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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace plnila
v roce 2017 úkoly v souladu se Zřizovací listinou, ev. číslo ZL/015/2001.
Charakteristika organizace:
Název organizace:

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

IČ:

00842737

IZO:

000842737

Telefon:

596 750 873

e-mail:

info@gvoz.cz

URL:

http: //www.gvoz.cz

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28 října 117, 702 18 Ostrava

Vedení gymnázia:
Ředitel gymnázia:

RNDr. Jiří Chmela

reditel@gvoz.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Petr Říman

priman@gvoz.cz

Mgr. Adéla Romanowská

a.romanowska@gvoz.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Helena Kratochvilová

vychpor@gvoz.cz

Přepočtený počet zaměstnanců: 39,467
z toho:
 pedagogických: 32,025
 ostatních: 7,442
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Schéma organizační struktury
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B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ
Organizace je zařazena do sítě škol rozhodnutím č. j. 12 718/96-61-07 ze dne 2. 7. 1996
s účinností od 1. 9. 1996.
Ve školním roce 2017/2018 má škola 14 tříd osmiletého studia.
Celkem na gymnáziu studuje 383 žáků (statistický výkaz M 8 o
střední škole k 30. 9. 2017).
Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání a vyučuje
podle školního vzdělávacího programu „Non scholae sed vitae
discimus“ optimalizovaného pro osmileté studium. Po absolvování
všeobecného společného základu mohou žáci profilovat svůj
studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných
předmětů. Skladba volitelných předmětů umožňuje žákům jak
orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích,
semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní, dějiny umění
atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře
z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování atd.)
Již tradičně škola nabízí zájmové aktivity pro využití volného času
žáků. V roce 2016/2017 pracovalo 9 zájmových kroužků (pěvecký, košíková, odbíjená,
astronomický, školní časopis, Hobby klub, informatika, robotika ve spolupráci s FEI VŠB-TU),
v školním roce 2017/2018 jsou otevřeny tyto kroužky - pěvecký, sportovní hry, badminton,
astronomický, školní časopis, informatiky a programování, robotiky, němčiny – příprava na
Zertifikat Deutsch B1. Pěvecký sbor Pátečníci připravil vystoupení pro veřejnost a účastnil se
přehlídky středoškolských pěveckých sborů.
Osmileté studium umožňuje kvalitně připravit žáky na další profesní růst a vysokoškolské
studium. Výborných výsledků dosahují naši žáci zejména ve výuce cizích jazyků, kde se
pozitivně projevuje kontinuita jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a zvýšená
hodinová dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím
jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si
žáci vybírají druhý jazyk z nabídky:
němčina,
francouzština,
ruština
a
španělština.
Nedílnou a důležitou součástí výchovného
a vzdělávacího programu školy jsou
odborné soutěže a olympiády, exkurze,
návštěvy divadel, koncertů a výstav,
přednášky a besedy s odborníky z vysokých
škol a z praxe.
Škola podporuje tělovýchovné aktivity
žáků rozšířenou hodinovou dotací tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních
mezitřídních akcí. Tradiční akcí je celoškolní Sportovní den. Pro výuku tělesné výchovy kromě
školní tělocvičny využíváme sportovišť Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových
(atletický a víceúčelový areál u školy, posilovnu a sportovní halu). Součástí výuky tělesné
výchovy jsou sportovní kurzy. Žáci sekundy absolvovali týdenní lyžařský kurz v oblasti Pradědu
(Kurzovní hotel), žáci kvint pak navštívili lyžařská střediska Východního Tyrolska v okolí
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městečka Lienz (Rakousko). V septimě se
uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na
cykloturistiku a sportovní hry (Lednickovaltický areál). V rámci výuky tělesné
výchovy absolvovali žáci tercií plavecký
výcvik (bazén SŠ prof. Z. Matějčka OstravaPoruba). Pro žáky prim škola organizuje
týdenní ozdravné pobyty. Všechny
sportovní aktivity jsou realizovány pro svůj
významný zdravotní a relaxační přínos, ale i jako součást programu aktivní protidrogové
prevence.
V budově školy je 28 učeben, z toho 13
odborných. Odborné posluchárny a laboratoře
slouží pro výuku přírodovědných předmětů
(fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je
upravena pro výuku humanitních předmětů.
Multimediální prezentaci učiva umožňuje více než
polovina všech učeben ve škole. Pro výuku
informatiky a programování jsou k dispozici dvě
učebny výpočetní techniky. Všechny počítače
školy jsou připojeny k internetu optickým
kabelem rychlostí 40 Mbps. Učebny výpočetní
techniky jsou využívány i v dalších předmětech. Žáci mají přístup k výpočetní technice a
internetu i na chodbách školy a ve studovně. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole
jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy.
Kalendářní rok 2017 byl především rokem oslav 60. výročí založení školy. Vyučující spolu
s žáky připravili řadu akcí, kterými prezentovali školu veřejnosti.
Byly to např.: VOLGIÁDA - Matematická soutěž pro žáky 5. tříd
 krajské kolo soutěže Bobřík informatiky
 7. reprezentační ples gymnázia
 Krajská přehlídka středoškolských pěveckých sborů
 Soutěžní přehlídka studentských programů
 Školní akademie
 Evropský den jazyků
 Den výročí
 Štafetový běh
 Předvánoční koncert duchovní hudby
Přehled aktivit je k dispozici na http://www.gvoz.cz/v-roce-2017-jsme-nekolika-akcemioslavili-vyroci-60-let-zalozeni-skoly.html.
Další informace o výsledcích a
činnosti
organizace
jsou
k dispozici ve výroční zprávě o
činnosti školy za školní rok
2016/2017, zpracované dne 3. 10.
2017, předkládané v souladu
s vyhláškou 15/2004 Sb., kterou
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se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění. Výroční
zprávy jsou dostupné na webových stránkách školy - http://www.gvoz.cz/dokumenty.html.

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
C. 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za organizaci rok 2017:
v Kč

Hlavní činnost (HČ)
Název položky

Státní rozpočet

Rozpočet MSK

Projekty

Vlastní zdroje

1

2

3

4

48 369,00

Výnosy z prodeje služeb

HČ celkem

Doplňková
činnost

Celkem rok

5 = 1+2+3+4

6

7= 5+6

48 369,00

Výnosy z pronájmu

115 539,00

163 908,00

44 273,00

44 273,00

Čerpání IF (416)
Čerpání RF (414)
Ostatní výnosy
Úroky
Výnosy z transferu

Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek
hospodaření

112 518,00

112 518,00

112 518,00

40 871,72

40 871,72

40 871,72

322,71

322,71

322,71

514 860,90 22 784 172,03

22 784 172,03

18 868 372,00

3 145 877,13

255 062,00

18 868 372,00

3 145 877,13

255 062,00

716 942,33

22 986 253,46

159 812,00 23 146 065,46

18 868 372,00

2 986 358,91

255 062,00

685 344,93

22 795 137,84

75 593,00 22 870 730,84

0,00

+159 518,22

0,00

+31 597,40

+191 115,62

+84 219,00

+275 334,62

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření, včetně návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2017 do peněžních fondů.
V hlavní činnosti byl vytvořen výsledek hospodaření / zisk ve výši Kč 191 115,62
 z příspěvku zřizovatele (provoz) ve výši Kč 159 518,22
 z vlastních zdrojů ve výši Kč 31 597,40
V doplňkové činnosti byl vytvořen výsledek hospodaření / zisk ve výši Kč 84 219,00.

