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Výroční zpráva školy o hospodaření byla koncipována v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice MŠMT čj. 19 963/2005-44 ze 

dne 4. srpna 2005, dle směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

Údaje o zpracovateli: 

 

Zpracovatel: Základní škola a Praktická škola, Jičín 

Adresa sídla: 506 01 Jičín, Soudná 12 

Bankovní spojení: KB Jičín, č. ú. 78-8504490257/0100 

Způsob zřízení zpracovatele: Zřizovací listina Královéhradeckého kraje čj. 14711/SM/2009 

ze dne 10. 9. 2009 s účinností od 10. 9. 2009 

Identifikační číslo: 71 19 72 81 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon, fax: 493 532 835 

E-mail: skola@soudna.cz 

Úřední hodiny: 8.00 hod. – 14.00 hod. 

 

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci: 

 

Funkce: jméno:   telefon: e-mail:______________ 

 

ředitel Mgr. Petr Novotný 493 532 835 skola@soudna.cz  

(statutární zástupce)  

   

zástupce ředitele Mgr. Jolana Zahradníková 493 532 835 skola@soudna.cz 

 

vedoucí vychovatelka Naďa Tomášková 493 532 835 skola@soudna.cz 

      

účetní: Mgr. Karel Bůna 498 100 756 karel@krakonos.cz 

 

 

Přehled hlavních činností organizace: 

 

1. Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

-  střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. školského zákona 

-  základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

-  základní škola speciální 

-  školní družina 

-  školní jídelna - výdejna 

2. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciál. vzdělávacími potřebami 

3. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy 

4. Uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení 

5. Zajišťuje stravování zaměstnanců organizace dle školského zákona 

 

 

 

mailto:skola@soudna.cz
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mailto:karel@krakonos.cz
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I. Hospodaření organizace jako celku 
 

 

1. Výnosy hlavní činnosti (tabulka č. 1) 

            Organizace hospodařila s dotacemi od zřizovatele, ze státního rozpočtu, z pronájmu                                                                 

            volební místnosti, ze sponzorských darů a z operačních programů pro základní a  

            střední školu.  

Organizace neprovádí doplňkovou činnost, nepravidelný výnos je pouze z pronájmu  

volební místnosti, v  roce 2020  6 000,- Kč.  Do  rezervního fondu byly přijaty v roce 

2020 sponzorské dary ve výši 22 000,- Kč. Z RF a fondu FKSP byla částka 23 334,- 

Kč byla použita na zlepšení prostředí školy a na učební pomůcky pro žáky. 

 

2. Náklady hlavní činnosti (tabulka č. 2) 

Provozní prostředky byly využity na činnosti a služby související s chodem 

organizace. Mzdové prostředky byly vyčerpány do limitu stanoveného zřizovatelem. 

Organizace svými náklady pokryla běžný provoz. Hospodařila s kladným  

hospodářským výsledkem. Provozní rozpočet je po několik let ustálený. Vliv na jeho 

čerpání má hlavně spotřeba energií, která se odvíjí od klimatických podmínek a 

v roce 2020 i s COVID 19. V jarních měsících byla škola z důvodu epidemie 

uzavřena. V roce 2020 měl tedy velký vliv na čerpání provozního rozpočtu vyhlášený 

nouzový stav v souvislosti s COVID 19. Spotřeba energií, příspěvky na obědy žáků a 

zaměstnanců se výrazně snížily. Tato úspora byla použita v jiných kapitolách 

rozpočtu, převážně v kapitole drobného dlouhodobého majetku a oprav a údržby.   

Nájemné v roce 2020 bylo navýšeno o 80 000,- Kč v souvislosti s předešlou celkovou 

rekonstrukcí budovy. Příspěvek na provoz nebyl v roce 2020 o tuto částku navýšen, 

organizace použila rezerv z nedočerpaných kapitol rozpočtu. Navýšení dlouhodobého 

majetku je způsobeno nově zřízenou a nábytkem vybavenou kanceláří pro účetního 

a zakoupením NTB pro učitele z poskytnuté dotace. Ostatní kapitoly jsou srovnatelné 

s předešlým rokem.  V kapitolách učební pomůcky, semináře, školení se projevuje 

čerpání z dotace ÚZ 33 063, která je použita na vzdělávání pedagogů, zkvalitnění 

výuky žáků a na nákup učebních pomůcek. Organizaci byl poskytnut účelový 

příspěvek na úhradu licencí programového vybavení ve výši 41,19 tis. Kč. 

 

I v roce 2020 se finančně spolupodílelo na zlepšení prostředí školy Město Jičín. 

Částkou 437 916,- Kč bylo zrekonstruováno zámkovou dlažbou parkoviště pro 

zaměstnance školy.  

