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A. Základní údaje o organizaci 
 
Identifikační číslo organizace : 14451093  
Identifikátor zařízení : 600 171 311 
IZO : 130 001 678 
 
Právní forma organizace 
Příspěvková organizace 
 
 
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. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění 
pozdějších změn 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. 
Škola zabezpečuje výuku oborů vzdělání dopravního zaměření (silniční a železniční 
technika, doprava a přeprava), výuku oborů strojírenských, elektrotechnických 
a interdisciplinárních.  
 
 
Řídící orgány SŠTD  
 
Ředitel SŠTD  
  
Statutární zástupce ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování (dále jen 
ZŘPV) 
 

Zástupci ředitele - zástupce ředitele pro teoretické vyučování všeobecně 
vzdělávacích předmětů (dále jen ZŘTVV) 
 - zástupce ředitele pro teoretické vyučování odborných předmětů 
(dále jen ZŘTVO) 

 
Vedoucí úseků - vedoucí ekonomicko - hospodářské správy (dále jen vedoucí EHS) 

- vedoucí technické správy (dále jen vedoucí TS)  
 
Úsek ředitele školy – řídí ředitel SŠTD 
- ZŘPV 
- ZŘTVO 
- ZŘTVV 
- vedoucí ekonomicko - hospodářského úseku 
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- vedoucí technické správy 
- asistentka ředitele školy 
- studijní referentka  
- školní psycholog 
- výchovná poradkyně 
- metodik prevence  
- koordinátor EVVO 
 
Úsek ekonomicko – hospodářské správy řídí vedoucí EHS 
Přímo řídí: 
- 3 pracovnice účtáren 
- vedoucí služeb a MTZ, která dále řídila: 

5 pracovnic úklidu a 2 pracovnice obchodního provozu  
 

Úsek technické správy řídí vedoucí TS 
Přímo řídí: 
- revizního technika - energetika, 3 údržbáře, 2 bezpečnostní pracovníky, správce 

haly  
 

Úsek teoretického vyučování řídí ZŘTVV a ZŘTVO 
 Na úseku pracovalo: 
- 48 učitelů (ve 2. pololetí 2020/2021) a 50 učitelů (v 1. pololetí 2021/2022), z toho 

2 ZŘTV  
- 7 předmětových komisí pod vedením předsedů předmětových komisí 

 
Úsek praktického vyučování -  řídí ZŘPV 
Na úseku pracovali: 
- 23 učitelů odborného výcviku  
- 5 učitelé praktického vyučování v řízení motorových vozidel  
- 1 přejímací technik - technolog (nepedagogický pracovník) 
- 2 vedoucí učitelé odborného výcviku  
- 1 vedoucí učitel praktického vyučování v řízení motorových vozidel 
- 1 ZŘPV 

 

1. Úsek teoretického vyučování.  
 

Úsek teoretického vyučování – řídí ZŘTVV a ZŘTVO  
 
Ve školním roce 2020/202 působilo v pedagogickém sboru 48 pedagogů, 45 stálých 
+ 3 externisté a 1 psycholožka (od ledna 2021), výuka byla organizovaná ve 31 třídách, 
z toho 28 denního studia (7 tříd SOŠ, 21 tříd SOU) a 3 třídy nástavbového studia – 
1 denní a 2 dálková forma.  
Ve školním roce 2021/2022 tvoří pedagogický sbor 50 pedagogů a 1 školní 
psycholožka, 46 stálí + 4 externisté, výuka je organizovaná ve 32 třídách, z toho 30 
denního studia (7 tříd SOŠ + 23 tříd SOU), 1 třída denního nástavbového studia 
a 1 třída dálkového nástavbového studia. 
 
Na úseku teoretického vyučování pracovalo 7 předmětových komisí následujícího 
zaměření: 
PK č. 1 humanitní předměty (CJL, DEJ, OBN, ZSV) 
PK č. 2  přírodovědné předměty (MAT, FYZ, ZPV, CHE + IT) 
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PK č. 3 tělesná výchova a sport 
PK č. 4 cizí jazyky (AJA, NEJ) 
PK č. 5 elektroobory 
PK č. 6 obory silniční dopravy a strojírenské předměty 
PK č. 7 provoz a ekonomika dopravy 
 
 
V roce 2021 jsme zabezpečovali výuku v oborech denního a nástavbového 
studia: 
 

  1. 1. 2021 30. 9. 2021 

    

23-51-H/01 Strojní mechanik 26 26 

23-55-H/02 Karosář 40 42 

23-61-H/01 Autolakýrník 31 33 

23-45-M/01 Dopravní prostředky                                        
                        
               26 20 

23-68-H/01 
Mechanik opravář motorových 
vozidel 172 170 

26-41-M/01 Elektrotechnika 67 62 

26-52-H/01 
Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 23 22 

26-57-H/01 Autoelektrikář 57 54 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 98 91 

39-41-L/01 Autotronik 209   231 

23-43-L/51 Provozní technika/de 20 0 

23-43-L/51 Provozní technika/da 36 7 

39-41-L/51 Autotronik 0 23 

37-52-H/01                               Železničář 34 38 

    

Součet celkem  839 819 

    
 

 
V souladu se změnou učebních dokumentů MŠMT ČR schválených 4. dubna 2003, 
č. j. 17 046/03-23, platných od 1. září 2003 zabezpečujeme 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/01 Provoz a ekonomika dopravy   skupina B 
23-55-H/02 Karosář      skupina B 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  skupina B, C 
26-57-H/01 Autoelektrikář     skupina B, C 
39-41-L/01 Autotronik      skupina B, C 
23-61-H/01 Autolakýrník      skupina B 
 
Teoretickou výuku zabezpečujeme v samostatné 4 podlažní budově, v 9 učebnách 
vybudovaných v 1. a 2. patře výškové budovy a ve sportovní hale. V roce 2021 výuka 
probíhala ve 36 učebnách - 22 učeben kmenových. Všechny kmenové a odborné 
učebny (mimo trenažér autoškoly) mají již multimediální vybavení s dataprojektory, 
z toho 13 učeben je vybaveno interaktivní tabulí. Učebny s menší kapacitou byly 
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využívány pro dělenou výuku. Dále byla využívána učebna virtuální reality. Vzhledem 
k převažující distanční výuce byly maximálně využívány prostředky IT – notebooky, 
vizualizéry. 
 
Kromě výše uvedeného vybavení je 11 odborných učeben vybaveno pro následující 
specializace: 

- 2x elektrolaboratoře  
- učebna autotronik - výuka odborných předmětů auto oborů,  
- 2x jazyková učebna  
- 2x učebny ICT 
- učebna s trenažéry pro autoškolu 
- učebna pro simulaci dopravní kanceláře 
- učebna pro výuku strojírenských předmětů 
- laboratoř technických měření  

 

 

 
 

Učebna ICT                                        Jazyková učebna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektolaboratoře 
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Dopravní sál      Výuka chladicí techniky 

 

    
    

Laboratoř virtuální reality 

 

Laboratoř virtuální reality je vybavena 3D stěnou s aktivní stereoskopickou projekcí, 
pracovišti virtuální reality se žákovskými stanicemi na bázi HTC VIVE a brýlemi 
Microsoft HoloLens pro smíšenou realitu. 

