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Z á k l a d n í   š k o l a,   R o k y c a n y,   Č e c h o v a   4 0 

337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777 484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 
 

Zpracování je uloţeno § 59, odst. 1  písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
 ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Charakteristika organizace: 

 
 
Název organizace:  Základní škola, Rokycany, Čechova 40 

 
Adresa:          Základní škola 

                 Čechova 40 
   337 01  Rokycany 
 

 
Telefon:  371 723 255, 777 484 951 
 
E-mail:   zvs.rokycany@quick.cz 
 
www stránky:  www.skolaprakticka.cz 
 
IZO:         048 380 261      
 
IČO:           48 380 261     

 
REDIZO: 600 023 052 – identifikátor právnické osoby 
 
 
Právní forma:   příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších     

předpisů 
 
Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 
 
Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31.8.2001, č. j.: 512/01, změna zřizovací 

listiny – Dodatek č. 1 – 7.11.2001, č. j.: H/632/01 (změna názvu školy od 1.11.2001), 

Dodatek č. 2 – 11.1.2006, č. j.: ŠMS/350/06 (změna názvu školy od 1.1.2006), Dodatek č. 3 - 

29.9.2009, č. j.: ŠMS/7711/09 (vymezení svěřeného majetku), Dodatek č. 4 - 24.3.2010, č. j.: 

ŠMS/3030/10 (vymezení svěřeného majetku), Dodatek č.5 – 8.3.2013, č. j. ŠMS/2642/13 

(vymezení svěřeného majetku – změny), Dodatek č.6 – 1. 7. 2014, č. j. ŠMS/6132/14 (změny  

v čl. IV., V., VI.,VII., + příloha)     

 

 

 
 

http://www.skolaprakticka.cz/
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Součásti školy : 

 
Název školy IZO součásti Kapacita 

1. Základní škola (praktická a speciální) 048 380 261 106 ţáků (70+36) 

2. Školní druţina 110 036 531   10 ţáků 

 

 
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

   
1. Čechova 40, 337 01 Rokycany 
2. Mlečice 90, 338 08 Zbiroh 

 
 
Vzdělávací programy školy (přesný název, číslo jednací ) 

 
Název vzdělávacího programu č. j. 

Vzdělávací program pomocné školy  24 035/97-22 

Rehabilitační  vzdělávací program pomocné školy 15 988/2003-24 

Most do života – školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV upravující 
vzdělávání ţáků s LMP 

140/2007 

Společně to zvládneme – školní vzdělávací program pro 

obor  vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením a 
souběţným postiţením více vadami zpracovaný podle     
RVP ZŠ speciální 

ZSCech40/5/10 

Zelená pro život - školní vzdělávací program pro obor 

vzdělávání  ţáků se středně těţkým mentálním postiţením 
zpracovaný podle RVP ZŠ speciální 

ZSCech40/6/10 

 
   

 
Přehled všech platných studijních, učebních oborů: 
 

Název oboru číslo oboru 

Kapacita 
poslední 

schválená 
k 1. 9. 2013 

Vyučován ve školním 
roce 

2013/14 2014/15 

 

Poznámka:    C/01   (nový obor na ZŠ praktické od 1. 9. 2007) – ţáci vyučováni podle ŠVP. 

            B/001 (dobíhající obor na ZŠ speciální – pouze 2 ţáci z celé školy). 

           B/01   (nový obor na ZŠ speciální od 1. 9. 2010) – ţáci vyučováni podle ŠVP.    

            

 

 
 

 
 

 

 

Základní škola 79-01-C/01 70 Ano Ano 

Pomocná škola 79-01-B/001 26 Ano Ano 

Základní škola speciální 79-01-B/01 36 Ano Ano 
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Doplňková činnost školy a školského zařízení : 

 
 Okruhy doplňkové činnosti nejsou samostatnou přílohou zřizovací listiny vymezeny, 
doplňková činnost nebyla v roce 2014 realizována. 