Hlavní činnost
Kladný hospodářský výsledek z provozu ve výši Kč 159 518,22 vznikl z dále uvedených příčin,
kterých jsme si vědomi, rozhodně nevznikl s úmyslem zásadně posílit fond odměn.
Příčiny byly následující:
V průběhu roku 2017 naše škola slavila šedesáté výročí založení (1957-2017). Toto kulaté
výročí bylo příležitostí k bilancování a představení školy veřejnosti. Součástí oslav byla řada
akcí - setkání absolventů v DK Akord, školní akademie, koncerty a několik Dnů otevřených
dveří pro uchazeče o studium, absolventy i veřejnost, spolupracující organizace či sponzory
6

školy (pozn.: Poskytnuty dary ve výši Kč 33 500,- a příspěvky v rámci pořádaných akcí ve výši
Kč 51 419,-).
Tímto jsme, však měli zúžený prostor pro provádění původně uvažovaných prací souvisejících
s opravami a údržbou, nemohli jsme provádět rozsáhlejší práce, které by mohly negativně
ovlivnit plánované akce oslav. V prázdninových obdobích jsme provedli jen výmalbu tříd a
chodeb, včetně oprav zdí na chodbách v hlavní budově školy. Ostatní nutné drobnější opravy
v průběhu roku jsme z důvodu jistoty dodržení časových harmonogramů neřešily externě, ale
vlastními silami, o čemž svědčí 70% nárůst spotřeby materiálu na údržbu a opravy, oproti roku
2016.
V roce 2017 se škole také podařilo uspět v grantových výzvách s několika projekty, které byly
finančně podpořeny účelovými dotacemi Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, Ministerstvem kultury a Moravskoslezského kraje v celkové výši Kč 874 349,40.
Vlastní realizace těchto projektů byla pak náročná po organizační stránce a tím se rovněž snížil
prostor pro další podrobnější plánování a přípravu akcí souvisejících s opravami a údržbou.
Získané finanční prostředky na realizaci projektů nám pak umožnily „finančně odlehčit“ jak
v provozních, tak v přímých nákladech.
Na kladném hospodářském výsledku z vlastních zdrojů ve výši Kč 31 597,40 se podílely
zejména příspěvky v rámci pořádaných akcí k výročí školy.

Doplňková činnost
Dosažený hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ve výši Kč 84 219,- byl vytvořen:
 pronájmem svěřeného nemovitého majetku,
 přípravnými kurzy pro uchazeče o studium na gymnáziu,
 provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření:
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 navrhujeme k rozdělení do peněžních fondů
v souladu s metodikou zřizovatele následovně:

z hlavní činnosti výši Kč 191 115,62
 příděl do rezervního fondu zlepšeného VH ve výši Kč 191 115,62
Tento příděl do rezervního fondu budeme postupně čerpat v následujících obdobích na posílení
oprav, údržby a modernizaci (prostřednictvím převodu do investičního fondu) v souladu se
záměry roku 2018 a střednědobým výhledem pro období 2019 až 2020, tzn. na pokračování
postupné celkové modernizace interiéru gymnázia a jeho jednotlivých učeben a kabinetů:
 laboratoř chemie (v současné době je zpracováván projekt pro vyhlášení VZ),
předběžně odhadované náklady (dle dříve zpracovaných studií) na tuto akci cca
750 000,- Kč (stavební úpravy místnosti, celková oprava a výměna sítí (voda, plyn,
elektro), vybavení laboratorním nábytkem) – rok 2018- 2019,
 kabinety učitelů a kanceláře postupně od roku 2018,
 modernizace učebny výtvarné výchovy, kde předpokládáme celkové náklady ve výši
Kč 350 000,- (stavební úpravy – opravy a celkovou výměnu vybavení interiéru učebny)
– rok 2019,

z doplňkové činnosti ve výši Kč 84 219,00
 příděl do fondu odměn ve výši Kč 30 000, příděl do rezervního fondu zlepšeného VH ve výši Kč 54 219,00.
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C. 2. Čerpání účelových dotací, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků
(ÚZ), včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné výši a důvodech
nevyčerpání.
v Kč
Účelový
znak

Přehled poskytnutých příspěvků (Rozpis závazných ukazatelů) a dotací (jiní
poskytovatelé) v roce 2017

1. Příspěvky a dotace poskytnuté ze státního rozpočtu (§ 3121, 3112)
33353 Přímé výdaje na vzdělání

Poskytnuté Kč
18 875 775,00
18 384 876,00

Účelové prostředky na Rozvojový program - Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích, ve školním roce 2016/2017 - Exelence základních a
33065 středních škol 2017, Modul ZŠ
Účelové prostředky na Rozvojový program - Zvýšení platů nepedagogickým
33073 zaměstnancům regionálního školství

8 569,00
83 287,00

Účelové prostředky na Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogických a
33052 nepedagogickým zaměstnancům regionálního školství

369 043,00

Účelové prostředky na projekt "Opava Cantat 2017 - celostátní přehlídka
34070 středoškolských pěveckých sborů" v rámci programu Kulturní aktivity (MK)

2. Příspěvky poskytnuté od zřizovatele - MSK
001 Provozní náklady

30 000,00
3 146 000,00
2 714 000,00

001 Akce většího rozsahu: Oprava a malování tříd a chodeb

200 000,00

205 Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

225 000,00

144 Podpora rozvoje kompetencí psaní všemi deseti *

3. Projekty neinvestiční

7 000,00
475 349,40

Účelové prostředky na realizaci projektu "Podpora osobnostně profesního rozvoje
pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem! (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/1633063 035/0005760) / GP - MŠMT *

4. Další dotace na projekty od jiných poskytovatelů
Podpora talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh (evid. č. 0919/2017/ŠaS) /
004 Statutární město Ostrava *

475 349,40

382 000,00

100 000,00

9. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů (evid. č.
002 S/0464/2017/OSR) / SMO, městský obvod Ostrava - Jih

30 000,00

9. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů (evid.č.
002 1030/2017/KVA) / Statutární město Ostrava

40 000,00

Soutěžní přehlídka studentských programů (SPSP evid.č. 0753/2017/ŠaS) / Statutární
002 město Ostrava

20 000,00

Fyzikální náboj - region Morava a Slezsko (evid.č. 2792/2017/ŠaS) / Statutární město
004 Ostrava

192 000,00

CELKEM

22 879 124,40

* Projekty s časovou použitelností do roku 2018

Všechny výše uvedené příspěvky a dotace byly v roce 2017 čerpány a použity ke stanovenému
účelu.
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Příspěvky a dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
- ÚZ 33353

Dotace přímých nákladů na vzdělávání činila celkem Kč 18 384 876,- a byla plně vyčerpána.
Prostředky na platy a ostatní osobní náklady jsou předmětem rozboru v kapitole C. 3. Mzdové
náklady, průměrný plat.
Přímý ONIV oproti roku 2016 je téměř totožný (rozdíl Kč 330,96). Byly doplněny nezbytné
učebnice poskytované žákům bezplatně, učební pomůcky pro výuku tělesné výchovy, fyziky a
dějepisu. Vyplacené cestovné pokrylo z přímého ONIV – tuzemské cestovné v plné výši na
vzdělávání a náhrady výdajů předsedům zkušebních maturitních komisí, částečně exkurze,
sportovní kurzy, ozdravné pobyty, návštěvy divadel, koncertů a výstav, zbytek tuzemského a
zahraničního cestovného bylo hrazeno z provozních nákladů. Dále je snaha hradit z přímého
ONIV náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků, což se plně dařilo v oblasti DVPP.
Srovnání čerpání přímých výdajů na vzdělání (ÚZ 33353) v roce 2016 a 2017:
Účet

Závazný ukazatel

ÚZ 353 / Přímé náklady na
vzdělávání
521 Prostředky na platy
521 Ostatní osobní náklady
524 Zákonné odvody

Skutečnost

Rozpis
ukazatelů

16 792 000,00 18 384 876,00

Skutečnost

18 384 876,00

0,00

1 135 233,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

-10 000,00

4 132 596,00

4 516 489,00

4 516 489,00

0,00

383 893,00

Zdravotní pojištění

1 196 891,00

182 493,60

265 466,00

265 912,64

446,64

83 419,04

318 910,40

319 688,00

319 241,36

-446,64

330,96

-38 969,12

-38 135,62

530 Knihy a Cd, DVD - knihovna

59 532,50

21 786,30

501

570 Učebnice poskytované bezplatně

12 139,00

9 565,50

501

740 DDHM, včetně učebních pomůcek

7 895,00

10 079,08

Spotřeba materiálu

0,00 1 592 876,00

13 273 233,00

501

501

Rozdíl

13 273 233,00

3 319 598,00

ONIV přímý celkem

Rozdíl

12 138 000,00

Sociální zabezpečení

527 FKSP

v Kč
2017-2016

2017

2016

79 566,50

80 400,00

41 430,88

512

3.. Cestovné tuzemské

19 468,53

54 475,77

512

5.. Cestovné zahraniční

36 985,00

0,00

512

Cestovné

56 453,53

85 000,00

54 475,77

-30 524,23

-1 977,76

521

Náhrady za DPN-nemoc

28 283,00

0,00

22 436,00

22 436,00

-5 847,00

525

Náklady za pov. úrazové pojiš.