Nedílnou součástí vybavení jsou i softwarové prostředky, které umožňují již 
zmíněnou 3D projekci, modelování ve 3D a prezentaci výsledků práce a vzájemnou 
kooperaci výše zmíněných hardwarových prostředků. 

Učebna nabízí vysoký stupeň interaktivity a nové zážitky pro studenty získané 
během vstřebávání informací. 
 
Ve školním roce 2020/2021 byla v učebně Laboratoř technických měření realizována 
výuka odborného předmětu Kontrola a měření, vyučovaná ve čtvrtém ročníku studijního 
oboru Silniční doprava (RVP Dopravní prostředky), ve druhém ročníku denního 
nástavbového studia Provozní technika a ve druhém a třetím ročníku dálkového studia 
Provozní technika. 
 
V učebně je možné realizovat následující měření: 

• Přímá měření rozměrů     

• Měření porovnáváním – pevnými měřidly 

• Měření úhlů 

• Měření ozubených kol 

• Měření závitů 

• Měření tvrdosti 
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• Měření drsnosti 

• Kontrola tlakoměrů 

• Měření viskozity 
 
Kromě výše uvedených oborů byla v učebně realizována výuka oborů Karosář, 
Autolakýrník, Strojní mechanik a Autotronik. Žáci těchto oborů se seznámili se základy 
měření a základními měřidly pro měření rozměrů a jejich principy. 
 

 

          
              

Laboratoř technických měření 
 
 
V roce 2021 byla realizována další školení pedagogů dle požadavků předmětových 
komisí a zájmu pedagogů, vzhledem k zavedení distanční výuky se převážná část 
vzdělávání uskutečnila formou webinářů nebo se termíny přesunuly na pozdější období. 
Část školení byla hrazena v rámci projektu OKAP – převážně webináře organizované 
Krajským vzdělávacím a informačním centrum KVIC nebo z projektu Šablony II. 
Vyučující využili v maximální míře také webináře SYPO nebo Akademie Microsoftu 
(vzdělávání na dálku, metodické webináře pro práci s aplikacemi, organizací distanční 
výuky). 
Pokračovalo se s modernizací IT, byly obnovovány aktivní prvky školní sítě pro efektivní 
využití stávající techniky, žákům byly nabídnuty k zapůjčení starší počítače pro zajištění 
domácí přípravy a zapojení do distanční výuky. Průběžně byly podle potřeby 
doplňovány tituly do učitelské knihovny.  
 

 

2. Úsek praktického vyučování 
 
Odborný výcvik, praxe a odborná praxe byly zabezpečovány v kalendářním roce 2021 
následovně: 
 
Od 1. 1. 2021 do 9. 4. 2021 probíhala výuka během koronavirové krize v rámci home 
office. Během tohoto období byly žákům zasílána videa, případně odkazy na montážní 
postupy z dílenských příruček k jednotlivým tématům. Neprobraná témata byla také 
zařazena do výuky ve zkrácené podobě na začátek nového školního roku. 
Od 12. 4. 2021 začala probíhat výuka ve skupinových konzultacích a následně od 26. 4. 
2021 byla povolena osobní přítomnost na OV. Z důvodu minimalizace kontaktů bylo 
rozhodnuto o využití směnného režimu (ranní a odpolední výuka) při výuce odborného 
výcviku na pracovišti Moravská 964/2, Ostrava-Vítkovice do konce školního roku 
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2020/2021. Na smluvních pracovištích byla do konce školního roku výuka zrušena 
a byla přesunuta do dílen školy. 
Výuka u závěrečných ročníků, byla zaměřena na praktickou část MZ a ZZ. Pouze 
žákům studijního oboru Autotronik, třetí ročník, kteří mohou na závěr třetího ročníku 
vykonat ZZ, a tím získat výuční list, byla tato zkouška přesunuta na měsíc září 2021, 
do školního roku 2021/2022. Závěrečnou zkoušku žáci naší školy absolvovali 
z praktické a ústní části. Písemná část zkoušky žáci nemuseli konat.   
 
Odborný výcvik, praktická výuka a nácvik dovedností žáků jsou prováděny zpočátku 
na cvičné, později pak na produktivní práci. Výuka probíhala skupinově pod vedením 
učitelů praktického vyučování, ale i individuálně, pod vedením zkušených instruktorů 
ve firmách.  
Žáci procházeli v rámci odborného výcviku na škole odbornými učebnami a dílnami 
v areálu školy, dále dvěma odloučenými pracovišti školy, i smluvně zabezpečenými 
provozními pracovišti v podnicích a firmách v rámci podnikatelské sféry. 
 
 
2.1. Zabezpečování praktické výuky v areálu školy. 
 
a) Budova dílen - hala pro odborný výcvik 
Probíhala zde výuka v ranních a odpoledních hodinách oborů Autoelektrikář a Mechanik 
opravář motorových vozidel, Autotronik, Dopravní prostředky. Žákům je k dispozici 
celkem 15 cvičných výukových vozidel továrních značek Škoda, Hyundai a KIA 
k praktické výuce diagnostických měření a k montážní a opravárenské činnosti. 
Pracoviště je vybaveno moderním zařízením – geometrií, plošinovým nůžkovým 
zvedákem, stahovákem pneumatik, vyvažovačkou, jednosloupovými mobilními zvedáky 
a válcovou zkušebnou brzd s testerem tlumičů. 
 
Praktická výuka žáků je částečně prováděna také v rámci produktivní práce žáků, 
na zakázkové činnosti při opravách osobních motorových vozidel.  
Součástí tohoto pracoviště je také stanice měření emisí motorových vozidel 
pro zážehové a vznětové motory. 
Moderní vybavení haly pro odborný výcvik zajišťuje lepší propojení teorie a praxe, což 
v důsledku vede ke zvýšení odborných znalostí a dovedností žáků a tím i snadnějšímu 
uplatnění absolventů školy na trhu práce dle požadavků zaměstnavatelů. 
 
V budově dílen se dále nachází tato pracoviště: 

-  2 odborné učebny s kapacitou 12 a 30 žáků umístěné v 1. patře budovy dílen 

• diagnostická učebna s výukovými panely a elektrostoly  Variolab a Diametral 

• motorová učebna, ve které jsou umístěny stojany s motorovými agregáty, 
převodovkami a nápravami. Ve vybavení učebny jsou i pracovní vozíky 
s potřebným nářadím 

• 1 dílna strojního obrábění kovů s kapacitou 12 žáků 

• 3 dílny pro základní zámečnický výcvik prvních ročníků, každá s kapacitou 
24 žáků 

• 2 elektrodílny s kapacitou každá po 12 žácích 

• 1 dílna svařovny s kapacitou 12 pracovišť pro elektrický oblouk a 6 pracovišť 
autogen 

• 1 dílna pro svařování plastů s kapacitou 10 žáků v 1. patře budovy dílen 

• 2 odborné učebny s kapacitou 12 a 30 žáků 



 9 

• učebna v 1. patře pro 30 žáků slouží i jako odpočinková místnost pro žáky 
v době přestávek. 