 
Údaje o zaměstnancích : 
  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 
(fyzický stav/ přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 
(fyzický stav/přepočtený stav) 

19,581/16,585                15,001/13,556 

 
 

Údaje o počtech žáků : 
 

 Údaj k 31. 8. 2014 Údaj podle statistických 
výkazů pro škol. r. 2014/2015 

Počet dětí, ţáků, svěřenců, klientů, 
ubytovaných, stravovaných 

ZŠ praktická      –    41 
ZŠ speciální      –    27 
ŠD                     –    10 
ZÚ                     –      8 
Celkem žáků   –      68 

ZŠ praktická      –      39 
ZŠ speciální      –      25 
ŠD                     –      10 
ZÚ                     –        8 
Celkem ţáků   –        64 

Počet tříd, skupin, výchovných 
skupin, zájmových útvarů, stupňů 

ZŠ praktická       –     4 
ZŠ speciální       –     3 
ŠD                      –     1 
ZÚ                      –     1 
Celkem tříd školy   – 7 

ZŠ praktická      –        4 
ZŠ speciální      –        3 
ŠD                     –        1 
ZÚ                     –        1 
Celkem tříd školy   –   7 

 
Poznámka: Jedna třída s pěti ţáky ZŠ speciální byla na odloučeném pracovišti Mlečice 90. 

Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %) : 
 

Součást Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

ZŠ (praktická)     44 39 17 0 

ZŠ (speciální)      0 100 0 0 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2013/2014 (v %) : 
 

Součást Sníţený stupeň z 
chování 

Neomluvené hodiny 

2. stupeň 3. stupeň 

ZŠ (praktická) 3 1, 5 53 – viz. poznámka  

ZŠ (speciální) 0 0 0 

 
Poznámka:  Druhý stupeň z chování byl udělen dvěma ţákům v  1. a  2. pololetí školního 

roku   2013/14. Třetí stupeň z chování byl udělen jednomu ţákovi ve 2. pololetí 

školního roku. Celkový počet neomluvených hodin na ZŠ praktické byl 

4206 z celkového počtu 7924. Největší část neomluvených hodin připadá na  

tři ţáky, kteří pobývají mimo území ČR – celkem 3723 hodin. 
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Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014 : 
 

Součást Počet absolventů 

ZŠ (praktická) 7 

ZŠ (speciální) 5 

 
Poznámka: Na střední školu byli přijati všichni přihlášení ţáci. Přihlášku podalo 5 ţáků ze ZŠ 

praktické a 1 ţák ze ZŠ speciální – celkem 6 ţáků.  

 
Kurzy k doplnění vzdělání : 

 
Počet kurzů k doplnění základního vzdělání  Počet absolventů ve školním roce 2013/2014 

0 0 

 
 

Výsledky hodnocení ČŠI  v roce 2014: 
 

Ve školním roce 2013/2014 nevykonala ČŠI na škole ţádnou inspekční činnost . 
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Závěry, celkové hodnocení školy: 

 

 Škola je jedinou školou pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami bývalého 

regionu okresu Rokycany, v níţ se plní povinná školní docházka, a má tedy poměrně širokou 

působnost. Koncepce školy vychází především ze specifických potřeb jednotlivých skupin 

našich ţáků. Vzdělávání je realizováno na základě školních vzdělávacích programů – 

Most do života, Zelená pro život a Společně to zvládneme. Hlavním cílem výchovně 

vzdělávacího procesu a posláním naší školy je zajistit osvojování právě těch vědomostí, 

dovedností a návyků, které mají pro ţáky s mentálním handicapem praktický význam při 

zapojení do běţného ţivota.  