52 542,36

50 600,00

59 176,30

8 576,30

6 633,94

2 230,18

-648,72

-7 510,00

-7 080,00

43 002,23

47 386,12

527

310 Náklady na stravování zaměstnanců 38 480,00

36 860,00

527

330 Pracovně lékařské prohlídky

2 750,00

4 392,00

527

340 Výdaje na BOZP

5 268,90

5 128,18

31 380,00

30 850,00

527 36-38 Školení a vzdělávání
527
549

Zákonné sociální náklady
810 Maturitní a závěrečné zkoušky

549

Ostatní náklady činnosti

77 878,90

75 000,00

16 570,00

16 570,00

77 230,18
9 490,00

17 000,00

9 490,00

558

460 Náklady z DNDM - učební pomůcky

6 016,11

55 002,23

518

580 Náklady z DHDM - učební pomůcky

1 600,00

0,00

558,518

DNDM+DDHM

7 616,11

12 000,00

55 002,23
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- ÚZ 33065

Přidělené finanční prostředky pro rok 2017 byly přiznány a vyplaceny formou odměn
pedagogickým pracovníkům za měsíc prosinec, kteří připravovali níže uvedené úspěšné
reprezentanty školy v následujících soutěžích:
 2. místo v krajském kole OČJ + úspěšná reprezentace v ústředním kole OČJ
 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády, kat. E-F + 10. místo v ústředním
kole Astronomické olympiády, kat. E-F
 8. místo v krajském kole Soutěže v programování ZŠ.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 33065
Excelence základních středních škol 2017

521/300
524
527/300

Přidělená dotace
MŠMT

Skutečně čerpáno
z dotace MŠMT

8 569,00

8 569,00

Prostředky na platy

6 301,00

6 301,00

Zákonné odvody

2 142,00

2 142,00

126,00

126,00

FKSP

ÚZ 33073

Přidělená dotace na navýšení tarifů nepedagogických zaměstnancům nebyla dočerpána ve
výši Kč 7 403,-.
Nedočerpání přidělené dotace MŠMT zcela ovlivnili pravidla použití poskytnuté dotace, pokud
nepedagogičtí zaměstnanci čerpali řádnou dovolenou v prázdninových měsících, a tudíž
pobírali za tyto dny náhradu platu, kterou dle pravidel nebylo možné čerpat z přidělené
dotace, tím došlo k nedočerpání a vrácení alikvotní části přidělené dotace za období červenec
až srpen.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 33073

Zvýšení platů nepedagogickým zaměstnancům
regionálního školství
521/300
524
527/300

Přidělená dotace
MŠMT

Skutečně čerpáno
z dotace MŠMT

83 287,00

75 884,00

Prostředky na platy

61 240,00

55 807,00

Zákonné odvody

20 822,00

18 960,00

1 225,00

1 117,00

FKSP

Nedočerpání přidělené dotace – dodržení metodiky

x

7 403,00
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ÚZ 33052

Přidělená dotace byla použita v souladu s pravidly přidělené dotace a byla vyčerpaná na
zvýšené platové tarify pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců.
v Kč

Závazný ukazatel - ÚZ 33052

Účet

Zvýšení platů pedagogickým pracovníků a nepedagogickým
zaměstnancům regionálního školství
521/300
524
527/300

Prostředky na platy
Zákonné odvody
FKSP

Přidělená dotace
MŠMT

Skutečně čerpáno
z dotace MŠMT

369 043,00

369 043,00

271 355,00

92 261,00

92 261,00

20 822,00

5 427,00

5 427,00

- ÚZ 34070

Dne 21. 4. 2017 se uskutečnil v Domě kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu 9. ročník krajské
soutěžní přehlídky středoškolských pěveckých sborů s postupem do celostátního kola OPAVA
CANTAT v Opavě. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium OstravaZábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Domem kultury AKORD Ostrava-Zábřeh.
Hlavní cíle projektu, umožnit prezentaci dlouhodobé práce co největšímu počtu
středoškolských sborů a setkání středoškolské mládeže, kterou spojuje společný zájem o
hudbu a sborový zpěv, byl naplněn. Vystoupení zúčastněných sborů jsou výsledkem především
volnočasových aktivit studentů středních škol.
I když důraz nebyl kladen na hudební vyspělost, všechna vystoupení hodnotila odborná
porota. Mnohé předvedené výkony byly na vysoké umělecké úrovni. Bylo konstatováno, že
každoročně se úroveň jednotlivých vystoupení zvyšuje, že pravidelná dlouhodobá práce se
pozitivně odráží v kvalitě přednesených děl.
V letošním roce byla dána vítězným sborům z regionálních kol možnost účasti na národní
přehlídce Opava Cantat 2017 v Opavě. Na tuto přehlídku byl, z našeho postupového kola,
navržen největší počet těles ze všech krajských přehlídek.
Z dotace MK byla uhrazena část nájmu prostor DK Akord Ostrava-Zábřeh a financovány osobní
náklady (DPP).
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 34070

Přidělená dotace
MŠMT

Skutečně čerpáno
z dotace MŠMT

Opava Cantat 2017 - celostátní přehlídka Středoškolských
pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity

30 000,00

30 000,00

518/350 Poskytnutí pronájmu

19 000,00

19 000,00

11 000,00

11 000,00

521/420

Ostatní platy - DPP
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 Příspěvky a dotace poskytnuté zřizovatelem
v Kč

Přehled závazný ukazatelů - zřizovatel

ÚZ

Rozpis 2017 Čerpání 2017

001 Provozní náklady

Rozdíl

2 714 000,00

2 554 481,78

159 518,22

001 Akce většího rozsahu: oprava a malování tříd a chodeb

200 000,00

200 000,00

0,00

205 Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

225 000,00

225 000,00

0,00

144 Podpora rozvoje kompetencí psaní všemi deseti -pro rok 2017

6 877,13

6 877,13

0

3 145 877,13

2 986 358,91

159 518,22

Celkem
- ÚZ 001

V roce 2017 naše škola slavila šedesáté výročí založení, toto kulaté výročí ovlivnilo zásadně i
výsledky hospodaření celého roku 2017 (viz podrobně kapitola C. 1.).
V provozních prostředcích vykázala organizace hospodářský výsledek Kč 159 518,22.
Přehled čerpání provozních nákladů (ÚZ 001) v roce 2016 a 2017:
v Kč

Provozní náklady (PN) ÚZ 001

Čerpání 2016

Spotřeba materiálu

Rozdíl
2017 -2016

Čerpání 2017

205 252,76

354 520,74

149 267,98

1 300 470,43

1 321 593,08

21 122,65

238 299,71

172 330,14

-65 969,57

Cestovné

48 851,47

48 951,47

100,00

Náklady na reprezentaci

15 040,00

36 638,00

21 598,00

Ostatní služby a náklady

486 973,38

573 215,50

86 242,12

Mzdové náklady - Fama

25 000,00

25 000,00

0,00

Zákonné sociální pojištění

8 500,00

45 589,00

37 089,00

Zákonné sociální náklady

42 793,00

22 853,71

-19 939,29

465 312,65

153 728,84

-311 583,81

138,03

61,30

-76,73

2 836 631,43

2 754 481,78

-82 149,65

Spotřeba energie
Opravy a udržování

Náklady z DDM
Daň z příjmu

Celkem

Spotřeba energií podle druhů v měrných jednotkách
MJ

2013

GJ
Kwh
m3

Teplo
Elektřina
Voda

m3

Plyn
Celkem
organizace

Kč

2014

2015

2016

% vývoje
2016/2013

2017

2 086
60 558
1 280

1 604
55 943
1 029

1 210
44 799
1 035

1 384
54 160
1 104

1 137
59 539
850

54,51%
98,81%
66,41%

10

11

10

6

4

40,00%

1 745 632

1 535 867

1 251 944

1 326 457

1 338 646

76,69%

12

0,83%
% podíl z
Zákonné
sociální
5,58% Náklady
náklady
z DDM

1,66% Zákonné
sociální pojištění

provozních nákladů - ÚZ 001
0,01% Daň z příjmu

0,91% Platy
zaměstnanců Fama
12,87% Spotřeba
materiálu

20,81% Ostatní
služby, náklady

1,33% Náklady na
reprezentaci
1,77% Cestovné

47,98% Spotřeba
Energie

6,25% Opravy a
udržování

Čerpání provozních nákladů (ÚZ 001) v roce 2017:
Příspěvek na provozní náklady poskytnutý zřizovatelem v celkové výši Kč 2 914 000,zohledňoval v roce 2017 základní výdaje na ceny energií, služeb, náklady na plánovanou akci
většího rozsahu, opravy a malování tříd a chodeb a náklady související se zohledněním zvýšené
administrativní zátěže, které jsou již třetím rokem poskytovány v rámci provozních nákladů,
byly čerpány i letos v poskytnuté výši, tj. Kč 34 000,-.
Spotřeba materiálu
Čerpání spotřeby materiálu zcela ovlivnily náklady na materiál pro opravy a údržbu a materiál
pro propagaci.
Spotřeba energie
Z přehledu spotřeby energií a grafu % podílu provozních nákladů za rok 2017 jednoznačně
vyplývá, že energie ovlivňují výši čerpání provozních nákladů - tvoří 47,98 % celkových nákladů.
Je patrné, že úhrady za spotřebovanou energii, tzn. vynaložené finanční prostředky jsou také
ovlivňovány klimatickými podmínkami v průběhu roku. Z uvedeného dále vyplývá, že investice
vynaložené v předcházejících letech (zateplení budovy, výměna oken, regulace topné
soustavy) se neminuly účinkem, o čemž svědčí přehled odběru tepla v GJ.
Dodavatele v oblasti elektřiny a plynu jsou vybírání MSK na základě burzovních obchodů –
elektronické aukce.
13

