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I.  Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

I.1. Průběh a výsledky vzdělávání žáků  
 

Počty žáků v jednotlivých oborech a výsledky vzdělávání 

Obor Počet žáků na 
začátku 
školního roku 
2020/2021 

Počet žáků na 
konci školního 
roku 2020/2021 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

23-68-H/01 Mechanik 
opravář motorových 
vozidel   

101 89 6 75 8 

65-51-H/01  
Kuchař – číšník 

102 99 11 73 15 

29-54-H/01 
Cukrář 

56 53 31 21 1 

33-56-H/01  
Truhlář 

58 58 6 46 6 

64-41-L/51 Podnikání 51 36 6 23 7 
65-42-M/01 
Hotelnictví 

158 155 57 88 10 

Celkem 526 490 117 326 47 
 

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky 

 Počet 
žáků 

Počet 
absolventů 

Počet žáků 
konajících MZ 

nebo ZZ 
v řádném 
termínu 

Celkové výsledky zkoušek  
(včetně opravných termínů) 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

závěrečné 
zkoušky 

86 79 83 22 57 4 

maturitní 
zkoušky 

50 40 50 17 23 10 

Celkem 136 119 133 39 80 14 
 

Výuka probíhala dle schválených učebních plánů a podle zavedených školních vzdělávacích programů a 
částečně dle plánu odborných praxí, exkurzí a kurzů. V průběhu celého školního roku 2020/2021 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádného opatření MZ ČR podle zákona č. 258/2000 Sb. 
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 
koronavirem SARS-CoV-2 probíhala s různými přetržkami výuka distančním způsobem. Konkrétně byla 
zahájena distanční výuka v teorii dne 5. 10. 2020, v odborném výcviku dne 14. 10. 2020. Následně od 25. 
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11. 2020 byla zahájena prezenční výuka žáků koncových ročníků teorie a celého úseku odborného výcviku. 
Od 7. 12. 2020 byla zahájena prezenční výuka teorie všech tříd rotačně. Od 4. 1. 2021 přešla opět na 
distanční formu výuky celá škola. Dne 26. 4. 2021 byla obnovena prezenční výuka odborného výcviku a dne 
24. 5. 2021 byla obnovena prezenční výuka pro třídy teorie. 

Hodnocení žáků na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhalo dle běžných pravidel v souladu s 
platnou legislativou. Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídil zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.). Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 byla 
stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a 
dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným MŠMT jako příslušným správním 
orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Závěrečné zkoušky v řádném termínu tak mohli konat žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, 
kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 
2021. Závěrečné zkoušky ve všech oborech probíhaly podle jednotného zadání. Zvláštní pravidla pro konání 
maturitních zkoušek v roce 2021 byla stanovena Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 
29. 1. 2021 a dodatkem k opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6, který navazoval na opatření 
obecné povahy ze dne 15. března 2021 s č. j. MSMT-3267/2021-3 a jeho dodatek ze dne 14. dubna 2021 s 
č. j. MSMT-3267/2021-4 s tím, že došlo k úpravě počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a 
praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo 
podzimním zkušebním období 2021. Maturitní zkoušky v řádném termínu tak mohli konat žáci závěrečných 
ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 
2020/2021 nejpozději do 31. března 2021. Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 probíhaly podle 
aktuálně platných právních předpisů (společná část, profilová část). Samotný průběh zkoušek nebyl ničím 
narušen a proběhl bez problémů v rámci platné legislativy. 

 

Další podrobné údaje o výchovně vzdělávací činnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školy za 
školní rok 2020/2021 dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

I.2. Další oblasti hlavní činnosti 2021  
 

 

V rámci své hlavní činnosti došlo k dalšímu zkvalitnění a rozšíření podmínek pro činnost organizace. Tato 
zlepšení a rozšíření lze zařadit do dvou oblastí: 

 

1. Správa a údržba majetku Jihomoravského kraje a školy 

2. Modernizace vybavení pro teoretickou a praktickou výuku 
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V oblasti správy a údržby majetku byly realizovány následující akce: 

 

           Slavkov u Brna: 

- montáž hromosvodu na bytě školníka 
- nové oplocení u venkovního hřiště 
- výměna vodovodního potrubí ve sklepě kuchyně a ve vodoměrné šachtě u DM 
- výměna mechanického stahování rolet ve varně 
- vybudování nové šatny AU ze skladu materiálu 
- doplnění hromosvodů na budově pavilonu 
- výměna ventilátoru v místnosti lednic 
- montáž nové klimatizační jednotky pro serverovnu 
- oprava zatékající střechy spojovacího krčku 
- výměna čerpadla u škrabky brambor 
- výměna trojcestných ventilů u kotlů na hale AU a DM 
- čištění okapů firmou pro výškové práce 
- výmalby učeben a místností školy dle harmonogramu  
- předepsané revize elektrozařízení, plynového zařízení, zvedacích zařízení, kotelen a tlakových 

nádob, tělocvičného nářadí. 
  
