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„Učíme rádi. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství 
a soulad.“ 

A)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI K 31. 12. 2020 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: 

Název školy: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 
Adresa školy:  Zámecký okruh 29, 746 01 Opava 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 47813075 
Identifikátor právnické osoby: 600 017 265  
IZO školy: 108 035 743 
IZO školní jídelny – výdejny: 174 106 459  
Webové stránky: http://www.sgopava.cz 
E-mail: sekretariat@sgopava.cz  
Celková kapacita školy: 510 žáků 

NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE: 

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava  

DRUH A TYP ŠKOLY: 

Druh školy: gymnázium 
Typ školy: střední škola 
Studijní obor: 79-41-K/41, Gymnázium 

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY: 

Gymnázium Komenského 13, Zámecký okruh 29, Zámecký okruh 27 
Školní jídelna – výdejna Zámecký okruh 27 
Sportovní hala Zámecký okruh 6a 
   

ŘEDITELKA ŠKOLY:  

Jméno a příjmení: Ing. Milada Pazderníková 
e-mail: reditelka@sgopava.cz 

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY (ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU): 

Jméno a příjmení:  Mgr. Karel Kučera 
e-mail:  zastupce@sgopava.cz 

HLAVNÍ EKONOMKA ŠKOLY: 

Jméno a příjmení:  Martina Procházková 
e-mail:  hospodarka@sgopava.cz 

 

 

mailto:reditelka@sgopava.cz
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POČET ŽÁKŮ: 358 (stav k 30. 9. 2020) 

POČET ZAMĚSTNANCŮ:    47 (stav k 31. 12. 2020)  

    35 pedagogických 
    12 nepedagogických 

 

B)  VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ  

 
Slezské gymnázium, univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě a fakultní škola Právnické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je veřejnou státní školou, která poskytuje ve čtyřletém 
studijním cyklu úplné střední vzdělání. Jejím hlavním cílem je naplňovat vizi školy a vybavit žáky 
všeobecným rozhledem, a tím je připravit pro vysokoškolské studium všech směrů 
(ekonomických, technických, lékařských i společenskovědních). Vzdělávací program s názvem 
„V čase a prostoru se neztratíme“ vytváří prostor pro každého studenta, aby mohl nejen rozvíjet 
své silné stránky, ale zároveň se také stal úspěšným uchazečem o studium na zvolené vysoké 
škole.  
 
Gymnázium má velmi dobré zázemí a podmínky pro výuku, které stále vylepšujeme. Všechny 
učebny jsou v souladu s trendy moderní výuky vedeny a pojímány jako učebny odborné. Jsou 
postupně modernizovány a vybavovány především moderní digitální technikou a učebními 
pomůckami. Od roku 2016 má škola k dispozici novou sportovní halu vystavěnou zřizovatelem 
v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ číslo 
CZ.1.10/2.1.00/27.01469 z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-
2013. 
 
Škola aktivně získává pro zvýšení úrovně výuky prostředky z jiných zdrojů. Je zapojena do 
projektů, které jsou financovány z prostředků Evropské unie. Získala prostředky z programu 
Erasmus+ KA3 pro spolupráci se školou z Plymouth ve Velké Británii. Projekt se nazývá Dialougue 
between us, č. projektu 2018-3-CZ01-KA347-059820. Z programu Erasmus+ KA1 škola dokončila 
projekt na zahraniční vzdělávací mobility pedagogů SGO, č. projektu 2018-1-CZ01-KA101-047117 
a získala prostředky na nový projekt „Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském 
gymnáziu v Opavě“, č. projektu 2020-1-CZ01-KA101-077181. Zároveň pokračuje ve vlastním 
projektu EMISE, pro který získala finanční prostředky pro rok 2020 z Magistrátu města Opavy. 
V roce 2020 škola pokračovala v projektu Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava, 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014400, financováno z prostředků MŠMT – dotace Šablony pro 
střední školy II. Vzhledem k pandemické situaci, je složité v realizaci některých projektů 
pokračovat a proto škola u části projektů zažádala o jejich prodloužení. 
 

Podrobné vyhodnocení plnění úkolů bylo zpracováno ve Zprávě o činnosti za školní rok 
2019/2020. 
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C)  ROZBOR HOSPODAŘENÍ  

 
1. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 
Slezské gymnázium hospodařilo v roce 2020 nejen s prostředky přidělenými zřizovatelem v rámci 
normativů a závazných ukazatelů, ale také s účelově přidělenými prostředky 
a  mimorozpočtovými   zdroji.   V  případě  mimorozpočtových  zdrojů  se  jedná  především o 
příjmy z doplňkové činnosti. Zdrojem finančních prostředků byly i příjmy v rámci podaných 
projektů (projekt EMISE, Erasmus+ KA1, Erasmus+ KA3, Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na 
SGO Opava). 
 
Náklady celkem ................................................................................ Kč 34 059 041,27 
z toho: 
hlavní činnost .............................................................................................. Kč 33 457 511,61 
doplňková činnost ....................................................................................... Kč  601 529,66 

1.1 NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI 

Náklady hlavní činnosti celkem ........................................................... Kč 33 457 511,61 
z toho: 
1. spotřeba materiálu .................................................................................. Kč 488 082,53 
2. spotřeba energie...................................................................................... Kč  1 048 598,84 
3. opravy a udržování................................................................................... Kč 2 007 318,40 
4. cestovné ................................................................................................. Kč 33 664,80 
5. náklady na reprezentaci ........................................................................... Kč 202,00 
6. ostatní služby .......................................................................................... Kč 752 324,20 
7. mzdové náklady ....................................................................................... Kč 19 732 403,00 
8. zákonné soc. pojištění ............................................................................. Kč 6 570 953,00 
9. jiné sociální pojištění ............................................................................... Kč 75 292,00 
10. zákonné soc. náklady  ............................................................................ Kč 501 833,26 
11. jiné sociální náklady .............................................................................. Kč 6 039,00 
12. jiné daně a poplatky  .............................................................................. Kč 250,00 
13. ostatní náklady z činnosti ...................................................................... Kč 61 673,26 
14. odpisy dlouhodobého majetku ................................................................ Kč 1 203 466,29 
15. náklady z drobného dlouhodobého majetku ............................................ Kč 956 790,01 
16. kurzové ztráty  ....................................................................................... Kč 18 420,92 
17. ostatní finanční náklady  ........................................................................ Kč 3,59 
18. daň z příjmu  .......................................................................................... Kč 196,51 
 

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH DRUHŮ 
 

Spotřeba materiálu celkem ................................................................. Kč 488 082,53 
z toho: 
učební pomůcky (pomůcky pro biologii, chemii, TV) ...................................... Kč 57 832,92 
ostatní majetek (nábytek, nářadí, monitory, Apple pencily) ............................ Kč 188 794,42 
knihy, tiskoviny, materiál pro výuku .............................................................. Kč 30 788,12 
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materiál pro opravy...................................................................................... Kč 26 777,60 
kancelářský materiál, tonery, papíry ............................................................. Kč 56 178,35 
čisticí prostředky a materiál ......................................................................... Kč 67 645,53 
materiál pro propagaci a projekty  ................................................................ Kč 9 138,51 
ostatní materiál ........................................................................................... Kč 50 927,08 
 
V rámci zlepšení prostředí a podmínek pro výuku byly zakoupeny učební pomůcky a materiál pro 
výuku (míče, pomůcky pro cvičení jógy, podložky na cvičení pro TV, pomůcky do chemické 
laboratoře, modely atomů). V roce 2020 škola nově zřídila další jazykovou učebnu a vybavila ji 
nábytkem, zároveň začala vybavovat učebnu nové generace, dále škola pořídila nábytek do šaten, 
kabinetů, obaly na iPady, nářadí, monitory pro počítačovou třídu.   
 

