechnika – večerní
26-51-H/02
Elektrikář – silnoproud
23-51-H/01
Strojní mechanik
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

38
22
60
40
157
20
39
23
17
13
45
30
32
7
17
28
35
26
34
70
71

Od 1.9.2012 v rámci organizační změny a oborové optimalizace byli žáci oborů
vyučovaných na pracovišti v Ostravě-Kunčicích, kromě čtyř oborů, které byly
převedeny na pracoviště školy ve Vítkovicích, převedeny na čtyři střední školy
v rámci města Ostravy.
Na níže uvedené školy byla se žáky současně převedena i poměrná část
pedagogických pracovníků.
Jednalo se o tyto školy :
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o.
obor 18-20-M/01 Informační technologie
40 žáků
obor 26-47-M/003 Informační technologie
21 žáků
a 4 učitelé TV
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p.o.
obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
a 5 učitelů TV

72 žáků

Stření škola elektrotechnická, Ostrava, p.o.
obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
obor 26-43-L/001 Mechanik elektronik
obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zař.a přístroje
obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
obor 26-41-L/501 Elektrotechnika-denní forma
obor 26-41-L/501 Elektrotechnika-večerní forma
obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud-dálková forma
a 4 učitelé TV a 3 učitelé OV

29 žáků
18 žáků
18 žáků
10 žáků
18 žáků
14 žáků
15 žáků
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Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p.o.
obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
obor 23-45-L/01 Ekonomika a podnikání
obor 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
obor 23-56-H/01 Obráběč kovů
a 9 učitelů TV a 3 učitelé OV

66 žáků
40 žáků
11 žáků
40 žáků

Škola zabezpečovala výuka a výcvik v řízení motorových vozidel.
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 zabezpečuje SŠTD Ostrava-Vítkovice, p.o. 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 2012/2013 bylo zaevidováno 117 uchazečů k získání řidičského
oprávnění (ŘO), a to:
62 uchazečů skupiny B+C
46 uchazečů skupiny B
9 uchazečů skupiny RB-C
Ze školního roku 2011/2012 bude pokračovat do školního roku 2012/2013 v přípravě
k získání ŘO:
68 uchazečů skupiny B+C
V roce 2012 ukončilo zdárně výcvik 129 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.
Z 24 žáků třídy SID 4 absolvovalo 8 žáků celý kurz v rozsahu 140 hodin, čímž získali
možnost přihlásit se ke zkouškám na profesní průkaz.
Zabezpečení výuky na úseku teoretického vyučování do 30.6.2012
PRACOVIŠTĚ Ostrava - Vítkovice
Teoretická výuka byla zabezpečována pro 28 tříd. 23 tříd denního studia (9 oborů
SOŠ a 14 oborů SOU) a 5 tříd nástavbového studia (2 denní a 3 dálková forma
studia). Na úseku teoretického vyučování pracovalo 45 učitelů, z toho 37 na plný
úvazek, 4 na zkrácený úvazek a 4 na dohodu o pracovní činnosti.
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Na úseku teoretického vyučování pracovalo 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

Teoretickou výuku jsme zajišťovali v samostatné 4 podlažní budově a v 5 učebnách
v 1.patře budovy domova mládeže.. Pro výuky bylo k dispozici 33 učeben, z toho 23
učeben kmenových, 3 učebny sloužily k dělené výuce a dalších 7 učeben bylo
odborných. Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou s ozvučením
včetně učitelského počítače. Tělesná výchova se realizovala ve sportovní hale.
Přehled odborných učeben:
- elektrolaboratoř
- autotronik - výuka odborných předmětů autooborů
- jazyková učebna
- 2 učebny ICT
- učebna s trenažéry pro autoškolu
- učebna pro simulaci dopravní kanceláře
PRACOVIŠTĚ Ostrava - Kunčice
Teoretická výuka do 30.6. 2012 byla zajišťována pro 42 tříd všech forem studia.
Z toho bylo 34 tříd denního studia a 8 tříd nástavbového studia (2 denní, 4 večerní a
2 dálkové formy studia). Na úseku teoretického vyučování vyučovalo 58 učitelů
včetně tří ZŘTV.
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 probíhala ve 42 kmenových učebnách. Vybavení učeben z hlediska
audiovizuální techniky bylo zastaralé a jen na některých učebnách byly k dispozici
pouze videopřehrávače a staré televizory. K dispozici byla jedna specializovaná
učebna pro výuku cizích jazyků, 2 specializované učebny pro informační technologie,
2 učebny výpočetní techniky, odborná učebna fyziky a 2 laboratoře pro elektrická
měření.
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V závěru 2.pololetí školního roku 2012/2013 byly vytvořeny podmínky pro převody
vybavení zejména odborných učeben a školního nábytku na školy zapojené
v oborové optimalizaci, podle zaměření, včetně pracoviště školy ve Vítkovicích.
Úsek praktického vyučování
PRACOVIŠTĚ Ostrava-Kunčice a jeho činnost do 30.6.2012
Nácvik dovedností praktické výuky žáků byl 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 byly zabezpečovány následovně:
1. Přímo v areálu školy byla 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.
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-

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 vykonávala 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
ArcelorMittal Ostrava a.s..
Praktické vyučování elektrotechnických a strojírenských oborů bylo 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 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).
Zabezpečení výuky na úseku teoretického vyučování od 1.9.2012
Od 1.9.2012 byla převedena výuka oborů Hutník – dobíhající obor, Strojní mechanik,
Elektromechanik a Ekonomika podnikání se zaměřením na Management v
elektrotechnice (poslední ročník dobíhající obor) na pracoviště v Ostravě –
Vítkovicích.
Teoretická výuka je zabezpečována pro 31 tříd z toho 25 tříd denního studia (8 obory
SOŠ a 17 obory SOU) a 6 tříd nástavbového studia (2 denní, 2 večerní a 3 dálková
forma studia). Na úseku teoretického vyučování pracovalo 48 učitelů, z toho 42 na
plný úvazek, 3 na zkrácený úvazek a 3 na dohodu o pracovní činnosti. Mezi
pedagogy je započítán i školní psycholog.
Na úseku teoretického vyučování pracovalo v průběhu 1. pololetí školního roku
2012/2013 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 předměty (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
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Výuka probíhá ve 36 učebnách - 21 učeben kmenových, 4 učebny sloužily převážně
dělené výuce nebo výuce dálkové formy nástavbového studia. S vyjímkou čtyř
učeben jsou všechny vybaveny dataprojektory včetně ozvučení a počítačem pro
učitele s možností interaktivní výuky a zápisu do elektronické třídní knihy. Kromě
toho 9 učeben má interaktivní tabuli. Dále bylo využíváno 11 odborných učeben s
následující specializací:
- 2 x elektrolaboratoř
- autotronik - výuka odborných předmětů autooborů
- 2 x jazyková učebna
- 2 x učebna ICT
- učebna s trenažéry pro autoškolu
- učebna pro simulaci dopravní kanceláře
- učebna pro výuku strojírenských předmětů
- učebna pro výuku VVP
Zajištění praktické výuky v Ostravě - Vítkovicích (rok 2012)
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 s vybavením pro opravy motorových vozidel 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 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
11