• další 2 dílny pro odborný výcvik oboru Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje se specializací na chladicí a klimatizační techniku a zdvihací zařízení 
se nacházejí v prostorách správní budovy. Každá dílna má kapacitu 12 žáků. 

 
 

 

 

                                                                                     Školní autodílna    

 
b) Školní autodílna.  
Budova školní autodílny prošla v roce 2019 rozsáhlou rekonstrukcí, včetně zateplení. 
V budově autodílny se nachází dvě pracoviště pro 10 žáků oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel. Obě tato výuková pracoviště jsou vybavena zvedacími 
zařízeními, moderními diagnostickými přístroji pro kontrolu podvozku vozidel, 
válcovou zkušebnou brzd, laserovou geometrií kol, diagnostickými přístroji pro 
kontrolu řídicích systémů osobních vozidel a dalšího nezbytného diagnostického 
a montážního vybavení. Ve spolupráci s VŠB TU Ostrava je zde umístěna výkonová 
zkušebna motorů, kterou využívají k výuce jak žáci naší školy, tak studenti VŠB. 
Praktická výuka žáků byla prováděna v rámci produktivní práce na zakázkové 
činnosti při opravách osobních motorových vozidel.  
 

 
 

Odborná výuka ve školní dílně 
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c) Karosářská dílna.  
Je situována v hlavní budově pro praktické vyučování s kapacitou 10 žáků oboru 
Karosář. Pracoviště je vybaveno rovnacím rámem pro karoserie vozidel, svařovacím 
zařízením, speciálním karosářským nářadím pro různé druhy oprav karoserií, včetně 
rovnání. I v této dílně se provádí výuka v rámci produktivní činnosti žáků 
na zakázkách při opravách vozidel pro zákazníky.  
 

 
Odborná výuka učebního oboru karosář 

 
 
d) Svářečská škola. 
Je situována v hlavní budově pro praktické vyučování. Svářečská škola č. 13-047 
Ostrava je řízena Svářečskou zkušební organizací DOM-ZO 13 s. r. o. Zde se 
zajišťuje výuka na pracovištích s kapacitou 12 žáků v základních kurzech E, G, M. 
Prostory jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou 
výuku dle svářečských norem. Pro tento účel slouží 12 boxů pro výuku svařování 
elektrickým obloukem nebo metodou MIG/MAG a 6 boxů pro svařování plamenem. 
Součástí vybavení je i hydraulický lis k provádění zkoušek rozlomením svaru a řezací 
stroj RS 131. Kromě hlavní činnosti při výuce žáků se zde realizuje také doplňková 
činnost v kurzech pro výuku metod svařování E, G, M a periodické přezkoušení 
svářečů pro externí zájemce v rámci nabídky dalšího vzdělávání školy.  
Součástí svářečské školy je také svářečská dílna pro svařování plastů. Jedná 
se o metodu 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 byly 
realizovány dle RVP a ŠVP pro výuku žáků 2. ročníků oboru Karosář.  
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Výuka ve svářečské škole 

 
 

e) Audiovizuální technika na úseku praktického vyučování. 
V budově praktického vyučování jsou situovány tři učebny, které byly využívány 
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. Třetí učebna je vybavena interaktivní tabulí SMART Board 855.  
 
2.2. Odloučená pracoviště 
 
Máme jedno odloučené pracoviště, které se nachází v pronajatých prostorách 
provozovny Autobusy Hranečník v objektech Dopravního podniku Ostrava a. s. 
Na tomto pracovišti máme k dispozici vlastní zvedací zařízení, moderní diagnostická 
a servisní zařízení pro opravu vozidel. Na odloučeném pracovišti je prováděna výuka 
10 žáků oboru Autoelektrikář a 10 žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel 
s kompletní výbavou pro opravy osobních i užitkových vozidel.  
Na provozovně byla využívána i provozní pracoviště DP Ostrava a. s., kde praktická 
výuka žáků probíhala na produktivních činnostech pod vedením instruktorů z řad 
zaměstnanců DP Ostrava a.s. 
 
2.3. Smluvní pracoviště 
 
Část žáků 2. a 3. ročníků vykonávala výuku pod vedením instruktorů u partnerských 
firem, kteří byli metodicky vedeni učiteli odborné praxe a učiteli odborného výcviku 
na smluvně zabezpečených pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské 
sféry. Tato pracoviště byla schválena ředitelem školy a s těmito smluvními firmami 
byly sepsány dohody o zabezpečení praktické výuky žáků. 
Žáci železničních oborů získávali a dále si prohlubovali své odborné vědomosti, 
dovednosti a návyky v reálném pracovním prostředí železničních provozů. Partnery 
pro výuku železničních oborů, včetně elektrotechniky, byly zejména České 
dráhy a. s., ČD Cargo a. s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Liberty Ostrava a. s., Dopravní podnik Ostrava a.s,. 
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Praktické vyučování autoopravárenských, dopravních a dalších technických oborů 
bylo zajišťováno na více než 70 smluvně zajištěných provozních pracovištích. Tato 
pracoviště se nacházela hlavně ve značkových autoservisech, kde žáci pracovali 
na opravách automobilů různých značek. Mezi největší a dlouholeté smluvní partnery 
školy patřili Auto Heller Ostrava, Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., AUTOBOND 
GROUP a.s., MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., UNICAR Ostrava, ACA Hlučín 
a Třebovice, AUTO IN a další. Na všech výše uvedených pracovištích byla 
zajišťována i odborná praxe studentů maturitních oborů autoopravárenského 
a dopravního zaměření. 
Praktické vyučování oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením 
na chladicí a klimatizační zařízení bylo realizováno ve firmách NOSRETI, Kaltservis, 
HOTJET CZ,TEMEX, Zlatník, ARCTIS Čeleda a další.  
 
 

3. Zapojení do projektů 
 
 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 
Název projektu:  Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK  
Období realizace projektu: 2. 7. 2018 – 30. 6. 2021 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel 
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 
Stručný popis projektu: 
 
Projekt si kladl za cíl popularizovat a zatraktivnit polytechnické a odborné vzdělávání na 
středních školách. Podporovat vzájemnou spolupráci mezi základními a středními 
školami. Podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů. Zvyšovat kvalitu absolventů 
středních škol a usnadnit jejich přechod na trh práce, případně na další stupeň 
vzdělávání. Zvyšovat kvalitu personálního zázemí škol. Podporovat kariérové 
poradenství na školách. Ke splnění těchto záměrů proběhla modernizace stávajících 
učeben a dílen. V roce 2021 byly realizovány exkurze do knihovny v rámci rozvoje 
čtenářské gramotnosti. Proběhlo také on  line školení deseti pedagogických pracovníků 
firmou Robert Bosch odbytová s.r.o. na téma Bosch KTS a ESItronic. 
Po celou dobu projektu a tedy i v 1. polovině roku 2021 probíhaly kroužky pro žáky. 
Zaměřeny byly na čtenářskou a matematickou gramotnost a cizí jazyky. Tři odborné 
technické kroužky pak zájemcům umožnily bližší seznámení s technikou. 
 