Rousínov: 

- výměna elektrického ohřívače vody 
- položení nového lina na předních chodbách ve všech patrech 
- vytvoření uzavíratelného skladu plošných materiálů 
- výměna stoupaček ve všech patrech 
- oprava sociálního zařízení v 1. NP 
- natření radiátorů 

 

 
  

V oblasti modernizace vybavení pro teoretickou a praktickou výuku se podařilo realizovat následující: 
 

- přestavba kanceláře na dílnu odborného výcviku oboru cukrář 
- vytvoření otvoru pro práci velkorozměrovými materiály u formátovací pily v Rousínově 
- nový povrch podlahy v truhlářské dílně 
- nová dílna oboru cukrář vybavena elektrickou pekařskou pecí, nerez. nábytkem a chladničkou 
- nákup šokového zchlazovače a zmrazovače pro obor kuchař-číšník 
- pořízení učebních pomůcek pro odborný výcvik oborů cukrář, kuchař-číšník: digitální kuchyňské 

váhy, ohřívací nádoby Chafing, termoporty, ohřívač na talíře, mixér  
- v dílnách odborného výcviku oboru mechanik opravář motorových vozidel jsou nové svěráky, 

pojízdné zdvižné stoly, nářadí a mycí stůl 
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- do dílen odborného výcviku oboru truhlář pořízeny hoblice, skříňky na nářadí, soustruh na dřevo, 
podavač materiálu, kompresor, sponkovačka, bruska, vysavač, frézka a sady nářadí 

- pro obor hotelnictví zakoupeny šlehače a mlýnek na kávu 
- nákup výpočetní techniky (22 ks PC, 29 ks monitorů, 2ks notebooků) 
- pořízení vizualizérů (5 ks)  
- nákup radlice za traktor do odborného výcviku oboru mechanik opravář motorových vozidel       

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti  
  

  

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2021 
Přepočtený počet zaměstnanců celkem  72,70 
Fyzické osoby – průměrný stav  74,32 
LIMIT zaměstnanců dle PHMax a krajských normativů celkem 74,108 
Z toho:  ze státního rozpočtu  70,690 
  z hosp. činnosti, z ostat. zdrojů  2,010 
Rezerva do limitu zaměstnanců 3,418 
Pedagogičtí pracovníci fyzický počet k 31. 12. 2021 přepočtený počet za rok 

2021 
  

ředitel školy 1 1 
zástupci ředitele školy 2 2 
učitelé teoretického vyučování 30 29,37 
učitelé odborného výcviku 17 15,98 
Vychovatelé 2 2,00 
celkem pedagogičtí pracovníci 52 51.630 
Nepedagogičtí pracovníci fyzický počet k 31. 12. 2021 přepočtený počet za rok 

2021 
THP 9 8,44 
Dělníci 17 13,91 
celkem nepedagogičtí pracovníci 26 22,478 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2021 
Kategorie přírůstky úbytky 
ředitel školy 0 0 
zástupci ředitele školy 0 0 
učitelé teoretického vyučování 3  3 
učitelé odborného výcviku 4  3  
Vychovatelé 0  0  

THP 2 1  
Dělníci 4  3  
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Roční limit přepočteného stavu zaměstnanců celkem za rok 2021 byl dodržen s rezervou u pedagogických 
pracovníků o 1,28 přepočteného úvazku a u nepedagogických pracovníků s rezervou 2,138 úvazku.  

Z přehledu přírůstků a úbytků vyplývá, že fluktuace 13,5 % za rok 2021 je o 4,2 % nižší než v předchozím 
roce.  

 

Průměrné platové třídy, průměrné platy podle struktury zaměstnanců 
Kategorie zaměstnanců platové třídy průměrné platy 

2020 2021 2020 2021 
učitelé teoretického vyučování 12 12 45 131 51 497 
učitelé odborného výcviku 10,86 10,73 36 613 43 073 
Vychovatelé 9 9 35 229 41 881 
THP 9 9 33 834 39 478 
Dělníci 2,7 2,88 20 576 24 882 
Kuchyně 5,8 5,8 28 201 25 687 
Celkem 8,23 8,24 33 264 37 750 

  

Výše průměrného platu za rok 2021 činí 37 750 Kč, ve srovnání s rokem 2020 je průměrný plat vyšší o 4 486 
Kč zejména díky rozvojovému programu a dalším dotacím.  

Ve srovnání s rokem 2020 došlo u pedagogických zaměstnanců k růstu průměrného platu, konkrétně u 
učitelů teoretického vyučování o 6 366,- Kč, u kategorie učitelé odborného výcviku zvýšení průměrného 
platu o 6 406 Kč a u vychovatelů došlo ke zvýšení o 6 652 Kč.  

U nepedagogických pracovníků ve srovnání s rokem 2020 došlo také ke zvýšení průměrného platu u 
kategorie THP o 5 644 Kč, u kategorie dělníků o 4 306 Kč a u kategorie pracovníci školní kuchyně došlo ke 
snížení o 2 514 Kč. Ke snížení průměrných platů u zaměstnanců školní kuchyně došlo v důsledku dlouhodobé 
nemoci u dvou pracovnic. 

 

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní a školní úrazy za rok 2021  

Oblast BOZP byla na škole v roce 2021 zajišťována externím pracovníkem pověřeným ředitelkou ISŠ Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace. Na škole je zpracován vlastní dokument o vyhledávání rizik a způsobu jejich 
předcházení, hledání takových opatření, která minimalizují jejich výskyt.  

