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A. Část textová
Úvod
Hlavním účelem organizace dle zřizovací listiny je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění
stravování. Předmět činnosti organizace je vymezen aktuálním zněním příslušných ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a prováděcími předpisy.
Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
- Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami
nebo autismem
- Školní družina
- Školní jídelna – výdejna
Škola měla k 31.12.2019 60 žáků, z toho je

6 děti přípravného stupně ZŠ speciální
27 žáků základní školy
27 žáků základní školy speciální

Škola měla k 31.12.2019 9 tříd, z toho 4 třídy ZŠ, 4 třídy ZŠS a 1 třída přípravného stupně ZŠS.
Školní družina měla dvě oddělení, kapacitu má 28 žáků. K 31.12.2019 bylo zapsáno 27 žáků.
Školní jídelna - výdejna má kapacitu 120 žáků, kapacita není překročena.
Obědy jsou dováženy ze sousední Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice.
Škola měla k 31.12.2019 28 zaměstnanců, z toho bylo 24 pedagogických a 4 nepedagogičtí.

I. Ekonomická část
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Během roku 2019 došlo celkem k osmi úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních
prostředků:
Úprava závazných ukazatelů č. 1 ze dne 28. 1. 2019 – přidělení přímých ONIV celkem 1 290 435,00 Kč
UZ 33353 – podpůrná opatření a ONIV provozní ve výši 1 019 000,00 Kč
- platy § 3114
- ONIV přímé § 3114
- provozní ONIV

948 848,00 Kč
341 587,00 Kč
1 000 019,00 Kč

Úprava závazných ukazatelů č. 2 ze dne 15.2. 2019 – přidělení přímých ONIV celkem
282 638,00 – podpůrná opatření.
- platy § 3114

207 822,00 Kč
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- ONIV přímé § 3114

74 816,00 Kč

Úprava závazných ukazatelů č. 3 ze dne 23. 4. 2019 – schválení přímých ONIV celkem ve výši
10 864 460,00 Kč, z toho účelově UZ 33076 - 246 503,00 Kč.
- platy § 3114
- OON § 3114
- ONIV přímé § 3114
- platy § 3141
- ONIV přímé § 3141
- platy § 3143
- ONIV přímé § 3143

7 040 694,00 Kč
63 200,00 Kč
2 698 605,00 Kč
94 464,00 Kč
35 620,00 Kč
685 115,00 Kč
246 762,00 Kč

Úprava závazných ukazatelů č. 4 ze dne 30. 5. 2019 – navýšení přímých ONIV celkem
o 157 000,00 Kč.
- provozní ONIV

157 000,00 Kč

Úprava závazných ukazatelů č. 5 ze dne 30. 9. 2019 – navýšení přímých ONIV celkem
o 442 802,00 Kč, ONIV provozní o 76 000,00 Kč a investice 45 571,00 Kč.
- platy § 3114
291 092,00 Kč
- ONIV přímé § 3114
151 712,00 Kč
- provozní ONIV
76 000,00 Kč
- investice – podpůrné op. UZ 33 500 45 571,00 Kč
Úprava závazných ukazatelů č. 6 ze dne 18. 10. 2019 – navýšení přímých ONIV celkem
o 566 688,00 Kč.
- platy § 3114
- ONIV přímé § 3114

417 296,00 Kč
149 392,00 Kč

Úprava závazných ukazatelů č. 7 ze dne 20. 11. 2019 – navýšení přímých NIV celkem
o 90 462,00 Kč.
- platy § 3114
- OON § 3114
- ONIV přímé § 3114

21 994,00 Kč
45 287,00 Kč
23 087,00 Kč

Úprava závazných ukazatelů č. 8 ze dne 10. 12. 2019 – navýšení ONIV přímé celkem
o 5 000,00 Kč.
- ONIV přímé § 3114

5 000,00 Kč
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Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019
v Kč

neinvestiční:

schválený rozpočet

Platy
Ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
Celkem

8 976 943,00
63 200,00
3 397 390,00
1 019 000,00
0,00
13 456 533,00

investiční:

schválený rozpočet

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z fondu investic:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

upravený rozpočet
9 707 325,00
108 487,00
3 726 675,00
1 252 000,00
0,00
14 794 487,00

upravený rozpočet
0,00
0,00
0,00
45 571,00
45 571,00
0,00

2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti
a)

Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti - tab. č. 2a

Mzdové prostředky
1) platy zaměstnanců:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

100,30
37,53

2) OON:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/20187:

120,74
38,15

Částka OON byla vyplacena za správu a údržbu sítě a výpočetní techniky, referentovi správy
osobních údajů, zástupy za pracovní neschopnost AP, vychovatelky ŠD, uklízečky. Byly vyplaceny OON
z projektu UZ 33063 ve výši 22 5000,00 Kč.
Rozpočtovaná částka na platy byla vyčerpána v plné výši.
Zákonné pojištění a FKSP
1) povinné pojistné placené zaměstnavatelem:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

100,03
38,03
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2) FKSP:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

100,56
38,17

Jednotný příděl 2 % MP byl odváděn v předepsaných termínech a výši dle vyplacených
mzdových prostředků.
Ostatní přímé náklady
1) učebnice, školní potřeby zdarma.:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

13,29

Prostředky byly využity na pořízení školních potřeb pro žáky zdarma a učebnic.
2) knihy, učební pomůcky:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

259,84
108,21

Na této položce byly pořízeny zejména učební pomůcky pro žáky zařazené do základní školy
speciální, do přípravného stupně ZŠS, metodické materiály, odborná literatura do učitelské
knihovny.
3) DDHM , učební pomůcky:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

164,22
101,31

Byly pořízeny učební pomůcky do hudební výchovy, tělesné výchovy, pracovního vyučování,
tablety, pomůcky pro strukturované učení, pomůcky přidělené na podpůrné opatření.

4) služby školení vzdělávání:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

357,92
-14,33

Nabídka školení a vzdělávání byla využita dle aktuálních potřeb školy a plánu DVPP (semináře pro
pedagogické pracovníky, semináře pro vedení školy -právní předpisy, ekonomické semináře,
studium koordinátora ŠVP atd.).

5) cestovné, cestovní náhrady:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

126,42
- 30,01
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Cestovné a cestovní náhrady byly čerpány především v návaznosti vzdělávání a školní akce.
Provozní náklady
1) drobný dlouhodobý hmotný majetek:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

125,34
47,75

Byly pořízeny nábytek, školní lavice, pohovka, koberec, dotyková Tv, notebook do nové třídy,
tokeny pro vedení školy, nábytek a pohovka do školní družiny. Ze sponzorských darů byl pořízen
školní nábytek, koberec do školní družiny. Z FKSP byl pořízen kávovar pro zaměstnance a rychlovarná
konvice.
2) materiál, materiál na opravy:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

189,75
- 12,72

Na této položce jsou zaúčtovány čisticí prostředky, tonery do kopírek a tiskáren, xerografický papír,
kancelářské potřeby, materiál do pracovního vyučování, tiskopisy, hygienické potřeby a materiál na
drobné opravy (vodo, elektro opravy, drobné opravy stěn ve třídách a na chodbách a vybavení školy).
3) nákup vody, paliv, energie:
% plnění RO 19:
86,03
% nárůstu 2019/2018: -11,07
Energie – teplo a voda se účtuje každý měsíc na dohadné položky a 1 x ročně je provedeno
vyúčtování dle skutečných nákladů. elektrické energie je účtována každý měsíc dle skutečné
spotřeby.
4) nájemné:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

57,73
-24,54

Nižší nájemné z důvodu šetření finančních prostředků za příznivého počasí probíhá výuka tělesné
výchovy venku, na hřišti.
5) ostatní služby:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

174,05
10,09

Nejvyšší část nákladů tvoří příspěvek na stravování, licence Microsoft, revize, dále jsou zde
zaúčtovány úhrady za odvoz odpadu, střežení objektu a zpracování mezd.
6) opravy a udržování:
% plnění RO 19
% nárůstu 2019/2018:

100,83
7,69
7

V plnění rozpočtu jsou zahrnuty neplánované opravy, které jsou podrobně popsány v tabulce č. 7.
Byla provedena oprava pračky a myčky, oprava hasicích přístrojů, dataprojektoru, výtahu, školních
lavic, vodovodního potrubí. Z prostředků investičního fondu byla provedena výměna
termoregulačních ventilů.
7) odpisy majetku:
% plnění RO 19:
% nárůstu 2019/2018:

100,77
- 1,57

Odpisy byly prováděny měsíčně v souladu s odpisovým plánem.

b)

Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti - tab. č. 2b

Schválený rozpočet prostředky SR
Upravený rozpočet prostředky SR
Skutečnost k 31.12.2019
% plnění rozpočtu 100,88

12 437,53 tis.
13 542,49 tis.
13 661,43 tis.