 
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016665 
Název projektu:  Vzděláváním k úsměvu II. 
Období realizace projektu: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022  
Poskytovatel: Evropské strukturální fondy, OP výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT 
 
Stručný popis projektu: 
 
Projekt podporuje vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, 
ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků 
ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol 
a zaměstnavatelů. 
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V rámci projektu jsou realizovány aktivity vycházejí i z analýzy potřeb, kde byly 
definovány nejslabší oblasti školy podporované OP. Cílovou skupinou jsou žáci 
a pedagogičtí pracovníci školy.  
 
 
Číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231 
Název projektu:  Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 
opatření pro vymezení požadavků trhu práce, (Kompetence 4.0). 
Období realizace projektu: 1. 12. 2020 – 31. 12. 2022  
Poskytovatel: Evropské strukturální fondy, Operační program Zaměstnanost, 
MPSV ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 
 
Stručný popis projektu: 
 
Partnerství spočívá v rozvoji spolupráce firem a škol prostřednictvím nastavení 
vhodných podmínek pro praktické vyučování (odborný výcvik, odborné praxe) 
v prostředí firem, s cílem zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám 
pracovního trhu. 
Projekt si klade za cíl podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů. Zvyšovat kvalitu 
absolventů středních škol a usnadnit jejich přechod na trh práce. 
 

 
 

B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace 
zřízena. 
 
Organizace dosáhla cílů, které si v daném roce vytyčila. Podrobnější informace o plnění 
úkolů jsou obsaženy ve Výroční pedagogické zprávě za školní rok 2020/ 2021 
 

C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 
 
1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření (k tabulce č. 1) 
 

Struktura nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti je zřejmá z výše uvedené 
tabulky. 
Zlepšený výsledek hospodaření bude přidělen do rezervního fondu v souladu 
s doporučením zřizovatele.  

 
 
2. čerpání účelových dotací v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních 

znaků včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné 
nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání 

 
 

Rozpis závazných ukazatelů 
ÚZ  Závazný ukazatel Částka 

33353 přímé náklady na vzdělávání 73 262 639 

v tom: prostředky na platy  53 015 384 

  OOOP    423 433 
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  zákonné odvody 18 051 279 

  FKSP 1 060 308 

  přímý ONIV  712 235 

  PŘÍSPĚVKY Z MŠMT CELKEM 73 262 639 

1  Provozní náklady  8 272 000 

140 Na další vzdělávání školních psychologů a speciálních pedagogů  776 800 

 prostředky na platy 572 018 

 zákonné odvody 193 342 

    FKSP  11 440 

205 účelová dotace na krytí odpisů DHM a DNM 3 954 000 

144 Na financování stipendií ve školním roce 2020/2021 147 000 

144 Na financování stipendií ve školním roce 2021/2022 385 000 

  PŘÍSPĚVKY OD ZŘIZOVATELE CELKEM 13 534 800 

 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 86 797 439 

  Odvod z investičního fondu 2 796 000 

206 Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb   2 500 000 

  Závazný ukazatel počtu pracovníků 80,84 

 
 

2.1. Výnosy v hlavní činnosti 
 

Výnosy v hlavní činnosti se tvoří z dotací a příspěvků poskytovaných ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, od jiných subjektů a z vlastních příjmů. 
 
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) 
 

Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 

• prostředky na platy – stanovený limit 53 015 384 Kč byl dodržen a použit 
pro financování platů zaměstnanců v hlavní činnosti 

• ostatní platby za provedenou práci – stanovený limit 423 433 Kč byl 
vyčerpán na ostatní osobní náklady, kromě nedočerpané částky 60,- z peněz 
určených na podporu návratu žáků do škol (podzimní doučování), která byla 
vrácena na účet zřizovatele.  

• zákonné odvody – přiděleno 18 051 279 Kč. Tento ukazatel byla nedočerpán 
o 111 408,68 Kč. Částka byla použita k dofinancování přímého ONIVu 
a tvorbu FKSP z vyplacených DPN. 

• FKSP 2% - přiděleno 1 060 308 Kč, vyčerpáno 1 066 895,40 Kč. Přečerpání 
závazného ukazatele bylo způsobeno odvodem na FKSP z vyplacených 
náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců. 

• ONIV – přiděleno 712 235 Kč, čerpáno 817 056,28 Kč. Na dofinancování byly 
použity nedočerpané prostředky na zákonné odvody. Z přímého ONIVu byly 
hrazeny náhrady za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (32 386 
Kč), náklady na akreditované vzdělávání a cestovné pedagogických 
pracovníků, částečně náklady na povinné úrazové pojištění KOOPERATIVA 
a byly zakoupeny učební pomůcky. 
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Dotace z rozpočtu zřizovatele (KÚ MSK) 
 
Provozní náklady ÚZ 1 
- dotace ve výši 8 272 tis. Kč byla použita zejména na úhradu nákladů na energie 
a nákladů bezprostředně souvisejících se vzděláváním a provozem školy (učební 
pomůcky, materiál pro OV, opravy, nájem odloučeného pracoviště, služby zpracování 
dat apod.).  
 
Materiál 1 040 950,81  Kč 
Energie 2 260 837,86 Kč 
Opravy a udržování 823 781,17 Kč 
Ostatní služby 2 851 210,98 Kč 
Zákonné sociální náklady  439 278,02 Kč 
Silniční daň  12 957,00 Kč 
Jiné daně a poplatky 5 267,00 Kč 
Ostatní náklady z činnosti (zdrav. prohlídky žáků, neuplatněné DPH) 601 640,33  Kč 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku  235 474,45 Kč 
 
 
Účelová dotace na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku“ ÚZ 205 

• dotace ve výši 3 954 tis. Kč byla vyčerpaná v plné výši.  
 

 
Účelové prostředky na školní psychology a speciální pedagogy - ÚZ 140 

• z dotace ve výši 776 800 Kč bylo použito na financování platu a odvodů na ZP 
a SZ a náhradu za DPN školní psycholožky 768 174,78 Kč. Nedočerpaný 
částka 8 625,22 Kč byla vrácena na účet zřizovatele. 

  
 
Účelová dotace ÚZ 144 – na financování stipendií  

• v roce 2021 jsme vyplatili žákům prospěchová stipendia v celkové výši 634 000 
Kč (z toho za I. pol. 2020/2021 315 tis Kč a za II. pol. 2020/2021 319 tis. Kč). 
Část peněz jsme obdrželi již v roce 2020 (487 tis. Kč) , zbytek v roce 2021. 
Ze závazného ukazatele pro rok 2021 ve výši 385 000 Kč byla proplacena 
žákům stipendia za I. pololetí školního roku 2021/22 v únoru 2022. 
Na stipendium mají nárok žáci těchto oborů: Karosář, Autolakýrník, 
Autoelektrikář, Mechanik pro zařízení a přístroje a Železničář. 