Opravy a udržování
U akce většího rozsahu – oprava a malování tříd a chodeb došlo během měsíce října 2017 k
rozšíření účelů příspěvku o nákup podlahového mycího stroje a tím nedočerpání položky
opravy a udržování. Omezené časové možnosti (viz. kapitola C. 1.) nám umožnily provést
pouze nezbytně nutnou údržbu a opravy, která byla plně hrazena z provozních nákladů a
prováděna dodavatelským způsobem, ale také zaměstnancem organizace - spotřebovaný
materiál k realizaci drobné údržby Kč 23 374,80.
Cestovné
Náklady na cestovné představují tuzemské cestovné ostatní a zahraniční cestovné (cestovné
na vzdělávání bylo hrazeno z ONIV).
Náklady na reprezentaci
Představují zejména náklady spojené s oslavami výročí založení školy, dále náklady na knižní
poukázky pro studenty a ceny do soutěží.
Ostatní služby a náklady
Převážná část nákladů na ostatní služby je zhruba ve stejné výši, jako v předešlých letech,
jedná se o náklady spojené se službami pošty, internetu, telefonní poplatků, nájemné kopírka,
softwarové služby, likvidace komunálního odpadu, ostrahy objektu, bankovní poplatky a
nákup školních služeb apod. Hlavním důvodem zvýšení nákladů na ostatní služby ve výši Kč 86
242,12 ve srovnání s rokem 2016 jsou náklady na:
 propagaci a inzerci souvisejícími s oslavami výročí založení školy,
 provedená revize přenosných elektrospotřebičů, která je prováděna jednou za dva roky a
za její provedení jsme uhradili částku ve výši Kč 21 901,80,
 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením ve výši
Kč 13 622,-.
Zákonné sociální pojištění
Důvod navýšení oproti roku 2016 jsou zákonné odvody související s vyplacenými odměnami,
které byly čerpány z fondu odměn.
Zákonné sociální náklady
Představují náklady na vzdělávání ostatní (školení a vzdělávání – DVPP, akreditované akce
MŠMT byly hrazeny z ONIV).
Náklady z DDHM
Představují náklady z DDHM zejména spojené s výpočetní technikou, telefonními přístroji a
úklidem -podlahový mycí stroj.
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- ÚZ 205

V roce 2017 obdržela organizace po aktualizaci odpisového plánu dotaci v celkové výši
Kč 225 000,-, která byla plně vyčerpaná.
Odpisový plán, podle skupin a názvu majetku v roce 2017:
z toho:

Název majetku

Pořizovací
cena v Kč

z toho:

Investiční
transfer
celkem v Kč

transferový
podíl (%)

2017
Účetní odpisy
v Kč

2017
Účetní odpisy
z investičního
transferu
v Kč

85

32 400

27 540

Software - PC (převod od zřizovatele 2 kusy)

161 993

Hardware – PC

139 555

27 912

42 227

8 400

Dělící sít tělocvična
Laboratorní žákovské pracoviště s
nástavbou/PL (převod od zřizovatele 2 kusy)

Skupina 1
Budova 1/080/1

137 694

116 104

98 688

459 880

236 382

23 964 967

7 602 016

23 964 967
24 424 847

85

19 352

16 448

86 064

43 988

341 316

152 040

7 602 016

341 316

152 040

7 838 398

429 380

196 028

69

Technické zhodnocení

Skupina 5
Odpisy celkem
Hlavní činnost - ÚZ 205

225 000

Hlavní činnost - pořízeno z investičního
transferu - ÚZ 005

196 028

Doplňková činnost - ÚZ 005

8 352

– ÚZ 144

Projekt je zaměřen na podporu psaní desetiprstovou hmatovou metodou formou zapojení do
výuky s využitím specializovaného software. Z příspěvku byla uhrazena softwarová licence
výuky psaní na PC a učebnice programování. Časová použitelnost finančních prostředků je od
01. 09. 2017 so 31. 08. 2018.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 144

Podpora rozvoje kompetencí psaní všemi deseti

Přidělená dotace
MSK

Skutečně čerpáno z
dotace MSK v roce
2017

7 000,00

6 877,13

501/530

Moderní programování - knihovna

x

268,00

518/300

poštovné

x

60,00

518/580

Software licence psaní na PC

x

6 549,13

Zůstává k čerpání (použitelnost prostředků) do 31. 08. 2018

122,87

15

 Další dotace na projekty od jiných poskytovatelů
- ÚZ 002

Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje talentu skupiny 18 žáků školy v oblasti přírodních a
technických věd. Žáci se účastní projektů a konferencí v oblasti přírodních věd a mají velký
zájem o další prohlubování svých vědomostí a dovedností.
Z prostředků dotace jsme uhradily zejména náklady na cestovné, ubytování a vstupné, náklady
spojené se studijními pobyty žáků, studijní literaturu a materiální vybavení podporující jejich
rozvoj, náklady na rozvoj jejich jazykových kompetencí a další.
Projekt probíhá kontinuálně od února 2017 až do ukončení projektu do 28. 02. 2018.
k čerpání v roce 2018 nám zůstává Kč 9 179,00.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 002

Podpora talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh
501/5300

Literatura, učebnice

Jazykové kurzy zkouška ECL
Cestovné a ubytován, vstupné, vzdělávací exkurze
518/820 Švýcarsko
518/790

521/420

DPP

Zůstává k čerpání (použitelnost prostředků) do 28. 02. 2018

Přidělená dotace
SMO

Skutečně čerpáno
z dotace SMO
v roce 2017

100 000,00

90 821,00

x

8 008,00

x

2 600,00

x

67 713,00

x

12 500,00

x

9 179,00

- ÚZ 002

Z dotace MO Ostrava-Jih byla uhrazena část nájmu prostor DK Akord Ostrava-Zábřeh, včetně
služeb, ceny pro soutěžící a tisk diplomů a ocenění poroty.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 002

9. postupová přehlídka Celostátní přehlídky
středoškolských pěveckých sborů / SMO, městský obvod
Ostrava - Jih

Přidělená dotace
MO O-Jih

30 000,00

Skutečně čerpáno
z dotace MO O-Jih
v roce 2017

30 000,00

501

Tisk diplomů

x

2 040,00

513

Ceny pro soutěžící

x

20 476,00

518

Poskytnutí pronájmu

x

7 484,00
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- ÚZ 002

Z dotace SMO byla uhrazena část nájmu prostor DK Akord Ostrava-Zábřeh, včetně služeb,
květiny pro sbormistry a porotu.
Vratka nespotřebované dotace Kč 4 726,00 byla vrácena poskytovateli, v souladu s
podmínkami přidělené finanční dotace – pokud je projekt financován dotacemi z různých
státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70% nákladů projektu.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 002
9. postupová přehlídka Celostátní přehlídky
středoškolských pěveckých sborů / SMO

Přidělená dotace
SMO

40 000,00

Skutečně čerpáno
z dotace SMO
v roce 2017

35 274,00

501

Kancelářské potřeby

x

2 084,00

513

Květiny

x

2 989,96

518

Poskytnutí pronájmu

x

30 200,04

Rekapitulace projektu „9.ostupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských
pěveckých sborů“
Poskytovatelé dotace a jejich procentní podíl na celkových nákladech projektu Kč 136 692,00:






SR – program kulturní aktivity
Městský obvod Ostrava-Jih
SMO
vlastní zdroje organizace

