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A) Základní údaje o organizaci

Název organizace: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace

sídlo organizace: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01  Frýdek-Místek

IČO: 00577243

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále

jen organizace) je samostatný právní subjekt, je zřízena zřizovací listinou Moravskoslezského 

kraje ZL263/2001 ze dne 20. prosince 2001 jako příspěvková organizace.

Je  zapsána ve školském rejstříku, poslední Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy,  č.j. MSMT - 36454/2012-62 ze dne 30. 8. 2012 s účinností od 1 .9. 2012.

Ředitelem Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková

organizace je PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP.

Škola sdružuje:

1.  Střední školu s kapacitou 1200 žáků

2.  Školní jídelnu s kapacitou   900 jídel

Místo poskytovaného vzdělávání:

Dne 4. 11. 2019 organizace zažádala o zápis nového  místa poskytovaného vzdělávání 

do Seznamu škol a školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává.

Jedná se o:

Kavárna Radhošť

tř. T. G. Masaryka 1147

738 01  Frýdek-Místek

Pracoviště odborného výcviku pro žáky oborů Cukrář, Kuchař - číšník od 1.1.2020

a Gastronomické služby.

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
za rok 2020

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01  Frýdek-Místek
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Odloučené pracoviště školy:

Odloučené pracoviště na ul. Cihelní 410 ve Frýdku-Místku.

Účel zřízení školy:

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle

vzdělávacích programů.

Zaměření školy:

Škola zabezpečuje teoretické a praktické vyučování v učebních a studijních oborech.

Pro absolventy učebních oborů poskytuje rovněž nástavbové studium.

Vzdělávání se uskutečňuje v denní a dálkové formě vzdělávání.

Průměrný počet žáků v roce 2020:

celkem: 524

z toho:  - střední odborné učiliště celkem 357

z toho:  - denní studium 339

   z toho indiv. vzděláv. plán 18

 - dálkové studium 0

 - střední odborná škola celkem 167

z toho:  - denní studium 155

   z toho indiv. vzděláv. plán 12

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020:

celkem: 76,90

z toho:  - ze státního rozpočtu (včetně ESF) 76,9

 - z doplňkové činnosti 0,001

 - z ostatních zdrojů 0,00

ze státního rozpočtu: 

 - pedagogové 52,611

 - ostatní zaměstnanci 24,292
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B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

Vzhledem k tomu, že hlavním účelem zřízení organizace je vzdělávání a výchova žáků,

je vyhodnocení plnění úkolů předmětem výroční zprávy o činnosti střední školy, která 

byla předložena v září 2020.

Vzdělávání žáků

V kalendářním  roce 2020 bylo na SŠ v průměru zapsáno 357 žáků v oborech středního 

odborného učiliště a 167 žáků ve studijních oborech střední odborné školy.

Stavy žáků

kód oboru šk. r. 2019/2020 šk. rok 2020/2021

2954H01 cukrář 71 75

2956H01 řezník - uzenář 29 30

6551H01 kuchař-číšník 74 80

6652H01 aranžér 46 48

6541L01 gastronomie 20 27

6951H01 kadeřník 87 87

2953H01 pekař 15 18

6542M02 cestovní ruch 73 79

6941L01 kosmetické služby 28 40

6653H01 operátor skladování 19 19

3143M01 oděvnictví 20 21

6441L51 podnikání - nástavba dálkové 10 0

celkem 492 524
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Vzdělávání žáků 

 - teoretická výuka žáků probíhala ve vlastních prostorách školy

 - praktická výuka žáků probíhala ve vlastních prostorách školy, na odloučeném pracovišti

   a na provozních pracovištích smluvně zajištěných s podnikateli.

Školní jídelna

Součástí  školy je rovněž  školní jídelna v budově na tř. T. G. Masaryka,

která  zajišťuje  stravování  žáků a  zaměstnanců škol a  rovněž stravování  zaměstnanců 

cizích organizací a firem. 

Školní  jídelna  na ul. Cihelní  je současně odloučeným  pracovištěm  žáků  oboru 

Kuchař - číšník a Gastronomické služby. Žáci zde vykonávají praktickou výuku pod vedením 

UOV a zajišťují stravování žáků a zaměstnanců cizích škol. 

Činnost školní jídelny je zajišťována žáky v rámci produktivní práce.

Kapacita školní jídelny  je 900 jídel /den

Přehled o počtu žáků zapsaných ve školní jídelně

Průměrný počet strávníků (žáků) 239

šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021

 zapsaných žáků celkem 321 240

Ve školní jídelně se stravovali tzv. vlastní žáci SŠ, kterými jsou žáci těchto škol:

 - Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o.

 - Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o.

 - Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o.

 - Soukromé VOŠ a SŠ ZO a CR GOODWILL, s.r.o.

 - Moravskoslezská Scioškola - základní škola, s.r.o. 

Kromě žáků jmenovaných škol se ve školní jídelně stravují rovněž zaměstnanci škol

a strávníci cizích organizací a firem, kterých bylo v roce 2020 zapsáno

321

240
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v průměru: 52

z toho:  - zaměstnanců škol 45

 - strávníků cizích organizací a firem 7

Cena stravenky od 1. 9. 2019 - školní stravování

Kalkulace ceny stravy je vždy stanovována na základě skutečných nákladů na její přípravu.

mladší žáci 7 - 10 let

starší žáci 11 - 14 let

žáci SŠ nad 15 let

mladší žáci starší žáci žáci SŠ

celkem: 69,00 Kč 71,00 Kč 74,00 Kč

z toho:

 - osobní náklady na přípravu stravy 26,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč

 - věcné náklady na přípravu stravy 16,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč

 - finanční normativ na nákup potravin 27,00 Kč 29,00 Kč 32,00 Kč

Žáci hradili  ve školní jídelně  v plné výši hodnotu finančního normativu na nákup potravin.f

Věcné a osobní náklady spojené s přípravou stravy "vlastních žáků" škol kryla SŠ z dotace

poskytnuté zřizovatelem na zajištění provozu školní jídelny.