Činnost základní školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol                 

a školských zařízení. Základní úkoly dané plánem práce škola ve školním roce 2013/2014 

splnila, k čemuţ přispělo jiţ tradičně dobré ekonomické zajištění provozu ze strany 

současného zřizovatele – Plzeňského kraje. Jako kaţdý rok, tak i v roce 2014 byly hned po 

elektřině druhou nejsilnější poloţkou odpisy dlouhodobého majetku, v roce 2014 bylo dle 

schváleného odpisového plánu do investičního fondu převedeno 307 320,- Kč. Poloţka 

sluţby představuje celoroční náklady hrazené průběţně smluvním dodavatelům za trvalé 

měsíční sluţby, jako jsou telefonní poplatky, stočné, vzdělávání, provoz počítačové sítě, 

revize všeho druhu,  údrţba softwaru, monitorovací poplatek za elektronické střeţení objektu 

a provoz odloučeného pracoviště v Mlečicích.  

 Výchova a vzdělávání v ZŠ speciální a ZŠ praktické mají svá specifika, která 

spočívají především ve vyuţívání speciálních výchovných a vzdělávacích prostředků, 

tvůrčím přístupu pedagogů při edukačním procesu, vyuţívání názorných pomůcek, 

respektování individuálního pracovního tempa a vytváření pozitivního sociálního klimatu ve 

třídě. Důleţitým předpokladem pro úspěšnou práci pedagoga ve škole zřízené pro ţáky se 

zdravotním postiţením je poznání žáka, jeho individuálních zvláštností a možností a 

snaha podporovat jej v dosahování takových výsledků, které odpovídají jeho 

maximálním možnostem. Ve vzdělávacím procesu je kladen velký důraz na rozvoj 

pracovních dovedností, nácvik komunikačních a prezentačních dovedností, rozvoj a 

prohlubování tělesné zdatnosti a pohybových dovedností, péči o zdraví, pořádek a čistotu 

prostředí, dodrţování osobní hygieny, správnou ţivotosprávu a multikulturní výchovu. Velkou 

pomocí při tomto snaţení jsou nám plně vybavené cvičné místnosti pro výuku ţáků -  

kuchyňka, cvičný byt, dvě dílny a školní zahrada s pozemkem. 

Také z hlediska informačních technologií poskytujeme našim ţákům velmi dobré 

zázemí: máme plně vybavenou PC učebnu a učebnu s interaktivní tabulí, vlastníme velké 

množství výukového softwaru. V letošním školním roce jsme zapojeni jako partneři do 

projektu „Využíváme ICT ve výuce“. V rámci projektu naše škola získala 14 tabletů pro 
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další rozvoj počítačové gramotnosti. Pedagogové se v rámci projektu zúčastnili 

několika školení a webinářů na témata: Využití tabletů ve výuce, Cloudová úložiště, 

Sociální sítě aj.  

Ke školní práci vyuţíváme i vlastní tělocvičnu a školní hřiště. Ţáci mají k dispozici 

relaxační místnost, pouţívají speciální učebnice a další didaktické pomůcky, včetně 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a prostředků pro relaxaci a odpočinek. 

 Všechny prostory školy včetně přístupových cest a školní zahrady jsou 

bezbariérové a uzpůsobené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme 

schopni ţákům poskytnout v maximálně moţné míře celou řadu podpůrných opatření 

v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění 

(kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální metody a učebnice, předměty speciálně 

pedagogické péče, sluţby asistenta pedagoga aj.). 

 Primární prevence je součástí kaţdodenního ţivota v naší škole. Klima ve škole, 

důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny naší práce a realizují se s podporou ředitele 

školy a celého pedagogického sboru. Ţáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, 

besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi d iskutovali na 

témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších 

neţádoucích jevech. Během celého školního roku se ţáci zapojovali do třídních projektů, 

jejichţ cílem bylo podporovat zdravý ţivotní styl, dodrţovat určitá společenská pravidla a 

osvojovat si pozitivní sociální chování. 