-

-

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.
Součástí svářečské školy je 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. Dále je také zahrnuta
v rámci nabídky dalšího vzdělávání školy – vzdělávání firemních svářečů
případně ostatních zájemců. Postupně připravujeme, aby byla dílna doplněna
svařovacím vybavením i pro svařování plastových trubek polyfůzní metodou a
svařováním folií, které lze využít v rámci doplňkové činnosti školy. Pedagogičtí
pracovníci školy (instruktor, technolog svařování) mají pro tyto uvedené činnosti i
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
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.
Nově byly vybudovány a k 1.9.2012 připraveny pro výuku oborů Mechanik pro
chladicí a klimatizační zařízení a Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení dílna
chladicích zařízení a dílna zdvihacích zařízení.

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
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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.
Pro žáky oboru hutník a strojní mechanik je využíváno odloučené pracoviště ve
firmě ArcelorMittal Ostrava a.s, kde si žáci prohlubují své odborné vědomosti,
dovednosti a návyky od 2. ročníku v reálném pracovním prostředí pod vedením
učitele praktické výuky.
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. Pro převzaté obory z Kunčic
pokračuje spolupráce s firmami Liftcomp a.s. Arktis s.r.o., AV klimatizace, Výtahy
Ostrava, s.r.o, Cenok – výtahy a.s., EV- servis, s.r.o.
Účast v projektech
SŠTD byla v roce 2012 je zapojena do 11 projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
Na pracovišti O - Vítkovice se realizovaly tyto projekty:
-

„AutoNet – nová kvalita výuky a autooborech na středních školách
s efektivním využitím prostředků ICT, CZ.1.07/1.1.07/02.0141“
- trvání
projektu od 16.11.2009 do 30.6.2012 – škola byla partnerem s finančním
příspěvkem. Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky celkem 21 stěžejních
témat autooborů. Probíhala závěrečná fáze projektu, ve které byly ověřovány ve
výuce výukové materiály vytvořené v průběhu celého projektu na všech
partnerských školách.
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-

„Výukové
objekty
v
systému
MOODLE
a
SMART
Board,
CZ.1.07/1.1.07/03.0042“ - trvání projektu od 1.6.2011 do 30.6.2012 - škola je
příjemcem dotace. Cílem projektu bylo zlepšit kompetence žáků i učitelů cestou
inovace metod. Využitím nových výukových objektů a zavedení e-learningového
prostředí Moodle pro výuku i domácí přípravu žáků byly pro 14 předmětů
vytvořeny multimediální výukové objekty pro interaktivní výuku, testy pro
procvičování a následnému ověřování vědomostí metodiky pro učitele a pracovní
listy pro žáky.
Dalším cílem projektu byl rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve
vzdělávání v technických oborech a posílení jejich vlastní zodpovědnosti při
přípravě ba uplatnění na trhu práce.
Tvůrci výukových objektů byli proškoleni pro práci s interaktivní tabulí a tvorbou
výukových materiálů v systému Smart Board, následně pro práci v systému
Moodle pro e-learningové prostředí. Následně byla proškolena další skupina
pedagogů, kteří budou s těmito výstupy pracovat v dalším období.
Projekt byl realizován bez partnera, výstupy jsou k dispozici v systému Moodle a
jsou nabízeny ostatním školám.

-

Inovace pro střední školy – realizace projektu 1.6.2011 až 30.6.2012 –
v projektu jsme byli 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 byli 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.

-

V rámci projektu „MetalNet – nová úroveň výuky technických oborů na
střední škole, CZ.1.07/1.1.24/01.0046“, kdy jeho cílem je vytvořit moderní
interaktivní prostředí formou webového výukového portálu s použitím vytvořených
výukových materiálů, byly do školy dodány 3 notebooky, 2 dataprojektory se
širokoúhlou projekcí, 2 interaktivní projekční plátna pro jejich následné využití ve
výuce s cílem podpořit hlavní cíle a indikátory projektu. Doba trvání projektu od
1.2.2012 do 30.6.2014.

-

V rámci projektu „Inovace s úsměvem, CZ.1.07/1.5.00/34.0859“, kdy jeho cílem
je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na střední škole, bylo do školy dodáno 18 notebooků pro tvůrce
výukových materiálů a pro jejich následné využití ve výuce s cílem podpořit hlavní
cíle a indikátory daného projektu. (doba trvání od 1.7.2012 do 30.6.2014)

-

„UNIV 2 kraje, CZ.1.07/3.2.00/11.0001“ – období realizace projektu od listopadu
2009 do ledna 2013. V projektu jsme partnerem bez finančního podílu na
rozpočtu, projekt má pomoci středním školám při proměně v centra celoživotního
učení.

-

Škola se zapojila do projektu Partnerství KOMENIUS REGIO v rámci Programu
celoživotního učení - „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de
travail européen“ – AJUSTE ( zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském
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trhu práce) číslo projektu COM-REG-2012-012. Trvání projektu od 9. 2012 do 7. 2014.
Cílem projektu je rozšíření spolupráce mezi krajem Lotrinsko ve Francii a MSK v
oblasti projektů celoživotního vzdělávání a odborné přípravy, podpora výměny
know-how a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy, konkrétně školskými orgány, místními úřady,
školami, učiteli, studenty a řídícími pracovníky
-

Škola se zapojila do přípravy realizace projektu „Zlepšení podmínek pro praktické
vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní
osa 2. Cílem projektu je vytvoření centra praktické přípravy se zaměřením na
obory související s dopravou a interdisciplinární obory. Aktivitami projektu jsou
jsou především rekonstrukce dílen, změna dispozičních řešení jednotlivých
pracovišť a celková modernizace vybavení.