21,95%,
21,95%
25,81%
30,30%

– ÚZ 002

Soutěž proběhla v prostorách našeho gymnázia v úterý 25. 4. 2017.
Letošní rekordní počet přihlášek ukazuje, že během předchozích osmi ročníků se soutěž
dostala do povědomí vyučujících informatiky a postupně se rozšiřuje počet škol, které naši
přehlídku zařazují pravidelně do plánu svých akcí. Letos soutěžilo celkem 23 studentů ze šesti
severomoravských škol: Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Gymnázium Olgy Havlové
Ostrava-Poruba, Gymnázium a SPŠ Frenštát, GMK Bílovec, Gymnázium Bruntál, Gymnázium
Ostrava-Zábřeh.
Odborná komise zasedla ve složení RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D. (VŠB-TU), Mgr. Rostislav
Fojtík, Ph.D. (OU) a Doc. RNDr. PaedDr., Hashim Habiballa, Ph.D. (OU).
Během dopoledního maratonu studenti prezentovali celkem 19 soutěžních prací. Soutěžící
prokázali velikou nápaditost, fantazii, velkou míru odborných znalostí i schopnost obhájit
výsledky své práce.
Odborná komise nakonec ohodnotila 10 prací ve třech kategoriích. Ocenění studenti získali
diplomy a rozdělili si hodnotné ceny v podobě peněžních poukázek do obchodu s elektronikou
a věcné odměny.
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v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 002

Soutěžní přehlídka studentských programů / SMO,
558/460

Skutečně
Přidělená dotace
čerpáno z dotace
SMO
SMO

20 000,00

Projektor Epson EH-TW570 (celková cena Kč 12 990,-)

513/300 Dárkové poukazy do obchodu s elektronikou
521/420

DPP

20 000,00

x

12 000,00

x

5 000,00

x

3 000,00

– ÚZ 004

Cílem projektu bylo uspořádat mezinárodní týmovou soutěž Fyzikální náboj. V ČR se soutěž
dosud konala pouze v Praze. Rozšířili jsme tím stávající síť a usnadnili možnost zúčastnit se
soutěže většímu počtu nadaných žáků na fyziku, zejména z našeho regionu. Letos poprvé se
kromě Prahy konala soutěž také v Ostravě. Kromě těchto míst byla organizována i v Bratislavě,
Košicích, Gdaňsku a v Budapešti.
Soutěž proběhla v prostorách našeho gymnázia v pátek 20. 10. 2017, zúčastnilo se jí 15
pětičlenných soutěžních týmů ve dvou věkových kategoriích, Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Senior
(3. a 4. roč. SŠ). Řešilo se při ní velmi náročné problémové úlohy z fyziky, které připravili
studenti MFF UK v Praze.
O účast v soutěži byl nebývalý zájem, stanovená kapacita byla brzy po spuštění registrace
vyčerpána. Díky dobré organizaci a koordinaci příprav proběhlo vše bez komplikací a podle
stanoveného harmonogramu. Po vyhlášení výsledků soutěže se mohli zájemci zúčastnit
exkurze do Světa techniky v dolní oblasti Vítkovic. Regionální kolo soutěže se setkalo
s pozitivní zpětnou vazbou jak ze strany organizátorů z pražské MFF UK, tak ze strany
soutěžících a doprovázejících pedagogů.
Z dotace byly uhrazeny cestovní náhrady soutěžících, vstupné na exkurzi, dárkové poukazy,
kancelářské potřeby a ICT prostředky nezbytné pro přípravu a průběh soutěže a osobní
náklady (DPP). Vzhledem k tomu, že organizátoři poskytli propagační předměty do soutěže a
ostravské týmy nenárokovali proplacení cestovních nákladů došlo k nedočerpání prostředků
určených na projekt v plánované výši.
Vratka nespotřebované dotace Kč 49 262,10 byla vrácena poskytovateli - SMO.
v Kč

Účet

Závazný ukazatel - ÚZ 004
Fyzikální náboj – region Morava a Slezsko

Přidělená dotace
SMO

192 000,00

Skutečně čerpáno
z dotace SMO
v roce 2017

142 737,90

501

materiál

x

15 818,00

513

náklady na reprezentaci

x

15 000,00

518

služby, cestovní náklady

x

38 724,90

DPP

x

13 800,00

prostředky ICT

x

59 395,00

521/420
558
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C. 3. Mzdové náklady, průměrný plat, v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje
financování, přehled o zahraničních pracovních cestách
Limit zaměstnanců pro rok 2017 byl stanoven na 39,5 včetně asistenta pedagoga, vycházel ze
skutečných potřeb pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků na úseku
administrativy, provozních pracovníků (úklid, školník) a ostatních pracovníků (ICT).
Celkový dosažený skutečný stav zaměstnanců vykázaný ve výkazu P1-04 za IV. Čtvrtletí roku
2017 činil 39,467, stanovený limit byl dodržen.
Přehled počtu pracovníků, mzdových prostředků na platy celkem (MP) a ostatní osobní
náklady (OON) za období 2016 a 2017:
2016
2017
Ukazatel
Počet zaměstnanců:
 Fyzické osoby – průměrný stav
 Průměrný přepočtený počet

40,369

41,992

38,398

39,467

31,053

32,025

7,345

7,442

12 592 221

13 757 518

11 141 946
1 450 275

12 181 686
1 575 832

 Pedagogičtí pracovníci
 Nepedagogičtí pracovníci

29 900
16 454

31 698
17 646

Vyplacené ostatní platy za provedenou práci (OON) v Kč:

65 760

104 557

43 500
22 260

72 257
32 300

12 657 981

13 862 075

11 185 446
1 472 535

12 253 943
1 608 132

z toho:

 Průměrný přepočtený počet / PP
 Průměrný přepočtený počet / NP

Celkové mzdy a platy zaměstnanců v Kč:
z toho:

 Pedagogičtí pracovníci
 Nepedagogičtí pracovníci
Průměrná mzda v Kč:
z toho:

z toho:

 Pedagogičtí pracovníci
 Nepedagogičtí pracovníci
Mzdy, platy a OON v Kč:
z toho:

 Pedagogičtí pracovníci
 Nepedagogičtí pracovníci

Objem mzdových prostředků na platy ze státního rozpočtu byl stanoven pro rok 2017 v celkové
výši Kč 13 612 129,-, skutečně bylo čerpáno Kč 13 606 696,- a nečerpáno Kč 5 433,-. Objem
mzdových prostředků ze státního nebyl vyčerpán v oblasti nepedagogických zaměstnanců, a
to z důvodů předepsané metodiky, tzn. nepedagogičtí zaměstnanci, kteří čerpali řádnou
dovolenou v prázdninových měsících, kdy tedy za tyto dny pobírali náhradu platu, kterou dle
stanovené metodiky nebylo možno čerpat z prostředků na navýšení tarifů nepedagogických
zaměstnanců. Na ostatní osobní náklady bylo určeno Kč 10 000,-. Prostředky na ostatní osobní
náklady byly vynaloženy na odměny z dohod o provedení práce za pedagogickou činnost.
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Na nárůst mzdových prostředků na platy ze státního rozpočtu ve výši Kč 1 055 475,- oproti
roku 2016 se podílelo zejména navýšení:
 stanoveného limitu zaměstnanců + 0,97,
 tarifů v červenci u nepedagogických zaměstnanců,
 tarifů v listopadu u pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců.

v Kč

Přehled čerpání mzdových prostředků (MP) dle druhů činnosti za rok 2017
ÚZ

Ukazatel

Prostředky na
platy

Ostatní osobní
náklady

CELKEM

Celkem

13 757 518

104 557

13 862 075

33 353 Přímé náklady na vzdělání

13 273 233

10 000

13 283 233

33 065 Excelence základních a středních škol 2016/2017
33 073 Excelence základních škol 2016
Zvýšení platů pedagogickým pracovníků
33 052 regionálního školství

6 301

6 301

55 807

55 807

271 355

271 355

34 070 Účelové prostředky / Opava cantat 2017

11 000

001 FAMA+ (zvýšená administrativní zátěž)

25 000

063 Projekty neinvestiční

30 100

11 000
25 000

30 000

60 100

002 Projekty neinvestiční

15 500

15 500

004 Projekty neinvestiční

13 800

13 800

005 Použití fondu odměn

95 722

95 722

005 Přípravné kurzy

12 500

12 500

005 Ostatní DČ

11 757

11 757

13 606 696

10 000

13 627 696

95 722

0

0

24 257

24 257

55 100

70 300

125 400

Vyplacené MP ze státního rozpočtu
Vyplacené MP z fondu oděn
Vyplacené MP z doplňkové činnosti
Vyplacené MP z ostatních zdrojů
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Přehled vývoje limitu zaměstnanců organizace v letech 2010 až 2017:

Rok

Stanovený limit
Zaměstnanci
celkem

Zaměstnanci
celkem

Skutečnost
Pedagogický
pracovník

Nepedagogický
pracovník

2010

44,96

44,279

36,515

7,764

2011

44,52

44,721

36,263

8,458

2012

44,42

44,757

35,896

8,861

2013

43,80

44,299

36,094

8,205

2014

42,50

43,539

35,549

7,990

2015

40,37

40,312

32,783

7,529

2016

38,53

38,398

31,053

7,345

2017

39,50

39,467

32,025

7,442

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000
2010

2011

2012

Pracovníci celkem

2013

2014

2015

Pedagogický pracovník

2016

2017
Nepedagogický pracovník
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Přehled vývoje průměrné mzdy zaměstnanců organizace (mzdové prostředky jen
ze státního rozpočtu) v letech 2010 až 2017:
v Kč

Průměrná mzdy (mzdové prostředky jen SR)
Pedagogický
Nepedagogický
Zaměstnanci celkem
pracovník
pracovník

Rok
2010

23 646

25 443

15 140

2011

24 644

26 940

14 799

2012

23 708

26 211

13 567

2013

23 956

25 919

15 319

2014

23 743

26 347

15 457

2015

25 830

27 999

16 385

2016

27 239

29 857

16 171

2017

28 706

31 389

17 287

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2010

2011

2012

Pracovníci celkem

2013

2014

2015

2016

Pedagogický pracovník

2017
Nepedagogický pracovník
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 Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách
Zahraniční poznávací zájezdy (Španělsko, Švýcarsko) a tematické exkurze (Polsko), lyžařské
výcvikové kurzy (lyžařský kurz kvint v Rakousku - Východní Tyrolsko) jsou žáky i rodiči velmi
oblíbeny. Žáci mají při výjezdech do zahraničí možnost použít (mnohdy poprvé) v praxi své
jazykové dovednosti, seznámit se s novým prostředím a získat nové poznatky, které následně
zúročí ve vyučovacích hodinách cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu a základu společenských věd.
ÚZ

Financováno

001

provozní náklady

001

provozní náklady

Účel cesty

Náklady v Kč

Poznávací zájezdy a exkurze

12 860,00

Lyžařský kurz kvint v Rakousku, oblast
Východního Tyrolska

Celkem

18 640,00
31 500,00

C. 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl
mezi schváleným plánem a skutečností je větší než 10%
Přehled odchylek oproti plánu za rok 2017:
Účet

Druh nákladu

Plán v Kč

Skutečnost v Kč

Odchylka v %

Odchylka v Kč

511

Opravy a udržování

330 000,00

172 330,14

-47,78%

-157 669,86

518

Ostatní služby

916 500,00

796 175,66

-13,13%

-120 324,34

527

Zákonné sociální náklady

385 428,00

519 818,53

34,87%

134 390,53

558

Náklady na DDHM

258 000,00

286 634,07

11,10%

28 634,07

549

Ostatní náklady z činnosti

18 000,00

27 652,00

53,62%

9 652,00

591

Daň z příjmu

500,00

61,30

-87,74%

-438,70

Účet

Druh výnosu

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Plán v Kč

Skutečnost v Kč

Odchylka v %

Odchylka v Kč

113 600,00

163 908,00

44,29%

50 308,00

Výnosy z pronájmů

25 600,00

44 273,00

72,94%

18 673,00

644

Výnosy z prodeje materiálu

10 000,00

5 780,00

-42,20%

-4 220,00

648

Čerpání fondů

445 000,00

112 518,00

-74,72%

-332 482,00

649

Ostatní výnosy z činnosti

39 900,00

32 031,00

-19,72%

-7 869,00

662

Úroky

500,00

322,71

-35,46%

-177,29
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Komentář k odchylkám podle jednotlivých účtů:
 k účtu 511 – opravy a udržování, rozdíl -47,78%:
Jednoznačným důvodem poklesem čerpání nákladů na opravy oproti plánu, byly omezené
časové možnosti (viz. kapitola C. 1.), které nám umožnily provést pouze nezbytně nutnou
údržbu a opravy a zároveň u akce většího rozsahu – oprava a malování tříd a chodeb došlo
během měsíce října 2017 k rozšíření účelů příspěvku o nákup podlahového mycího stroje (Kč
39 470,-) a tím nedočerpání položky opravy a analogicky z toho vyplývají zvýšené náklady na
pořízení drobný dlouhodobý majetek.
 k účtu 518 – ostatní služby, rozdíl -13,13%:
Na nedočerpání nákladů na služby se zejména podílely nedočerpané náklady v oblastí
projektů.
 k účtu 527 – zákonné sociální náklady, rozdíl +34,87%:
Na navýšení se podílí náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců, které bylo z nedostatku
finančních prostředků v přímých nákladech financováno z provozních nákladů.
 k účtu 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku, rozdíl +11,10%:
Na navýšení nákladů se podílelo rozšíření účelů příspěvku akce většího rozsahu – ÚZ 001 o
nákup podlahového mycího stroje (Kč 39 470,-) a tím nedočerpání položky opravy a analogicky
z toho vyplývající zvýšené náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku.
 k účtu 549 – ostatní náklady z činnosti, rozdíl +53,62%:
Na překročení se plně podílí odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním
omezením ve výši Kč 13 622,-. Díky zprovoznění a používání nákupního portálu MSK dochází
k úsporám, ale negativně se odrazil v oblasti odvodu za neplnění povinnosti zaměstnávat
osoby se zdravotním omezením ve výši Kč 13 622,-.
 k účtu 591 – daň z příjmu, rozdíl -87,74%
jediným obsahem tohoto účtu je daň z příjmu vybírána srážkovou daní dle paragrafu 36 ZDP
(úrokový příjem z bankovního účtu vedený u KB a.s.). Z důvodů nižších přijatých bankovních
úroků, než byl původní předpoklad, došlo i k snížení daně z příjmu.

 k účtu 602 – výnosy z prodeje služeb, rozdíl +44,29%
Díky přípravným kurzům pro uchazeče o studium na gymnáziu se nám podařilo navýšit výnosy
ve srovnání a původním plánem.
 k účtu 603 – výnosy z pronájmu služeb, rozdíl +72,94%
Maximálním využití tělocvičny se nám podařilo navýšit výnosy ve srovnání a původním
plánem.
 k účtu 644 – výnosy z prodeje materiálu, rozdíl -42,20%
Zde se nám nepodařilo odhadnou výši prodeje propagačních předmětů spojených s kulatým
výročím školy.
 k účtu 648 – čerpání fondů, rozdíl -74,72%
Úspory v provozních nákladech, zejména v oblasti oprav a udržování – nedočerpání nám
umožnily snížit plánované čerpání fondů.
 k účtu 649 – ostatní výnosy z činnosti, rozdíl -19,72%
Hlavní náplní účtu 649 v naší organizaci tvoří náhrady škod od pojišťoven, což je velmi obtížné
předem plánovat.
 k účtu 662 – úroky, rozdíl -35,46%
V posledních letech výrazně klesla úroková sazba u KB a.s.
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C. 5. Péče o spravovaný majetek
Organizace spravuje majetek, který byl předán k hospodaření na základě zřizovací listiny
ZL/015/2001.
Vymezení majetku touto listinou:
 Budova a stavby
 Pozemky
Budova

Adresa

Parcelní číslo

Škola s tělocvičnou

Volgogradská 6a/2315,
Ostrava-Zábřeh

St. 2894, St.
2893/1

Druh pozemku

Adresa

Parcelní číslo

Výměra v m2

St. 2893/1

698

Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Volgogradská 6a/2315,
Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a/2315,
Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a/2315,
Ostrava-Zábřeh

St. 2894
783/31

2400
921

Organizace v průběhu roku 2017 zodpovědně spravovala svěřený majetek. Omezené časové
možnosti (viz. kapitola C. 1.) nám umožnily provést pouze nezbytně nutnou údržbu a opravy.
Na rekonstrukci a modernizaci nemovitého majetku v roce 2017 z investičního fondu byly
čerpány prostředky na akci „ Rekonstrukce střechy tělocvičny“, které představovaly výdaje na
zpracování projektu, vlastní realizace je plánovaná na rok 2018 ve výši Kč 6 300 000,-.
 z účelový investiční příspěvek do FI Kč 200 000,00
 z investičního fondu organizace
Kč 3 863,00
Opravy a údržba nemovitého majetku byla v roce 2017 realizována v celkové výši
Kč 172 330,14 a financovány byla z provozních nákladů.