 Vzhledem k nárůstu počtu ţáků s těţšími formami mentálního postiţení i počtu ţáků 

se specifickými zdravotními problémy i poruchami chování, je práce pedagogů stále 

náročnější a sloţitější. Z tohoto důvodu je nezbytná práce dalších pedagogických 

pracovníků (vychovatelé a asistenti), zejména ve třídách ZŠ speciální. Ve třídách působí 

na doporučení školského poradenského zařízení a jsou schvalováni a financováni díky 

Plzeňskému kraji. Pomáhají učitelům při edukaci, podporují ţáky při samostatnosti a 

pomáhají jim se sebeobsluhou a hygienou. Učitelé jsou plně kvalifikovaní odborníci, kteří 

mají pedagogické a speciálně pedagogické vzdělání, včetně znalostí z oblastí 

logopedie, psychopedie, etopedie a dalších speciálních oborů.  Ve škole pracuje 

výchovná poradkyně, která má perfektní znalosti ohledně uplatnění ţáků po ukončení 

povinné školní docházky. Nabídka vzdělávacích oborů je různorodá. Individální přístup všech 

pedagogických pracovníků k ţákům je samozřejmostí. V základní nabídce naší školy je i 

oddělení školní družiny s kapacitou deseti žáků, kde žáci pracují dle ŠVP pro zájmové 

vzdělávání – Jsme kamarádi. 
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Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. 

Nábytek je přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými 

pomůckami. Vybavení hračkami, pomůckami a nábytkem se průběţně dle finančních 

moţností obnovuje, postupně probíhá modernizace vybavení tříd. Ţáci se sami podíleli na 

úpravě a výzdobě prostředí, v koridorech vznikly výstavní plochy reprezentující jejich snahu 

a výsledky. 

 Škola se účastní projektů Ovoce do škol, E – bezpečnost,  Recyklohraní, EU 

Peníze školám  a Využíváme ICT ve výuce.  

Ţáci naší školy se zapojili do několika výtvarných soutěží, kolektiv ţáků ze ZŠ 

speciální byl oceněn za svoje výrobky do soutěţe v rámci Juniorfestu na téma Duchové a 

bubáci na hradě i v podhradí.  Uznání získal  jeden ţák 8. ročníku ZŠ praktické za svůj 

výrobek v soutěţi Řemeslo má zlaté dno, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj. Naše škola se 

zapojila do DM preventivního programu Veselé zoubky, proběhly besedy o ústní hygieně 

s praktickými ukázkami.  

V průběhu celého školního roku navštěvovali ţáci 1. stupně ZŠ praktické a část ţáků 

ZŠ speciální Městskou knihovnu v Rokycanech, kde probíhaly besedy o dětské literatuře. 

V rámci podpory čtenářských dovedností si ţáci knihy i půjčují a ve škole i je čtou.  

Tradičními akcemi pak byly Den tolerance a spolupráce a Den plný her. Cílem je 

především podpořit komunikaci mezi mentálně handicapovanými klienty, pomoci jim proţít 

den plný soutěţí a radosti a odreagovat se od všedních starostí. Součástí Dne plného her  

byla také výstavka prací našich ţáků. Zúčastnili se klienti z Domova Zvíkovecká kytička, 

z domova v Mirošově, ze stacionáře Pohodička a samozřejmě naši ţáci. Všechny tyto 

činnosti a  školní soutěţe (Dovedné ruce a Domácí práce, Vítání jara, Den tolerance a 

spolupráce), projekty a výstavky prací našich ţáků v prostorách školy podněcují  

plnohodnotné zapojení dětí, budoucích občanů a zaměstnanců do společnosti, zejména v 

manuální oblasti.  

 Spolupracujeme s ostatními školami a školskými zařízeními v regionu, s PPP, 

chráněnými dílnami Pohodička, Muzeem Bohuslava Horáka, Úřadem práce, městskou 

knihovnou, MěÚ Rokycany, Domem dětí a mládeže, ČSOP, Centrem pro zdravotně 

postižené, hvězdárnou a s celou řadou dalších organizací. Součástí nabídky školy je i 

krouţek Hrátky s počítačem a další akce, projekty, projektové dny a výlety. Pravidelným 

zpestřením výuky jsou návštěvy muzea, knihovny, výstav, divadelních představení, pořádání 

besed se ţáky na nejrůznější aktuální a potřebná témata.  