Na pracovišti Ostrava - Kunčice se realizovaly tyto projekty:
- „Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a
elektro oborů dle NSK v rámci MSK, CZ.1.07/3.2.07/01.0025“ – trvání projektu
od 15.4.2010 do 31.3.2012 – v projektu jsme byli partnerem s finančním podílem
na rozpočtu. Cílem projektu bylo zpracovat vzdělávací programy dílčích
kvalifikací dle NSK oborů Hutník vysokopecař a Elektrická zařízení. C9lovou
skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání z řad oborově dotčených pracovníků
podniků MSK.
-

„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 byli partnerem s finančním podílem na rozpočtu.
Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích programů v oblasti
technických kvalifikací s využitím kombinace metody vzdělávacích programů
s modulovou strukturou, Národní soustavy kvalifikací, zejména kvalifikačních a
hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací,a uznat předchozí pracovní
zkušenosti jednotlivce dané zákonem č. 179/2006 Sb.

B. Rozbor hospodaření
1. Rozpis závazných ukazatelů
ÚZ

Závazný ukazatel
33353 přímé náklady na vzdělávání
v tom:
prostředky na platy ped.
prostředky na platy neped.
OOOP ped.
OOOP neped.
zákonné odvody
FKSP
přímý ONIV
Účelově určeno na částečné pokrytí nákladů
spojených se zajištěním předávání informací
pro monitorování a řízení veřejných financí
98007 (Pomocný analytický přehled)

PŘÍSPĚVKY Z MŠMT CELKEM

Částka
66 046 000
37 174 000
7 265 000
3 231 000
937 000
16 528 000
441 000
470 000

65 000

66 111 000
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0
131
134
205

provozní náklady vč. ICT
podpora málopočetných tříd
účel.prostředky-celost.kolo „Autoopravář junior“
účelová dotace na krytí odpisů

PŘÍSPÉVKY OD ZŘIZOVATELE CELKEM

20 616 000
249 000
40 000
3 351 000

24 256 000
537 394,08

33006 OPVK - MOODLE a SMART Board
OPVK s úč.určením na projekt „EU peníze
33031 školám“ CZ.1.07/1.5.00/34.0859
255 Projekt TIME - náhrady

2 374 106,40
11 544

PROJEKTY NEINVESTIČNÍ CELKEM

2 923 044,18

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM

93 290 441,18

Odvod z inv. fondu
Závazný ukazatel počtu pracovníků

563 000
171,10

2. Vyhodnocení čerpání dotací ze státního rozpočtu
Účelová dotace ze státního rozpočtu s ÚZ 98007 byla beze zbytku vyčerpány dle
účelu, ke kterému byla určena, tj. na platy a odvody zaměstnanců, kteří se podíleli na
zpracování údajů pro pomocný analytickýpřehled a na úhradu upgrade účetního
software. V rámci ÚZ 33353 nebyly dočerpány prostředky na OPPP – odstupné
pedagogických i nepedagogických pracovníků – z důvodů pracovní neschopnosti
pracovníků ve výpovědní době. Jednalo se o částku 11 931,- Kč u pedagogů a
29 537 Kč u nepedagogů. 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 2012 ve výši
171,10 byl k 31.12.2012 podkročen – skutečnost 161,345.
Období 1-8/2012
K 31.8.2012 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách
z toho – pedagogové
146 osob - v tom učitelé TV
učitelé OV
ostatní zaměstnanci
53 osob - v tom TH
dělníci
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.8.2012 činil 193,695 osob.
z toho – pedagogové
142,403 osob- v tom učitelé TV
učitelé OV
ostatní zaměstnanci
51,292 osob- v tom TH
dělníci
Průměrný plat pedagogických pracovníků činil za období 1-8/2012:
z toho: plat učitelů TV
plat učitelů OV
plat na SOŠ
plat na SOU
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199
100
46
23
30
99,316
43,087
21,519
29,773

25 911 Kč
26 617 Kč
24 285 Kč
26 781 Kč
25 355 Kč

Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců činil za období 1-8/2012
z toho: plat TH
plat dělníků

13 364 Kč
16 513 Kč
11 294 Kč

Období 9-12/2012
K 31.12.2012 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách
z toho – pedagogové
74 osob - v tom učitelé TV
učitelé OV
ostatní zaměsntanci
25 osob - v tom TH
dělníci
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2012 činil 96,644 osob.
z toho – pedagogové
73,334 osob - v tom učitelé TV
učitelé OV
ostatní zaměstnanci
23,31 osob- v tom TH
dělníci
Průměrný plat pedagogických pracovníků činil za období 9-12/2011:
z toho: plat učitelů TV
plat učitelů OV
plat na SOŠ
plat na SOU

99
45
29
14
11

46,85
26,484
13,3
10,01
26 018 Kč
27 036 Kč
24 218 Kč
28 324 Kč
25 510 Kč

Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců činil za období 9-12/2012 19 103 Kč
z toho: plat TH
22 229 Kč
plat dělníků
14 951 Kč
Na odstupném bylo vyplaceno v roce 2012
z toho – pedagogickým pracovníkům
- nepedagickým pracovníkům