 

Školení v oblasti BOZP je zajišťováno v souladu se ZP a zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, dále školský zákon. Jde o proškolení jak zaměstnanců, tak i žáků školy. Školení vedoucích 
pracovníků je prováděno osobou odborně způsobilou s platným pověřením k výkonu takové činnosti. 
Školení jsou dokumentována a u žáků jsou prováděna při zahájení školního roku a před zahájením nového 
odborného tematického celku v odborném výcviku. 

 

Pravidelné roční prověrky BOZP byly provedeny dne 26. 5. 2021 na pracovišti Slavkov  
u Brna a na odloučeném pracovišti Rousínov. Cílem prověrek bylo zhodnocení výsledků péče o bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci a vypracování návrhů k odstranění zjištěných závad a nedostatků jak v oblasti 
dodržování předpisů, tak i v oblasti zlepšování pracovního prostředí.  

 

Veškeré revize jsou zajišťovány dle harmonogramu a jsou pravidelně sledovány poradou vedení včetně 
odstraňování závad. Evidencí a registrací pracovních a školních úrazů je pověřena asistentka ředitelky školy. 
Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů, která je na každém pracovišti a úseku dle organizační 
struktury. Registrované školní úrazy jsou statisticky zpracovávány a elektronicky odesílány do  
5. kalendářního dne na příslušné instituce. 

 

Přehled pracovních a školních úrazů za kalendářní rok 2021 

  evidovaných registrovaných 
pracovní úrazy-zaměstnanci 0 0 

školní úrazy teoretická výuka 5 5 

odborný výcvik 1 1 

DM 0 0 

Celkem 6 6 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření  
  

III.1. Výnosy 
 

Realizované výnosy za vlastní výkony v roce 2021 dosáhly částky 1 724 200 Kč, plán ve výši 1 550 000 Kč byl 
splněn na 111 %. Ve srovnání s rokem 2020 celkové výnosy z produktivní činnosti žáků klesly o 20 %. 
Důvodem poklesu bylo omezení činnosti škol, ale také pokles zájmu zejména o produkty oboru kuchař – 
číšník. Tento pokles zájmu byl následkem restrikcí spojenými s epidemiologickou situací Covid19. Naopak 
produkty oboru cukrář zaznamenaly růst tržeb ve srovnání s rokem 2020 o 100 %.  

 

Výnosy 
Účet plán 

hospodaření 
2021 

skutečnost  
2021 

skutečnost  
2020 

% plnění 
plánu 

602 – tržby z prodeje služeb 1 550 000 1 723 873    1 458 200 111,2 
662, 663 – úroky, kurzové zisky 0 736        12 944   
641 – úroky z prodlení 0                 0   
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648 – zúčtování fondů 240 000 125 456        64 564 52,3 
649 – ostatní vlastní příjmy a výnosy 0 282 669      103 440   
672 3 – provozní transfer  ze stát. 
rozpočtu 

50 454 665 51 249 203     43 408 211 100,6 

672 5 – provozní transfer od zřizovatele 9 825 000 10 273 000     11 030 700 111 
672 8 – transfery z orgánů EU 0   0   
672 6 – transfer z roz. jiných ÚSC 0          764   
691 9 – transfer z rozpočtu stát. fondů  0 318 077      317 312   
Celkem 61 829 665 63 973 014 56 396 135 103,2 

  

Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 15 

III.2. Náklady  
  

Celkové skutečné náklady v hlavní činnosti za rok 2021 dosáhly 63 790 542 Kč. Ve srovnání s rokem 2020 
byly celkové náklady vyšší o 13 % a to zejména z důvodů růstu mezd a s nimi souvisejícími náklady a nákupu 
drobného dlouhodobého majetku pro výuku.  

  

Náklady 
Účet plán 

hospodaření 
2021 

Skutečnost 
2021 

skutečnost 2020 % plnění 
plánu 

 

501 – spotřeba materiálu 3747000 3 325 807 3 157 259 89 
502 – spotřeba el. energie a plynu 2360000 1 195 440 1 631 035 51 
503 – spotřeba vody 210 000 114 565 106 271 55 
506 – aktivace dlouhodobého 
majetku 

-50 000 -169 613 -28 711 339 

511 – opravy a udržování 985 000 1 236 920 734 356 126 
512 – cestovné  17 000 20 104 41 829 118 
513 – náklady na reprezentaci, 5 000 2 053 5 678 41 
518 – ostatní služby 1683528 1 823 217 2 215 481 108 
521 – mzdové náklady 36 382 822 36 923 486 31 570 841 101 
524 – zákonné pojištění 12 247 342 12 258 468 10 487 217 100 
525 – ostatní sociální pojištění 461 191 153 831 183 704 33 
527 – příděl do FKSP  720 772 793 334 623 311 110 
527 – odborný rozvoj zaměstnanců 5 000   70 509 0 
528 – ostatní sociální náklady 0 0 16 510   
538 - ostatní daně a poplatky 11 000 31 855 30 828 290 
549 – jiné ostatní náklady  160 000 53 199 93 339 33 
551 – odpisy dlouhodobého 
majetku 

3 695 000 3 556 852 3 502 919 96 

558 – náklady z dlouhodobého 
drob. majetku 

841 000 2 451 126 1 713 354 291 
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562,3 – úroky, kurzové ztráty 2 19 897  0 
 

591 – daň z příjmů 0 30  13   
Celkem 62 959 665 63 790 542 56 155 744   

 

Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 16 

III.3. Finanční majetek  
 
Stav na bankovních účtech 
 

Účet/pokladna k 31. 12. 2021 
Běžný účet neinvestiční  10 175 471,99 Kč 
Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 417 177,69 Kč 
Běžný účet v cizí měně 292 380,20 Kč 
Terminované vklady  2 809 718,70 Kč 
  
Pokladna hotovostní                                              90 722,00 Kč 
Pokladna valutová  4 247,84 Kč 

 

Účty jsou vedeny u Komerční banky, a. s. pobočka Slavkov u Brna. 