C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření

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

                       činnosti 

Hlavní činnost

Náklady v hlavní činnosti 61 006 239,47  Kč

Výnosy z hlavní činnosti 61 006 615,01 Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 375,54 Kč

Doplňková činnost

   

Náklady v doplňkové činnosti 14 393,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti 85 146,00 Kč

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 70 753,00 Kč
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Výsledek hospodaření za organizaci 71 128,54 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Organizace navrhuje převést 100 % zlepšeného výsledku hospodaření 

do rezervního fondu. Posílení FO bude použito v roce 2021 ke krytí 

případného rozdílu mezi normativně stanoveným objemem mzdových prostředků 

a skutečnou potřebou.

1.1 Výnosy v hlavní činnosti

Organizace hospodařila v roce 2020 v hlavní činnosti s těmito prostředky

zřizovatele a ze státního rozpočtu a s příjmy z vlastní činnosti:

Výnosy v hlavní činnosti celkem: 61 006,61 tis. Kč

v tom:  - výnosy z transferů ze státního rozpočtu 47 275,83 tis. Kč

 - výnosy z transferů od zřizovatele 10 523,00 tis. Kč

 - ostatní ministerstva a fondy 695,15 tis. Kč

 - časové rozpuštění investičních transferů 81,98 tis. Kč

   celkem 58 575,96 tis. Kč

 - výnosy z prodeje  služeb 2 203,35 tis. Kč

   z toho:  - výnosy za produktivní práci žáků 806,91 tis. Kč

                - výnosy ze stravování 1 396,43 tis. Kč

 - výnosy z prodeje materiálu 10,20 tis. Kč

 - čerpání fondů 71,39 tis. Kč

 - ostatní výnosy 145,65 tis. Kč

   z toho: - výnosy z pojistných událostí 109,82 tis. Kč

 - finanční výnosy - kurzové zisky 0,04 tis. Kč

Meziroční vývoj výnosů organizace v hlavní činnosti:

Výnosy z prodeje služeb

rok 2019               index (%) rok 2020

5 541,69 tis. Kč -60,19 2203,35 tis. Kč

Nižší výnosy byly způsobeny uzavřením školy z důvodu pandemie Covid-19.

Výnosy z prodeje materiálu

rok 2019 index (%) rok 2020

17,87 tis. Kč -42,91 10,2 tis. Kč
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Nižší výnosy byly způsobeny uzavřením školy z důvodu pandemie Covid-19.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

rok 2019               index (%) rok 2020

0,00 tis. Kč 0,00 0,00 tis. Kč

K prodeji dlouhodobého majetku ve sledovaném roce nedošlo.

Čerpání fondů

rok 2019               index (%) rok 2020

64,72 tis. Kč 10,32 71,39 tis. Kč

Vzhledem k dostatečnému množství mzdových prostředků nebyl čerpán fond odměn 

Ostatní výnosy z činnosti

rok 2019               index (%) rok 2020

270,06 tis. Kč -46,07 145,65 tis. Kč

Předcházející období zahrnuje vyšší úhrady pojistných událostí a větší rozsah finančních

prostředků obdržených z projektu Mentoring.

Úroky

rok 2019 index(%) rok 2020

0 tis. Kč 100,00 0,01 tis. Kč

Vznik a výši úroků organizace není schopna ovlivnit.

Kurzové zisky

rok 2019               index (%) rok 2020

0,70 tis. Kč -95,02 0,04 tis. Kč

Vznik a výši kurzových zisků organizace není schopna ovlivnit.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

rok 2019               index (%) rok 2020

52 578,78 tis. Kč 11,41 58 575,96 tis. Kč

Vyšší úroveň je dána navýšením mzdových prostředků.

v takovém rozsahu jako v předcházejícím období, bylo vyšší čerpání z poskytnutých účelových 

dotací.
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1.2 Náklady v hlavní činnosti

Přehled o skutečných nákladech za uplynulý kalendářní rok, včetně provedení jejich 

porovnání s předcházejícím účetním obdobím uvádí tab. č. 1 tabulkové části zprávy Přehled

nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti.

 - spotřeba materiálu v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 6 121,21 tis. Kč -49,26 3 106,54 tis. Kč

Skutečné náklady jsou menší, neboť z důvodu pandemie Covid-19 došlo k uzavření školy.

 - spotřeba energie v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 2 976,81 tis. Kč -21,79 2 347,05 tis. Kč

Nižší náklady jsou způsobeny uzavřením školy z důvodu pandemie Covid-19.

 - změna stavu zásob vlastní výroby v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady -9,39 tis. Kč 0,00 0 tis. Kč

Na účtu v pozorovaném roce vůbec nebylo účtováno z důvodu pandemie Covid-19.

 - opravy a udržování v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 2 482,84 tis. Kč -27,51 1 799,72 tis. Kč

 - cestovné v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 75,45 tis. Kč -36,51 47,9 tis. Kč

 - náklady na reprezentaci v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 22,12 tis. Kč -56,06 9,72 tis. Kč

Nižší objem finančních prostředků byl způsoben z rozhodující většiny uzavřením školy v důsledku 

pandemie Covid-19.

Nižší objem finančních prostředků byl způsoben z rozhodující většiny uzavřením školy v důsledku 

pandemie Covid-19.
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 - ostatní služby v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 2 616,38 tis. Kč -26,32 1 927,83 tis. Kč

 - mzdové náklady v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 29 619,90 tis. Kč 18,47 35 092,63 tis. Kč

Došlo k nárůstu platových tarifů u všech zaměstnanců školy. 

 - zákonné sociální pojištění v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 9 748,30 tis. Kč 19,72 11 671,36 tis. Kč

Vzhledem k nárůstu platových tarifů, došlo k navýšení odvodů na zákonné sociální pojištění.

 - jiné sociální pojištění v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 111,79 tis. Kč 18,66 132,65 tis. Kč

Vzhledem k nárůstu platových tarifů, došlo k navýšení odvodů na jiné sociální pojištění.