Realizované akce v roce 2017 oblasti oprav a údržby nemovitého majetku:
 opravy a malování tříd a chodeb
Kč 160 167,14
 ostatní opravy a údržba
Kč
697,00
 spotřebovaný materiál k realizaci drobné údržby, realizované zaměstnancem organizace
Kč 23 374,80
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Přehled tvorby a použití investičního fondu od roku 2013
v Kč

Tvorba investičního fondu a krytí odpisů
Ukazatel / Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Odpisy dlouhodobého majetku

149 958

120 100

272 772

428 244

429 380

Krytí odpisu - zřizovatelem

141 660

113 000

169 327

220 000

225 000

Krytí odpisu - doplň. činností

8 298

7 100

8 100

13 182

8 352

Krytí odpisu - invest. transf.

0

0

95 345

195 062

196 028

v Kč

Použití investičního fondu
Ukazatel / Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Zdroje fondu celkem

707 399,93

565 230,93

689 222,93

645 227,13

712 450,13

Použití investičního fondu

405 049,00

148 780,00

181 832,80

366 129,00

203 863,00

Zůstatek fondu k 31.12.

302 350,93

416 450,93

507 390,13

279 098,13

508 587,13

Informace o pronájmech nemovitého majetku
Pronájem svěřeného nemovitého majetku, včetně služeb tvoří v organizaci 45,33% příjmu
v doplňkové činnosti.
Výnosy z doplňkové činnosti související s pronájmem nemovitostí bez služeb činí za rok 2017
částku ve výši Kč 44 273,00.
Organizace v roce 2017 pronajímala nemovitý majetek následovně:
 tělocvičnu (5 uživatelů – pravidelně v období školní výuky)
 učebny (3 uživatele - jednorázově)
 prostor chodeb budovy gymnázia pro umístění (4 uživatelé):
- nápojové automat - Coca Cola HBC ČR, s.r.o.
- kopírku od provozovatele Zdeňka Jurčíka, OSVČ
- reklamní nosiče na plakáty od provozovatele Face UP, s.r.o. a H-Media, s.r.o.
Movitý majetek organizace v roce 2016 nepronajímala.

Informace o pojištění majetku a pojistných událostech
Pojištění nemovitého i movitého majetku škola zajišťuje prostřednictvím České pojišťovny a.s.,
Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4. Tato pojišťovna zvítězila ve výběrovém řízení zřizovatele,
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Náklady na pojištění majetku v roce 2017 hradil
zřizovatel.
K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím České pojišťovny a.s.
V roce 2017 byly vypořádány pojistné plnění:
 za poškození budovy zatečením Kč 23 466,00
 odcizení movité věci – žebřík kč 2 999,00.
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Informace o inventarizaci majetku
Periodická inventarizace majetku byla v naší organizaci provedena ke dni 31. 12. 2017,
v souladu s příkazem ředitele gymnázia, ze dne 23. 10. 2017.
Byla ustanovena jedna hlavní inventarizační komise a 49 dílčích inventarizačních komisí.
Organizace účtuje způsobem B, v souladu s postupy účtování, tzn. veškeré výdaje na pořízení
zásob nakupuje pouze v potřebném množství a účtuje přímo do nákladu.
Při inventarizaci se porovnává stav majetku a závazků a jejich ocenění vedené v účetnictví se
skutečností. Pro inventarizaci slouží tyto dokumenty: příkaz ředitele školy k provedení
inventarizace, dílčí inventurní soupisy a závěrečná inventarizační zpráva.
Příkaz k provedení inventarizace obsahuje datum, ke kterému je inventarizace prováděna,
jmenování členů ÚIK a DIK, soupis majetku a závazků, který bude inventarizován s uvedením
způsobu provedení inventarizace, pokyn k provedení proškolení inventarizačních komisí,
pokyn ke zpracování zápisu o provedené inventarizaci.
Dílčí inventurní soupisy obsahují označení majetku včetně jeho číselného kódu, druh
provedené inventarizace, označení účetní evidence, termín provedení inventarizace, zjištěný
stav majetku, účetní stav majetku, manko, přebytek, vyjádření a podpis odpovědného
pracovníka, podpisy DIK.
Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku.
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 je součásti příloh této zprávy.

C. 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti
V příloze č. 2 ke zřizovací listině naší organizace (evidenční číslo ZL/015/2001) má organizace
od zřizovatele vymezeny čtyři okruhy doplňkové činnosti (kód):
 101 Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně zprostředkování.
 109 Pronájem majetku.
 129 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti.
 144 Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce
a sportovní kurzy.
V roce 2017 provozovala naše organizace tři okruhy doplňkové činnosti.
Hlavním zdrojem příjmů v roce 2017 byly opět příjmy za:
 101 - přípravné kurzy pro uchazeče o studium na gymnáziu
 109 - pronájem majetku (učebny a prostor vstupního pavilonu a ploch chodeb
 129 -provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
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Přehled výsledků hospodaření za jednotlivé doplňkové činnosti za rok 2017
v Kč

Doplňková činnost
podle kódů

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

101

36 397,00

88 100,00

51 703,00

109

3 399,00

19 462,00

16 063,00

129

35 797,00

52 250,00

16 453,00

144

0

0

0

75 593,00

159 812,00

84 218,00

Celkem

Výnosy z doplňkové činnosti již dlouhodobě vytvářejí finanční rezervu pro investice ve
střednědobém výhledu a prostředky pro mimořádné odměny.
V rámci doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši Kč 84 219,00.
V souladu s předpisy bude navrženo jeho převedení do fondu odměn a rezervního fondu.

Přehled vývoje doplňkové činnosti od roku 2014 do 2017
v Kč

Činnost / Rok

101
101
109
109
109
129
144

Přípravné kurzy
Přijímací zkoušky nanečisto
Smlouvy - učebny
Smlouvy - nápojové automaty
Smlouvy - ostatní
Smlouvy - tělocvičny
Volnočasové aktivity
Celkem

2014

2015

2016

2017

39 100,00
2 500,00
7 400,00
19 244,00
7 159,00
51 300,00
0

54 000
2 500
10 575
20 229
3 490
46 475,00
0

54 500
2 100
7 875
19 880
10 618
49 950,00
10 000

88 100,00
0
2 250,00
3 592,00
13 620,00
52 250,00
0

126 703

137 269

154 923

159 812,00

Zhodnocení doplňkové činnosti a výhled pro rok 2018:
kód 101
Pořádání přípravných kurzů, jejíchž cílem je seznámit uchazeče s tím, jaké typy úloh se v
přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a procvičit možné způsoby jejich řešení a podpořit tím
přípravu uchazečů na přijímací zkoušky pod vedením zkušených pedagogů našeho gymnázia
se již stalo tradicí. Tuto činnosti budeme organizovat i v roce 2018 a těší nás, že o tyto kurzy je
stále větší zájem.
kód 109
V této oblasti činnosti došlo v roce 2017 k poklesu, protože v roce 2016 došlo k ukončení
smlouvy se společnosti Delikomat a společnost Coca–Cola nabízí pouze „zdravé“ nealko
výrobky (roční výnos za nápojový automat Delikomat Kč 15 000,-).
kód 129
Neočekáváme výrazné zvýšení výnosů v oblasti provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení, protože zařízení jsou obsazovány ve volných odpoledních hodinách, a ty jsou již
obsazené, tzn. kapacitně již nelze počet nájemců navyšovat a zároveň se jedná o pronájmy
sjednávané maximálně na 10 měsíců (v průběhu období školního vyučování).
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C. 7. Peněžní fondy
Konečné zůstatky na všech fondech organizace jsou v plné výši k 31. 12. 2017 finančně
kryty, podrobný rozpis finančního krytí je součástí tabulkové části – formulář EKO 007.

 Rozbor příjmů a výdajů investičního fondu v roce 2017
syntetický účet 416
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2017

Příjem

Výdej

Zůstatek
279 098,13

Příjem:
Odpisy z DNM
Odpisy z DHM
Odpisy budova
Rekonstrukce střechy školy tělocvičny ÚZ 206

4 860,00
39 216,00
189 276,00
200 000,00

Čerpání:
200 000,00
3 863,00

Rekonstrukce střechy školy tělocvičny ÚZ 206
Rekonstrukce střechy školy tělocvičny  vlastní prostředky

Konečný stav k 31. 12. 2017

433 352,10

203 863,00

508 587,13

V roce 2017 byl investiční fond naplněn finančními prostředky získanými z odpisů majetku,
účelové investiční dotace, která byla poskytnuta na Rekonstrukci střechy tělocvičny.
Čerpané finanční prostředky v celkové výši Kč 203 832,00,- byly použity na zpracování
projektu - Rekonstrukci střechy tělocvičny, vlastní realizace je plánovaná na rok 2018 ve
výši Kč 6 300 000,-.