  
Graf 1 Vývoj spotřeby materiálu v tis. Kč 

 

Spotřeba energie celkem .................................................................... Kč 1 048 598,84 
z toho: 
vodné, stočné  ............................................................................................. Kč 62 319,13 
plyn  ............................................................................................................ Kč 456 628,70 
elektrická energie  ....................................................................................... Kč 385 942,91 
teplo  .......................................................................................................... Kč 143 708,10 
 
Snížení spotřeby energií souvisí s uzavřením škol během školního roku z důvodu opatření vlády 
souvisejících s pandemií. 
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Graf 2 Vývoj nákladů na energie v tis. Kč 

 
Opravy a udržování celkem ................................................................. Kč 2 007 318,40 
z toho: 
oprava střechy  ............................................................................................ Kč 1 503 346,24 
oprava přístřešku nad balkónem  ................................................................. Kč 155 717,88 
oprava vstupu  ............................................................................................. Kč 79 134,00 
oprava kotelny  ............................................................................................ Kč 37 613,09 
opravy budovy haly (vzduchotechnika, sprchy, výtah) .................................... Kč 56 852,75 
opravy budov školy (malování, elektro, schody, toalety) ................................ Kč 99 876,64 
opravy PC  ................................................................................................... Kč 4 046,00 
opravy a údržba přístrojů a ostatního majetku .............................................. Kč 15 797,80 
ořez a kácení stromů ................................................................................... Kč 54 934,00 
 

Nejvyšší položku oprav tvořila v roce 2020 oprava havarijního stavu dvou střech po zatečení. 
V hale byly největší prostředky vynaloženy na opravu sprch a vzduchotechniky. 
 
V době prázdnin byla provedena oprava vstupu pro žáky a přístřešku nad balkónem v 2. NP. 
Zajistili jsme vymalování některých tříd. Dochází k častým poruchám a výpadkům zastaralé 
elektrické sítě, je připravena její kompletní rekonstrukce v roce 2021. Vzhledem ke končící 
životnosti plynových kotlů dochází k poruchám topení, pro rok 2021 je připravena kompletní 
výměna kotlů.  
 
Poruchám a případným škodám předcházíme prováděním pravidelné údržby svěřeného majetku, 
případně okamžitým odstraněním poruch a závad zjištěných revizními techniky při pravidelných 
prohlídkách a revizích.  
 
Celkové náklady na opravy byly o vyšší než v roce 2019. 
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Cestovné celkem ............................................................................... Kč 33 664,80 
z toho: 
cestovné tuzemské – vzdělávání pedagogů .................................................. Kč 8 217,00 
cestovné tuzemské – ostatní ....................................................................... Kč 39 385,00 
vyplacené náhrady za maturity  .................................................................... Kč  1 392,00 
cestovné zahraniční – ostatní  ..................................................................... Kč -15 329,20 
 
Převážnou část nákladů na tuzemské cestovné tvoří náhrady cestovních výdajů pedagogů při 
odborných exkurzích žáků a při seminářích či jiných školeních. Zahraniční cestovné v roce 2020 
je v záporných hodnotách, protože jsme museli zrušit objednanou cestu v rámci projektu Erasmus 
K3 do Plymouth v Anglii. Z důvodu pandemie byla převážná část seminářů zrušena nebo vedena 
on-line a tím se podstatně snížily náklady na služební cesty oproti dřívějším letem. 
 

Náklady na reprezentaci celkem .......................................................... Kč  202,00 
z toho: 
občerstvení a ostatní náklady na reprezentaci školy ..................................... Kč 202,00 
 
Náklady na reprezentaci se vztahují především k akcím a projektům školy a jsou hrazeny z 
vlastních výnosů a darů. 
 

Ostatní služby celkem ........................................................................ Kč 752 324,20 
z toho: 
poštovní služby ........................................................................................... Kč 28 491,00 
internet a telefonní poplatky ........................................................................ Kč 23 484,65 
nájemné ...................................................................................................... Kč 34 875,19 
přepravné osob (projekt Erasmus)  ............................................................... Kč -40 877,97 
revize a odborné prohlídky ........................................................................... Kč 91 643,23 
nákup software, služby k programům ........................................................... Kč 189 270,15 
odvoz odpadu ............................................................................................. Kč 59 815,92 
služby zpracování mezd............................................................................... Kč 67 904,57 
poradenské služby ....................................................................................... Kč 19 959,00 
srážková voda ............................................................................................. Kč 101 217,36 
kopírování, tiskové, propagační, foto, video, autorská práva .......................... Kč  25 888,41 
ostatní služby pro žáky (plavání, kurzy, výuka rodilým mluvčím) .................... Kč  81 300,00 
ostatní služby (provozní, mentoring, služby banky) ....................................... Kč 65 949,69 
 
Nejvyšší položku služeb tvořily náklady na SW služby a nákup drobného SW do 7000 Kč. Každým 
rokem se navyšuje paušální platba za srážkovou vodu. Významnou položku tvoří i platby za revize 
a odborné prohlídky. 
 

Mzdové náklady celkem ..................................................................... Kč 19 732 403,00 
z toho: 
mzdové náklady pedagogických zaměstnanců z přímé dotace  ..................... Kč 16 561 963,00 
mzdové náklady nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace  .................. Kč 2 678 544,00 
mzdové náklady rozvojový program Excelence SŠ UZ 33038  ........................ Kč 19 091,00 
OON pedagogických zaměstnanců z přímé dotace  ....................................... Kč 21 220,00 
OON nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace  ................................... Kč 48 780,00 
mzdové náklady z dotace zřizovatele Fama+ ................................................ Kč 25 000,00 
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mzdové náklady projekt Osobnostní rozvoj učitelů UZ 33063 ........................ Kč 123 736,00 
mzdové náklady projekt Erasmus K1 ............................................................ Kč 7 680,00 
OON k projektu Psaní všemi deseti z dotace zřizovatele  .............................. Kč 3 500,00 
OON k projektu Erasmus+ KA1  .................................................................... Kč 1 250,00 
OON k projektu Erasmus+ KA3  .................................................................... Kč 28 200,00 
OON projekt Osobnostní rozvoj učitelů UZ 33063 .......................................... Kč 87 810,00 
dávky NP pedagogové  ................................................................................ Kč 56 934,00 
dávky NP nepedagogové  ............................................................................. Kč 68 695,00 
 

Zákonné sociální pojištění celkem ....................................................... Kč 6 570 953,00 
z toho: 
sociální pojištění  ........................................................................................ Kč 4 819 933,00 
zdravotní pojištění  ...................................................................................... Kč 1 751 020,00 
 

Jiné sociální pojištění - Kooperativa .................................................... Kč 75 292,00 
 

Zákonné sociální náklady celkem ........................................................ Kč 501 833,26 
z toho: 
příděl do FKSP ............................................................................................. Kč 390 832,86 
příspěvek na obědy zaměstnanců  ................................................................ Kč 10 414,55 
vstupní lékařské prohlídky ........................................................................... Kč  2 450,00 
ostatní lékařské prohlídky  ........................................................................... Kč  1 050,00 
ochranné pracovní oděvy  ............................................................................ Kč  6 354,43 
respirátory  .................................................................................................. Kč  23 527,42 
semináře DVPP  .......................................................................................... Kč  38 680,00 
ostatní semináře  ........................................................................................ Kč  26 870,00 
semináře BOZP a PO  .................................................................................. Kč  1 654,00 
 

ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP 

V roce 2020 bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem Kč 11 500,00 
Veškerá účast pedagogických pracovníků na seminářích je v souladu s plánem vzdělávání, plně 
zohledňuje plán rozvoje školy a napomáhá tak odbornému a pedagogickému růstu učitelů.  
 