Schválený rozpočet prostředky ÚSC
Upravený rozpočet prostředky ÚSC
Skutečnost k 31.12.2019
% plnění rozpočtu 100,0

1 019,00 tis.
1 252,00 tis.
1 252,00 tis.

Zúčtování fondů
Fond odměn
PS k 1.1.2019
Zůstatek k 31.12.2019

200,00
200,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
PS k 1.1.2019
+ tvorba fondu

269 965,59
195 227,00

Čerpání fondu
Příspěvek na stravné zaměstnancům
Příspěvek na rekreace
Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport
Životní a pracovní výročí
Zlepšení pracovního prostředí
Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců
Zůstatek k 31.12.2019

30 170,00
40 690,00
41 107,00
5 920,00
8 312,00
2 380,00
336 613,59
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Investiční fond
PS k 1.1.2019
+ odpisy celkem
+ investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
+ investiční dotace ze státních fondů

614 959,04
235 808,00
109 505,00
45 571,00

Čerpání fondu
financování běžných oprav
PC pracoviště – projekt
projektová dokumentace – rekonstrukce odb.učeben, bezbariérový vstup
projektová dokumentace – dětské hřiště
projektová dokumentace – rekonstrukce sociálních zařízení
Zůstatek k 31.12.2019

89 867,00
45 571,00
82 885,00
48 700,00
109 505,00
629 315,04

Investiční fond byl tvořen odpisy (235 808,00 Kč). Byl čerpán ve výši 376 528,00 Kč na výměnu
termoregulačních ventilů, vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci odborných učeben a
bezbariérový vstup, dětské hřiště, rekonstrukci sociálních zařízení, pořízení PC pracoviště.
Rezervní fond z ostatních titulů
PS k 1.1.2019
+ tvorba z darů

22 953,91
205 070,00

čerpání fondu
Zůstatek k 31.12.2019

188 616,37
39 407,54

Rezervní fond z ostatních titulů – bylo účelově čerpáno 188 616,37 Kč na školní nábytek do školní
družiny, úhradu nákladů za účast na soutěžních akcích pro žáky, úhradu nákladů – projekt obědy pro
děti, úhradu nákladů na provoz. Rozdíl mezi fondem a účtem je ve výši daru obědy pro děti,
vyúčtování bude v lednu 2020.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
PS k 1.1.2019
+ tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření

140,90
434,74

čerpání fondu
Zůstatek k 31.12.2019

0,00
575,64

Fond je plně pokryt finančními prostředky.
Výnosy z pronájmu nemovitostí a nebytových prostor
- nemáme
Ostatní výnosy z činnosti
Upravený rozpočet:
Skutečnost:

0,00
50 862,00
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příjem za sběr papíru
příjem za kovový odpad
příjem za přeúčtování nákladů Gastro Zlín 1-6/2019
příjem za přeúčtování nákladů za stravování Gastro Zlín
přeúčtování nákladů za el. energii – anténa
přeúčtování nákladů za el. energii – veřejné osvětlení
příjem od žáků na školní materiál

c)

3 484,00
60,00
28 508,00
4 970,00
4 200,00
6 000,00
3 640,00

Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

Účtujeme na dohadné účty pasivní, na nichž zachycujeme měsíčně předpokládanou výši nákladů na
teplo a vodu a na konci roku náklady za měsíc prosinec, které nejsou vyfakturovány.
389 0100 zpracování mezd 12/2019
389 0320 teplo 1-12/2019
389 0330 voda 12/2019

6 292,00
210 376,25
4 626,00

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňkovou činnost nemáme.

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 za hlavní a
doplňkovou činnost
Dosažený hospodářský výsledek za hlavní činnost je 0,00 Kč.

Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
Mzdové prostředky byly vyčerpány beze zbytku, limit nebyl překročen.
Vyčerpané ostatní osobní náklady ve výši 22 500,00 Kč jsou prostředky z projektu UZ 33063
Vývoj průměrného platu za organizaci celkem 2018/2019
Vývoj skutečného čerpání mzdových prostředků 2018/2019:
Učitelé
Vychovatelé
Speciální pedagogové
Asistenti pedagogů
THP
Provozní pracovníci
Provozní a obchodní pracovníci
% nemocnosti: 42,847
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2019:
Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2019:

28
24,60
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119,66 %
119,58 %
142,67 %
153,08 %
115,82 %
136,92 %
111,46 %
166,80 %

% fluktuace TČP: 0,082

5. Vyhodnocení provedených oprav
Opravy hrazené z provozních prostředků byly naplánovány ve výši 19 000,00 Kč. Za opravy jsme
celkem vyčerpali 21 050,20,00 Kč. Všechny opravy byly provedeny z důvodu zajištění bezpečného a
bezproblémového provozu školy. Skutečné náklady za opravy oproti plánu oprav činí 110 %. Byla
provedena oprava pračky, myčky, oprava hasících přístrojů, dataprojektoru, výtahu, školních
lavic, vodovodního potrubí. Z prostředků investičního fondu byla provedena výměna
termoregulačních ventilů.

6. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
Fond odměn
PS k 1.1.2019
Zůstatek k 31.12.2019

200,00
200,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
PS k 1.1.2019
+ tvorba fondu

269 965,59
195 227,00

Čerpání fondu
Příspěvek na stravné zaměstnancům
Příspěvek na rekreace
Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport
Životní a pracovní výročí
Zlepšení pracovního prostředí
Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců
Zůstatek k 31.12.2019

30 170,00
40 690,00
41 107,00
5 920,00
8 312,00
2 380,00
336 613,59

Investiční fond
PS k 1.1.2019
+ odpisy celkem
+ investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
+ investiční dotace ze státních fondů

614 959,04
235 808,00
109 505,00
45 571,00

Čerpání fondu
financování běžných oprav
PC pracoviště – projekt
projektová dokumentace – rekonstrukce odb.učeben, bezbariérový vstup
projektová dokumentace – dětské hřiště
projektová dokumentace – rekonstrukce sociálních zařízení
Zůstatek k 31.12.2019

89 867,00
45 571,00
82 885,00
48 700,00
109 505,00
629 315,04
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Investiční fond byl tvořen odpisy (235 808,00 Kč). Byl čerpán ve výši 376 528,00 Kč na výměnu
termoregulačních ventilů, vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci odborných učeben a
bezbariérový vstup, dětské hřiště, rekonstrukci sociálních zařízení, pořízení PC pracoviště.
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond je plně pokryt finančními prostředky.
PS k 1.1.2019
+ tvorba z darů

22 953,91
205 070,00

čerpání fondu
Zůstatek k 31.12.2019

188 616,37
39 407,54

Rezervní fond z ostatních titulů – bylo účelově čerpáno 188 616,37 Kč na školní nábytek do školní
družiny, úhradu nákladů za účast na soutěžních akcích pro žáky, úhradu nákladů – projekt obědy pro
děti, úhradu nákladů na provoz. Rozdíl mezi fondem a účtem je ve výši daru obědy pro děti,
vyúčtování bude v lednu 2020.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
PS k 1.1.2019
+ tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření

140,90
434,74

čerpání fondu
Zůstatek k 31.12.2019

0,00
575,64

Fond je plně pokryt finančními prostředky.

7. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost
Stav finančních prostředků na účtech investičního fondu, fondu odměn a rezervního fondu ze
zlepšeného výsledku hospodaření je shodný se stavem na těchto fondech.
Rozdíl mezi bankovním účtem rezervního fondu z ostatních titulů a fondem je 13 420,00 Kč. Tato
částka je uhrazená záloha na obědy pro děti z poskytnutého daru, vyúčtování bude provedeno
v lednu 2020
Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a fondem FKSP činí 19 008,00 Kč.
Částka 2 000,00 Kč je výše poskytnutých půjček, částka 19 368,00 Kč příděl 2 % MP za 12/2019 a
2 360,00 Kč příspěvek na stravování za 12/2019. Půjčky jsou spláceny v řádných termínech.
Stanovený limit pokladní hotovosti máme stanoven na 30 000,00 Kč.
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2019 činí 10 570,00 Kč.