 

• závazný ukazatel odvod z investičního fondu ve výši 2 796 tis. Kč byl 
realizován ve 3 splátkách k 30. 6., 30. 9. a 30. 11. 2021 

 
 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic 
 
Účelové prostředky ÚZ 206 – výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb 

• ze závazného ukazatele ve výši 2 500 tis. Kč byla v roce 2021 profinancována 
částka 429 829,- Kč na zpracování dílčích úkonů souvisejících s projektovou 
dokumentací  
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• vlastní příjmy v hlavní činnosti – ÚZ 05 
 
Vlastní příjmy v hlavní činnosti v roce 2020 tvořily zejména: 
 
tržby za produktivní práci žáků + příkazní odměny .................................  105 680 Kč 
poplatky za kondiční a reprojízdy v autoškole ......................................... 193 693 Kč 
bankovní úroky .......................................................................................... 33 478 Kč 
časové rozpouštění odpisů inv. majetku pořízeného z transferu .......... 1 629 236 Kč 
 
Meziroční srovnání výnosů v hlavní činnosti v tis. Kč 
  

Položka rok 2020 rok 2021 Index 

Výnosy z prodeje služeb 188,74 277,99 1,47 

Jiné pokuty a penále 11,90 24,73 2,08 

Tržby z prodeje materiálu 2,32 3,79 1,63 

Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 36,78 204,96 5,57 

Čerpání fondů 38,84   
Ostatní výnosy z činnosti 100,51 361,41 3,60 

Úroky 16,69 33,48 2,01 

Vlastní výnosy celkem 395,78 906,36 2,29 

Dotace na provoz celkem 80 716,55 89 199,07 1,11 

z toho:  přímé 65 168,71 73 262,64 1,12 

               provozní 13 828,38 13 391,87 0,97 

               projekty 2 441,97 915,32 0,37 

               časové rozpouštění odpisů majetku z IT 1 719,46 1 629,24 0,34 

VÝNOSY CELKEM 81 112,33 90 105,43 1,11 

 
V roce 2021 došlo oproti předchozímu roku k nárůstu v položce vlastních výnosů o cca 
500 tis. Kč, což bylo způsobeno tím, že jsme prodali NA MAN, proúčtováním 
bezúplatného nabytí ochranných pomůcek a testů v souvislosti s epdidemií COVID 19 
a vyšším počtem kondičních a reprojízd žáků v AŠ.  
 
 

2.2.  Náklady v hlavní činnosti 
 
Na celkové výši výdajů v hlavní činnosti se nejvíce podílejí náklady na energie, opravy, 
materiál a služby, které tvoří 95 % těchto nákladů. Materiálové náklady na drobný 
hmotný a nehmotný majetek, čisticí prostředky a hygienické potřeby. Náklady 
na služby tvoří služby související se zpracováním dat a údržbou hardware, nájemným 
(odloučené pracoviště pro OV, tlakové lahve, kopírky), náklady na odvoz a likvidaci 
odpadů. 
 
Struktura nákladů v hlavní činnosti v roce 2021 v Kč – nejvýznamnější položky 
 
Materiál pro výuku a zabezpečení výuky ................  .............................. 480 912 Kč 
PHM, náhradní díly a materiál pro dopravu vč. autoškoly ..................... 395 393 Kč 
Náklady na pořízení DDHM vč. učebních pomůcek  .............................. 497 625 Kč 
Spotřeba energie ....................................................  ........................... 2 260 838 Kč 
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Opravy a udržování ................................................  .............................. 823 781 Kč 
Služby související se zpracováním dat a údržbou SW a HW ............. 1 129 823 Kč 
Likvidace a odvoz odpadů ......................................  .............................. 110 638 Kč 
Nájemné .................................................................  .............................. 204 388 Kč 
 
 
Meziroční srovnání nákladů v hlavní činnosti v tis. Kč 
 

Položka rok 2020 rok 2021 Index 

Spotřeba materiálu 1 130,99 1 415,55 1,25 

Spotřeba energie 2 229,85 2 260,84 1,01 

Opravy a udržování 78,24 823,78 10,53 

Cestovné 47,99 41,43 0,86 

Náklady na repre 1,39 2,07 1,49 

Ostatní služby 2 616,48 2 903,78 1,11 

Mzdové náklady  48 977,58 55 155,33 1,13 

Zákonné sociální pojištění 16 035,19 18 198,68 1,13 

Jiné sociální náklady (KOOPERATIVA) 186,88 223,09 1,19 

Zákonné sociální náklady 1 728,95 1 738,44 1,01 

Silniční daň 14,69 12,96 0,88 

Jiné daně a poplatky 9,50 5,27 0,55 

Tvorba RF z prodeje majetku 34,28 203,71 5,94 

Manka a škody 0 2,32  

Ostatní náklady 940,48 1 484,54 1,58 

Odpisy dlouhodobého majetku 5 731,52 5 583,79 0,97 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 498,65 444,14 0,30 

Daň z příjmů srážková 3,17 6,36 2,01 

NÁKLADY CELKEM  81 265,85 90 506,08 1,11 

 
 
V porovnání s rokem 2020 byly náklady v hlavní činnosti vyšší o 9 240,23 tis. Kč. 
Tento nárůst byl způsoben především: 

•  vyššími mzdovými náklady a náklady s nimi souvisejícími o 8 505,68 tis. Kč 
(zvýšení platových tarifů) 

•  vyššími náklady na opravy majetku o 745,54 tis. Kč  

•  vyššími náklady na služby o 287,30 tis. Kč 
 
 

Pokles byl zaznamenán např. u nákladů na: 

• odpisy o 147,73 tis. Kč  

• pořízení drobného dlouhodobého majetku o 1 054,51 tis. Kč  
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2.3. výsledek hospodaření 
 

Meziroční srovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku v členění HČ a DČ: 
 
 V tis. Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem SŠTD 

Ukazatel 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Výnosy celkem 81 112,33 90 341,67  1 040,23 1 006,55 82 152,56 91 348,23 

Náklady celkem 81 265,85 90 506,07 838,52 585,47 82 104,37 91 091,55 

Hospodářský 
výsledek  -153,52 -164,40 201,71 421,08 48,19 256,68 

 
Zlepšený výsledek hospodaření bude přidělen do rezervního fondu v souladu 
s doporučením zřizovatele.  
 
 

2.4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
 

Pro vyhodnocení mzdových nákladů byly použity údaje z výkazu P1-04. 
     

Stanovený limit na přímé náklady pro rok 2021: 
ÚZ 33353 prostředky na platy ................................................................... 53 015 384 Kč 

      OPPP ............................................................................................ 423 433 Kč 
ÚZ 140 na financování osobních nákladů školních psychologů .................... 572 018 Kč 
Celkem prostředky na platy ................................................................... 53 587 402 Kč 
OPPP ..........................................................................................................  423 433 Kč 
Celkem .................................................................................................... 54 010 835 Kč 
 
Prostředky na OPPP nebyly dočerpány o 60 Kč – jednalo se o vratku  
nedočerpaných prostředků určených na doučování . 
Z ÚZ 140 bylo ze stanovené výše prostředků na platy nedočerpáno 5 332 Kč  
 
Čerpání prostředků na platy dle jednotlivých kategorií zaměstnanců: 
Pedagogové ............................................................................................. 44 212 207 Kč 
z toho: učitelé TV (vč. ředitele)  ................................................................ 32 135 161 Kč 

učitelé OV ...................................................................................... 12 077 046 Kč 
Provozní zaměstnanci ................................................................................ 8 803 177 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem 53 015 384 Kč 
 
 
Stavy zaměstnanců v oblasti přímých nákladů na vzdělávání k 31. 12. 2021: 
 