Jiné sociální náklady celkem .............................................................. Kč 6 039,00 
z toho: 
osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance  ............................................... Kč 6 039,00 
 
Jiné daně a poplatky  ......................................................................... Kč 250,00 
z toho: 
správní poplatky bez kolků  .......................................................................... Kč 250,00 
 

Ostatní náklady z činnosti celkem ........................................................ Kč 61 673,26 
z toho: 
technické zhodnocení majetku  .................................................................... Kč 27 344,26 
pojištění majetku  ........................................................................................ Kč 468,00 
náhrady členům maturitních komisí .............................................................. Kč 17 420,00 
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS ............................. Kč 16 441,00 
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Odpisy DHM a DNM ........................................................................... Kč 1 203 466,29 
z toho: 
odpisy DHM ................................................................................................ Kč 609 709,35 
odpisy DNM ................................................................................................ Kč 439,10 
odpisy DNM z investičního transferu ............................................................ Kč 2 488,80 
odpisy DHM z investičního transferu ............................................................ Kč 590 829,04 
 

Odpisy dlouhodobého majetku v roce 2020 byly plně finančně pokryty. Škola účtuje část odpisu 
DNM a DHM jako rozpouštění investičního transferu 672. Týkají se softwarového vybavení 
jazykové učebny, budovy a vybavení nové sportovní haly, vybavení přírodovědných učeben. 
 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku ........................................... Kč 956 790,01 
z toho: 
drobný dlouhodobý hmotný majetek ............................................................. Kč 956 790,01 
 
Zakoupení iPadů, notebooků, počítačů, dataprojektorů, pomůcek PASCO, běžek, vybavení dvou 
tříd nábytkem, keramické tabule, nábytek do kabinetů, stojany na dezinfekci. 
 

Ostatní finanční náklady a kurzové ztráty celkem ................................... Kč 18 424,51 
z toho: 
ostatní finanční náklady – haléřové vyrovnání .............................................. Kč 3,59 
kurzové ztráty .............................................................................................. Kč 18 424,51 
 

Daň z příjmu ..................................................................................... Kč 196,51 
z toho: 
srážková daň z úroků  .................................................................................. Kč 196,51 
 

1.2 VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 

Výnosy celkem ................................................................................. Kč 34 161 080,49 
z toho: 
hlavní činnost .............................................................................................. Kč 33 456 780,07 
doplňková činnost ....................................................................................... Kč 704 300,42 
 

Výnosy z hlavní činnosti bez dotací celkem ........................................... Kč 150 599,44 
z toho: 
tržby z prodeje služeb .................................................................................. Kč 38 370,00 
zúčtování fondů........................................................................................... Kč 39 831,60 
ostatní výnosy z činnosti ............................................................................. Kč 64 975,70 
úroky  ....................................................................................................... Kč 1 034,23 
kurzové zisky .............................................................................................. Kč 6 383,24 
ostatní finanční výnosy ................................................................................ Kč 4,67 
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ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH VÝNOSOVÝCH DRUHŮ 

 
Tržby z prodeje služeb celkem ............................................................ Kč 38 370,00 
z toho: 
ztracené čipy ............................................................................................... Kč 800,00 
ISIC karty .................................................................................................... Kč 37 570,00 
 
Zúčtování fondů celkem ..................................................................... Kč 39 831,60 
z toho: 
rezervní fond – použití darů ......................................................................... Kč 10 066,92 
rezervní fond – ostatní použití ..................................................................... Kč 29 764,68 
 
Ostatní výnosy z činnosti celkem ......................................................... Kč 64 975,70 
z toho: 
věcné dary  .................................................................................................. Kč 63 645,70 
opisy vysvědčení ......................................................................................... Kč  330,00 
ostatní náhrady za škody ............................................................................. Kč 1 000,00 
 
Úroky, kurzové zisky, ostatní finanční výnosy ........................................ Kč 7 422,14 
z toho: 
úroky z účtů hlavní činnosti .......................................................................... Kč 1 034,23 
kurzové zisky .............................................................................................. Kč 6 383,24 
ostatní finanční výnosy ................................................................................ Kč 4,67 
 

1.3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost (zisk) ....................................... Kč 102 770,76 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (ztráta) ............................................. Kč - 731,54 
Hospodářský výsledek celkem (zisk) ....................................................... Kč 102 039,22 
 
Hospodářský výsledek je finančně krytý. Je tvořen ziskem v doplňkové činnosti, který pokrývá 
ztrátu v hlavní činnosti. 
 
Škola navrhuje po schválení zřizovatelem rozdělit hospodářský výsledek takto: 
příděl do rezervního fondu ............................................................................. Kč 102 039,22 
příděl do fondu odměn ................................................................................... Kč 0,00 
 
Škola potřebuje doplnit finanční prostředky do rezervního fondu z důvodu převodu podstatné 
části tohoto fondu  v roce 2021 do investic na pokrytí výstavby nové opěrné zdi a úprav ve školním 
dvoře. 
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2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ 

2.1 DOTACE Z ROZPOČTU MŠMT 

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33353 

Přímé náklady na vzdělávání ............................................................... Kč  26 487 967,00 
prostředky na platy ...................................................................................... Kč  19 240 507,00 
OON  ........................................................................................................... Kč  70 000,00 
zákonné odvody .......................................................................................... Kč  6 526 871,00 
FKSP ........................................................................................................... Kč  384 811,00 
přímý ONIV .................................................................................................. Kč 265 778,00 
 
Dotace MŠMT byla zcela vyčerpána. Byla použita na mzdy zaměstnanců a výplatu odměn za 
dohody. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního a sociálního 
pojištění ke mzdám, příděl do FKSP a náhrady za dobu pracovní neschopnosti. Nevyčerpané 
prostředky poskytnuté na zákonné odvody byly použity především pro nákup učebních pomůcek 
(iPady, pomůcky do TV). Z přímých ONIV byly hrazeny také náklady na další vzdělávání pedagogů, 
odměny předsedům maturitních komisí, cestovné a osobní ochranné oděvy pro zaměstnance. 

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33038 
 
Rozvojový program „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků  
v soutěžích v roce 2018/2019“  ........................................................... Kč  25 925,00 
prostředky na platy ...................................................................................... Kč  19 091,00 
zákonné odvody .......................................................................................... Kč  6 452,00 
FKSP ........................................................................................................... Kč  382,00 
 
Dotace na rozvojový program Excelence středních škol byla použita na odměny zaměstnancům 
podílejících se na přípravě žáků, kteří uspěli ve vyšších kolech přírodovědných a jazykových 
soutěží.  

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33063 
 
Dotace na realizaci projektu „Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava“  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014400   
 
poskytnuto v roce 2019 ............................................................................... Kč 851 875,00 
čerpáno v roce 2019 .................................................................................... Kč 277 151,94 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 286 381,72 
 
 
Realizace projektu je naplánována v letech 2019-2021. Celková výše dotace na projekt z MŠMT 
je Kč 851.875,-. V roce 2020 byla použita částka ve výši Kč 286.381,72. Škola zajistila odborníky 
do výuky a činnost externího mentora. Zároveň vyučující zvyšují své dovednosti a používají nové 
metody výuky (tandemová výuka, doučování, vedení klubů, projektový den). Finanční prostředky 
jsou použity na odměny zaměstnancům ke mzdám a odměny za dohody. 
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2.2 DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE – MSK 
 
dotace na provozní náklady (UZ001) ..................................................... Kč 3 644 000,00 
Provozní dotace byla zcela vyčerpána.  Z uvedených zdrojů škola přednostně hradila náklady 
na energie, materiál, opravy, služby, vybavení školy.  
 