III.4. Pohledávky a závazky 
 

Pohledávky 
K 31. 12. 2021 vykazuje naše škola krátkodobé pohledávky ve výši 2 057 499 Kč. Všechny pohledávky jsou 
do data splatnosti. 

 

Závazky 
Krátkodobé závazky ve výši 8 603 714 Kč jsou do data splatnosti a představují zejména závazky vůči 
zaměstnancům a institucím, dále závazky vůči dodavatelům – tyto budou v měsíci lednu vypořádány. 
Krátkodobé přijaté zálohy jsou evidovány a budou vyúčtovány a popřípadě vráceny nejpozději na konci 
školního roku jako nevyčerpané zálohy na stravu a ubytování. 

 

Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 17 
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III.5. Dotace a příspěvky 
 

Poskytovatel dotace/příspěvku I/P Poskytnutá částka v Kč Vyčerpaná částka 
v Kč 

Komentář 

JMK P 17 000 17 000 0 

JMK P 29 000 23 000 0 
JMK P 50 000 50 000 0 
Šablony pro SŠ a VOŠ II. P 887 282 794 538 92 744 
Transfery UZ 83 – provozní 
podpora  

 104 008 90 0000 14 008 

Transfery celkem  61 270 253 61 164 203  
 

Zůstatek ve výši 6000 Kč z účelového příspěvku na lékařské prohlídky je převeden do roku 2022, stejně tak 
zůstatek projektu Šablony II. A to ve výši 92 744 Kč. 

III.6. Investice  
  

Organizace provedla dvě významnější dílčí opravy – opravu podlahy v Rousínově v celkové hodnotě za 604 
395 Kč a montáž hromosvodu na budově ředitelství školy v hodnotě 223 446 Kč. Obě opravy proběhly 
v rámci stanovených termínů. 

V roce 2021 nebyla zahájena dostavba pavilonu pro výuku, která je naprojektována od roku 2016. Nebyla 
rovněž zahájena oprava střechy, kterou zatéká do budovy. 

 

IV. Autoprovoz 

Přehled o provozu vozidel v roce 2021 
 

Osobní automobil Škoda Fabia 2B3 0999 – sloužilo pro výcvik řidičů předmětu řízení motorových vozidel 
pro učební obor mechanik opravář. Vozidlo v roce 2021 vyřazeno z evidence a ekologicky zlikvidováno. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0 Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 309 965 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 0 km 
Celková spotřeba PHM 0 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km -- /100km 
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Osobní automobil Škoda Fabia 7B4 9600 – slouží pro výcvik řidičů předmětu řízení motorových vozidel 
pro učební obor mechanik opravář. Vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, prováděna pravidelná, 
běžná údržba V roce 2021 nebyla provedena oprava nebo výměna olejů.  
Vozidlo je používáno také pro výcvik řidičů autoškoly v rámci doplňkové činnosti. 
Opravy v roce 2021 –výměna zapalovacích svíček  750Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 146 947km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 3 983 km 
Celková spotřeba PHM 275 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km 6,9 l/100km 

 

Osobní automobil Škoda Fabia 1BF 7807 – slouží pro výcvik řidičů předmětu řízení motorových vozidel 
pro učební obor mechanik opravář. Vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, prováděna pravidelná, 
běžná údržba tzn.:  výměna olejů a technické ošetření. V roce 2021 nebyla provedena žádná oprava ani 
výměna olejů. Vozidlo je používáno také pro výcvik řidičů autoškoly v rámci doplňkové činnosti. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0 Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 89 089 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 15 350 km 
Celková spotřeba PHM 940 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km 6,12 l/100km 

 

Osobní automobil Škoda Fabia 1BF 7808 – vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, prováděna 
pravidelná, běžná údržba tzn.:  výměna olejů, technické ošetření. V roce 2021 nebyla provedena žádná 
oprava ani výměna olejů. Vozidlo je používáno pro zajišťování bezproblémového chodu školy. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0 Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 24 364 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 2 759 km 
Celková spotřeba PHM 158 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km 5,72 l/100km 

 

Osobní automobil Škoda Favorit 135 KAIPAN 1BX 9080 – vozidlo pro účel přestavby na stavebnici 
Kaipan pro učební obor mechanik opravář. Vozidlo nyní slouží pro výuku žáků oboru mechanik opravář 
a prezentaci školy. Vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, prováděna pravidelná, běžná údržba tzn.:  
výměna olejů a technické ošetření. V roce 2021 nebyla provedena žádná oprava ani výměna oleje. 