8. Stav pohledávek
K 31.12.2019 jsou zůstatky na účtu:

12

314
335

272 730,00 Kč zálohy na teplo, vodu, obědy pro děti
2 000,00 Kč částka půjček poskytnutých z FKSP

Žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky nemáme.
Zálohy na účtu 314 budou zúčtovány v lednu 2020.
Částka na účtu 335 je zaměstnanci pravidelně splácena v dohodnutých termínech.

9.

Stav závazků a jejich finanční krytí

Zůstatek na účtu
321
14 523,08 Kč - neproplacené faktury z roku 2019
331
741 040,00 Kč - mzdy zaměstnanců za 12/2019
336
298 327,00 Kč - odvody na sociální pojištění zaměstnanců za 12/2019
337
129 604,00 Kč - odvody na zdravotní pojištění zaměstnanců za 12/2019
342
119 825,00 Kč - daň zaměstnanců za 12/2019
378
6 756,00 Kč - exekuce pracovníka
389
221 294,25 Kč - dohadné účty pasivní
Nemáme žádný závazek po lhůtě splatnosti. Výše uvedené závazky budou zúčtovány v lednu 2020.
Finanční krytí je 100 %. Na účtu 389 jsou zaúčtovány náklady za zpracování mezd, vodu za prosinec,
náklady za teplo za rok 2019.

10. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
042

241 090,00 Kč náklady za projektovou dokumentaci na připravované investiční akce
(rekonstrukce odborných učeben + bezbariérový vstup, rekonstrukce
sociálních zařízení, dětské hřiště)

11. Stavy zásob, cenin
Stav cenin k 31.12.2019 je 152,00 Kč poštovní známky. Jiné zásoby jsme neměli.

12. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech
Na vybraných účtech 541,542, 543, 547, 548 a 557 je stav nulový.

13. Vyhodnocení projektů
Projekt OP VVV – PO3 – UZ 33063 – celkový rozpočet 285 tis.
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Z projektu jsme v roce 2019 čerpali finanční prostředky ve výši 119 303,17 Kč na vzdělávání
pedagogických pracovníků školy, učebnice, učební pomůcky pro žáky, knihy do učitelské knihovny,
metodické materiály, materiál pro výuku,. Zároveň jsme pořídili IPad, Apple Tv převodník.

14. Přehled investičních záměrů
Investiční záměry a požadavky nad 500 000,00 Kč jsme neměli.

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace
Na výuku tělesné výchovy si pronajímáme tělocvičny. Nájemné platíme dle skutečně využitých hodin.
Využíváme tělocvičny na Základní škole T. G. Masaryka, kde platíme 200,00 Kč za malou tělocvičnu a
230,00 Kč za velkou tělocvičnu za hodinu pronájmu. Tělocvičny jsme využívali jen za nepříznivého
počasí. Venkovní hřiště, cena pronájmu je 150,00 Kč za hodinu, jsme využili na celoškolní akce.

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
Dne 4.10.2019 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlín. Dílčí kontrola byla zaměřena na
plnění povinností stanovených v § 7, odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou
MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Při kontrole nebyly zjištěny závady. Nebyly uloženy odvody, pokuty, penále.

17. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

14

II. Odborná část dle požadavků odboru školství, mládeže a sportu
Neinvestiční náklady na žáka – tab. č. 20

Přímé náklady na žáka za rok 2019 jsou ve výši 239 921,05 což je nárůst o 47 966,32 Kč oproti roku
2018.
% nárůstu 2019/2018:
124,98
V roce 2019 nárůst tarifních složek mzdy
Provozní náklady na žáka za rok 2019 jsou ve výši 26 881,92, což je snížení o 948,17 Kč oproti
roku 2018.
% nárůstu 2019/2018:
96,59
Zvýšený počet žáků oproti roku 2018.