 - zákonné sociální náklady v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 846,5 tis.Kč 40,57 343,39 tis. Kč

 - jiné daně a poplatky v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 76,93 tis. Kč -93,89 4,70 tis. Kč

V daný rok nedošlo k čerpání žádných soudních poplatků, které by zvyšovaly náklady.

Nižší objem finančních prostředků byl způsoben z rozhodující většiny uzavřením školy v důsledku 

pandemie Covid-19.

Nižší objem finančních prostředků byl způsoben z rozhodující většiny uzavřením školy v důsledku 

pandemie Covid-19.

Nižší objem finančních prostředků byl způsoben z rozhodující většiny uzavřením školy v důsledku 

pandemie Covid-19.
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 - manka a škody v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 0,05 tis. Kč 219 642,96 101,08 tis. Kč

 - tvorba fondů v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 0,00 tis. Kč 0,00 0,00 tis. Kč

 - prodaný dlouhodobý hmotný majetek v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 0,00 tis. Kč 0,00 0,00 tis. Kč

Ve sledovaném období nedošlo k prodeji dlouhodobého hmotného majetku.

 - náklady z drobného dlouhodobého v hlavní činnosti

  majetku

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 1 345,15 tis. Kč -32,71 905,09 tis. Kč

Ve sledovaném období nebylo nezbytné pořizovat takové množství majetku.

 - ostatní náklady z činnosti v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 156,55 tis. Kč 137,46 371,74 tis. Kč

Ve sledovaném období byly navýšené motivační a prospěchová stipendia.

 - kurzové ztráty v hlavní činnosti

rok 2019 index (%) rok 2020

skut. náklady 0,23 tis. Kč -66,39 0,08 tis. Kč

Vznik a výši kurzových ztrát organizace není schopna ovlivnit.

1.3 Výsledek hospodaření

v hlavní  činnosti

výnosy z hlavní činnosti 61 006 615,01 Kč

náklady z hlavní činnosti 61 006 239,47 Kč

Čerpání vzniklo v důsledku odpisu potravin, kdy došlo k uzavření školy z důvodu pandemie Covid-

19.
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hospodářský výsledek v hlavní činnosti 375,54 Kč

v doplňkové činnosti

výnosy z doplňkové činnosti 85 146,00      Kč

náklady z doplňkové činnosti 14 393,00      Kč

hospodářský výsledek v doplňkové činnosti 70 753,00     Kč

Náklady v doplňkové činnost tvoří:

 - spotřeba materiálu (čist. prostředky) 545,00           Kč

 - spotřeba energií 8 010,00        Kč

 - ostatní služby -                 Kč

 - osobní náklady 484,00           Kč

 - odpisy dlouhodobého majetku 5 354,00        Kč

Výnosy v doplňkové činnosti tvoří:

 - výnosy z pronájmu 61 368,50      Kč

 - výnosy z prodeje služeb (spoj. s pronájmem) 23 777,50      Kč

Výsledek hospodaření za organizaci 71 128,54 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Organizace navrhuje převést 80 % zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn

a zbývající část do rezervního fondu. Posílení FO bude použito v roce 2021 ke krytí 

případného rozdílu mezi normativně stanoveným objemem mzdových prostředků

 a skutečnou potřebou mzdových prostředků organizace.

Hospodářský výsledek byl plně kryt finančními prostředky na běžném účtě.

2. Čerpání účelových dotací

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu

poskytnuto   skut. čerpání rozdíl

Přímé náklady celkem

z toho: 47 275 828 Kč       47 275 828 Kč     0,00 Kč

ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání

35 495 363 Kč       35 495 363 Kč     0,00 Kč

v tom:

      - prostředky na platy 34 472 777 Kč 34 472 777 Kč 0,00 Kč

      - prostředky na OON 50 000 Kč 50 000 Kč 0,00 Kč

      - zákonné odvody 11 653 261 Kč 11 668 311 Kč

      - odvody na FKSP 693 660 Kč 689 454 Kč
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      - ONIV 406 130 Kč 395 286 Kč

      celkem 47 275 828 Kč 47 275 828 Kč 0,00 Kč

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele

poskytnuto   skut. čerpání rozdíl

(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Příspěvek  od zřizovatele celkem:

v  tom:

ÚZ 1 - provozní náklady

8 321 000,00 8 321 000,00 0,00

ÚZ 144_I  Financování stipendií ve šk. roce 2019/2020

76 000,00 76 000,00 0,00

ÚZ 144_V  Financování stipendií ve šk. roce 2020/2021

238 000,00 0,00 238 000,00

ÚZ 137  Podpora výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích 

180 000,00 60 000,00 120 000,00

              75 000,00 75 000,00 0,00

2 202 000,00 2 202 000,00 0,00

14 280,00 14 280,00 0,00

 

Projekty neinvestiční 

ÚZ 33063 - účelové prostředky v rámci DVPP Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - "Šablony pro SŠ a VOŠ I": projekt č.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005181 "Šablony 2017"

poskytnuto celkem: 1 232 176,00 Kč

rok 2017

čerpáno 686 512,00 Kč

rok 2018

čerpáno 162 699,00 Kč

rok 2019

739 305,60 Kčposkytnuto

poskytnuto 492 870,40 Kč

ÚZ 206  Účelový příspěvek organizacím MSK - na pořízení notebooků pro výuku a dalších 

ICT zařízení

ÚZ 206   Účelový příspěvek organizacím MSK - na podporu modernizace a rozvoje ICT 

ÚZ 209  Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - na podporu kvality odborného 

vzdělávání oboru cukrář
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čerpáno 382 965,00 Kč

Čerpání finančních prostředků: 1 159 276,00 Kč

další vzdělávání pedag. pracovníků 471 810,00 Kč

pořízení majetku 171 094,00 Kč

mzdové náklady 441 825,00 Kč

služby ICT technika 72 900,00 Kč

administrace projektu 74 547,00 Kč

Projekt byl v srpnu 2019 ukončen

ÚZ 33063 - účelové prostředky na realizaci projektů OPVVV dle výzev Šablony pro SŠ 

a VOŠ II - MRR, projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014104 "Šablony II 2019"

rok 2019

čerpáno

použití v roce 2019:

nákup prostředků ICT - tablety 588 060,00 Kč    

školení zaměstnanců 450 000,00 Kč    

administrace projektu 70 542,00 Kč      

mzdové náklady 63 762,00 Kč      

použití v roce 2020:

mzdové náklady 122 474,00 Kč    

Projekt bude vyúčtován až po jeho úplné realizaci, tj. v roce 2021.