Opravy v roce 2021 – celkem Kč  0,- Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 132 705 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 143 km 
Celková spotřeba PHM 15 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km 10,48 l/100 km 
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Osobní automobil Škoda Rapid 9B0 7118 – vozidlo slouží k zajištění provozu školy. Vozidlo je pravidelně 
kontrolováno ve STK, je prováděna pravidelná, běžná údržba tzn.:  výměna olejů a technické ošetření, v 
roce 2021 nebyla provedena žádná oprava ani výměna oleje. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0,- Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 39 782 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2020 3 111 km 
Celková spotřeba PHM 196 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km 6,30 l/100 km 

 

Osobní automobil Škoda Fabia 1BS 4990 -  vozidlo slouží pro výcvik řidičů předmětu řízení motorových 
vozidel pro učební obor mechanik opravář. Vozidlo je využíváno také pro výcvik řidičů autoškoly v rámci 
doplňkové činnosti. Vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, je prováděna pravidelná, běžná údržba 
tzn.:  výměna olejů a technické ošetření, v roce 2021 nebyla provedena žádná oprava nebo výměna olejů. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0,- Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 74 497 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 9 711 km 
Celková spotřeba PHM 566,01 litrů benzínu 
Průměrná spotřeba na 100 km 
  

5,82 l/100 km 

 

Užitkové vozidlo VW Transporter VYD 26-16 – slouží jako učební pomůcka pro výuku žáků učebního oboru 
mechanik opravář motorových vozidel, dále slouží pro zásobování DM, školní jídelny a provozu školy. 
Vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, je prováděna pravidelná výměna olejů a technické ošetření 
vozidla v rámci odborného výcviku žáků oboru mechanik opravář. V roce 2021 byla provedena oprava: 
Výměna řemene pohonu vodního čerpadla, alternátoru a posilovače. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 400 Kč 
Ozubený řemen 400kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 204 422 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 2 410 km 
Celková spotřeba PHM 297,02 litrů nafty 
Průměrná spotřeba na 100 km 12,32 l/100 km 

 

Užitkové vozidlo VW Transporter 1BF 8119 – slouží pro zásobování DM, školní jídelny  
a provozu školy. Hlavní náplní využití vozidla je odvoz žáků všech oborů na soutěže a reprezentaci školy. 
Vozidlo slouží i jako učební pomůcka v odborném výcviku. V roce 2021 nebyla provedena žádná oprava 
ani výměna olejů. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0,- Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 21 447 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021 2 178 km 
Celková spotřeba PHM 152,73 litrů nafty 
Průměrná spotřeba na 100 km 7,01 l/100km 
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Nákladní automobil MAN TGL 4B9 1900 – je využíván k výcviku řidičů v souladu s učebními osnovami pro 
mechaniky opraváře motorových vozidel. Vozidlo slouží též jako učební pomůcka v odborném výcviku, 
dále je používáno pro přepravu materiálu pro potřeby školy a odloučeného pracoviště Rousínov. V roce 
2021 byly provedeny opravy většího rozsahu: 
Výměna převodovky.  
Vozidlo je používáno také pro výcvik řidičů autoškoly v rámci doplňkové činnosti. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 320.038 Kč vč. DPH 
Výměna převodovky 320.038 Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů 221 301 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2020 9 614 km 
Celková spotřeba PHM 1 738,01 litrů nafty 
Průměrná spotřeba na 100 km 18,07 l/100 km 

  

Užitkové vozidlo Fiat Ducato – vozidlo slouží především pro zásobování materiálu pro obor truhlář a 
převoz výrobků. Slouží i jako učební pomůcka pro výuku žáků učebního oboru mechanik opravář 
motorových vozidel a zajišťování provozu. Slouží k převozu materiálu na prezentaci školy. 
Vozidlo je pravidelně kontrolováno ve STK, je prováděna pravidelná, běžná údržba tzn.:  výměna olejů a 
technické ošetření, v roce 2021 nebyla provedena žádná oprava ani výměna olejů. 
Opravy v roce 2021– celkem Kč 0,- Kč 
Konečný stav ujetých kilometrů                     1 219 km 
Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2021                     1 007 km 
Celková spotřeba PHM 167,01litrů nafty 
Průměrná spotřeba na 100 km 16,57 l/100km 

  

Traktor Z 7745 VY 48-30 – je používán pro výcvik řidičů skupiny „T“, dále jako učební pomůcka pro učební 
obor mechanik opravář motorových vozidel pro nákladní automobily a stavební stroje, pro přepravu 
materiálu v rámci údržby. Na traktoru se provádí pravidelná technická prohlídka, výměna olejů a 
technické ošetření v rámci odborného výcviku. V roce 2021 nebyla provedena oprava ani výměna olejů.  
Vozidlo je používáno také pro výcvik řidičů autoškoly v rámci doplňkové činnosti.  
Doklady k vozidlu uloženy od 6. 1. 2021 v depozitu, vozidlo dočasně vyřazeno z provozu. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč                         0  Kč 
Konečný stav ujetých motohodin   0 Mth. 
Celkový počet ujetých motohodin v roce 2021 0 Mth. 
Celková spotřeba PHM         0 litrů nafty 
Průměrná spotřeba na motohodinu -- l/Mth. 