 

Hospodářský výsledek  (tabulka č. 2 a č. 3) 

PO hospodařila s kladným hospodářským výsledem. K provoznímu rozpočtu z roku 

2020 byly zapojeny i finanční prostředky ze sponzorských darů a z pronájmu volební 

místnosti. 

 

- příděl do rezervního fondu  1313,51 Kč 

            - příděl do fondu odměn            0 Kč 

              celkem                                        1313,51 Kč 
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        4. Čerpání příspěvku na provoz (tabulka č. 4) 
Provozní rozpočet roku 2020 byl srovnatelný s rozpočtem roku 2019, v průběhu roku 

byl posílen o příspěvek na licenci SW.  

Příspěvek na provoz ve výši 1 892 790,- Kč byl účelně využit k zabezpečení běžného 

standardního provozu školy a také na obnovu inventáře a zlepšení prostředí školy. 

Příspěvek na provoz byl navýšen o částku 6 000,- Kč z pronájmu volební místnosti.  

Školní družina sloužící žákům ZŠ a ZŠS je umístěna ve dvou učebnách - herna, 

učebna – náklady na její provoz (v roce 2020 pouze spotřeba energií a drobná 

údržba).   

Školní výdejna slouží žákům základní i střední školy a stravování zaměstnancům – 

provozní náklady v roce 2020 byly pouze ve spotřebě energií a drobných oprav. 

V prázdninových měsících proběhla celková rekonstrukce podlahy ve výdejně jídel – 

položena nová dlažby za stávající linoleum a přeložka elektroinstalace pro potřeby 

využívání spotřebičů.  

   Na financování této rekonstrukce se podílelo částkou 49 306,- Kč i město Jičín. Na 

rok 2021 zůstává v řešení omítka přístupových chodeb do školní výdejny. Na 

financování této opravy se bude podílet  město Jičín.  

Střední škola sídlí ve dvou kmenových učebnách. Provozní prostředky byly využity 

na spotřebu energií a nákup pomůcek.  

Prostory budovy, odborné učebny a společné prostory k výuce používají žáci všech 

typů škol vzdělávajících se v naší organizaci a tudíž je velmi obtížné a zavádějící 

vyčíslit prostředky na jejich jednotlivý provoz.  

Kvalifikovaný odhad podložený výpočtem z dostupných informací činí: 

 

 

  5. Finanční vypořádání (tabulka č. 5 a 5a) 

            Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: 

 

ÚZ  33 353 - přímé náklady na vzdělání – 18 226 350 Kč byla vyčerpána na platy 

zaměstnanců organizace. 

  Doplňující údaje:                                                poskytnuto                     použito 

  platy     13 050 155 Kč              13 050 155 Kč 

  odvody na pojistné:      4 422 784 Kč              4 411 108 Kč 

odvody na FKSP:         261 002 Kč                   263 538 Kč          

ONIV:          457 409 Kč                 466 549 Kč  

OON            35 000 Kč                     35 000 Kč 

 

Rozdíl v poskytnuté a použité částce odvody na pojistné – 11 676 Kč byla přesunuta 

do   FKSP – 2 536 Kč a  ONIV – 9 140 Kč 

 

  ONIV  

  - posíleny v průběhu roku o částku 208 200,- Kč na zakoupení IT techniky pro učitele  

  - převod 100 000,- Kč z prostředků na platy – na zvýšenou úhradu proplacení 14 dnů  

    neschopnosti zaměstnanců – zvýšená nemocnost v souvislosti s COVID 19 

 

  OON 

- u nepedagogických pracovníků použito na DPP – pomocné údržbářské práce 

-u pedagogických pracovníků na DPP – inventarizační komisi 
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   6. Finanční fondy (tabulka č. 6) 

Rezervní fond 413 – stav k 1. 1. 2020 – 150 771,09 Kč + příděl ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2019  - 0 Kč. V roce 2020 byla napravena 

administrativní chyba v zaúčtování částky 15 000 Kč do rezervního fondu.             

Viz. VZ 2019 – „Částka 15 000 Kč byla odúčtována z RF 413 v 2018 ovšem tato 

částka jako sponzorský dar byla zaúčtována v roce 2017 do RF 414. Po domluvě 

s KÚ měl být tento převod proveden v roce 2019, opomenutím pana účetního bude 

proveden v roce 2020 a tato skutečnost bude administrativně napravena.“  

Stav fondu k 31. 12. 2020 činí 165 771,09 Kč. 