3. Mzdové náklady, průměrný plat

Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl škole pro rok 2020  stanoven na 76,96 prac.

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020 byl 76,9043 prac.

Zřizovatelem stanovený limit zaměstnanců nebyl překročen.

Čerpání mzdových prostředků ze státního rozpočtu

Limit mzdových prostředků na platy

ÚZ 33353 34 472 777 Kč

Skutečné čerpání prostředků na platy celkem 34 472 777 Kč

Čerpání mzdových prostředků z prostředků zřizovatele

Limit prostředků na platy nebyl v hlavní činnosti překročen.

Z fondu odměn bylo použito na odměny pedagogických 

zůstatek 382 965,00 Kč

poskytnuto 1 664 692,00 Kč 1 294 838,00 Kč
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pracovníků nad limit

1 396 Kč

Ostatní platby za provedenou práci ze státního rozpočtu

Limit OON

ÚZ 33353 50 000 Kč

Skutečné čerpání OON celkem: 50 000 Kč          

z toho odstupné -  Kč               

Průměrné platy

Z objemu vyplacených mzdových  prostředků  a skutečného počtu pracovníků 

uvedeného ve výkaze  P1-04 je možno vypočíst  průměrný plat jednotlivých kategorií 

zaměstnanců školy ve sledovaném roce:

 - průměrný plat:

r. 2018 r. 2019 r. 2020

pedagogičtí pracovníci 33 336 37 379 41 822

nepedagogičtí pracovníci 21 462 23 403 30 749

Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách

2 pedagogičtí pracovníci z vedení školy na ITF Slovakiatour 2020 Bratislava - Danubius Gastro

v termínu 23.-24.1.2020.

3 pedagogičtí pracovníci jako doprovod  žáků oboru Kadeřník, Kosmetické služby na soutěži 

Koruna kreativity 2020 na Slovensku v Bratislavě v termínu 3.-4.2.2020. 
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4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření

Tabulka č. 2 - Přehled o plnění plánu hospodaření

spotřeba materiálu

plán 2020 % skutečnost 2020

5 599,80 tis. Kč -44,52 3 106,00 tis. Kč

Nižší náklady jsou způsobeny uzavřením školy z důvodu pandemie Covid-19.

spotřeba energie

plán 2020 % skutečnost 2020

3 033,35 tis. Kč -22,36 2 347,05 tis. Kč

Nižší náklady jsou způsobeny uzavřením školy z důvodu pandemie Covid-19.

opravy a udržování

plán 2020 % skutečnost 2020

2 120,00 tis. Kč -15,11 1 799,72 tis. Kč

Nižší náklady jsou způsobeny uzavřením školy z důvodu pandemie Covid-19.

cestovné

plán 2020 % skutečnost 2020

73,90 tis. Kč -35,16 47,91 tis. Kč

náklady na reprezentaci

plán 2020 % skutečnost 2020

20,00 tis. Kč -51,41 9,72 tis. Kč

ostatní služby

plán 2020 % skutečnost 2020

1 500,00 tis. Kč 28,52 1 927,84 tis. Kč

Výši skutečných nákladů ovlivnil nákup dezinfekčního postřiku v rámci 

dlouhodobého řešení pandemie Covid-19.

Nižší náklady jsou způsobeny uzavřením školy a nemožnosti vycestovat z důvodu pandemie Covid-

19.

Skutečné náklady na reprezentaci byly nižší než v plánované z důvodu uzavření školy z důvodu 

pandemie Covid-19.
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mzdové náklady

plán 2020 % skutečnost 2020

28 982,35 tis. Kč 21,08 35 093,00 tis. Kč

Došlo k nárůstu platových tarifů u všech zaměstnanců školy. 

zákonné sociální pojištění

plán 2020 % skutečnost 2020

9569,25 tis. Kč 21,96 11 671,36 tis. Kč

Vzhledem k nárůstu platových tarifů, došlo k navýšení odvodů na zákonné sociální pojištění.

jiné sociální pojištění

plán 2020 % skutečnost 2020

95,00 tis. Kč 39,64 132,65 tis. Kč

Vzhledem k nárůstu platových tarifů, došlo k navýšení odvodů na jiné sociální pojištění.

zákonné sociální náklady

plán 2020 % skutečnost 2020

701,6 tis. Kč 69,60 1189,9 tis. Kč

Při plánování byla položka lehce podhodnocena.

jiné sociální náklady

plán 2020 % skutečnost 2020

3,00 tis. Kč -100,00 0,00 tis. Kč

Náklady v hodnoceném období nevznikly. 

jiné daně a poplatky

plán 2020 % skutečnost 2020

0,00 tis. Kč 100,00 4,70 tis. Kč

Při plánování byl opomenut každoroční nákup dálničních známek. 

manka a škody

plán 2020 % skutečnost 2020

0,00 tis. Kč 100,00 101,08 tis. Kč
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Čerpání vzniklo v důsledku odpisu potravin v rámci pandemie Covid-19.

náklady z drobného dlouhodobého majetku

plán 2020 % skutečnost 2020

1250,00 tis. Kč -27,59 905,10 tis. Kč

Skutečné náklady z drobného dlouhodobého majetku byly nižší než v plánované 

z důvodu uzavření školy z důvodu pandemie Covid-19.

ostatní náklady z činností

plán 2020 % skutečnost 2020

73,00 tis. Kč 409,24 371,74 tis. Kč

Rozhodující část nákladů tvoří stipendia žáků.

kurzové ztráty

plán 2020 % skutečnost 2020

0,50 tis. Kč -84,84 0,08 tis. Kč

Výši kurzových ztrát organizace není schopna ovlivnit.

výnosy z prodeje služeb

plán 2020 % skutečnost 2020

5 160,50 tis. Kč -56,84 2 203,36 tis. Kč

výnosy z prodeje materiálu

plán 2020 % skutečnost 2020

5,00 tis. Kč 104 10,2 tis. Kč

K větším neplánovaným výnosům došlo z důvodu prodeje nových čipů pro výdej stravy.