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (UZ205) ......................... Kč 570 000,00 
 
účelové prostředky na podporu rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou 
hmatovou metodou z roku 2019 (UZ144) 
poskytnuto  ................................................................................................. Kč 29 500,00 
čerpáno v roce 2019 .................................................................................... Kč 16 000,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 3 500,00 
vráceno zpět ............................................................................................... Kč 10 000,00 
Z dotace byly zakoupeny licence programu ZAV pro žáky a hrazeny odměny lektora. 
 

účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých 
mluvčích ve školním roce 2020/2021 (UZ137) 
poskytnuto  ................................................................................................. Kč 180 000,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 77 400,00 
zůstatek pro rok 2021 .................................................................................. Kč 102 600,00 
Z dotace je hrazena faktura agentuře za činnost lektora. 
 

účelové prostředky na zapojení do programu DofE z roku 2019 (UZ145) 
poskytnuto v roce 2019 ............................................................................... Kč 15 000,00 
čerpáno v roce 2019 .................................................................................... Kč 9 208,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 5 792,00 
   

účelové prostředky na zapojení do programu DofE (UZ145) 
poskytnuto v roce 2020 ............................................................................... Kč 15 000,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 9 706,00 
zůstatek pro rok 2021 .................................................................................. Kč 5 294,00 
Prostředky jsou použity na úhradu poplatku za zapojení do programu, nákup vybavení pro 
expedice, úhradu cestovného pedagogického doprovodu. 
 

účelové prostředky na zlepšení podmínek práce s talenty z roku 2019 (UZ146) 
poskytnuto v roce 2019 ............................................................................... Kč 11 400,00 
čerpáno v roce 2019 .................................................................................... Kč 8 932,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 2 468,00 
Prostředky byly využity na nákup mikroskopů a součástek k robotům Arduino.  
 

účelové prostředky na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení v rámci akce 
„Modernizace ICT…..“ (UZ206) 
poskytnuto  ................................................................................................. Kč 60 000,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 60 000,00 
zůstatek pro rok 2021 .................................................................................. Kč 0,00 
Z dotace byly zakoupeny notebooky. 
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účelové prostředky na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce 
„Modernizace ICT…..“ (UZ206) 
poskytnuto  ................................................................................................. Kč 30 000,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 0,00 
zůstatek pro rok 2021 .................................................................................. Kč 30 000,00 
 
účelové prostředky na realizaci akce „Oprava střechy“ (UZ 206) 
poskytnuto  ................................................................................................. Kč 1 500 000,00 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 1 500 000,00 
zůstatek pro rok 2021 .................................................................................. Kč 0,00 
 

Rozpuštění investičního transferu   

Software pořízený z projektu MSK na vybudování jazykové učebny  
rozpuštění investičního transferu ................................................................. Kč 2 488,80 
Budova sportovní haly a vybavení pořízené z projektu MSK  
rozpuštění investičního transferu ................................................................. Kč 583 149,24 
Technické zhodnocení budovy Komenského 13 a vybavení pořízené z projektu MSK  
na přírodovědné učebny - rozpuštění investičního transferu .......................... Kč 7 679,80 
 

2.3 DOTACE NA NEINVESTIČNÍ PROJEKTY Z JINÝCH ZDROJŮ 
 
Magistrát města Opava 
 
Projekt EMISE ................................................................................... Kč  40 000,00 
Z dotace byly hrazeny náklady na realizaci projektu EMISE – Vzdělávání a osvěta, související 
především s aktivitami pořádanými pro základní školy v (přírodovědné, fyzikální a chemické dny). 
Dále je z těchto prostředků financováno další pokračování projektu týkající se znečišťování 
ovzduší a nově i světelného smogu. Gymnázium tyto aktivity dofinancovalo částkou Kč 29.879,84 
z vlastních prostředků.  
 

Projekt HELP P3 ............................................................................... Kč  20 000,00 
Z dotace byly hrazeny náklady na přípravu přednášek o poruchách příjmu potravy. Výroba 
interaktivních potravinových pyramid, výroba pomůcek ukazujících množství cukru v nápojích, 
tisk brožur a pracovních listů. Gymnázium tyto aktivity dofinancovalo částkou Kč 8.613,61.  
 

Dům zahraniční spolupráce – projekty ERASMUS+ 
 
ERASMUS+ KA1 - Projekt Inovace a internacionalizace Slezského gymnázia 
2018-1-CZ01-KA101-047117 
celková výše dotace (16.621,00 EUR) ........................................................... Kč 424 093,79 
 

poskytnuto v roce 2018 – 1. záloha .............................................................. Kč 335 833,29 
poskytnuto v roce 2020 – doplatek .............................................................. Kč 90 260,50 
čerpáno v roce 2018 .................................................................................... Kč 355,96 
čerpáno v roce 2019 .................................................................................... Kč 419 135,15 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 11 679,60 
Finanční prostředky byly čerpány pro zahraniční vzdělávací akce pedagogů. 
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ERASMUS+ KA3 - Projekt Dialogue between us 
2018-3-CZ01-KA347-059820 
celková výše dotace (28.715,00 EUR) ........................................................... Kč 737 401,20 
 
poskytnuto v roce 2019 – 1. záloha .............................................................. Kč 571 649,03 
převedeno partnerské škole v Plymouth ....................................................... Kč 292 525,48 
čerpáno v roce 2019 .................................................................................... Kč 161 503,47 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč -26 502,53 
 
V roce 2020 byla plánována vzájemná návštěva partnerských škol, která z důvodu pandemických 
opatření musela být zrušena. Škola podala žádost o prodloužení termínu realizace projektu.  
 

ERASMUS+ KA1 – Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě 
2020-1-CZ01-KA101-077181 
celková výše dotace (27.498,00 EUR) ........................................................... Kč 717 422,82 
 

poskytnuto v roce 2020 – 1. záloha .............................................................. Kč 561 751,14 
čerpáno v roce 2020 .................................................................................... Kč 0,00 
 

 

3. MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT  

 
Mzdové náklady hlavní činnosti celkem ................................................. Kč 19 416 014,00 
z toho: 
platy z MŠMT UZ33353 ................................................................................ Kč 19 240 507,00 
platy z MŠMT rozvojový program UZ33038 ................................................... Kč 19 091,00 
platy z MŠMT projekt Osobnostní rozvoj učitelů na SGO UZ33063 ................. Kč 123 736,00 
platy z rozpočtu zřizovatele MSK UZ00001 ................................................... Kč 25 000,00 
platy z projektu Erasmus K1  ........................................................................ Kč 7 680,00 
 
Mzdové náklady doplňkové činnosti celkem ........................................... Kč 276 954,00 
 
Průměrný plat pedagogického zaměstnance................................................. Kč 48 559,00  
Průměrný plat nepedagogického zaměstnance ............................................. Kč 22 368,00 
 

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců ........................................................... 28,6544 
Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců ........................................................ 11,0861 
Přepočtený počet zaměstnanců celkem ...................................................  ........... 39,7405 
 
Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z MŠMT ..................................................... 38,6614 
Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z doplňkové činnosti ..................................... 1,0791 
 