III. Účetní závěrka k 31. 12. 2019
1. Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2019 (celkové shrnutí)
- Zpracování a předání účetní závěrky:
o zpracování účetní závěrky proběhlo v souladu s aktuálně platnou legislativou a metodickými
pokyny zřizovatele. Byly dodrženy závazné analytiky a vybrané účetní postupy.
o předávání účetních výkazů do CSÚIS probíhalo v řádných termínech a bez závad.
o inventarizace na naší škole proběhla na základě pokynu k provedení inventarizace č.j.:
ZŠOT/944/2019 ze dne 25.10.2019. Členové inventarizační komise neshledali rozdíly. Ve
zpracování dokladové inventarizace nebyly shledány rozdíly.
- V daném účetním období byly zachyceny a proúčtovány všechny skutečnosti související s daným
účetními obdobím (za účelem zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví:
o jsou dodržovány účetní postupy, metody časového rozlišení nákladů a výnosů provádíme u
časopisů a update účetních programů, dohadné položky účtujeme každý měsíc u energií, v
prosinci dohadné položky nebyly, všechny náklady byly zaúčtovány přímo. Odpisování
dlouhodobého majetku probíhá v souladu s pravidly zřizovatele. Investiční transfer, technické
zhodnocení majetku jsme neměli.
o evidence a účtování o transferech probíhá v souladu s účetními postupy, prochází finanční
kontrolou. Do účetnictví jsou promítnuty všechny smlouvy.
o škola nemá žádné pohledávky po splatnosti ani žádné nedobytné pohledávky.
o proúčtování daňové povinnosti a zohlednění daňové úspory - v letošním roce máme
hospodářský výsledek 0,00 Kč.

2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení
 Nastavení vnitřního kontrolního systému PO
Vyjádření ředitelky:

- V organizaci v rámci vnitřního kontrolního systému průběžně provádíme finanční kontrolu dle
směrnice o finanční kontrole. Pro naši organizaci se nám jeví tato kontrola jako dostačující.
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 Inventarizace majetku PO
Vyjádření ředitelky:

- Inventarizace byla provedena na základě pokynu k inventarizaci č.j.: ZŠOT/944/2019 ze dne
21.10.2019. Inventarizace byla provedena v souladu se směrnicí o inventarizaci.
- Při inventarizaci a následném vzájemném odsouhlasení pohledávek a závazků nebyly zjištěny
rozdíly. Inventarizační komise spolupracovala s vedoucími jednotlivých sbírek a účetní školy.
Poctivě kontrolovala veškeré položky majetku.

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31. 12. 2019
Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31. 12. 2019
V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2019
ředitel příspěvkové organizace
doporučuje
schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2019
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 11.5.2020

V Otrokovicích dne 25.2.2020
------------------------------------------------Mgr. Pavlína Frdlíková
ředitelka
* nehodící se škrtněte
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B. Přílohy
(jednotlivé dokumenty jsou řazeny na konci zprávy o hospodaření a činnosti v následujícím
pořadí)

I. Zpráva o hospodaření
Tab. č. 1,1a,b Závazně stanovené ukazatele pro rok 2019 a finanční vypořádání dotací
Tab. č. 2a,b Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů v tis. Kč (vybrané položky
finanční rozvahy)
Tab. č. 3
Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností
Tab. č. 4
Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na příděly do fondů
Tab. č. 5
Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu
Tab. č. 6
Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií
Tab. č. 7
Přehled oprav a údržby
Tab. č. 8
Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31. 12. 2019
Tab. č. 9
Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31. 12. 2019
Tab. č. 10
Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31. 12. 2019
Tab. č.11
Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost. titulů (414) k 31. 12. 2019
Tab. č.12
Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2019
Tab. č.13
Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31. 12. 2019
Tab. č.14
Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31. 12. 2019
Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31. 12. 2019 + Přehled vyřazených
nedobytných pohledávek organizace k 31. 12. 2019
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019
Tab. č.16
Přehled závazků organizace ke dni 31. 12. 2019
Tab. č.18
Přehled o příjmech z pronájmů a přehled o výdajích na nájmy PO za rok 2019
Tab. č.19
Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2019
Tab. č.20
Neinvestiční náklady na žáka

II. Účetní závěrka k 31.12.2019
1) Účetní výkazy k 31. 12. 2019 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
a) Inventarizační zpráva

III. Stanovisko OŠMS za rok 2019
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