3 658 698 Kč
2 804 001 Kč
854 697 Kč

Zbývá vyplatit odstupné 2 zaměstnancům (1 pedagog a 1 nepedagog) ve výši 107 000 Kč.
Výplata odstupného se posunula z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců
ve výpovědní době.
Doplňkovou činnost zabezpečovalo v roce 2012 22 zaměstnanců s průměrným platem
12 263 Kč.
23 zaměstnancům bylo vyplaceno v rámci OPPP v hlavní činnosti
468 374 Kč
21zaměstnancům bylo vyplaceno v rámci OPPP v doplňkové činnosti 468 367 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, nákladů bezprostředně souvisejících se vzděláváním
(materiál pro OV, učební pomůcky, nájem odloučeného pracoviště, revize a odborné
prohlídky, služby zpracování dat apod.),k zajištění přístupu k ICT a náklady
související s provozem pracoviště v Ostravě –Kunčicích a jeho likvidací. V rámci
provozních nákladů byly rovněž financovány mzdové prostředky a odvody pro
zaměstnance zajišťující provoz na tomto pracovišti.
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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 září, říjnu a listopadu u
vyučujících oborů hutník, karosář a autolakýrník.
Účelová dotace ÚZ 134 – určena na částečnou úhradu nákladů celostátního kola
soutěže „Autoopravář Junior“, která se konala na naší škole v dubnu 2012. Z dotace
byly hrazeny propagační plakáty a pronájem prostor na závěrečné vyhlášení
výsledků.
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 563 tis. Kč byl realizován v
pravidelných čtvrtletních splátkách.
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 roce
2012 jsme cca 170 tis. Kč získali prodejem materiálu a majetku.
V doplňkové činnosti jsou tradičně nejvýznamnějším zdrojem příjmů 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 ulici. Další příjmy byly v 1. pololetí roku 2012 tvořeny výnosy z
prodejny-kantýny a z prodejních automatů na pracovišti v Ostravě - Kunčicích .
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 letech 2010 a 2011 částečně 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, nabídneme ubytovací kapacity pro dlouhodobé ubytování pro veřejnost
anebo prostory k pronájmu místností pro komerční účely.
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 v 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 stále se zvyšujícího počtu počítačů a předmětů výpočetní techniky, jež
vyžadují specifický druh údržby.
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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 sportovních hal a
tělocvičen k tělovýchovným účelům.
Svářečská škola
– v roce 2012 byly realizovány níže uvedené svářečské kurzy:
 Kurz ZK 1351.1 (3 kurzy)
 Kurz ZP 311–2.1.1 (2 kurzy)
 Kurz ZK 1111 -1 (2 kurzy)
 Kurz ZP 912 – 9,31 (1 kurz)
 Kurz ZP 169 P 2,3 (1 kurz(
-

- 19 osob
- 10 osob
- 4 osoby
- 1 osoba
- 1 osoba

Periodické přezkoušení svářečů bylo provedeno v 11 organizacích a celkově bylo
proškoleno 254 osob ze 311 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
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C,E – pravidelné školení
V rámci „Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C,E“ – vstupní školení
v rozsahu 140 hodin – se uskutečnil 1 kurz s počtem 4 účastníků
V rámci pravidelného školení „Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny
C,E“ – proběhly 3 sedmihodinové kurzy s počtem 34 účastníků
Ubytovací služby
-

Ubytovna ve Vítkovicích - v rámci uvedené činnosti jsme v roce 2012
v krátkodobém ubytování ubytovali celkem 1 266 osob. V 1.pololetí roku 2012
kapacita činila celkem 5 lůžek v ubytovací části v přízemí, v ubytovně pro
sportovce a v 1.patře ubytovny pro VŠ studenty ve 13dvou-, 5 tří- 2 čtyř- a 1
pětilůžkových pokojích.Ve 2. Pololetí roku byly tyto ubytovací kapacity zrušeny
z důvodu změny užívání prostor (budování studovny, pracoviště školního
psychologa a diagnostického pracoviště) a k dispozici bylo 40 lůžek ve 3.patře
pro krátkodobé ubytování ve 20 dvoulůžkových pokojích na koleji VŠ.
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-

Ubytovna pro VŠ studenty – kapacita ubytovny činila v 1.pololetí roku 2012 296
lůžek ve 136 dvoulůžkových a 24 jednolůžkových pokojích. Ve 2. pololetí jsme
snížili kapacitu na 259 lůžek ve 21 jednolůžkových a 119 dvoulůžkových pokojích
při zachování ceny kolejného.
V akademickém roce 2012/2013 jsme zaznamenali další snížení zájmu o
ubytování v našem zařízení a tím i ztrátu v ročním výsledku hospodaření.
Klesající zájem o ubytování VŠ studentů přičítáme dostatku jiných ubytovacích
kapacit v regionu s vyšší úrovní ubytovacích služeb.

-

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.

Nájmy nebytových prostor a sportovní haly
-

-

Dlouhodobé pronájmy nebytových prostor. V roce 2012 byly nebytové
prostory pronajaty pro různé účely : provozování lékařské praxe praktického
lékaře, výrobní činnost, umístění serveru, trénink sportovní střelby apod.
V roce 2012 jsme dovybavili potřebným zařízením a diagnostickou technikou
psychologickou laboratoř a rovněž ji pronajímáme.
Nebytové prostory ubytovny v Zábřehu jsou pronajímány jako kanceláře pro
soukromé firmy, ordinace odborných lékařů a prostory pro provozování lékárny.
Krátkodobé pronájmy. Jedná se o pronájmy společenských částí školy pro
konání plesů, přednášek, školení, pronájmy učeben a podobně.
Sportovní hala. Je pronajímána sportovním klubům a občanským spolkům.
Pravidelnými nájemci byli v roce 2012 např. Házená Sokol Poruba, Házená Sokol
Hrabůvka, Florbal FC Vítkovice-ženy, Florbal FC Vítkovice-muži, Florbal Štajgři,
Florbal MVIL Ostrava, Florbal VIPERS, Nohejbal Horák, Kopaná ABB, Florbal NS
Ostrava, Florbal Sokol Ostrava-Poruba, Florbal Bošota, Florbal Havířov, Florbal
Tabášek, Florbal Šota, Kopaná Vietnam a další. V části tatami je v dlouhodobém
nájmu Občanské sdružení Ju-Jitsu Ostrava.
V roce 2012 jsme v prázdninových měsících pronajali sportovní halu v OstravěKunčicích firmě ArcelorMittal a.s.ke sportovním aktivitám jejich zaměstnanců.
V tomto pronájmu jsme pro zájem ze strany zaměstnanců AM a.s. pokračovali i
v měsících září, říjnu a listopadu pokračovali. Pohledávky z této činnosti byly
použity k započtení našeho závazku vůči firmě ArcelorMittal a.s., z titulu
provedení dokončovacích prací na víceúčelovém hřišti. Faktura za tyto práce
nebyla předmětem převzetí závazků od SŠ Ostrava-Kunčice, ale byli jsme o ní
informováni na schůzce s představiteli fy ArcelorMittal a.s. dne 13. 6. 2012. Mgr.
Repka podepsal v roce 2009 dohodu o splátkách této faktury, aniž by dal pokyn
k zavedení do účetnictví školy.