V rámci spolupráce s Eurocentrem Plzeň se ţáci seznámili s programy – 

Velikonoce v EU a Evropské omalovánky. 
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Ţáci navštívili různé výstavy a akce a zúčastnili se mnoha besed (Volba povolání, 

Vztahy mezi dětmi, Drogy, šikana, Třída plná pohody, Den otevřených dveří na SOU 

Jeřabinova, Zdravé zoubky aj.). Veškeré tyto akce mají za úkol nejen zpestřit výuku, ale 

především podpořit rozvoj klíčových kompetencí  a tím  podporovat začlenění těchto ţáků do 

většinové populace a pomoci při zvládání praktických problémů.  

Hlavním cílem naší školy je motivovat ţáky k dalšímu růstu vedoucímu ke zlepšení 

kvality ţivota a maximálnímu moţnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich 

zdravotní postiţení. Míru podpory a pomoci přizpůsobujeme individuálně jednotlivým ţákům,  

a to v takovém rozsahu, jaký respektuje míru jejich postiţení, ale zároveň je aktivuje k 

činnostem podporujících co nejširší rozvoj a stabilizaci stávajících schopností.  

 

 

 

V Rokycanech dne 24. 3. 2015 
 
       MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy 

 
 
 
 
 

 

 

 

Příloha – Zpráva o hospodaření  
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Příloha č. 1: Zpráva o hospodaření 

 

Zpráva o hospodaření (v Kč): 
 

1. Sumář Výkazu zisku a ztrát za rok 2014 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
( v tisících Kč sestavený k 31. 12. 2014) 

 

 

Číslo    Název položky    Synt.     Hlavní  Hospodářská 

položky         účet      činnost    činnost 

=================================================================================== 

  

A.  NÁKLADY CELKEM           8 390 

=================================================================================== 

I. Náklady z činnosti           8 390 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Spotřeba materiálu          501  148 

 2. Spotřeba energie          502  321 

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek      503 

 4. Prodané zboží           504 

 5. Aktivace dlouhodobého majetku        506 

 6. Aktivace oběžného majetku         507 

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby       508   

 8. Opravy a udržování          511  102 

 9. Cestovné           512   3 

10. Náklady na reprezentaci         513 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb       516 

12. Ostatní služby          518  345 

13. Mzdové náklady          521     5 227 

14. Zákonné sociální pojištění        524     1 760 

15. Jiné sociální pojištění         525        21 

16. Zákonné sociální náklady         527   69 

17. Jiné sociální náklady         528    

18. Daň silniční           531 

19. Daň z nemovitosti          532 

20. Jiné daně a poplatky         538 

21. Vratky daní z nadměrných odpočtů       539 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení       541 

23. Jiné pokuty a penále         542 

24. Dary            543 

25. Prodaný materiál          544 

26. Manka a škody           547 

27. Tvorba fondů           548 

28. Odpisy dlouhodobého majetku        551   307 

29. Zůstatková cena prodaného         552 

30. Zůstatková cena prodaného         553 

31. Prodané pozemky          554 

32. Tvorba a zúčtování rezerv         555 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek       556 

34. Náklady z vyřazených pohledávek        557 

35. Náklady z drobného dlouhodobého        558    87 

36. Ostatní náklady z činnosti        549     

------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Finanční náklady            

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Prodané cenné papíry a podíly        561 

 2. Úroky            562 

 3. Kurzové ztráty          563 

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou       564 
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 5. Ostatní finanční náklady         569      

------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Náklady na transfery 

------------------------------------------------------------------------------------    

 1. Náklady vybraných ústředních vládních       571 

 2. Náklady vybraných místních vládních            572 

------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Náklady ze sdílené daně z příjmů   581 

 2. Náklady ze sdílené daně z příjmů   582 

 3. Náklady ze sdílené daně z přidané    584 

 4. Náklady ze sdílených spotřebních daní   585 

 5. Náklady z ostatních sdílených daní   586 

------------------------------------------------------------------------------------- 