 

Traktor Z 7711 VY 41-92 – je používán pro výcvik řidičů skupiny „T“, dále slouží jako učební pomůcka k 
procvičování montážních prací. Na traktoru se provádí pravidelná technická prohlídka, výměna olejů a 
technické ošetření v rámci odborného výcviku. V roce 2021 nebyla na traktoru provedena žádná oprava 
ani výměna olejů. 
Vozidlo je používáno také pro výcvik řidičů autoškoly v rámci doplňkové činnosti. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0,- Kč 
Konečný stav ujetých motohodin  0 Mth. 
Celkový počet ujetých motohodin v roce 2021 0 Mth. 
Celková spotřeba PHM         0 litrů nafty 
Průměrná spotřeba na motohodinu   -- l/Mth. 
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Traktor Zetor Proxima B01 8701 – vozidlo bylo zakoupeno a přihlášeno do registru vozidel v lednu 2020. 
Traktor je využíván výhradně pro výcvik žáků oboru mechanik opravář - řidičů skupiny „T“. Dále slouží i 
jako učební pomůcka pro žáky učebního oboru mechanik opravář. 
V roce 2021 nebyla na traktoru provedena žádná oprava ani výměna olejů. 
Vozidlo je využíváno i pro výcvik řidičů autoškoly v rámci doplňkové činnosti. 
Opravy v roce 2021 – celkem Kč 0,- Kč 
Konečný stav ujetých motohodin 193 Mth. 
Celkový počet ujetých motohodin v roce 2021 84 Mth. 
Celková spotřeba PHM 443 litrů nafty 
Průměrná spotřeba na motohodinu 5,27l l/Mth. 

  

Celkové náklady autoprovozu z pohledu nákladů na PHM  
Celkový počet ujetých km Celkový počet 

motohodin 
celková spotřeba 

benzínu 
celková spotřeba 

nafty 
            
           50 266 km 
             

84,0 Mth 2 145,10 litrů 2 837,77 litrů 

Celkové náklady na PHM 73.096,63 Kč 89.550,34 Kč 
Průměrná cena 1 litru PHM 34,07 Kč  31,55 Kč 

Z toho v doplňkové činnosti v rámci autoškoly 
typ 

kurzu 
počet ujetých km 

(MTH) 
spotřeba nafty (litrů) spotřeba benzínu 

(litrů) 
náklady v Kč 

T 5 33,2 - 978,9 
C 243 47,65 - 1722,61 
B 3447 - 210,6 7447,4 

Celkem 80,85 210,6  10 148,91 
 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  
 

 

Kategorie majetku/účet Stav k 
1.1. 2021 

 

Přírůstek Úbytek Stav k 
31. 12. 2021 

Software /013 - -  - - 
Nehmotný majetek /018 611 893,30 90 998,80 118 650,90 584 241,20 
Budovy, haly, stavby 
/021 

148 352 441,13 927 336,47 - 149 279 777,60 

Samostatné movité věci 
/022 

22 529 728,04 392 892,03 499 002,00 22 423 618,07 

Dlouhodobý drobný 
hmotný majetek /028 

21 017 639,34 2 408 366,39 407 678,50 23 018 327,23 

celkem 192 511 701,81 3 819 593,69 1 025 331,40 195 305 964,10 
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Zdůvodnění přírůstků a úbytků:  

 

Účet 018 – Nehmotný majetek 

Přírůstek – 90 998,80 Kč  

Virtuální prohlídka školy a domova mládeže, logo školy a grafický manuál. 

Úbytek – 118 650,90 Kč 

Vyřazení ukončených licencí v celkové hodnotě 118 650,90 Kč. 

  

Účet 021 – Budovy, haly, stavby 

Přírůstek – 927 336,47 Kč  

Pro obor cukrář jsme pořídili učebnu odborného výcviku v hodnotě 99 495,61 Kč. V dílnách odborného 
výcviku oboru truhlář máme novou litou podlahu za 604 395 Kč. Na budovu školy pro teoretické vyučování 
jsme nechali nainstalovat hromosvody v hodnotě 223 445,86 Kč. 

Úbytek – žádný 

 

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory 

Přírůstek – 392 892,03 Kč 

Pro obor mechanik opravář motorových vozidel byla pořízena radlice za traktor v hodnotě 48 397,00 Kč. Do 
učebny odborného výcviku oboru cukrář jsme zakoupili pekařskou pec za 94 688,50 Kč a oboru kuchař-číšník 
šokový zchlazovač a zmrazovač za 93 509,53 Kč. Dále máme novou klimatizační jednotku v serverovně v 
hodnotě 50 913,00 Kč. Do kuchyně školy byla zakoupena plynová pánev za 105 384,00 Kč.  

    

Úbytek – 499 002,00 Kč 

Z evidence dlouhodobého hmotného majetku byl vyřazen a předán k ekologické likvidaci osobní automobil 
Škoda Fabia v ceně pořízení 373 697,00 Kč. Ze školní kuchyně jsme vyřadili neopravitelnou plynovou pánev 
za 125 305,00 Kč. 