Prodejna – kantýna
Kantýna byla provozována v prostorách pracoviště O - Kunčice a sloužila žákům
školy a zaměstnancům pracoviště Ostrava – Kunčice do konce školního roku
2011/2012.
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Provozování prodejních automatů
V prostorách školy v Ostravě-Kunčicích byly umístěny 4 prodejní automaty, 2 na
potraviny a 2 na teplé nápoje. Jejich provoz byl ukončen na konci školního roku
2011/2012.
Středisko
Výnosy
Náklady
HV
_____________________________________________________________________
04+629 Sportovní hala
1 572 128
915 081
657 047
05+627 Pronájmy
630 057
273 296
356 761
06
Svářečská škola
317 196
175 407
141 789
07
Psychologická laboratoř
13 728
109 400
-95 672
08
Ubytovna pro VŠ studenty 2 758 350
3 661188
- 902 837
09
Školicí středisko řidičů
138 979
77 110
61 869
608
Prodejna
552 450
608 300
- 55 850
613
Prodejní automaty
102 473
69 889
32 584
615
Ubytovna Zábřeh
5 890 842
5 686 688
204 154

8. Výsledek hospodaření
Náklady
Výnosy

Hlavní činnost
94 986 959,11
69 098 423,44

Hospodářský výsledek
194 384,38
Hospodářský výsledek SŠTD celkem

Hospodářská činnost
11 576 359,60
11 976 204,23
399 844,63
594 229,01

Výsledek hospodaření bude použit částečně na pokrytí zbývající ztráty z roku 2010 převzaté
od SŠ Ostrava-Kunčice ve výši 455 939,82 Kč. Zbývající částka bude rozdělena do fondů.

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 2012 přídělem z odpisů dlouhodobého
majetku .
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 563 tis.
Kč.
Zůstatek investičního fondu byl k 31.12.2012 finančně kryt.
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (ú.413) . V roce 2012 nebyl
posílen finanční dotací, protože hospodářský výsledek roku 2011 byl použit
k částečnému krytí ztráty z roku 2010, kterou jsme převzali v rámci sloučení škol.
Zůstatek rezervního fondu je plně finančně krytý.
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Rezervní fond z ostatních titulů (ú.414) byl posílen sponzorským darem ve výši 5 tis.
Kč, který nám byly poskytnut firmou Auto Heller s.r.o. při příležitosti celostátního kola
soutěže Automechnik Junior. Sponzorský dar byl použit na nákup pomocného
materiálu pro soutěž.
Fond KSP byl tvořen povinným přídělem 1% z hrubých mezd.
Čerpán je podle plánu čerpání, který je součástí Kolektivní smlouvy na kalendářní
rok. V roce 2012 byl čerpán na:
- příspěvek na stravování
- příspěvek na penzijní fond pro zaměstnance
- kulturní a tělovýchovné akce pořádané školou
- dary k pracovním a životním výročím
- ostatní použití (časopisy pro potřeby odborových organizací)
Tento fond je rovněž 100% kryt.
Fond odměn. V roce 2012 nebyl realizován příděl do fondu odměn, stejně jako u
rezervního fondu. Důvodem bylo částečné krytí převzaté ztráty z roku 2010
způsobené záporným hospodářským výsledkem z roku 2011. V roce 2012 byly
prostředky z fondu odměn použity k úhradě odměn pro pedagogické zaměstnance.
Fond je plně finančně kryt.