čerpání fondů

plán 2020 % skutečnost 2020

88,00 tis. Kč -18,87 71,40 tis. Kč

Z důvodu dostatečného rozsahu finančních prostředků na platy byl čerpán fond odměn

v podstatně menším rozsahu. Zároveň došlo k čerpání darů. 

ostatní výnosy z činnosti

plán 2020 % skutečnost 2020

0,00 tis. Kč 100,00 145,65 tis. Kč

Nižší skutečnost vznikla v důsledku nižšího množství a ceny prodané stravy z důvodu uzavření 

školy (Covid -19).
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Překročení plánované výše bylo jednoznačně způsobeno obdržením finančních prostředků

z projektu Mentoring.

úroky

plán 2020 % skutečnost 2020

0,00 tis. Kč 100,00 0,01 tis. Kč

Vznik a výši úroků organizace není schopna ovlivnit.

kurzové zisky

plán 2020 % skutečnost 2020

0,50 tis. Kč -92,99 0,04 tis. Kč

Vznik a výši kurzových ztrát organizace není schopna ovlivnit.

výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

plán 2020 % skutečnost 2020

50 076,00 tis. Kč 16,97 58 576,00 tis. Kč

V průběhu roku došlo k nárůstu potřeby mzdových prostředků. 

5. Péče o spravovaný majetek

Škola užívá  pro svou činnost nemovitý i movitý majetek,  který dostala  do správy od

svého zřizovatele. Svěřený majetek udržuje, v  případě  potřeby zajišťuje jeho opravy,

pravidelně provádí jeho inventarizaci.

Nemovitý majetek

Organizaci byl dle zřizovací listiny předán níže uvedený nemovitý majetek:

Budovy a stavby

tř. T. G. Masaryka 451

 - jedná  se  o  5 objektů,  vedených v  katastru nemovitostí pod jedním popisným

   číslem

č. parc. č. popisné způsob využití k. ú.

   968/4 451, Frýdek občanská vybavenost Frýdek

   968/1 bez čp. občanská vybavenost Frýdek

   968/7 bez čp. občanská vybavenost Frýdek

   968/8 bez čp. občanská vybavenost Frýdek

   968/9 bez čp. občanská vybavenost Frýdek
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Pozemky

parc. č. výměra (m2) druh k. ú.

960/4 49 zahrada  Frýdek

968/1 1082 zastavěná plocha a nádvoří  Frýdek

968/3 317 ostatní plocha Frýdek

968/4 2308 zastavěná plocha a nádvoří Frýdek

968/5 5615 ostatní plocha Frýdek

968/6 429 ostatní plocha Frýdek

968/8 508 zastavěná plocha a nádvoří Frýdek

 - k 31. 12. 2020 škola spravuje 7 pozemků o rozloze 10 308 m²

Movitý majetek

 V roce 2020 pořídila škola nový movitý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně:

 - dlouhodobý hmotný majetek 275 775,32 Kč      

Konvektomat 202 181,32 Kč      

Server k účetnímu programu Helios Fénix 73 594,00 Kč        

 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 905 050,80 Kč      

 -  pomůcky pro výuku v rámci podpůrných opatření 16 193,99 Kč

   2 ks tablet Lenovo

 - celkem 888 856,81 Kč      

   byly pořízeny převážně pomůcky pro praktickou výuku 

   gastronomických oborů,

   došlo k zásadní modernizaci vybavení  ICT,

   byly pořízeny pomůcky pro praktickou výuku.

 - dlouhodobý nehmotný majetek 95 563,38 Kč        

Licence účetního programu Helios Fénix 95 563,38 Kč        

 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek -  Kč                   

Investiční činnost

Na investiční činnost vynaložila škola  v roce 2020: 352 215,32
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 z vlastních prostředků fondu reprodukce investičního majetku byly pořízeny

 tyto investice:

 pořizovací cena

 - Konvektomat 202 181,32 Kč      

 - Výroba a instalace nábytku v kabinetech 24 000,00 Kč        

   (speciální pedagog + vedoucí pracovník)

 - Server 73 594,00 Kč        

 - Nová elektroinstalace učebny 406,407 52 440,00 Kč        

Údržba a opravy

Na  provedení oprav  a údržby areálu SŠ  bylo  v roce 2020 vynaloženo 

1 799,72        tis. Kč

V průběhu  kalendářního  roku, a především pak v průběhu hlavních prázdnin, 

byly v rámci oprav  a údržby provedeny například tyto práce:

opravy budov: tis. Kč

406,35  - provedení  oprav elektrických rozvodů  v  prostorách areálu

183,00  - malířské práce v budově školy včetně odloučeného pracoviště,

58,06  - podlahářské práce

60,10  - oprava střechy

44,00  - provedení opravy anténního systému

59,30  - provedení opravy hromosvodu

60,00  - oprava výměníku

188,16  - oprava havarijního stavu na topném okruhu

241,47  - oprava vodovodního potrubí

49,26  - dezinfekční nátěry

50,00  - sanace vlhkého zdiva

celkem 1 399,70

opravy zařízení a inventáře a další drobné opravy:

54,00  - opravy a údržba služebních automobilů

9,00  - opravy praček, sušiček a mandlu

69,00  - opravy spotřebičů ve školních kuchyních

180,00  - výpočetní techniky

62,00  - opravy spotřebičů ve školních kuchyních

 - elektrických spotřebičů a pomůcek na pracovištích praktického

   vyučování

 - tělocvičných zařízení

26,02  - ostatní drobné opravy
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celkem 400,02

Pojištění svěřeného majetku a informace o pojistných událostech

Nemovitý majetek

Pojištění  nemovitého majetku, který  byl organizaci  svěřen  do správy, zajišťuje  v rámci

"Projektu jednotného pojištění majetku Moravskoslezského kraje" s platností od 1.1.2008

zřizovatel školy.