V.  Daň z příjmů 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Daň z příjmů                                      591 

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů         595 

===================================================================================== 

B.  VÝNOSY CELKEM         8 390 

===================================================================================== 

 I. Výnosy z činnosti                                                  8 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků    601 

 2. Výnosy z prodeje služeb     602 

 3. Výnosy z pronájmu      603 

 4. Výnosy z prodaného zboží     604 

 5. Výnosy ze správních poplatků    605 

 6. Výnosy z místních poplatků    606 

 7. Výnosy ze soudních poplatků    607 

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů    609 

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   641 

10. Jiné pokuty a penále     642 

11. Výnosy z odepsaných pohledávek    643 

12. Výnosy z prodeje materiálu    644 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého    645 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého     646 

15. Výnosy z prodeje pozemků     647 

16. Čerpání fondů       648      8 

17. Ostatní výnosy z činnosti     649 

------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Finanční výnosy            1 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů  661 

 2. Úroky        662      1 

 3. Kurzové zisky       663 

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   664 

 5. Výnosy z dlouhodobého finančního    665 

 6. Ostatní finanční výnosy     669 

------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Výnosy z daní a poplatků 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob   631 

 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob   632 

 3. Výnosy ze sociálního pojištění    633 

 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty    634 

 5. Výnosy ze spotřebních daní    635 

 6. Výnosy z majetkových daní     636 

 7. Výnosy z energetických daní    637 

 8. Výnosy ze silniční daně     638 

 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků   639 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Výnosy z transferů        8 382 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výnosy vybraných ústředních vládních     671   

 2. Výnosy vybraných místních vládních   672  8 382 

----------------------------------------------------------------------------------- 

V.  Výnosy ze sdílených daní 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických  681 

 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů    682 

 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané   684 

 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní   685 

 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní   686 

 6. Výnosy ze sdílené silniční daně    688 

----------------------------------------------------------------------------------- 

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                                 1 

 2. Výsledek hospodaření účetního období         1 

 
 
2. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2014 (v Kč): 
 

Dotace poskytnuté všemi 
poskytovateli 

Poskytnuto 
k 31.12.2014 

Použito k 
31.12.2014 

Vratky  dotací 
celkem 

A 1 2 3 

Poskytnuté  dotace celkem (= ř.1. + ř.2.) 7 164 804,- 7 162 804,- 2 000,- 

    

v tom:    

   1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 7 082 000,- 7 082 000,-    0,-                 

       v tom:    

                a) platy 5 104 000,- 5 104 000,-    0,- 

                b) OON 63 000,-       63 000,-    0,- 

                c) ostatní (pojistné + FKSP +   
ONIV) 

1 915 000,- 1 915 000,-    0,- 

       z toho: DVPP -          9 107,-     0,- 

    

   2. další jednotlivé tituly dotací celkem 82 804,- 80 804,-     2 000,- 

   (uvedené v číselníku účelových znaků)    

33123 EU Peníze školám  2 361,- 2 361,-       0,- 

33025 Vybavení škol pomůckami 
kompenzačního  a rehabilitačního 
charakteru 

11 000,- 11 000,- 0,- 

33047 Další cizí jazyk 2 000,- 0,- 2 000,- 

33051 Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků Rgš 

18 077,- 18 077,- 0,- 

33052 Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství 

49 366,- 49 366,- 0,- 

 
Poznámka: Finanční prostředky pro DVPP nebyly pro rok 2014 pevně stanoveny,      

organizace   vyčerpala celkem z přímých výdajů částku 9 107,- Kč.   
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3. Peněžní fondy (v Kč): 
 
 
 

Peněţní fondy 
organizace 

Číslo  
účtu 

Stav k 
1. 1. 2014 

Tvorba 2014  
Čerpání 

Stav k 
31. 12. 2014 

Změna stavu 
za rok 2014 

Příděl ze 
zlepš. HV 

Jiné zdroje 

2 3 4 5 6 7 (=6-2) 