D. Závodní stravování zaměstnanců organizace
PRACOVIŠTĚ Ostrava-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 2012 obědy pro zaměstnance nakupovali, činila 49,- Kč.
Příspěvek z FKSP činil 9,- Kč, organizace uhradila 19,- Kč a zaměstnanec za oběd
zaplatil 25,- Kč (včetně 20% DPH) .
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,- (9,- Kč činil příspěvek z FKSP a zaměstnanec uhradil 22,- Kč).
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 Ostrava - Kunčice
Stravování zaměstnanců bylo zajišťováno prostřednictvím stravenek SODEXO v
hodnotě 50,- Kč.
Zaměstnanci školní jídelny se stravovali ve školní jídelně. Za oběd platili 16,- Kč,
příspěvek z FKSP činil 9,- Kč.
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E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o
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 máme ve správě tyto budovy:
- zděná budova školy
- speciální učebny – blok C
- tělocvičny, kinosál – blok D
- učňovské dílny – blok E
- správní budovu – blok B
- sklad barev – prodán 25. 9. 2012
- ubytovna Pavlova v Ostravě-Zábřehu
Majetek , který spravuje SŠTD je veden v účetnictví na účtech tř. 0 a 1(DNM, DHM a
zásoby) a v operativní evidenci (DDHM)
2. Realizované úpravy
Přesunem vybraných studjních a učebních oborů do areálu školy na Moravské 2/964
k 1. 9. 2012 vznikla nutnost vybudování pracoviště pro obory ŠVP - mechanik pro
chladicí a klimatizační zařízení ( dále jen chlaďař) a ŠVP mechanik pro výtahy a
zdvihací zařízení (dále jen výtahář). Na základě toho požadavku byly zpracované
návrhy řešení. Tento projekt a jeho následná realizace zahrnovaly stavební úpravy,
úpravy elektrorozvodů, úpravy sociálního zázemí, podlah a ostatního zařízení (ÚT,
EZS, rozvod přístupu na PC a telefonů ) v prostorách objektu č. 305 – spojovací
chodba KVIL, v prostorách internátu levá část 2. patro, objekt č. 302 a dále
v prostorách bývalé výukové kuchyňky OV objekt č. 301.
Pro rozšíření výuky žáků, kteří přešli ze školy v Ostravě - Kunčicích byla stavebně a
technicky upravena také levá část 1. patra objektu č. 302 – koleje. Třídy byly
vybaveny novými tabulemi, dataprojektory, PC, lavicemi a židlemi. Dále byla
přizpůsobena elektroinstalace pro rozšíření sítě PC pro kabinety učitelů.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb žákům při absolvování autoškoly a v rámci
dopravní výchovy a dále pro provozování služeb spojených s psychologickou
diagnostikou a poradenstvím byl v přízemí budovy č. 302 – koleje, vybudován
stavebními úpravami, pokládkou koberců, oprav elektroinstalace a oprav žaluzií atd.
komplex, jenž zahrnuje – psycholaboratoř, pracoviště školního psychologa včetně
čekárny a vyšetřovny, které tvoří nezbytné zázemí pro školního psychologa a
psycholaboratoř. Psycholaboratoř je využívána i pro doplňkovou činnosti.
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Ke konci roku 2012 jsme provedli částečné stavební úpravy a opravy podlahových
krytin a elektroinstalace v kanceláři vedoucí EHS a kanceláře ředitele.
Pro zajištění záchovného provozu po ukončení výuky od září 2012 do doby
připravovaného prodeje v roce 2013 jsme řešili v objektech Ostrava – Kunčice
nezbytné úpravy vytápění při převedení na dálkovou správu a ovládání jednotlivých
elementů vytápění s cílem nastavení optimalizovaného nezbytného temperování
objektu .
V roce 2012 jsme u budovy ubytovny v Ostravě-Zábřehu řešili základní problémy
odstranění závad, které nebyly řešeny bývalou SŠ Ostrava-Kunčice, p. o.. Byly
odstraněny závady z elektro revizí z roku 2010. Dále se jednalo o odstranění závad
na hromosvodech z roku 2009, byl opraven vstup do budovy ubytovny, byl vyroben
nájezd pro vozíčkáře, který tam úplně chyběl, byly částečně opraveny závady u oken
– zateplení části oken u nájemců a výměna zavíracích mechanizmů u části oken.
V roce 2012 byla opravena část spojovací chodby, se záměrem jejího pronájmu od
roku 2013 - oprava stropu, oprava ÚT a oprava podlah.
Vyčíslení realizovaných akcí v roce 2012 :
Teoretická výuka :
1.859.358 Kč
Dílny pro praktické vyučování : 1.832.489 Kč
Ředitelství a koleje :
3.415.955 Kč
Oprava, údržba a ostatní:
2.129.435 Kč
Teoretická výuka : ( 1.859.358 Kč)
Oprava vstupního schodiště škola
Oprava omítek u zídky schodiště
Oprava vstupních dveří škola
Prostory psychologické pracoviště
(stavební úpravy, pokládka koberců, žaluzie)
Rozšíření perimetrie – školní psycholog a psycholaboratoř
Vybavení psycholaboratoře
Oprava linolea ve škole a oprava stupňů levého schodiště
Posilovací stroj – kladková stěna tělocvična
Chodící pásy posilovna
Časomíra tělocvična
Malba a pokládka gum. Podlahy
Gumová podlaha posilovna
Rozšíření PC sítě v učebnách
Malba a koberec sborovna
8 ks stoly PC
Repase 9 ks PC + myš + klávesnice
Rozšíření PC sítě do 9-ti učeben
vybavení interaktivní tabulí + dataprojektor + instalace -.1. patro DM
dovybavení učeben audiovizuální technikou do 9 učeben – 1. Patro DM
2 ks dotykový panel ILYAMA 17“
Sportovní nářadí – posilovna a tělocvična
Repase 20 ks PC+myš+klavesnice
Vybavení tělocvičny(lavičky sítě)
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159.837,-39.484,-181.400,-97.765,-30.835,-57.600,-101.050,-142.800,-49.042,-74.440,-28.000,-52.121,-104.282,-17.350,-47.840,-92.000,-40.000,-85.000,-153.000,-21.200,-69.938,-182.000,-32.374,--

Dílny pro praktické vyučování : ( 1.832.489 Kč)
Elektrické rolování vrat
Vybudování pracoviště pro obory výtahář a chlaďař
(projekční práce, vybudování dílny, oprava podlahy, rekonstrukce
elektroinstalace, vybudování soc. zařízení)
Mříže chodba – vstup do dílny OV
Spotřební materiál pro výuku OV
Nářadí pro výuku OV
Testovací stolice pro alternátory
Výukový panel Common Rail
Dataprojektor Epson
Učeb. pomůcka chladící zařízení
Malba autodílny
Dílenské vozíky s plnou výbavou
12 ks pracovních stolů
Instalace 5 ks pláten + dataprojektor
Repasování 9 kusů PC
Model klimatizace a chlazení
Ředitelství, koleje a ostatní : (3.415.955 Kč)
Zařazení do užívání – víceúčelové hřiště Kunčice
Oprava vstupních dveří do chodby objekt č. 305 – jídelna
Oprava schodiště tělocvična objekt č. 335
Oprava a úprava prostor techn. suterén – sklady (KVIL)
Telefonní ústředna Siemens
Telekomunikační technika
Přestavba kancelář ved.EHS a ředitel
(stavební úpravy, koberce, žaluzie, dveře a pod,)
Nábytek kancel. ved. EHS
Regály pro EHS, školu, TS, OV
Oprava dveří a zábradlí koleje
Notebooky pro vedoucí zaměstnance
Malba a oprava elektroinstalace kuchyňka OV
Stoly a židle sál
Koberce sál
Předsálí koberce
Malba a koberec kancelář TS
Židle jídelna
Sedací souprava kancelář ředitel
Rekonstrukce výměníku objekt č. 303
Ozvučení sálu – dataprojektor, ovládací panel
Rohože – čistící zóny
Oprava, údržba a ostatní:
( 2.129.435 Kč)
Oprava vodovodního řádu v objektu 302
- DM
Oprava vodovodního řádu v objektu č. 303
- techn. Suterén
Oprava AT stanice + výměna tlak. Nádoby – DM
Cirkulace teplé vody tělocvična
Oprava havárie vodov. Řádu – objekt. Č. 306-307
Oprava TÚV dílny
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40.164,-568.714,--

10.000,-74.218,-56.444,-150.000,-424.320,-66.329,-28.000,-31.200,-144.000,-84.000,-34.200,-81.000,-39.900,--

500.000,-61.550,-46.815,-104.449,-197.918,-95.640,-146.437,-49.000,-150.800,-16.300,-195.999,-40.000,-477.960,-52.471,-23.149,-18.660,-28.224,-37.735,-1.058.460,-74.388,-40.000,--