 

Rezervní fond 414 – stav k 1. 1. 2020 činí 419 418,50 Kč, je tvořen 41,- Kč ze 

zbylých finančních prostředků sponzorského daru na nákup rehabilitačního vozíku, 

ze sponzorského daru z roku 2020 a z nedočerpaných finančních prostředků 

z poskytnuté zálohy ÚZ 33 063 OP VVV - ZŠ II. A SŠ II. 

 

Poskytnutá záloha ZŠ II 2019        618 883,- Kč 

Poskytnutá záloha SŠ II.        171 792,- Kč 

Čerpáno 2019         -  24 542,- Kč 

Čerpáno 2020                         - 348 755,5 Kč 

Sponzorský dar 2020             2 000,-  Kč 

   Nedočerpaný sponzorský dar…   41,- Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020        419 418,5 Kč 

  

Administrativní chyba viz VZ 2019 „Sponzorský dar ve výši 15 000 Kč na 

revitalizaci školní zahrady – Sklopísek Střeleč, odúčtován z fondu 413, 

administrativně bude napraveno v roce 2020.“ 

   Stav fondu k 31. 12. 2020 činí 419 418,50 Kč 

 

Fond kulturních a sociál. potřeb – stav k 1. 1. 2020 -  128 229,95 Kč + základní příděl 

na rok 2020 ve výši 263 538 Kč. Použití fondu v roce 2020 bylo v souladu 

s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění a v souladu s vnitřní směrnicí 

čerpání fondu. Finanční prostředky byly využity na příspěvek na stravování 

zaměstnanců, očkování na hepatitidu A, příspěvek na penzijní pojištění, odměny 

k životnímu výročí,  2x vitamínový balíček - prevence COVID 19 a kulturně 

relaxační akci s prohlídkou zámku Nechanice. 

Použití fondu v roce 2020 činilo 237 171,13 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 je 

154 596,82 Kč. 

 

Fond odměn -  stav k 1. 1. 2020 činil 39 119 Kč. + příděl hospodářského výsledku za 

rok 2020 – 0 Kč. V roce 2020 nedošlo k čerpání fondu.  

Stav fondu k 31. 12. 2019 – 39 119 Kč. 

 

Investiční fond – tvořen rozdílem provozní dotace na pokrytí odpisů hlavní činnosti  

a odvodem odpisů z IF do rozpočtu zřizovatele – příděl v roce 2020 činil 4 177Kč. 

Stav k 31. 12. 2020 činí 7 149 Kč.  

 

7.    Finanční fondy a jejich krytí  (tabulka č. 7) 

Peněžní fondy jsou kryty peněžními prostředky na účtech organizace. 
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8.   Investiční činnost (tabulka č. 8 a  č. 9) 

Příděl z odpisů dlouhodobého majetku činil v roce 2020 20 97,- Kč, organizace 

odvedla v rámci odvodu z odpisů částku 16 800,- Kč do rozpočtu zřizovatele.  

 

 

9.  Zaměstnanci a jejich platy  (tabulka č. 10) 

Limit počtu zaměstnanců stanovený Soustavou ukazatelů k rozpočtu organizace na 

rok 2020 schválený zastupitelstvem KHK byl 31,1504 zaměstnanců. Skutečný 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle výkazu P1 – 04 za období 1-12 2020 byl 

31,2220. Mírné překročení limitu zaměstnanců je v souvislosti s navýšením úvazku o 

25% ve školní výdejně září – prosinec 2020 – zvýšené nároky na organizaci výdeje 

jídel a dezinfekci prostor školní výdejny jídel a zastupováním v době nemoci 

zaměstnanců.  

 

10. Stav pohledávek (tabulka č. 11) 

Organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti, dlužníky ani soudní spory.   

 

11. Zpráva o průběhu hospodaření k 31. 12. 2020 (tabulka č. 12) 

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.,  

o účetnictví, v platném znění. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

        

  12. Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2020 (tabulka  

  č. 13) 

 

1/ Organizace se při interních průběžných kontrolách hospodaření řídila vnitřními      

směrnicemi a plánem kontrolní činnosti na rok 2020. Kontroly byly zaměřeny na 

čerpání rozpočtu, mzdovou agendu, účelnost vynakládání finančních prostředků 

organizace, věcnou a formální správnost účetních dokladů.  

 

  2/ Dne 8. července 2020 proběhla kontrola KÚ KHK – kontrola použití finančních 

             Prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON, dodržování obecně závazných 

    právních předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

             dodržování zákona o pedagogických pracovnících – nebyly zjištěny nedostatky.    

                                                   

13. Autoprovoz 

Škola nemá k užívání žádné motorové vozidlo. 

 

 

 

V Jičíně 17. 2. 2021      Mgr. Petr Novotný 

                                                                                                         ředitel školy 

  

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne 17. 2. 2021. 