Závazný ukazatel limitu pracovníků ze státního rozpočtu 38,10 byl překročen z důvodu zástupů 
za pracovní neschopnosti. 
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Graf 3 Vývoj platů zaměstnanců v Kč 

 

Prostředky na OON hlavní činnosti ....................................................... Kč 190 760,00 
z toho: 
OON z MŠMT UZ33353 ................................................................................ Kč 70 000,00 
OON z MŠMT UZ33063 projekt Osobnostní rozvoj učitelů na SGO ................. Kč 87 810,00 
OON k projektu Psaní všemi deseti z dotace zřizovatele  .............................. Kč 3 500,00 
OON k projektu Erasmus+ KA3  .................................................................... Kč 29 450,00 
 

Prostředky na OON doplňkové činnosti ................................................. Kč 94 400,00 
 
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ......................................... Kč 125 629,00 
náhrady NP pedagogové  ............................................................................. Kč 56 934,00 
náhrady NP nepedagogové .......................................................................... Kč 68 695,00 
 
Přidělený limit mzdových prostředků byl v plné výši vyčerpán. Vyčleněná část na OPPP byla 
dostačující.  
 

PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH 

Zahraniční cestovné celkem ............................................................... Kč -15 329,20 
z toho: 
cestovné zahraniční v projektu Erasmus+ KA3  ............................................. Kč -15 329,20 
 
Zrušená návštěva partnerské školy v Plymouth, vrácení již zakoupených letenek a jízdenek. 
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4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ 

Nižších nákladů oproti předpokladu v plánu hospodaření škola dosáhla u energií, materiálu, 
služeb a cestovného. Veškeré toto snížení souviselo s uzavřením školy a sportovní haly vládou 
z důvodu pandemie. Z téhož důvodu byly zrušeny veškeré exkurze, pobyty, semináře, což omezilo 
služební cesty na minimum. 
 
Vyšší náklady než v plánu byly u oprav, nákladů na DDHM a finančních nákladů. Do nákladů na 
DDHM jsme přesunuli ušetřené prostředky za materiál, energie a cestovné a využili je k vybavení 
dalších dvou tříd, které uvolnila v roce 2019 Základní škola Nový svět. Náklady na opravy zvýšila 
nečekaná havárie způsobená zatečením vody střechami při dešti. Neplánovaně musely být 
urychleně opraveny dvě střechy na budovách. Finanční náklady ovlivňují kurzové ztráty v rámci 
realizace projektů Erasmus, které nelze předem odhadnout. 
 
Výnosy byly nižší než plán u prodeje služeb, pronájmů a čerpání fondů. Uzavření haly srazilo 
výnosy z pronájmů a služeb souvisejících s pronájmem o více než třetinu oproti plánu. Z fondů 
škole vůbec nevyužila fond odměn a čerpání rezervního fondu bylo nižší z důvodu omezení 
realizace některých plánovaných aktivit projektů. 
 
Vyšší výnosy z transferů korespondovaly se schválenými dotacemi. Zvýšení ostatních výnosů 
ovlivnilo přijetí ochranných pomůcek a dezinfekce pro školu od zřizovatele a z MŠMT. Finanční 
výnosy ovlivňují kurzové zisky v rámci realizace projektů Erasmus, které nelze předem odhadnout. 
 

 
Obrázek 1 – jazyková učebna 
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5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 

 
INFORMACE O MAJETKU SVĚŘENÉM K HOSPODAŘENÍ  
 
Slezské gymnázium má k 31. 12. 2020 ve své správě 5 budov: 
Komenského 13 (č. p. 880 na parcele č. 926/1)  ........................................... Kč 19 308 977,91 
součástí této budovy je i stavba bez čísla popisného na parcele 926/2 
Zámecký okruh 29 (č. p. 848 na parcele č. 927)  ........................................... Kč 5 128 490,35 
Zámecký okruh 27 (č. p. 879 na parcele č. 929)  ........................................... Kč 3 627 953,44 
Zámecký okruh 6 (č. p. 461 na parcele č. 6/11,6/13,6/15,6/22)  .................... Kč 9 000 000,00 
Zámecký okruh 6a (č. p. 475 na parcele č. 6/19,6/20,6/21)  .......................... Kč 60 717 672,61 
 
Zároveň s budovou nové sportovní haly byly Slezskému gymnáziu svěřeny Radou kraje do užívání 
tyto související stavby: 
Komunikace a chodníky  .............................................................................. Kč 2 052 997,86 
Přípojka plynu  ............................................................................................ Kč  7 058,78 
Přípojka vody .............................................................................................. Kč  104 280,55 
Přípojka kanalizace  .................................................................................... Kč  634 101,27 
Přípojka teplovodu  ...................................................................................... Kč  469 513,51 
Přípojka elektrické energie  .......................................................................... Kč  125 000,00 
 
Pozemky (parcely č. 926/1, 926/2, 927, 928, 
929, 930/3, 931, 6/2, 6/11, 6/13, 6/15, 6/17, 6/19, 6/22, 6/23)  ..................... Kč 4 568 138,00 
 
INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ MAJETKU  
 
V roce 2020 začala škola s výstavbou nové opěrné zdi ve dvoře, která byla již v havarijním stavu 
a hrozil její pád. Zeď byla narušena kořenovým systémem stromu, který se nakláněl 
a z bezpečnostních důvodů byl pokácen. Zároveň bylo při průzkumné sondě zjištěno, že základy 
opěrné zdi nebyly správně provedeny a neplnily svou funkci. Její dokončení a další terénní úpravy 
budou z finančních důvodů provedeny až v roce 2021.  
  

Technická zhodnocení budov prováděná v roce 2020 nepřekročila částku Kč 40 000,--, tudíž 
nedošlo k navýšení jejich pořizovací ceny. 
 

Nejvyšší nákladovou položkou byla v roce 2020 oprava havarijního stavu střechy, kdy při 
přívalových deštích voda zatekla do třídy, kabinetů a posilovny. Oprava byla financována 
z prostředků zřizovatele. 
                                             

V rámci hospodárného nakládání s majetkem je prováděna jeho pravidelná údržba, včetně všech 
školních pomůcek. Kromě běžné drobné údržby, která zajišťuje bezproblémový chod školy, byla 
v roce 2020 provedena řada oprav v rámci dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů. 
Úhrada byla financována z provozních prostředků. Největší položkou byla oprava vstupu, stříšky 
nad balkónem, schodů, dále opravy topení, vzduchotechniky, osvětlení, elektrické sítě.  
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Obrázek 2 – oprava střechy 

                                                                      

 
Obrázek 3 – oprava střechy 
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INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU  
Nemovitý majetek svěřený do správy naší školy je pojištěn v požadovaném rozsahu pojišťovací 
společností SATUM CZECH vybranou zřizovatelem - Moravskoslezským krajem. V roce 2020 
škola neuplatňovala u pojišťovny žádnou náhradu škody. Policie vypátrala pachatele poškození 
vstupních dveří školy z roku 2019 a ten uhradil škole část nákladů na opravu, kterou nehradila 
pojišťovna.  
 

INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU  
 
Na základě směrnice a plánu inventur 2020 ze dne 25. 11. 2020 byla provedena řádná periodická 
inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku (bankovních účtů, 
pokladny), pohledávek, závazků, k datu 31. 12. 2020, tj. k datu roční uzávěrky. Fyzická 
inventarizace proběhla v termínu 1. 12. 2020 – 31. 12. 2020. Dokladová inventarizace byla 
provedena v termínu 1. 12. 2020 – 20. 1. 2021. Inventarizace byla provedena v souladu 
s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí školy o inventarizaci č. j. 
SGO/00842/2018 ze dne 31. 10. 2018. Pro rok 2020 bylo ustanoveno 6 inventarizačních komisí. 
Inventarizační zápis a inventurní soupisy jednotlivých komisí jsou uloženy u ekonomky školy. 
Inventarizací byl zjištěn soulad mezi skutečným a účetním stavem. Fyzická inventura proběhla 
bez organizačních závad. Stavy dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného 
majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob a finančního majetku 
souhlasí s inventurními soupisy správců sbírek a operativní evidencí u ekonomky školy.  
 

Veškerý rozbitý, zničený a neopravitelný majetek byl vyřazen na základě návrhů a posudků 
v průběhu fyzické inventarizace.  
 
Péče o učební pomůcky je zajištěna vedením jednotlivých sbírek pomůcek odbornými učiteli. 
Evidence majetku je vedena v elektronické podobě v programu Gordic a na inventárních kartách. 
 
HODNOTA MAJETKU 
 
Stav majetku k 31. 12. 2020 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace 
013 software  .............................................................................................. Kč 0,00 
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek................................................... Kč 211 359,27 
021 budovy a stavby  ................................................................................... Kč  101 176 046,28 
022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ................................... Kč 2 750 688,95 
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ...................................................... Kč 14 589 328,14 
031 pozemky ............................................................................................... Kč 4 568 138,00 
 
HODNOTA FINANČNÍHO MAJETKU  
 
Stav finančního majetku k 31. 12. 2020 dle hlavní účetní knihy a výpisů z účtů 
241 0010 běžný účet školy ........................................................................... Kč  32 016,82 
241 0110 spořící běžný účet školy ............................................................... Kč  3 862 369,71 
241 0411 účet fondu odměn  ....................................................................... Kč  374 375,00 
241 0413 účet rezervního fondu  .................................................................. Kč  762 836,32 
241 0414 účet rezervního fondu  .................................................................. Kč  141 576,41 
241 0416 účet investičního fondu ................................................................ Kč 33 893,97 
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241 0091 běžný účet projektu Erasmus+ KA1 ............................................... Kč  0,00 
241 0093 běžný účet projektu Erasmus+ KA3 ............................................... Kč  144 544,58 
241 0095 běžný účet projektu Erasmus+ KA1 ............................................... Kč  577 897,97 
243 0010 účet FKSP .................................................................................... Kč 380 471,10 
261 0110 pokladní hotovost  ........................................................................ Kč 18 197,00 
261 0810 pokladní hotovost – valutová pokladna EUR (1,61 EUR) ................. Kč 42,25 
 
HODNOTA MAJETKU V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI 
 
Stav majetku k 31. 12. 2020 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace 
901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ............................................ Kč 267 243,10 
902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ................................................ Kč 5 301 571,84 
 
HMOTNÉ DOHODY A ODPOVĚDNOSTI OSOB 
 
Osoby odpovídající za stav majetku a učebních pomůcek jsou pověřeny předávacím protokolem. 
Osoby odpovídající za pohyb peněžních prostředků v hotovosti a za používání platebních karet 
jsou pověřeny hmotnou odpovědností. 
 

INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU  
 
Slezské gymnázium pronajímalo v roce 2020 sportovní halu, gymnastický sál, tělocvičnu, 
místnost určenou pro bufet a učebny. Všechny smlouvy byly uzavřeny pouze na dobu určitou 
a nepřesahují dobu 1 roku.  
Sportovní hala, gymnastický sál a tělocvična byly pronajímány pouze pro sportovní a tělovýchovné 
účely. Smlouva na pronájem místnosti pro bufet byla uzavřena s paní Danielou Pioskovou.  
 

6. DOPLŇKOVÁ ČINNOST  
 
Doplňková činnost byla na Slezském gymnáziu v roce 2020 realizována v souladu se zřizovací 
listinou. Doplňková činnost je nejvýznamnějším zdrojem příjmů z vlastní činnosti. Zisk z ní je 
zdrojem financování a dalšího rozvoje školy pro příští období. Bývá využit především pro podporu 
projektů a nákup vybavení školy. Závodní stravování škola v rámci doplňkové činnosti 
neprovozuje, protože má pouze výdejnu stravy, do které pro své studenty a zaměstnance sama 
stravu dováží. V roce 2020 bylo provozování doplňkové činnosti významně omezeno vládními 
opatřeními. 
 
Slezské gymnázium má vymezenu doplňkovou činnost v těchto oblastech: 
 

1) Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích 
akcí včetně zprostředkování 
 
V rámci této činnosti uskutečnila škola tyto kurzy a semináře:  
Přípravné kurzy  a přijímací zkoušky nanečisto k  přijímacímu řízení pro žáky základních škol  
náklady ......................................................................................................... Kč 73 770,13 
výnosy .......................................................................................................... Kč 212 750,00 
zisk.................................................................................................... Kč 138 979,87 
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Přípravných kurzů se zúčastnilo 132 zájemců o studium na gymnáziu nebo jiné střední škole. 
Obsah těchto kurzů byl zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka 
a matematiky. Vzhledem k uzavření škol, byly přípravné kurzy dokončeny distanční formou.  
 
Účastníkům přípravných kurzů, ale i ostatním zájemcům bývá umožněno vyzkoušet si v rámci 
semináře přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Na tento kurz podalo 
přihlášku 143 zájemců o studium na gymnáziu nebo jiné střední škole. Tyto zkoušky nanečisto 
jsme museli v roce 2020 zrušit.  
 
Nejvyšší položku nákladů tvořily odměny lektorů, dále poměrná část nákladů na energie, materiál 
a služby. O tyto kurzy je zájem i pro rok 2021.  
 

Kurzy a semináře - Slezské vzdělávací centrum 
 
Tyto kurzy jsme v roce 2020 neotevřeli. 

 

2) Pronájmy 

Se svěřeným majetkem je nakládáno hospodárně, efektivně a účelně. Volné kapacity prostor jsou 
proto pronajímány. 
 
Pronájmy prostor – učebny, bufet, reklamní plocha, umístění automatů 
náklady ......................................................................................................... Kč 5 488,00 
výnosy .......................................................................................................... Kč 10 695,00 
zisk  ................................................................................................... Kč 5 207,00 
 
V roce 2020 byla pronajata pouze místnost pro provoz bufetu. Pronájem je podložen smlouvou 
uzavřenou do června 2021. Nejvyšší částku nákladů tvoří energie, služby a odpisy.  

 
3) Obchodní činnost včetně zprostředkování 
 
Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2020 neprovozovala. 

 
4) Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. 

Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2020 neprovozovala. 

 
5) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
 
Pronájmy tělocvičny – budova Zámecký okruh 27 
náklady ......................................................................................................... Kč 25 276,05 
výnosy .......................................................................................................... Kč 32 400,00 
zisk  ................................................................................................... Kč 7 123,95 
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Tělocvična je v současné době pronajímána stabilně na základě smlouvy občanským sdružením 
Mažoretky AMA Opava a Mažoretková skupina BANIMO. Pronájem byl značně omezen uzavřením 
škol a sportovišť.   
 