227.820,-29.838,-30.000,-38.890,-20.540,-37.371,--

Rozšíření perimetrie
Materiál na opravu hromosvodu
Oprava hromosvodů objekt č. 335 – tělocvična
motorová sekačka tráva
Sekání trávy celý areál
oprava podlah. vysavače
vozíky OPRO
Paletové vozíky
Projekt montovaných garáží
Projekt skutečného stavu u budov 301,303,304,305
Oprava hromosvodů ubytovna O.- Zábřeh
Odstranění závad elektro O. - Zábřeh
Oprava „ krček“ ubytovna Ostrav-Zábřeh
Oprava schodiště a rampa ubytovna O.-Zábřeh
Čistící zóny O.- Zábřeh
Úprava topení + bezobslužný provoz pracoviště O.-Kunčice
Stěhování a ekologická likvidace odpadů O.-Kunčice

30.835,-60.519,-177.074,-18.000,-69.500,-36.000,-14.200,-12.000,-38.400,-30.000,-70.722,-99.434,-76.000,-72.302,-35.000,-114.480,-178.800,

Každoročně nám vznikají náklady na opravy závad a údržbu, které se stále opakují:
- rovné střechy našich objektů – zatékání, praskání dilatačních spár, zanášení
okapových svodů středem budov. V roce 2012 jsme za dokončení celkové
opravy střechy DM a opravu střechy tělocvičny (především opravy okapových
svodů, které stářím popraskaly) zaplatili 354.060,-- Kč, za opravu střechy kuchyň
150.000,-- Kč ( práskání dilatačních spár)
- každoročně provádíme průběžné čištění kanalizace - BIO čištění za 22.650,-- Kč
- z důvodů technických závad na kanalizaci u objektu č. 308 dílny byly zvýšené
náklady na čištění odpadů a odvoz fekálií i z důvodu zjištění závady a návrh na
řešení - fa ČIPOS celkem za rok 2012 - 85.000,-- 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.
Pojistná smlouva č. 706-57502-14 pokrývá odškodnění školních úrazů a to na
základě škodového pojištění odpovědnosti na škodu.
V kalendářním roce 2012 bylo celkem zaregistrováno 26 školních úrazů žáků.
Odškodněno bylo 9 úrazů ve výši 17.120,-- Kč. Nízký počet odškodněných úrazů je
zapříčiněn nedodáním dokladu („Posudek o bolestném“), který je důležitý pro
provedení nahlášení škody u makléřské firmy SATUM CZECH Ostrava a následné
odškodnění. Rodičům a zletilým žákům byl odeslán dopis s upozorněním na tento
nedostatek.
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V tomto roce byl odškodněn jeden nepracovní úraz ve výši 3.431,-- Kč z důvodu
neodpovídajícího stavu BOZP přístupové cesty do budovy teoretické výuky na
pracovišti v Kunčicích.

Stav vozového parku - údaje o vozidlech autoškoly a školy
vozidlo

HIM

rok výroby uveden do
provozu

SPZ

Autoškola
208 5T13140
Peugeot
209 5T16033
Peugeot nafta
202 7T51440
Š- Fabie
570 5T98676
MAN
SŠTD
401 1T32014
Š-Octavia
312 OVX62-88
Š Felicie LPG
406 5T54747
Š Felicie
313 3T52659
VW Transporter
596 OVC69-93
Multikára
přívěs
42-OVA-03
826 2T04520
Š-Felicie Combi
64754249 OVB39-50
Multikára
2996 OVD 27-58
Lublin
přívěs lodě
64855250 53-OV-79

Platné STK

2007

2007

29.8.2013

2007

2007

18.10.2013

2011
2008

2011
2008

25.5.2013
14.11.2013

2001
1998
1995
1998
1990
1993
1996
1986
1997

2002
1998
2008
2005
1996
2003
1197
1993
1998

13.2.2014
4.11.2013
15.2.2014
17.2.2014
24.2.2014
9.9.2015
14.3.2013
11.11.2012
14.6.2014

1985

1998

2.6.2012

Spotřeba PHM, počet ujetých km a náklady na PHM za rok 2012

vozidlo

SPZ

ujeto km druh paliva

PHM v litrech

PHM v Kč

Autoškola

Peugeot
Peugeot nafta
Š- Fabie
MAN
SŠTD
Š-Octavie
Š Felicie LPG
Š Felicie
VW Transporter
Multikára
přívěs
Š-Felicie Combi

5T13140
5T16033
7T51440
5T98676

22 627 benzín
19 241 nafta
17 809 benzín
24 240 nafta

1701
959
915
5292

62486
34657
33145
192466

1T32014
OVX 62-88
5T54747
3T52659
OVC 69-93
42-OVA-03
2T04520

10 867 benzín
10 318 benzín
6 484 benzín
8 394 nafta
402 nafta
0 bez
7 847 benzín

820,11
731,89
535,62
736,25
90,05
0
653,63

29519
27056
19469
26983
2900
0
23203
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465 nafta
Multikára
OVB 39-50
1 551 nafta
Lublin
OVD 27-58
0 bez
přívěs lodě
53-OV-79
pomocné stroje - sekačka, diesselagregát, motor.
pila

54,46
175,6
0

1911
6099
0

65,19

2533

Multikára a přívěs z důvodu vysokých nákladů na opravy budou navrženy k bezúplatnému
převodu případně k prodeji. V případě nezájmu budou navrženy k vyřazení z evidence
Dopravního inspektorátu a likvidaci.
V roce 2012 činily náklady na údržbu vozidel SŠTD celkem 104 548 Kč. Z toho pro auta využívaná
pro provoz autoškoly 38 470 Kč a pro služební vozidla SŠTD 66 078 Kč.
V těchto částkách je zahrnuta především základní údržba vozidel před STK – výměna filtrů a olejů,
nákup a výměna letních a zimních pneumatik, výměna autobaterií, stěračů, provozních kapalin,
vybavení lékárniček, drobné opravy a náhradní díly.