 Fyzický stav Přepočtený stav 

Pedagogičtí zaměstnanci 78 75,01 

z toho:  učitelé TV  46 44,31 

             učitelé OV 32 29,2 

Provozní zaměstnanci 23              22,63 

Celkem 101 97,64 
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Kategorie 
zaměstnanců 

Průměrný přepočtený stav 
zaměstnanců 

Průměrný plat v Kč 

 

 2020 2021 2020 2021 

Pedagogové 72,214 74,4266 44 984 49 503 

z toho: učitelé TV 52,314 53,3074 45 963 50 236 
            učitelé OV 19,90 21,1192 42 408 47 654 
Provozní zam. 22,7731 22,5853 30 206 32 481 

Celkem 94,9871 97,012 41 441 45 540 

 
Doplňková činnost 
 

Ukazatel 2020 2021 
Mzdové náklady v Kč 260 780 102 017 
Počet zaměstnanců 2 2 

Průměrný plat v Kč 23 707 9 552 

 
 
 
3. plnění plánu hospodaření - Tabulka č. 2   

 
 Zdůvodnění rozdílů mezi plánem a skutečností u jednotlivých SÚ - hladina 
významnosti + - 10% : 
 
Výše plnění plánu nákladů i výnosů byla u většiny položek ovlivněna opatřeními 
v souvislosti s pandemií COVID-19 . 
 
Náklady 
- snížení nákladů se projevilo u pol. A.I.1 SÚ 501 (spotřeba materiálu), A.I.2 SÚ 
502 (spotřeba energie),  A.I.9 SÚ 512 (cestovné), A.I.10 SÚ 513 (náklady na repre)  
- vyšší náklady u pol . A.I.8 SÚ 511 – opravy a údržba nemov. majetku – havárie  
na vodovodním řádu  
- u pol. A.I.13 SÚ 521 – mzdové náklady , A.I.14 SÚ 524 -  zák.soc.pojištění, 
A.I.15 SÚ 525 – jiné soc. pojištění, A.I.16 SÚ 527 – zák.soc. náklady  - vyšší 
skutečnost oproti plánu souvisí se zvýšením platových tarifů od 1.1.2021 a také s 
extrémním čerpáním financí na náhrady za DPN , čerpání pol. Odstupné - zrušení 1 
pracovního místa 
- pol. A.I.27 SÚ 548 (tvorba fondů) – prodej movitého majetku (zvedák, NA MAN) 
- pol. A.I.35 SÚ 558 (náklady z DDHM) – vyšší náklady způsobené pořízením 
výpočetní techniky pro potřeby distanční výuky 
- pol. A.I.36 SÚ 549 (ost.nákl. z činnosti) – vyšší korekce DPH 
 
Výnosy                                      
- pol. B.I.3 (výnosy z pronájmů) – nižší výnosy z důvodu omezení COVID-19 
- pol. B.I.10 SÚ 642 (pokuty a penále) – náhrady za zrušené nájmy sport.haly 
- pol. B.I.12 SÚ 644 (výnosy z prodeje materiálu) a B.I.14 SÚ 646 (výnosy 
z prodeje DDHM)  – prodej  NA MAN a zvedáku 
- pol. B.I.17 SÚ 649 (Ostatní výnosy z činnosti) – nárůst oproti plánu z důvodu 
bezúplatného převodu OOPP z důvodu pandemie 
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4. Péče o spravovaný majetek 

 

a) Realizované akce  a pořízení nového majetku v roce 2021  

 (ceny jsou uvedeny včetně DPH) 

 

V roce 2021 byly realizovány následující investiční akce: 

 

- pro úsek teoretického vyučování  

byl zakoupen PIN BOX do učebny Autotronik        . . . . . . . . . . . . . ..     97 230 Kč 

byla realizována 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace . . . . . . . . .  1 146 691 Kč 

 
 

 
 
                                       3. NP budovy školy-rekonstrukce elektroinstalace 

 
 
 

-  pro úsek odborného výcviku byly zakoupeny 
repasovaný hrotový soustruh do soustružny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419 000 Kč 
vyvažovačka pro odloučené pracoviště  Hranečník      . . . . . . . . .  . .  99 946 Kč 
opacimetr na halu OV     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     66 429 Kč 
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Repasovaný soustruh 

 

 

 
 

Vyvažovačka 
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Opacimetr 

 

- pro potřeby úseku technické správy byla zakoupena  

mulčovací sekačka . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 198 Kč 
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Z investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele bylo financováno zpracování 

dokumentace k investiční akci „Výstavba ředitelství SŠTD včetně spojovacích 

chodeb“.  ........................................................................................... 402 930 Kč 

 

 
b) Zpráva o pojištění majetku a případných událostech – úrazy a smlouvy 
 

Moravskoslezský kraj (jako pojistník) uzavřel dne 1. 7. 2016 pojistné smlouvy č. 706-
58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a pojistnou smlouvu 
č. 1903560217 – sdružené pojištění vozidel. Pojištěnými z těchto smluv jsou 
Moravskoslezský kraj a příspěvkové organizace, které byly zřízené pojistníkem.  
Pojistná smlouva č. 706-58950-19 taktéž pokrývá odškodnění školních úrazů, a to 
na základě škodového pojištění odpovědnosti na škodu.  
 
V  kalendářním roce 2021 byly celkem zaregistrovány a odškodněny:  

• 1 pracovní úraz, který byl odškodněn částkou 30 142,- Kč 

• 7 úrazů žáků, z toho byly odškodněny 4 úrazy a celkem bylo na odškodnění 

vyplaceno 23.100,-- Kč. 

Neodškodnění zbývajících úrazů bylo zapříčiněno nedodáním dokladů „Hodnocení 

bolestného“ ze strany poškozeného a 3 měsíční lhůtou na vyřízení pojistné události 

pojišťovnou.  

 
      

a) Uzavřené nájemní smlouvy 
 

V průběhu roku 2021 bylo uzavřeno 12 nájemních smluv na dlouhodobý pronájem 
nebytových prostor a 13 smluv na pronájem sportovní haly.  
V rámci krátkodobých nájmů byl 18 x pronajat společenský sál, 11 x D-klub, 17 x 
učebny, 31 x M-klub, 6 x zasedací místnost, 1 x pracoviště STK/SME  a  28 x 
svářečská dílna. 