Movitý majetek

Pojištění  movitého majetku, který  byl organizaci  svěřen  do správy, zajišťuje  v rámci

"Projektu jednotného pojištění majetku Moravskoslezského kraje" s platností od 1.1.2011

rovněž zřizovatel školy.

 Pojistné události v roce 2020

Škola obdržela v roce 2020 pojistné plnění ve výši 65 992,00 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na odstranění škod 

vzniklých v důsledku těchto pojistných událostí:

 - oprava vodovodního a kanalizačního potrubí po havárii 65 992,00 Kč

Inventarizace majetku

K 31. 12. 2020 byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků

organizace. Inventarizace byla provedena na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.,

vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (v platném znění), na základě

vnitřního předpisu a příkazu ředitele školy. 

U softwarů, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, skladů, pokladen, cenin 

a podrozvahových účtů byla provedena fyzická inventura. U pohledávek, závazků, 

nákladů příštích období, běžných účtů a fondů byla provedena dokladová inventura.

U dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku, 

dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a  pozemků

byla provedena ke dni 30. 11. 2020 prvotní inventura, poté ke dni 31. 12. 2020 byla 

zpracována rozdílová inventura. 

Proběhlou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

U majetku, kde to ukládají  různá nařízení, zákony nebo vyhlášky, jsou prováděny pravi-

delné kontroly a revize. Na zařízení školy provádí pracovníci údržby školy, případně pra- 

covníci specializovaných firem, pravidelnou údržbu a opravy, aby zůstal majetek provo-

zuschopný  co nejdéle.
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Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku

Pronájmy

V roce 2020 měla škola  sepsáno 8 nájemních smluv, které  byly vždy uzavřeny na dobu

určitou - na dobu kratší než jeden rok.

Nájemní smlouva u služebního bytu, která byla z dřívějška sepsána na dobu neurčitou

Výpůjčky

 - účetní jednotka si vypůjčovala nemovitý majetek u jiných subjektů:

      - u Města Frýdek-Místek pozemek pro příst. a staveb. úpr.

      - u Města Frýdek-Místek pozemek pro příst. a staveb. úpr.

      - u Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, p.o. škol. kuchyň a jídel., příjezd. poz.

 - účetní jednotka vypůjčovala nemovitý majetek  jiným subjektům:

      - Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p.o. objekt "F" areálu školy

      - Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p.o. pozemek

      - Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p.o. vybrané místnosti v 5. NP objektu

 "E" areálu školy

      - Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p.o. tělocvična (v předem sjednaném

rozsahu - dle aktuálního rozvrhu)

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Hospodářský výsledek za organizaci 71 128,54 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti

V hlavní činnosti vytvořila škola  výsledek hospodaření 375,54 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti

 - náklady 14 393,00 Kč     

 - výnosy 85 146,00 Kč     

V doplňkové činnosti vytvořila škola v roce 2019

zlepšený hospodářský výsledek ve výši 70 753,00 Kč

Zřizovací listinou vymezil zřizovatel naší škole tyto okruhy doplňkové činnosti :

 - provádění rekvalifikačních odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích

   akcí včetně zprostředkování

byla ukončena dohodou k 31. 10. 2019. Nová nájemní smlouva platná od 1. 11. 2019  a každá 

další smlouva byla již sepsána na dobu určitou, kratší než jeden rok.
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 - hostinská činnost

 - pronájem majetku

 - závodní stravování zaměstnanců  právnických osob  vykonávajících činnost škol

   a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí

 - obchodní činnost včetně zprostředkování

 - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej

 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Doplňková činnost v roce 2020 probíhala  formou pronájmu majetku školy a provozováním

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností

Jedná se o pronájem:

 - šk. jídelny na ul. T. G. Masaryka 451

 - tělocvičny 

 - bytu školníka

 - ostatní (tj. kávový automat)

 - odborná učebna OV "Gastrocentrum"

Náklady:

 - spotřeba materiálu (čist. prostředky) 545,00 Kč          

 - spotřeba energií 8 010,00 Kč       

 - osobní náklady 484,00 Kč          

 - odpisy dlouhodobého majetku 5 354,00 Kč       

Náklady podle okruhů provozování doplňkové činnosti:

 - náklady související s pronájmem majetku 5 196,00 Kč       

 - náklady související s provozováním tělových. 9 197,00 Kč       

   a sportovních zařízení

Výnosy: 

 - výnosy z pronájmu majetku 61 368,50 Kč     

 - výnosy z provozování  tělovýchovných 23 777,50 Kč     

   a sportovních zařízení

Organizace navrhuje převést 80 % zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn

a zbývající část do rezervního fondu. Posílení FO bude použito v roce 2021 ke krytí 

případného rozdílu mezi normativně stanoveným objemem mzdových prostředků 

a skutečnou potřebou mzdových prostředků organizace. 

7. Peněžní fondy

Přehled o stavech, čerpání a finančním krytí peněžních fondů v roce 2020 je uveden 

v tabulce č.3 - Tvorba a použití peněžních fondů - formulář EKO007 a formulář 

SK 405 - Krytí účtu peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd.

Pro pokrytí některých nákladů  spojených se zajištěním  provozu školy a  pro poskytování

určitých  výhod svým zaměstnancům je organizace oprávněna využívat  rovněž prostředky

peněžních fondů.

Fond odměn (411)

Stav fondu k 1.1.2020 64 119,88 Kč
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Příděly v roce 2020 50 000,00 Kč

 - příděly z hospodářského výsledku za rok 2019 50 000,00 Kč

Čerpání fondu v roce 2020 1 396,00 Kč

 - čerpání na odměny 1 396,00 Kč

Stav fondu k 31.12.2020 112 723,88 Kč

Krytí fondu k 31.12.2020 112 723,88 Kč

Finanční  prostředky fondu  odměn jsou uloženy na  běžném  účtu organizace a v účetní

evidenci jsou vedeny na samostatném analytickém účtu.