 Rozbor příjmů a výdajů rezervního fondu v roce 2017 (finanční dary)
syntetický účet 414
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2017
Příjem z finančních darů:
SRPŠ
SRPŠ
fyzické osoby
společnosti
Čerpání darů - použití:
oslavy- šedesáté výročí založení školy
Školní časopis Oktávian

Konečný stav k 31. 12. 2017

Příjem

Výdej

Zůstatek
270 384,68

1 500,00
15 000,00
16 000,00
1 000,00
16 000,00
796,00

33 500,00

16 796,00

287 088,68

Organizaci byly v roce 2017 poskytnuté hmotné dary ve výši Kč 3 006,- (pracovní sešity a
hudební nástroje).
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 Rozbor příjmů a výdajů rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření v roce 2017
syntetický účet 413
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2017

Příjem

Výdej

Zůstatek
443 394,80

Příjem:
Zlepšený výsledek hospodaření roku 2016
Čerpání:

Konečný stav k 31. 12. 2017

17 116,85
0,00

17 116,85

0,00

460 511,65

 Rozbor příjmů a výdajů fondu odměn v roce 2017
syntetický účet 411
v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2017

Příjem

Výdej

Zůstatek
119 881,00

Příjem:
Zlepšený výsledek hospodaření roku 2016
Čerpání:
Odměny související s výročím založení školy

Konečný stav k 31. 12. 2017

50 000,00
95 722,00

50 000,00

95 722,00

74 159,00

 Rozbor příjmů a výdajů fondu FKSP v roce 2017
syntetický účet 412

v Kč

Popis účetního případu
Počáteční stav k 1. 1. 2017
Příjem:
Základní příděl dle vyhlášky 114/2002 sb.
Čerpání:
Čerpání fond - očkování (§4)
Čerpání fond - stravování (§7)
Čerpání fond – produkt Flexi pass (§9)
Čerpání fond - setkání učitelů (§9)
Čerpání fond - penzijní připojištění (§12)
Čerpání fond - nepeněžní dary (§14)
Čerpání fond - peněžní dary (§14)

Konečný stav k 31. 12. 2017

Příjem

Výdej

Zůstatek
310 994,03

275 599,08

40 546,00
41 000,00
29 691,00
23 800,00
7 973,00
16 000,00

275 599,08

159 010,00

427 583,11
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S prostředky fondu kulturních sociálních potřeb (FKSP) bylo hospodařeno v souladu
s platnou vyhláškou o FKSP a v souladu se schválenou kolektivní smlouvou pro rok 2017
(ze dne 04. 01. 2017), jejíž součástí jsou Pravidla čerpání prostředků FKSP.
Návrh rozpočtu FKSP akceptuje zároveň legislativní úpravu, která spočívala ve zvýšení
objemů prostředků pro základní příděl ve výši 2% (původní 1,5%) z hrubých mezd a
rozhodnutí poskytovat produkt Flexi pass, který je určen pro podporu aktivního odpočinku
všech zaměstnanců. Produkt Flexi pass poskytuje více než 10 000 různých aktivit, které lze
realizovat po celé České republice.

C. 8. POHLEDÁVKY
Číslo účtu
311
314
381
377

Název účtu – stav k 31. 12. 2017
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Náklady příštího období - předplatné časopisy
Ostatní krátkodobé pohledávky

Celkem

Částka / Kč
6 502,00
263 828,00
22 228,50
760,00

293 318,50

K 31. 12. 2016 nejsou evidovány v naší organizaci pohledávky po lhůtě splatnosti.

C. 9. ZÁVAZKY
Číslo účtu
472
321
324
331
336
337
342
347
374
384
389

Název účtu – stav k 31. 12. 2017
Přijatá záloha na transfery - projekt "šablony"
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci - platy za 12/2017
Sociální a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Daň ze mzdy
Úřad práce - odvod do SR
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výnosy příští období - přípravný kurz
Dohadné účty pasivní – energie, služby

378

Ostatní krátkodobé závazky

Celkem

Částka / Kč
220 287,40
17 241,06
315 577,00
1 014 191,00
415 037,00
177 882,00
172 529,00
13 662,00
65 966,97
43 200,00
185 100,00

1 900,00
2 642 573,43

K 31. 12. 2017 nejsou evidovány v naší organizaci závazky po lhůtě splatnosti.

D) VÝSLEDKY KONTROL
Kontrolní systém organizace je upraven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnosti, ve které jsou
definovány okruhy kontrolních činností, kontrolní metody a postupy, subjekty řídící
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kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná
pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence
majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici.
Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je
nahrazena kontrolami vykonávanými odborem podpory korporátního řízení a kontroly KÚ
MSK a dalšími oprávněnými subjekty.
V roce 2017 neproběhla žádná kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky.

E) PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLŮ DLE ZÁKONA č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu
zaměstnanců podle § 83 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti je zasíláno každoročně na
Úřad práce v Ostravě.
Za kalendářní rok 2017 bylo oznámení předáno dne 29. 1. 2018.
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb. za organizaci
činí 39,47 osob. Z toho povinný podíl - 4 % je 1,57 osob.
Organizace splnila svou povinnost podle § 81 odst. 2 písmeno a) a b) zákona odběrem
výrobků a služeb - 1,38 osob.
Závěr:
Odvod do státního rozpočtu dle § 81 odst. 2 písmena c) zákona č.435/2004 Sb. organizaci
vznikl za 0,19 osob, vypočtená výše odvodu je Kč 13 662,-.

F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106 / 1999 Sb., jsou poskytovány
prostřednictvím webových stránek školy na adrese: www.gvoz.cz.
Podle § 18 odst. 1 je kalendářní rok 2017 hodnocen takto:
 na sekretariát školy nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace písemnou
formou
 podle § 16a ředitel neřešil žádnou stížnost
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G) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
S výsledky hospodaření v roce 2017 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické
rady dne 31. 01. 2018.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017 je přístupná/umístěna
od 16. 03. 2018 na:
 portálu příspěvkových organizací MSK v sekci Rejstřík PO
 stránkách gymnázia www.gvoz.cz
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017 byla předložena
školské radě k projednání.

H) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Naše organizace nemá vlastní stravovací zařízení. Závodní stravování pro zaměstnance
a žáky gymnázia je zabezpečováno prostřednictvím subjektu Sportovního gymnázia Dany a
Emila Zátopových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 236/6, 700 30
Ostrava-Zábřeh na základě Smlouvy o zajištění dodávek obědů pro žáky a zaměstnance
Gymnázia Ostrava-Zábřeh, ze dne 04. 01. 2016.
Stravování je zajišťováno v pracovních dnech s výjimkou prázdnin.
Cena teplého jídla pro zaměstnance za rok 2017:
Členění úhrady stravného:
Zaměstnavatel - FKSP
Zaměstnavatel - náklady
Strávník

11,00 Kč
10,00 Kč
41,00 Kč

celkem

62,00 Kč

Celkové náklady na závodní stravování zaměstnanců představovaly:
v roce 2016 částku ve výši Kč 80 808,- (FKSP - Kč 42 328,- a přímé náklady – Kč 38 480,-)
v roce 2017 částka ve výši Kč 77 406,- (FKSP - Kč 40 546,- a přímé náklady – Kč 36 860,-).
Ve srovnání s rokem 2016 se v roce 2017 náklady na stravování snížily o Kč 3 402,-.
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I)

TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka č. 1

: Přehled nákladů, výnosů a HV z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 2.

: Přehled o plnění plánu hospodaření

Tabulka č. 3

: Tvorba a použití peněžních fondů
Formuláře v aplikaci FormFlowServe: EK0007

Tabulka č. 4

: Výpočet přípustného objemu prostředků na platy
Nevyplňujeme

Tabulka č. 5

: Stav pohledávek a závazků v obchodním styku po lhůtě splatnosti
Formuláře v aplikaci FormFlowServe: EK002

Tabulka č. 6

: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
Formuláře v aplikaci FormFlowServe: EK003

Formuláře SK

: 403, 405, 407, 409, 415, 417

Přílohy:
Účetní výkazy

:

 Rozvaha
 Výkaz zisku a ztráty
 Příloha
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