 

Účet 028 – Dlouhodobý drobný hmotný majetek 

Přírůstek – 2 408 366,39 Kč  

V roce 2021 bylo pořízeno vybavení do učeben odborného výcviku oboru cukrář v hodnotě 220 453,85 Kč 
(nerez. nábytek, váhy, chladničky), oboru kuchař-číšník v ceně 135 411,54 Kč (ohřívač na talíře, přepravní 
vozík Blanco, termoporty, ohřívací nádoby Chafing, mixér, chladnička). Dále jsme zakoupili učební pomůcky 
do dílen pro obor mechanik opravář motorových vozidel za 140 805,12 (svěráky, pojízdné zdvižné stoly, 
mycí stůl Bio-Circle, nářadí) a do dílen oboru truhlář majetek za 720 657,75 Kč (hoblice, skříňky na nářadí, 
soustruh na dřevo, podavač materiálu STEFF, kompresor, vysavač a bruska Makita, sady nářadí). Skříňky pro 
žáky byly pořízeny za 407 801,46 Kč. Nové ruční šlehače a el. mlýnek na kávu v ceně 25 537,00 Kč máme v 
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učebně oboru hotelnictví. Byla instalována nová výpočetní technika v celkové hodnotě 620 407,52 Kč 
(počítače, monitory, notebooky, vizualizéry, dokovací stanice, Switch, ZyXEL). Školní kuchyni jsme vybavili 
ohřívacím výdejním pultem a nerezovým stolem za 48 239 Kč.  Zbývající částka obsahuje drobné učební 
pomůcky a vybavení do kabinetů pedagogů.  

 

Úbytek – 407 678,50 Kč   

Z dílen odborného výcviku oboru mechanik opravář motorových vozidel byl vyřazen nefunkční majetek za 
44 184,00 Kč (testery Fridex a V.A.G., nářadí), oboru truhlář za 123 232,50 Kč (hoblice, skříňky na nářadí, 
pily, odsávací zařízení, měřicí přístroje, soustruh na dřevo) a oboru kuchař číšník neopravitelný majetek za 
28 195,00 Kč (ohřívací nádoby Chafing, konvice, šlehače). Byla vyřazena zastaralá a neopravitelná výpočetní 
technika v celkové hodnotě 171 592,00 Kč (počítače, monitory, notebooky, dataprojektory, plátna, 
radiomagnetofony). Dále jsme ekologicky zlikvidovali zničené židle, stoly, skříně za 30 604,00 Kč. Z 
provozního úseku bylo vyřazeno nářadí a další drobný majetek v ceně 9 871,00 Kč.  

 

Vyřazený majetek byl předán k ekologické likvidaci.  

VI. Peněžní fondy 
 

Fond odměn– v roce 2021 nebyl fond odměn tvořen finančními prostředky, čerpáno byly 2 tis. Kč. 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 ve výši 824 493,90 Kč je kryt finančními prostředky na běžném účtu školy. 

 

FKSP – fond byl během roku 2021 tvořen ve výši 2 % přídělu ze mzdových prostředků v částce 739 tis. Kč. 
Z fondu bylo čerpáno 872 tis. Kč na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců (z toho 162 tis. na závodní 
stravování).  

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 ve výši 460 434,81 Kč je kryt finančními prostředky na samostatném účtu 
FKSP. 

 

Zdůvodnění rozdílu na fondu a účtu FKSP 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                      460 434,81 Kč 

243 Běžný účet FKSP                                                    417 177,69 Kč 

 Rozdíl v bankovním krytí                                                                                           43 257,12 Kč   

 

V měsíci lednu 2021 byl proveden převod finančních prostředků z BÚ neinvestičního na BÚ FKSP. 
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Fond rezervní ze zlepšených výsledků hospodaření – v roce 2021 byl tvořen převodem výsledku 
hospodaření za rok 2020 ve výši 516 tis Kč. Z fondu bylo čerpáno na posílení fondu investic ve výši 693 tis. 
Kč. 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 ve výši 283 799,51 Kč je kryt finančními prostředky na běžném účtu školy.  

 

Rezervní fond z ostatních titulů – v roce 2021 byl fond tvořen zejména v rámci OP VVV projektu „Šablony 
pro SŠ II“ převodem nespotřebované dotace ve výši 93 tis. Kč a převodem nespotřebované dotace v rámci 
projektu „Erasmus+“ ve výši 1 518 tis.  

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 ve výši 1 632 735,18 Kč je kryt finančními prostředky na běžném účtu školy 
v cizí měně a běžném účtu školy. 

 

Fond reprodukce majetku (fond investic) – v roce 2021 byl tvořen přídělem z odpisů DHM a DNM v celkové 
výši 3 292 tis. Kč a převody z rezervního fondu v celkové výši 693 tis Kč, tento byl v plné výši kryt příspěvkem 
od zřizovatele. Na pořízení samostatných movitých věcí byla vynaložena částka 1 536 tis. Kč. V roce 2021 
byl škole nařízen odvod do Fondu investiční činnosti Jihomoravského kraje v částce 2 512 tis. Kč a vratka 
(neodčerpaná investiční dotace r. 2020) ve výši 116 tis. Kč. 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 ve výši 163 536,23 Kč je kryt finančními prostředky na běžném účtu školy. 

 Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 14 

VII. Inventarizace majetku a závazků 
Prvotní fyzická inventura proběhla ve dnech od 23. 11. 2021 do 14. 12. 2021 a ke dni roční účetní závěrky 
byla provedena rozdílová inventura. U dokladové inventury byl zjištěn stav na účtech k 31. 12. 2021 pomocí 
písemností a záznamů. Stav jiných pasiv (jmění a peněžních fondů) s přehledem přírůstků a úbytků za rok 
2021 je uveden ve zjednodušené inventuře.  