Fond odměn 411 39 639,00 123,00 0,00 0,00 39 762,00 123,00 

FKSP 412 110 930,62 0,00 49 138,84 38 200,00 121 869,46 10 938,84 

Rezervní fond 413 405 136,65 494,40 0,00 7 700,72 397 930,33 -7 206,32 

Rezervní fond 414 2 361,00 0,00 0,00 2 361,00 0,00 -2 361,00 

Investiční fond 416 3 069 285,26 0,00 307 320,00 0,00 3 376 605,26 307 320,00 

Celkem  3 627 352,53 617,40 356 458,84 48 261,72  3 936 167,05 308 814,52 

 
 

 

        Poznámky: FKSP byl v roce 2014 tvořen ve výši 1 % objemu zúčtovaných mezd včetně   

náhrad mezd za první 2 týdny pracovní neschopnosti. Investiční fond byl tvořen  

odpisy majetku (budovy), v r. 2014 tyto odpisy činily 307 320,- Kč.  

 Prostředky projektu „EU Peníze školám“ z evropských fondů byly v roce 2014 

dočerpány (účet 414). 

 
 
4. Krytí účtů peněžních fondů (v Kč): 

                                                                                                                                         
 
Název bankovního účtu 

rok 2014 

Běţný účet 
241 

Ostatní běţné účty 
245 

Běţný účet FKSP 
243 

Fond odměn 39 762,00  0,00                        0,00 

FKSP                             0,00 0,00             120 312,77 

Rezervní fond 413 397 955,33 0,00                        0,00 

Rezervní fond 414 0,00 0,00 0,00 

Investiční fond 3 379 605,26 0,00                        0,00 

CELKEM FONDY 3 817 322,59 0,00               120 312,77 

 
Poznámky: 
- Rozdíl mezi fyzickým stavem běţného účtu rezervního fondu a účetním stavem účtu 413  je 

dán charakterem jeho čerpání – účetně čerpáno na dofinancování některých plateb koncem 

roku, úhrada pak provedena následně v novém roce.  

- Obdobná situace nastala mezi účetním stavem FKSP a stavem jeho běţného účtu, rozdíl  

spočívá ve fyzickém převodu úroku za měsíc prosinec 2014 z účtu FKSP a doplnění 

prostředků na b. účet FKSP, které si spořitelna vyinkasovala v závěru roku z tohoto účtu. 

  Všechny výše uvedené rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem fondů a jejich běţných  

účtů byly vyrovnány příslušnými převody hned počátkem následujícího roku.  
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5. Přehled o stavu pohledávek: 

 
Stav pohledávek k 31. 12. 2014 : účet 314 22 500,00  Kč 

      účet 385         38,63 Kč 

 

Pohledávky celkem:     22 538,63 Kč 

Pohledávky do lhůty splatnosti:   22 538,63 Kč 

 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti:            0,--  Kč  

 

 
6. Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů: 

 
 Limit zaměstnanců: 15,13     skutečnost:            16,585 

 
 Platy:      5 104 000,- Kč     čerpáno:     5 104 000,-  Kč 
  
 OPPP:           63 000,- Kč     čerpáno:          63 025,-  Kč 
 

Rozdílná částka 25 Kč byla vyplacena z rezervního fondu.  
 

Ve skutečně čerpané sumě na platy a OPPP zaměstnanců nejsou uvedeny mzdové  
prostředky z rozvojových programů a projektů (ESF). 

 
  Ostatní neinvestiční prostředky na přímé výdaje ve školství:  
   
  Rozpočet: 1 915 000,- Kč     čerpáno:   1 915 000,- Kč 
 

 
7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:  

 
     Organizace za rok 2014 vykázala kladný hospodářský výsledek v částce 520,55 Kč, který 

je tvořen úrokem z běţného účtu. Organizace navrhuje částku 104,- Kč převést do fondu 

odměn, částku 416,55,- Kč do rezervního fondu. 

 

 

 
 