Pronájmy sportovní haly a gymnastického sálu – budova Zámecký okruh 6a 
náklady ......................................................................................................... Kč 485 438,28 
výnosy .......................................................................................................... Kč 434 350,00 
ztráta  ................................................................................................ Kč - 51 088,28 
 
Pronájem sportovní haly velmi ovlivnilo vládní opatření spojené s uzavřením sportovišť. Sportovní 
hala je samostatná budova, která i při uzavření provozu má stálé paušální náklady. Navíc z této 
doplňkové činnosti jsou hrazeni stálí zaměstnanci. Zřízení 2 pracovních míst bylo podmínkou při 
schválení projektu na výstavbu haly a jeho udržitelnosti. Ačkoli škola provedla opatření, kterými 
se snažila snížit náklady na co nejnižší úroveň, přesto tato doplňková činnost skončila v roce 
2020 ztrátou.  
 

Graf 4 Výnosy z doplňkové činnosti za pronájmy v tis. Kč 

Budova sportovní haly není součástí komplexu školy, ale stojí samostatně a v době jejího provozu 
musí vždy být přítomen alespoň jeden zaměstnanec školy. V roce 2016 vypomohl škole 
s financování platů zaměstnanců zřizovatel, proto tato doplňková činnost vykázala na konci roku 
vyšší zisk. Od roku 2017 jsme museli náklady hradit ze svých prostředků a zisk byl téměř nulový. 
V roce 2019 došlo díky navýšení ceny za pronájem k zvýšení výnosů i zisku, ale uzavření haly 
v roce 2020 znamenalo velký problém ve financování sportovní haly a její ztrátovost. Při 
dlouhodobějším uzavření sportovních areálů v roce 2021 je velký předpoklad ztráty i v tomto roce. 
 
 

6) Prodej vlastních výrobků 
 
Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2020 neprovozovala. 
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7) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů. 
 
Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2020 neprovozovala. 

 
8) Kopírovací práce 
 
náklady ......................................................................................................... Kč 209,94 
výnosy .......................................................................................................... Kč 520,00 
zisk  ................................................................................................... Kč 310,06 
 
Žákům je v prostorách školy k dispozici kopírka pro jejich potřeby kopírování a pro tisk materiálů 
posílaných z mailů studentů přes jejich osobní účet. Vzhledem k současným možnostem IT je to 
však jen doplňková služba. 

 

9) Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 
 
náklady ......................................................................................................... Kč 11 347,26 
výnosy .......................................................................................................... Kč 13 585,42 
zisk  ................................................................................................... Kč 2 238,16 
 

Škola připravila pro žáky nabídku kroužků.  Nejvyšší položku nákladů na jejich realizaci tvořily 
odměny za dohody, dále materiál a služby.  
 
Zájem o pořádání přípravných kurzů pro přijímací řízení a přijímacích zkoušek nanečisto se v roce 
2020 zvýšil. Tyto kurzy už začala nabízet většina středních škol, přesto doufáme, že vzhledem 
k tradici a vysoké úrovni kurzů se zájem uchazečů udrží..  
 
V oblasti pronájmů se škola efektivně snažila využívat volnou kapacitu svých prostor. Gymnázium 
poskytovalo zázemí pro Základní školu Nový svět, Opava, p. o., zřízenou Magistrátem města 
Opavy. O tento příjem z důvodu stěhování základní školy do jiných prostor v září 2019 přišla a tyto 
prostory škola dále využívá pro vlastní žáky. Jediným příjmem je v současné době pouze 
pronájem bufetu. 
 
Škola pronajímá svou tělocvičnu, sportovní halu a gymnastický sál. Cvičební plochy ve sportovní 
hale lze pronajmout dlouhodoběji na základě smlouvy nebo také nahodile pomocí rezervačního 
systému. Dlouhodobější pronájmy i výpůjčky jsou podloženy řádnou smlouvou. Uzavření těchto 
provozoven v zimních měsících z důvodu pandemických opatření způsobuje škole velké ztráty a 
nejistotu zvláště u financování sportovní haly.  
 

Doplňková činnost skončila v roce 2020 celkově ziskem. Zisk z přípravných kurzů pokryl ztrátu, 
která vznikla z pronájmu sportovní haly. Z doplňkové činnosti v roce 2020 pravděpodobně 
nevznikne povinnost uhradit daň z příjmu právnických osob, daňové přiznání zpracovává daňový 
poradce.  
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Graf 5 Výnosy z doplňkové činnosti dle okruhů bez pronájmů v tis. Kč 

Vzhledem ke stále značnému zájmu bude Slezské gymnázium pokračovat v pořádání všech kurzů 
a pronájmů i nadále. Záměrem organizace je v rámci svých možností doplňkovou činnost dále 
podporovat a získávat tak mimorozpočtové finanční prostředky.  

 

7. PENĚŽNÍ FONDY 

INVESTIČNÍ FOND 

stav investičního fondu k 1. 1. 2020 ................................................................Kč 549 770,54 
příděl z odpisů dlouhodobého majetku v roce 2020 .........................................Kč 649 453,06 
použití fondu v roce 2020 – nedokončený majetek  .........................................Kč  1 165 329,63 
zůstatek k 31. 12. 2020 ..................................................................................Kč 33 893,97 

 

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 

celkem ............................................................................................... Kč 1 165 329,63 
opěrná zeď – vnitřní dvůr  ...............................................................................Kč 1 106 039,63 
příprava rekonstrukce elektro budovy  .............................................................Kč 59 290,00 
 
Investiční fond byl použit v roce 2020 na investiční akce. Tyto akce budou pokračovat v roce 
2021. Škola zahájila úpravu vnitřního dvora  rekonstrukcí kanalizace a výstavbou nové opěrné zdi 
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místo staré, která byla v havarijním stavu. Její dokončení je plánováno na rok 2021. Zároveň škola 
zahájila přípravu investiční akce na kompletní rekonstrukci elektroinstalace budov.  

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

stav FKSP k 1. 1. 2020 ....................................................................................Kč 238 075,86 
příděl 2% z hrubých mezd a náhrad v roce 2020 ...............................................Kč 396 371,94 
čerpání v roce 2020 ........................................................................................Kč 201 089,00 
zůstatek k 31. 12. 2020 ..................................................................................Kč 433 358,80 

ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

celkem ............................................................................................... Kč 201 089,00 
příspěvek na stravu zaměstnanců 1. - 12. 2020 ...............................................Kč 33 755,00 
rekreace .........................................................................................................Kč 67 520,00 
rehabilitace ....................................................................................................Kč 17 800,00 
kultura, tělovýchova a sport ............................................................................Kč 20 768,00 
brýle, zubní péče  ............................................................................................Kč 30 400,00 
tištěné knihy ...................................................................................................Kč 12 322,00 
dary k pracovnímu a životnímu výročí  .............................................................Kč 16 944,00 
odbory, zlepšení pracovního prostředí, ostatní .................................................Kč 1 580,00 
 
Čerpání z FKSP bylo v souladu s kolektivní smlouvou a plánem čerpání FKSP na rok 2020. 
Rozpočet byl projednán s odborovou organizací. Zaměstnanci, kteří se nestravují, mají částku na 
individuální čerpání navýšenou. Veškeré položky individuálního čerpání jsou pro zaměstnance 
školy fakultativní – na základě osobního výběru a v souladu s plánem. Fond kulturních a 
sociálních potřeb je krytý finančními prostředky na účtu.  
 

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

stav rezervního fondu k 1. 1. 2020 ..................................................................Kč 670 990,29 
příděl z hospodářského výsledku 2019 ............................................................Kč 121 610,71 
čerpání v roce 2020 ........................................................................................Kč 29 764,68 
zůstatek k 31. 12. 20120.................................................................................Kč 762 836,32 
 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku byl v roce 2020 do rozpočtu zapojen ve výši Kč 29 
764,68. Tato částka byla použita na financování části nákladů spojených s pořízením komponentů 
PASCO pro výuku fyziky a chemie. V souladu s žádostí podanou do Rady kraje bude v roce 2021 
převedena podstatná část rezervního fondu do investičního fondu na financování investiční akce 
Opěrná zeď – vnitřní dvůr. Rezervní fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.  
 

REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ 

stav rezervního fondu k 1. 1. 2020 ..................................................................Kč 146 843,33 
příjem sponzorských darů – finančních ...........................................................Kč 4 800,00 
čerpání v roce 2020 ........................................................................................Kč 10 066,92 
zůstatek k 31. 12. 2020 ..................................................................................Kč 141 576,41 



Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

 - 26 - 

ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU  

celkem ............................................................................................... Kč 10 066,92 
použití darů  ...................................................................................................Kč 10 066,92 
Posílením rozpočtových zdrojů bylo získání částky ve formě sponzorských darů. V roce 2020 
získala škola peněžní dary od soukromých osob. Ty byly použity v souladu se svým určením k 
úhradě nákladů spojených s realizací projektů EMISE, Erasmus, akcí pro The Duke of Edinburg. 
Všechny sponzorské dary jsou podloženy darovací smlouvou a stávají se majetkem zřizovatele. 
Rezervní fond tvořený z darů je kryt finančními prostředky na běžném účtu. 

 

FOND ODMĚN 
 
stav fondu odměn k 1. 1. 2020 ........................................................................Kč 344 375,00 
příděl z hospodářského výsledku 2019 ............................................................Kč 30 000,00 
čerpání v roce 2020 ........................................................................................Kč 0,00 
zůstatek k 31. 12. 2020 ..................................................................................Kč 374 375,00 
 

V roce 2020 škola fond odměn nečerpala. Fond odměn je kryt finančními prostředky na běžném 
účtu. 
 

8. POHLEDÁVKY  
 

Veškeré pohledávky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu se zákonem 
o účetnictví. Vše je podrobně vyčísleno v dokladové inventarizaci k 31. 12. 2020. Škola neeviduje 
k 31. 12. 2020 žádnou pohledávku po splatnosti.  
 
Celkem  ........................................................................................... Kč 1 677 343,73 
z toho: 
311 odběratelé (pronájmy haly a tělocvičny)  ................................................ Kč 3 600,00 
314 zálohy poskytnuté (zálohy na energie, voip, předplatné)  ........................ Kč 73 139,10 
377 jiné pohledávky (projekt Erasmus, převod FKSP) .................................... Kč  52 946,99 
381 náklady příštích období (předplatné, licence 2021)................................. Kč  24 854,52 
385 příjmy příštích období (dobropis za energie) .......................................... Kč  39 503,00 
388 dohadné účty aktivní (projekty Erasmus, Šablony. Lomografie) ............... Kč 1 483 300,12 
 

9. ZÁVAZKY  

Veškeré závazky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu se zákonem 
o účetnictví. Vše je podrobně vyčísleno v dokladové inventarizaci k 31. 12. 2020.  
 
Celkem ............................................................................................... Kč 6 231 469,54 
z toho: 
321 dodavatelé (internet, energie, SW, odvoz odpadu ..) ..................................Kč 55,73 
324 zálohy přijaté (zimní pobyt, čipy) ..............................................................Kč 36 740,00 
331 zaměstnanci (výplata mezd za prosinec) ..................................................Kč 1 932 983,00 
336 zúčtování s OSSZ (odvody za prosinec) ....................................................Kč 829 528,00 
337 zúčtování s ZP (odvody za prosinec) ........................................................Kč 357 798,00 
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342 ostatní přímé daně (odvod daně ze mzdy za prosinec) ..............................Kč 420 423,00 
374 přijaté zálohy na transfery (MSK)  .............................................................Kč 285 000,00 
378 jiné závazky (exekuce, závazky Erasmus, převod FKSP)  ............................Kč 58 699,99 
383 výdaje příštích období (faktury telefony, BOZP, energie …)  ........................Kč 38 319,38 
384 výnosy příštích období (DČ kurzy, kroužky)  ..............................................Kč 108 700,00 
389 dohadné účty pasivní (voda, plyn, odvod ZPS)  ..........................................Kč 145 481,13 
472 dlouhodobé zálohy přijaté (zálohy dotací Erasmus a Šablony) ...................Kč 2 017 741,31 
 

D)  VÝSLEDKY KONTROL 

V roce 2020 byly v naší organizaci provedeny tyto kontroly: 

- kontrola veřejné finanční podpory ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provedená zástupci kontrolního oddělení Statutárního města Opavy 
dne 13. 10. 2020. Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými 
z rozpočtu Statutárního města Opava v rámci grantů životního prostředí na projekt EMISE – 
světelné znečištění. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 
 

E)  VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA 

Č. 435/2004 SB. O ZAMĚSTNANOSTI 

 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem ...................................                ... 39,81 
Povinný podíl..................................................................................................                  .... 1,59 
Plnění podílu – zaměstnáním  ................................................................                   ... 1,00 
Plnění podílu – odebráním výrobků a služeb  ............................................                   ... 0,40 
Odvod do státního rozpočtu ............................................................................................... 0,19 
Částka odvodu do státního rozpočtu ............................................................ Kč 16 441,00  
 
Škola zaměstnává 1 zaměstnance se ZPS. Další plnění bylo zabezpečováno nákupem čisticích 
prostředků, kancelářských potřeb a pracovních oděvů u firem, které zaměstnávají více než 50% 
zaměstnanců se ZPS. Veškeré toto plnění je evidováno na portále MPSV. 
 

F)  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
1.  Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

- počet žádostí o informace dle zákona o poskytování informací v roce 2020: 0  
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0  



Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

 - 28 - 

 
2.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0  
 
3.  Počet rozsudků ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace: 0 
 
4.  S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

G)  SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU A PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU 

RADOU 

Zaměstnanci školy byli se zprávou o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2020 
seznámeni na provozní poradě dne 9. 3. 2021. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2020 byla školské radě předána dne 
11. 3. 2021. 
 

H)  INFORMACE O ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ 

 
Na Slezském gymnáziu je stravování zajištěno ve školní jídelně – výdejně s kapacitou 500 
strávníků. Obědy jsou denně dováženy dodavatelem ze Zařízení školního stravování Matiční dům, 
provozovaného Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou, Opava,  příspěvková 
organizace, na základě uzavřené smlouvy o poskytování stravovací služby. Zodpovědnost za 
přepravu stravy do okamžiku převzetí odběratelem nese dodavatel. Náklady za dopravu stravy 
hradí dodavatel. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 
V době prázdnin nebo uzavření školy není zajištěno závodní stravování dovozem do školní jídelny 
- výdejny. Zaměstnanci mohou odebírat obědy přímo v Zařízení školního stravování Matiční dům, 
Opava. 
 
 
Cena jednoho oběda celkem .................................................................. Kč 89,00 
z toho: 
Náklady organizace ........................................................................................Kč 13,00 
Příspěvek z FKSP ...........................................................................................Kč 25,00 
Částka hrazená strávníkem .............................................................................Kč 51,00 
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I)  TABULKOVÁ ČÁST 

 
Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení a další přílohy 
 
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 z obchodního styku po lhůtě splatnosti – formulář 

EKO002 
Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003 
Formulář SK 405 – Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Příloha 
 
Na zpracování výroční zprávy se podílela Martina Procházková – ekonomka. 

V Opavě dne 11. 3. 2021 
 
 
 
 
 

 

Ing. Milada Pazderníková 
ředitelka školy 