Rezervní fond (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav fondu k 1.1.2020 217 947,26 Kč

Příděly v roce 2020 12 679,99 Kč

 - příděl z hospodářského výsledku za rok 2019 12 679,99 Kč

Čerpání v roce 2020 0,00 Kč

 - posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0,00 Kč

 - čerpání fondu na krytí provozních nákladů 0,00 Kč

Stav fondu k 31.12.2020 230 627,25 Kč

Krytí fondu k 31.12.2020 230 627,25 Kč

Finanční  prostředky rezervního fondu  jsou uloženy na  běžném  účtu  organizace 

a v účetní evidenci jsou vedeny na samostatném analytickém účtu.

Rezervní fond (414) z ostatních titulů

Stav fondu k 1.1.2020 36 439,45 Kč

Příděly v roce 2020 70 000,00 Kč

 - peněžní dary účelové 70 000,00 Kč

Čerpání v roce 2020 70 000,00 Kč

 - použití peněžního daru 70 000,00 Kč

Stav fondu k 31.12.2020 36 439,45 Kč

Krytí fondu k 31.12.2020 36 439,45 Kč

Finanční  prostředky rezervního fondu  jsou uloženy na  běžném  účtu  organizace 

a v účetní evidenci jsou vedeny na samostatném analytickém účtu.

Fond investic (416)

Stav fondu k 1.1.2020 1 231 086,75 Kč

Příděl z odpisů za rok 2020 2 222 251,06 Kč

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,00 Kč
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Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku 0,00 Kč

Zdroje fondu  celkem (vč. zůst. z min.roku) 3 453 337,81 Kč

Skutečné čerpání fondu v roce 2020 447 778,70 Kč

 - použití fondu na rekonstrukce a modernizace 76 440,00 Kč

 - použití fondu na nákup investičního majetku 371 338,70  Kč

 - z toho odvod do rozpočtu zřizovatele 0,00 Kč

Stav fondu k 31.12.2020 3 005 559,11 Kč

Krytí fondu k 31.12.2020 3 005 559,11 Kč

Finanční  prostředky  investičního fondu   jsou  uloženy na   běžném  účtu  organizace 

a v účetní evidenci jsou vedeny na samostatném analytickém účtu.

Fond kulturních a sociálních potřeb (412)

Stav fondu k 1.1.2020 168 656,82 Kč

Příděly v roce 2020 celkem 694 292,00 Kč

 - jednotný příděl v roce 2020 694 292,00 Kč

Čerpání fondu v roce 2020 celkem 491 590,00 Kč

   z toho:

 - příspěvek na závodní stravování 56 861,00 Kč

 - rekreace  130 377,00 Kč

 - kultura, tělovýchova, sport 8 130,00 Kč

 - sociální výpomoci 0,00 Kč

 - poskytnuté peněžní dary u příležitosti život-  

   ních výročí 27 889,00 Kč

 - penzijní připojištění 165 150,00  Kč

 - soukromé životní pojištění 0,00  Kč

 - pořízení majetku 0,00  Kč

 - příspěvek na provoz 97 360,00  Kč

 - příspěvek odborové organizaci 5 823,00  Kč

Stav fondu k 31.12.2020 371 358,82  Kč

Krytí fondu k 31.12.2020 371 358,82  Kč

Finanční  prostředky fondu FKSP jsou uloženy na  samostatném účtu v peněžním ústavu.

8. Pohledávky

Stav pohledávek uvádí tabulka č. 5 - Stav pohledávek a závazků 

po lhůtě splatnosti - formulář EKO002 

rok 2019 rok 2020

(v Kč) (v Kč)

Pohledávky celkem
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1 787 281,46 2 154 564,90

z toho:

 - odběratelé 355 714,44 247 409,49

 - krátkodobé poskytnuté zálohy 13 535,00 29 480,00

 - pohledávky za zaměstnanci 647,00 0,00

 - náklady příštích období 103 510,97 118 261,28

 - ostatní krátkodobé pohledávky 66 510,05 139 586,52

 - dohadné účty aktivní 1 247 364,00 1 619 827,61

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem:

176 562,91 165 019,49

 - do 30 dnů 0,00 0,00

 - do 60 dnů 0,00 0,00

 - do 90 dnů 0,00 0,00

 - do 1 roku 0,00 0,00

 - do 3 let 0,00 0,00

 - starší 3 let (všechny) 176 562,91 165 019,49

   z toho: v soudním nebo exekučním řízení vymáháno

176 562,91 165 019,49

   v tom:

 - Fenster Systém s.r.o. 61 581,67

 - Alena Krausová 103 437,82

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

176 562,91 165 019,49

FENSTER SYSTÉM s. r. o., Nové Dvory - Vršavec 2839, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 27839630 61 581,67

Pohledávka  vůči  firmě  Fenster Systém s.r.o. -  dne  30. 6. 2011 byl předán návrh na 

vydání platebního rozkazu Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, dne 28. 11. 2012

byl vydán platební rozkaz k zaplacení dlužné částky. Tento nabyl právní moci.

Dlužník byl dvakrát písemně vyzván k úhradě, zásilky nepřevzal. Organizace

oslovila  exekutora. Dne 5. 11. 2014 organizace obdržela vyrozumění o zahájení exekuce.

Pohledávka Fenster Systém s.r.o. vznikla před sloučením školy se SŠ oděvní  a obchodně

podnikatelskou.

Do data 31. 12. 2020 nebyla pohledávka ani z části uhrazena.

Alena Krausová, Radniční 1148, Frýdek-Místek

IČ: 73326381 151 046,00

Pohledávka vůči firmě  Alena Krausová vznikla v letech 2005 a 2006.

Dne 30.4.2008 vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku proti firmě paní Krausové 

exekuční nařízení. 

25. 10. 2016 škola přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení.