 
 

b) Inventarizace majetku 
 

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 3 000 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 A.  
Inventarizace majetku a zásob v roce 2021 proběhla v souladu se Zákonem 
č. 563/1991 „O účetnictví“ v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 a na základě 
Směrnice č.9/2013 „Inventarizace majetku a závazků“ a Příkazu ředitele školy 
č. 1/2021 „Plán inventarizací pro rok 2021“. Ředitel jmenoval ústřední inventarizační 
komisi a 18 dílčích inventarizačních komisí. Fyzické inventury majetku a zásob 
proběhly ve dnech 3. až 16. 11. 2021, zjištěné stavy byly upraveny o přírůstky 
a úbytky uvedeného majetku a zásob za období listopad a prosinec 2021. Dokladová 
inventarizace k 31. 12. 2021 proběhla ve dnech 4. až 27. 1. 2022 
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Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti byla provedena k 31. 3., 30. 6., 
30. 9. a 31. 12. 2021. 
Při inventarizacích nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

 
 
Přehled o inventarizovaném majetku 
 

Majetek v účetnictví    

Druh Účetní stav Fyzický stav 
Inventarizační 

rozdíl 

013 Software 806 680,00 806 680,00 0 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 833 907,14 833 907,14 0 

021 Stavby 236 334 756,78 236 334 756,78 0 

022 Samostatné movité věci a soubory 44 303 907,56 44 303 907,56 0 

028 Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 28 243 906,30 28 243 906,30 0 

031 Pozemky 34 763 461,00 34 763 461,00 0 

032 Kulturní předměty 34 300,00 34 300,00 0 

042 Nedokončený dlouhodobý HM 486 253,00 486 253,00 0 

CELKEM 345 807 171,75 345 807 171,75   

    

Zásoby    

Druh Účetní stav Fyzický stav 
Inventarizační 

rozdíl 

112 Materiál na skladě 516 397,28 516 397,28 0 

    

Majetek v operativní evidenci    

Druh Účetní stav Fyzický stav 
Inventarizační 

rozdíl 

Nehmotný majetek do 7 tis. Kč  248 153,62 248 153,62 0 

Učební pomůcky  420 043,66 420 043,66 0 

Majetek ostatní včetně OOPP   9 950 655,24  9 950 655,24 0 

FKSP   18 237,16 18 237,16 0 

Majetek ostatní  - výšková budova  771 790,03 771 790,03 0 

Učitelská knihovna  711 888,60 711 888,60 0 

Fond učebnic  72 348,52 72 348,52 0 

Sklad Učebnic  192 724,40 192 724,40 0 

Projekty 246 327,68 246 327,68 0 

Dar ČD 5 334,24 5 334,24 0 

Dar psycholaboratoř 1,97 1,97  

CELKEM 12 637 505,12 12 637 505,12 0 
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5. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti  
 

Doplňková činnost je na SŠTD prováděna v souladu s Přílohou č. 2 ke Zřizovací 
listině, v níž jsou vyjmenovány tyto okruhy doplňkové činnosti:  

1. Ubytovací služby 
2. Svářečské služby včetně přezkoušení 
3. Opravy silničních vozidel 
4. Klempířství a oprava karoserií 
5. Měření emisí 
6. Pořádání rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 

vzdělávacích akcí včetně zprostředkování 
7. Hostinská činnost 
8. Obchodní činnost včetně zprostředkování 
9. Pronájem majetku 
10. Provoz autoškoly 
11. Psychologické poradenství a diagnostika. 
12. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti 
Jednotlivé druhy doplňkové činnosti jsou podloženy živnostenskými listy. 
 
 
V roce 2021 vykazovala SŠTD činnost v těchto okruzích DČ:  

 
Svářečská škola 

- v roce 2021 bylo realizováno 7 kurzů s účastí 50 osob, periodické přezkoušení 
bylo provedeno ve 12 organizacích a celkově bylo proškoleno 85 osob z 
150 svářečských metod. 

 
Školicí středisko řidičů 

- škola má 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 – pravidelné 
školení 7 hodinové - proběhly 2 kurzy s 16 účastníky. 
 

Pronájem majetku  
- dlouhodobé pronájmy nebytových prostor k podnikatelské činnosti, 

provozování lékařské ordinace (12 nájemních smluv) 
- příležitostné pronájmy učeben, společenského sálu a přilehlých prostor  

v rámci těchto krátkodobých pronájmů byl 18 x pronajat společenský sál,  
11 x D-klub, 31 x M-klub, 6 x zasedací místnost, 28 x svářečská dílna, 17x 
učebny a 1x pracoviště STK/SME 

- pronájmy sportovní haly ke sportovním účelům (13 nájemních smluv) 
 
Hostinská činnost 
- zajišťování stravování pro firmy pronajímající si prostory SŠTD vesměs pro 

konání školení 
 
Činnosti, které organizace v roce 2021 neprovozovala v rámci doplňkové činnosti:  
- opravy silničních vozidel 
- klempířství a opravy karoserií 
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- měření emisí 
Tyto činnosti byly realizovány v rámci produktivní práce žáků. 
 
Okruhy doplňkové činnosti, které nebyly v roce 2021 provozovány: 
- ubytovací služby 
- psychologické poradenství 
- obchodní činnost včetně zprostředkování 

 
 
Druhy DČ v členění náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2021 jsou 
uvedeny v tabulce č. 6 – formulář EKO003 
 
 
 
 
Srovnání nákladů a výnosů v DČ v letech 2020 a 2021 

   v tis. Kč 

Nákladová položka Rok 2020 Rok 2021 Index 

Spotřeba materiálu 22,89 15,98 0,70 

Spotřeba energie 158,86 143,70 0,90 

Opravy a udržování 0 0  

Ostatní služby 48,06 29,13 0,61 

Mzdové náklady 421,99 236,91 0,56 

Zákonné sociální pojištění 91,53 34,48 0,38 

Jiné sociální náklady 2,25 0,26 0,12 

Zákonné sociální náklady 6,83 2,04 0,30 

Silniční daň 1,58 1,64 1,04 

Jiné daně a poplatky    

Manka a škody    

Ostatní náklady z činnosti 4,40 39,67 99,17 

Odpisy dlouhodobého majetku 80,13 81,66 1,02 

CELKEM NÁKLADY 838,52 585,47 0,70 

Výnosová položka Rok 2020 Rok 2021 Index 

Výnosy z prodeje služeb 387,96 368,10 0,95 

Výnosy z pronájmu 639,07 627,97 0,98 

Tržby za prodané zboží    

Smluvní pokuty a úroky z prodlení    

Jiné pokuty a penále 13,20 10,48 0,79 

Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků    

Čerpání fondů    

Ostatní výnosy z činnosti    

Úroky    

CELKEM VÝNOSY 1 836,72 1 006,55 0,55 

Hospodářský výsledek 201,71 421,08 2,08 
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Výnosy z doplňkové činnosti jsou vždy závislé na poptávce nabízených služeb. 
 
 
 
6. Peněžní fondy (k Tabulce č. 3 – formulář EKO007) 

- FOND ODMĚN  
V roce 2021 nebyl doplněn ani z  něj nebylo čerpáno. Zůstatek fondu je finančně 
krytý. 
 

- REZERVNÍ FOND ze zlepšeného výsledku hospodaření  
V roce 2021 byl doplněn přídělem z výsledku hospodaření roku 2020, částkou 48 
194,91 Kč. V roce 2021 z něj nebylo čerpáno. Zůstatek fondu ve výši 419 546,34 
Kč je finančně krytý. 
 

- REZERVNI FOND z ostatních titulů 
Během roku 2021 nebyl na fondu zaznamenán žádný přírůstek ani úbytek. 
Zůstatek fondu je finančně krytý. 
 

- FOND KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH POTŘEB (FKSP) 
Příděl 2% ze mzdových prostředků ve výši 1 084,25 tis. Kč. Na kulturní 
a sportovní akce, příspěvek na stravování zaměstnanců, dary k výročím, 
příspěvek na penzijní připojištění, benefity a pro potřeby odborové organizace 
bylo v roce 2021 vyčerpáno 1 248,76 tis. Kč. Zůstatek fondu je finančně krytý. 
 