Cílem inventarizace bylo ověření, zda skutečný stav majetku, závazků a pohledávek odpovídá stavu 
v účetnictví. 

Hlavní inventarizační komise ve své závěrečné zprávě o inventarizaci potvrdila, že inventarizace 
hospodářského majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových 
účtech Integrované střední školy Slavkov u Brna, p. o. proběhla řádně a bez závad. 

Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

VIII. Kontrolní činnost  
 

Úkolem kontrolního systému je zajišťování dodržování školské legislativy a výchovně vzdělávacího procesu, 
řádu školy, vnitřního řádu domova mládeže, pracovně právních předpisů, obecně platné ekonomické 
legislativy, účetních předpisů, Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, 
bezpečnostních předpisů, vnitřních směrnic a pokynů vydaných zřizovatelem a ředitelkou školy. 
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Kontrolní systém Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace je rozdělen na dvě 
části:  

- kontrola pedagogické dokumentace, výchovně vzdělávacího procesu, dodržování školního řádu 
školy a vnitřního řádu domova mládeže. 

- nepedagogická kontrolní činnost zaměřená na ekonomickou a účetní legislativu, bezpečnostní 
předpisy a pracovně právní předpisy. 

V organizaci je dále vytvořena směrnice „Vnitřní kontrolní systém“ k zajištění ustanovení vyhlášky č. 
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
Účelem této směrnice je stanovit odpovědnost za jednotlivé úseky finanční kontroly a upřesnit některé 
postupy jednotlivých zaměstnanců organizace při provádění kontrolní činnosti ze strany příkazců operací, 
správce rozpočtu, hlavního účetního a ostatních zaměstnanců organizace. 

 

Plán kontrolní činnosti na rok 2021 byl stanoven příkazem ředitelky školy 42/2020 dne  
22. 12. 2020. 

VIII.1. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné 
organizací za předchozí období 

 

Plán kontrolní činnosti byl splněn. Při kontrolní činnosti nebyly shledány závažné nedostatky. Zápisy 
z kontrolních akcí č. 1, 6, 7, 8 jsou uloženy v agendě ředitelky školy. Ostatní zápisy z kontrol jsou uloženy 
v agendě vedoucích úseků nebo jsou součástí účetních dokladů.  

Průběžná kontrola byla zaměřena na dodržování ustanovení smluvních vztahů, věcné správnosti cen 
fakturovaných služeb, včasnost a správnost úhrady faktur, přesnost bankovních operací, správnost účtování 
o investiční a neinvestiční činnosti, efektivnost hospodaření s majetkem a jeho evidencí a na dodržování 
pravidel vnitřního kontrolního systému. 

VIII.2. Informace o výsledcích kontrol prováděných 
externími kontrolními orgány  

 

 

Spisová značka a termín 
kontroly 

předmět kontroly zjištěné závady 

JMK 147411/2021 OŠ 
termín kontroly: 26. 10. 
2021 

Způsob využití finančních prostředků 
poskytnutých z rozpočtu JMK na 
Podporu práce s talentovanou 
mládeží 

Bez závad 
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VIII.3. Informace o výsledku účinnosti systému 
finanční kontroly a nastavených kritériích 
hospodárnosti 

 

 

Systém finanční kontroly podle § 26 a § 27 je v organizaci nastaven směrnicí ředitelky školy Vnitřní kontrolní 
systém. Průběžnou kontrolu jako součást vnitřního kontrolního systému denně zajišťují:  

1. příkazci operací: ředitelka školy a vedoucí jednotlivých úseků stanovených jako příkazci operací pro 
určitou oblast činnosti organizace, 

2. správce rozpočtu: vedoucí ekonomického úseku,  

3. hlavní účetní: finanční účetní. 

 

Dodržování pravidel řídící kontroly je pravidelně kontrolováno ředitelkou školy a případné nedostatky jsou 
operativně řešeny. Z hlediska dodržování kritérií hospodárnosti jsou měsíčně sledovány a vyhodnocovány 
spotřeby pohonných hmot na jednotlivá vozidla, výše poplatků za užívání mobilních telefonů, spotřeby vody, 
elektrické energie a spotřeba plynu. 

Na pravidelných měsíčních poradách vedení je vždy vyhodnocováno plnění a čerpání rozpočtu provozní 
výdajů a rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. 

IX. Doplňková činnost 
 

V doplňkové činnosti činily výnosy školy 3 047 715 Kč, na těchto výnosech se nejvíce podílela doplňková 
činnost školní kuchyně, a to prodejem obědů cizím strávníkům. Ve srovnání s předchozím rokem se výnosy 
zvýšily o 250 479 Kč, to představuje růst o 20 %. Náklady naopak na doplňkovou činnost mírně klesly na 
2 432 874 Kč. 

 

Podrobný rozpis je uveden v příloze č.12 

 

Slavkov u Brna 25. 2. 2022 

ISS-513/2021 

 

 

                                                                              Mgr. Vladislava Kulhánková 

                                                                          ředitelka školy 
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