Do data 31. 12. 2020 byla pohledávka uhrazena do výše Kč 47 608,18
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9. Závazky

rok 2019 rok 2020

Závazky celkem (v Kč) (v Kč)

7 235 185,94 7 290 176,03

z toho:

 - dodavatelé 1 258 996,86 127 155,03

 - krátkodobé přijaté zálohy 204 456,00 468 808,00

 - zaměstnanci 1 674 101,00 1 572 235,00

 - jiné záv. vůči zaměstnancům 0,00 0,00

 - sociální zabezpečení 970 228,00 1 518 385,00

 - zdravotní pojištění 418 542,00 654 916,00

 - ost. daně, popl. a jiná pen. plnění 435 104,00 779 549,00

 - vratky dotací 820,00 0,00

 - krátk. přijaté zálohy - stipendia 275 000,00 238 000,00

 - kr. přijaté zálohy - rodilý mluvčí 180 000,00 180 000,00

 - přijaté zálohy "Šablony" 1 665 692,00 1 665 692,00

 - výdaje příštích období 868,00 868,00

 - výnosy příštích období 0,00 0,00

 - dohadné účty pasivní 38 800,00 0,00

 - ostatní krátkodobé závazky 112 578,08 84 568,00

Závazky z obchodního styku po lhůtě 

splatnosti: 121 438,47 14 165,00

z toho:

 - do 30 dnů 107 273,47 0,00

 - do 60 dnů 0,00 0,00

 - do 90 dnů 0,00 0,00

 - do 1 roku 0,00 0,00

 - do 3 let 0,00 0,00

 - starší 3 let 14 165,00 14 165,00

Závazky starší tří let

Alena Krausová, Radniční 1148, Frýdek-Místek

IČ: 73326381

Závazek vůči firmě  Alena Krausová ve výši 14 165,00

který vzniknul v letech 2005 a 2006 nebyl dosud uhrazen.

Jedná se o nezaplacené závazky, které vznikly při realizaci odborného výcviku

žáků školy ve výše uvedené firmě. Vzhledem k tomu, že firma nehradila škole

své závazky, škola pozastavila platbu. 

D) Výsledky kontrol v roce 2020

1. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj se sídlem

    v Ostravě, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava provedla dne 9.1.2020 u kontrolované osoby 

    Střední škola  gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

    kontrolu plnění povinnosti kontrolované osoby jako poskytovatele stravovacích služeb v 
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    provozovně Kavárna Radhošť, tř.T.G.Masaryka 1147, 738 01 Frýdek-Místek.

    

2. Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek,

    Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek

    provedla u plátce pojistného Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb,

    Frýdek-Místek, p. o., dne 31. 08. 2020 kontrolu plateb nemocenského a důchodového 

    pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, za období 1. 9. 2018 

    až 31. 7. 2020.

   Kontrolní zjištění:

          a) V průběhu kontroly bylo zjištěno, že zaměstnavatel od 3.9.2018 přihlásil k pojištění 

zaměstnance Mgr.Alici Ogurčákovou, datum narození 17.4.1975, dohoda

o pracovní činnosti, s příznakem, že se nejedná o zaměstnání malého rozsahu. 

Dle předložené dohody o pracovní činnosti bylo v průběhu kontroly zjištěno, že se 

dle sjednaných podmínek jedná o zaměstnání malého rozsahu v souladu s 
ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů. V průběhu kontroly byla zaměstnavatelem vyhotovena 
Žádost o opravu Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. 
Zaměstnavatel nepostupoval v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a 
ustanovením § 94 odstavec 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů.

Další nedostatky nebyly kontrolou zjištěny.

E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů v roce 2020

 - průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 76,86

   - z toho povinný podíl 4% 3,07

 - plnění povinností zaměstnavatele:

 

1. zaměstnáním u zaměstnavatele 0,31

2. odběrem výrobků a služeb 3,36

 - plnění povinností zaměstnavatele celkem: 3,67

Povinný podíl byl splněn - nebyl nutný odvod do státního rozpočtu.

F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V průběhu kalendářního roku 2020 nebyly poskytnuty dle výše uvedeného zákona

žádné informace.

G) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

a plnění úkolů příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti organizace za rok 2019 byla projednána na zasedání školské rady

dne 12. 3. 2020.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ani nebylo zjištěno porušení 

platné legislativy.
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Zaměstnanci  byli se zprávou o činnosti organizace za rok 2019  seznámeni ústně

dne 10. 3. 2020. Zpráva je k dispozici na sekretariátě školy. 

H) Závodní stravování zaměstnanců organizace

Závodní stravování organizace v roce 2020 poskytovala ve školních jídelnách 

na T. G. Masaryka 451 a Cihelní 410.

Od 1. 9. 2019 

Cena oběda  - závodní stravování  celkem: 74,00 Kč

z toho:

 - osobní náklady na přípravu stravy 26,00 Kč

 - věcné  náklady na přípravu stravy 16,00 Kč

 - finanční normativ na nákup potravin 32,00 Kč

   z toho:  - příspěvek z FKSP 7,00 Kč

Zaměstnanci  hradili ve školní  jídelně hodnotu finančního  normativu na nákup potravin

snížený o příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb, tj.: 25,00 Kč

Věcné a osobní náklady spojené s přípravou stravy v rámci závodního stravování hradila 

organizace z provozních prostředků školy.

V době prázdnin škola zajišťovala stravování zaměstnanců formou stravenek.

hodnota stravenky činila Kč 80,--, přičemž zaměstnanci hradili z této částky Kč 31,--

I) Tabulková část 

Tabulka č. 1 - Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek 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. 4 - Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2015 - výkaz P1

Tabulka č. 5 - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - formulář EKO002

Tabulka č. 6 - Doplňková činnost  - formulář EKO003

Formulář SK 405 - Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd

1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových

   organizací sestavená k 31. 12. 2019

2. Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků 

   a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 2019

3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových

   organizací sestavená k 31. 12. 2019

4. Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31. 12. 2019

5. Organizační schéma

Ve Frýdku-Místku dne: 12. 3. 2021

Zpracovali: Ing. Veronika Gabzdylová

Ing. Radovan Maresz
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