- INVESTIČNÍ FOND 
Fond byl v roce 2021 tvořen ve výši přídělu finančních prostředků - ÚZ 205 - na 
odpisy dlouhodobého majetku od zřizovatele, příspěvku od zřizovatele na 
zpracování projektu (přípravné práce) výstavby ředitelství, prodeje svěřeného 
majetku v hlavní činnosti a ve výši odpisů dlouhodobého majetku v doplňkové 
činnosti.  
Investiční fond byl čerpán na pořízení majetku, rekonstrukce a modernizace 
v částce 2 323,42 tis. Kč, Ve třech splátkách byl realizován odvod do rozpočtu 
zřizovatele v úhrnné částce 2 796 tis. Kč. Zůstatek fondu je finančně krytý. 

 
 
7. Pohledávky (k Tabulce č. 5 přílohy č. 2) 

 

Pohledávky celkem k 31. 12. 2021 1 084,41 tis. Kč 
z toho: 
 č.ú. 311 odběratelé (bez odečtení opravné položky) ...............  597,86 tis. Kč 
 z toho převzaté Kunčice .................................................... 597,86 tis. Kč 

 314 poskytnuté provozní zálohy .........................................  34,19 tis. Kč 
 315 ostatní pohledávky ...................................................... 184,98 tis. Kč 
 343 pohledávky z DPH .......................................................  49,28 tis. Kč 
 381 náklady příštích období .............................................. 218,00 tis. Kč  
 385 příjmy příštích období  .................................................... 0,10 tis. Kč  
 
 

V tabulce č. 5 jsou v řádku „pohledávky celkem“ uvedeny pohledávky z řádku  B.II.  
Rozvahy netto, tj. po odečtení vytvořených opravných položek. 
Pohledávky starší 3 let jsou v tabulce č. 5 rozepsány dle jednotlivých odběratelů.  
Většinu těchto pohledávek jsme převzali při sloučení se Střední školou Ostrava-       
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Kunčice, p.o.  6 pohledávek v hodnotě 46 671,45 Kč je v řešení exekutorských 
úřadů. V roce 2021 jsme odepsali pohledávky 2 dlužníků ve výši 35 823,50 Kč. 
Úhrada dluhu firmy OFO CZ a.s. ve výši 551 186, 41 Kč je závislá na výsledku 
soudního sporu, který vede insolvenční správce o náhradu škody ve výši 57 mil. 
proti státu (ČR) V případě úspěchu by mělo dojít k úhradě této pohledávky ve výši 
0,44% (cca 240 tis. Kč). V příloze k tabulce č. 5 jsou tyto pohledávky rozepsány 
dle data vzniku a jejich výše.  
 
 

8. Závazky (k Tabulce č. 5 přílohy č. 2) 
 

Závazky celkem k 31. 12. 2021 8 659,36 tis. Kč 
z toho: č.ú. 321    dodavatelé ............................................................ 912,46 tis. Kč 
 324 přijaté zálohy ......................................................... 320,57 tis. Kč 
 331 zaměstnanci ....................................................... 3 948,98 tis. Kč 
 333 ostatní závazky vůči zaměstnancům ...................... 12,46 tis. Kč 
 336 závazky ze sociálního zabezpečení ................... 1 495,13 tis. Kč 
 337 závazky ze zdravotního pojištění .......................... 651,28 tis. Kč 
 342 daňové závazky .................................................... 435,54 tis. Kč 
 374 závazky ke zřizovateli ........................................... 438,42 tis. Kč 
 378 ostatní krátkodobé závazky .................................. 377,77 tis. Kč 

383     výdaje příštích období ............................................ 11,09 tis. Kč  
384     výnosy příštích období............................................ 55,66 tis. Kč 

 
 
Po lhůtě splatnosti nebyly v evidenci žádné dodavatelské faktury. 

 
 
D. Výsledky kontrol 
 
V roce 2021 v naší organizaci neproběhla žádná kontrola.  
 
E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
      
Za rok 2021 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 98,99, z toho 
povinný podíl ve výši 4% vychází 3,95 zaměstnanců. V roce 2021 zaměstnávala 
organizace v přepočteném počtu 6,30 osob se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu 
organizaci za rok 2021 nevznikla povinnost odvodu do státního rozpočtu. 
 
F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Škola neobdržela žádnou písemnou žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Běžně 
požadované informace byly vyřízeny ihned ústně, nebo telefonicky, nebo odkazem 
na zveřejněné informace na informační tabuli a www stránkách školy. 
 
G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové 
organizace se zprávou o činnosti, údaj o projednání školskou radou. 
 



 29 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace bude projednána 
ve Školské radě dne 30. 3. 2022 a zaměstnanci budou se zprávou v elektronické 
podobě seznámeni do 1. dubna 2022. 
 
 
H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace. 
 
Závodní stravování zaměstnanců školy bylo zajišťováno ve vlastním stravovacím 
zařízení - v jídelně s cílovou kapacitou 300 osob. Obědy dovážíme ze Střední školy 
společného stravování, p. o. v Ostravě-Hrabůvce. V jídelně se v roce 2021 denně 
vydalo průměrně 39 obědů pro zaměstnance školy. 
V roce 2021 jsme do června 1 ks oběda nakupovali za cenu 67 Kč (bez DPH). 
Příspěvek z FKSP činil 15,- Kč, organizace uhradila 19,- Kč a zaměstnanec za oběd 
zaplatil 38,- Kč (vč. 15% DPH). Od září jsme 1 ks oběda nakupovali za cenu 
77,50 Kč (bez DPH) . Příspěvky z FKSP a organizace se nezměnily a zaměstnanec 
za oběd zaplatil 50 Kč (vč. 15% DPH). 
Zaměstnanci na odloučeném pracovišti, kteří neměli možnost využít stravování 
ve školní jídelně a zaměstnanci, kterým byla lékařem doporučena dietní strava, 
dostávali stravenky SODEXO v hodnotě 50,- Kč. Příspěvek z FKSP činil 15,- Kč 
a příspěvek organizace 19,- Kč. Zaměstnanec za stravenky zaplatil srážkou ze mzdy 
16,- Kč za kus. 
Stravování zaměstnanců v období školních prázdnin probíhá rovněž prostřednictvím 
stravenek SODEXO. Na stravenku a příspěvek z FKSP měli nárok jen zaměstnanci, 
kteří měli v době prázdnin pracovní směny. 
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Tabulková část  
 

Tabulka č. 1 Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní 
a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 2  Přehled o plnění plánu hospodaření 
Tabulka č. 3  Tvorba a použití peněžních fondů – formulář EKO007 
Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – formulář      
                            EKO002 +podrobná tabulka 
Tabulka č. 6        Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003 
Tabulka Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů – Formulář 

SK405 
 
 
 
Přílohy:  

- Výkaz zisku a ztráty 
- Rozvaha 
- Příloha k účetní závěrce 
- Evidence nájemních smluv  
 
 
 
V Ostravě dne 29. března 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  
 
Ing. Vladimíra Kovalčíková                                        Ing. Stanislav Zapletal 
vedoucí EHS                                                                         ředitel  
 
 

 