4. Inventarizace majetku
Jako každoročně i v roce 2012 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.
Inventarizace proběhla na základě Příkazu ředitele školy č. 5/2010 „Inventarizace
majetku a závazků“ a Příkazu ředitele školy č. 2/2012 „Plán inventarizací pro rok
2012“. Ředitel jmenoval ústřední inventarizační komisi a 20 dílčích inventarizačních
komisí. Fyzické inventury majetku a zásob proběhly ve dnech 1. až 16. 11. 2012,
zjištěné stavy byly opraveny o přírůstky a úbytky uvedeného majetku a zásob za
období listopad a prosinec 2012. Dokladová inventarizace k 31. 12. 2012 se
uskutečnila ve dnech 10. až 15. 2. 2013.
Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti byla provedena k 31.3., 30.6., 30.9. a
31.12.2012
Při inventarizacích nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Přehled o inventarizovaném majetku
Majetek v účetnictví
Název

Účetní stav

Fyzický stav

013 Software
519 430,00
519 430,00
018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek
1 378 919,93
1 378 919,93
021 Stavby
230 275 833,90 230 275 833,90
022 Samostatné mov.věci a soubory
40 197 737,55
40 197 737,55
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Inv.rozdíl
0
0
0
0

028 Drobný dlouhodobý hmot. majetek
031 Pozemky
032 Kulturní předměty
042 Nedokončený dlouhodobý HM
CELKEM

32 665 187,44
42 932 701,00

32 665 187,44
42 932 701,00

0
0

45 300,00
45 300,00
281 537,29
281 537,29
363 385 623,24 363 385 623,24

0
0
0

Zásoby
Název
112 Materiál na skladě

Účetní stav

Fyzický stav

375 533,30

375 533,30

Inventarizační rozdíl
0

Majetek v operativní evidenci – PRACOVIŠTĚ Ostrava - Vítkovice
Účetní stav v Kč
Fyzický stav v Kč Invnetarizační rozdíl
Druh
Nehmotný majetek do 7 tis. Kč
303 895,31
303 895,31
0
Učební pomůcky
596 306,20
596 306,20
0
Majetek ostatní
11 003 968,46 11 003 968,46
0
FKSP DČ VŠ kolej
2 142,34
2 142,34
0
FKSP
22 872,19
22 872,19
0
Majetek ostatní DČ VŠ kolej
990 996,62
990 996,62
0
Učitelská knihovna
381 044,57
381 044,57
0
Fond učebnic
43 396,60
43 396,60
0
Sklad učebnic
194 538,07
194 538,07
0
CELKEM
13 539 130,36 13 539 130,36
0

Majetek v operativní evidenci – PRACOVIŠTĚ Ostrava – Kunčice
Hospodářské středisko
6304 Škola

Účetní stav v Kč

Fyzický stav v Kč

3 921 058,72

3 921 058,72

0

6306 Správa
6307 Didaktické centrum
6311 Ubytovna
6315 Ubytovna
6316 Dílny
6323 Knihovna
6324 Sklad sportovních potřeb
6325 Výdejna nářadí
6325 Ochranné pomůcky
6330 Projekt ŠVP 0026
6331 Projekt Comenius

621 441,54
134 952,13
858 962,74
304 853,68
1 227 530,82
1 426 445,37
132 130,00
1 092 447,49
73 325,27
1 289,95
4 370,00

621 441,54
134 952,13
858 962,74
304853,68
1 227 530,82
1 426 445,37
132 130,00
1 092 447 49
73 325,27
1 289,95
4 370,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Inventarizační rozdíl

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), 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) a smlouva
s Českou lékárnou a.s.(souhlas RK usnesením č. 113/7447 ze dne 19.6.2012) na
pronájem nebytových prostor pro provozování lékárny uzavřená od 1.7.2012. do
31.5.2017.
Přehled nájemních smluv je uveden v příloze VZ.
F. Pohledávky a závazky organizace
Pohledávky z dodavatelsko odběratelských vztahů do lhůty splatnosti činily 420,57
tis. Kč, po lhůtě splatnosti 1 842,19 tis. Kč (Členění všech pohledávek po lhůtě
splatnosti je uvedeno v tabulce č. 6 ).
Pohledávky z dodavatelsko odběratelských vztahů, které jsou po splatnosti více než
1 rok, tvoří pohledávky, které jsme převzali od SŠ Ostrava-Kunčice ( 1 660,08 tis.
Kč).
Stav řešení pohledávek starších jednoho roku v členění do 3 let a starší 3 let je
zachycen v přílohách k tabulce č. 6.
Pohledávky celkem k 31.12.2012
Z toho: č ú. 311 odběratelé

2 669,99 tis. Kč
1 910, 04 tis. Kč

z toho převzaté Kunčice

1 499,24 tis. Kč

314 poskytnuté provozní zálohy
z toho převzaté - Kunčice

215,55 tis.Kč
133,32 tis. Kč

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

137,16 tis. Kč
19,04 tis Kč
385,90 tis. Kč
2,30 tis. Kč

Závazky v naší organizaci jsou pouze do lhůty splatnosti:
Závazky celkem k 31.12.2012
z toho: č ú. 321 dodavatelé

8 301,96 tis.Kč
3 470,78 tis.Kč

z toho převzaté Kunčice

142,33 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
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414,49 tis. Kč
264,00 tis. Kč
127,49 tis. Kč

2 281,16 tis. Kč
381,24 tis. Kč
1 308,06 tis. Kč
340,61 tis. Kč
3,38 tis. Kč
40,93 tis. Kč
61,31 tis. Kč

G. Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů kraje k PO)
V roce 2012 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 všemi
zaměstnanci 26. 2. 2013, a ve školské radě bude projednána dne 21. 3. 2013
I.
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle Zákona č. 435/2004
Za rok 2012 činil průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem 161,34
osob. Z toho povinný podíl ve výši 4% vychází 6,45 osob.
V roce 2012 zaměstnávala organizace v přepočteném počtu 9,5 osob se zdravotním
postižením. Z tohoto důvodu organizaci za rok 2012 nevznikla povinnost odvodu do
státního rozpočtu

J..Přílohy:
- Tabulková část :
tabulka č. 1
tabulka č. 2
tabulka č. 3
tabulka č. 4
tabulka č. 5
tabulka č. 6
tabulka č. 7
tabulka č. 8
-

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Příspěvek na provoz
Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
Hospodaření s peněžními fondy
Spotřeba energií

Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha k účetní závěrce
Výkaz Rozbor plnění HV
Evidence nájemních smluv
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

V Ostravě dne 19. února 2012

Zpracovala: Ing. Vladimíra Kovalčíková
VEHS

Mgr. Miroslav Dočkal
ředitel
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