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a) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, účel zřízení,
stručné informace o zaměření školy, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů
vzdělání, údaje o počtech žáků a zaměstnanců)
Název školy: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 709 479 11
IZO: 150 024 975
Identifikátor zařízení: 650 024 966
Statutární orgán: Mgr. Břetislav Kožušník, ředitel školy
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Studijní obory: ŠVP Waldorfské lyceum dle RVP 78-42-M/06 Kombinované lyceum
Zařazení do školského rejstříku:
škola byla zařazena do školského rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 6. 3. 2006
s účinností od téhož data pod č. j. 34 287/05-21. Podle zřizovací listiny a rozhodnutí
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR o zařazení Střední odborné školy waldorfské,
Ostrava do sítě škol, předškolních a školských zařízení byla stanovena kapacita školy na 120
žáků, od 1. 9. 2016 je kapacita školy 136 žáků.
Účel zřízení školy, zaměření školy, složení oborů vzdělávání, údaj o počtu žáků:
Od 1. 9. 2003 příspěvková organizace naplňuje svůj hlavní účel a předmět činnosti: výchova
a vzdělávání žáků pro získání úplného středního odborného vzdělání ve vzdělávacím oboru
78-42-M/06 Kombinované lyceum. K 31. 12. 2016 se ve škole vzdělávalo 120 žáků.
Všichni žáci školy se vzdělávají ve výše uvedeném vzdělávacím programu. K rozdělení žáků
do profilujících zaměření na oblast humanitní a technickou dochází od 1. září daného
školního roku ve 3. ročníku na základě jejich výběru.
Školu řídí ředitel školy. Jemu je podřízen zástupce ředitele, který koordinuje práci učitelů
a nepedagogických zaměstnanců školy a je zástupcem statutárního orgánu. Od 1. 3. 2016
došlo ke změně. Na 0. stupeň řízení byla zařazena referentka školy, která koordinuje práci
nepedagogických zaměstnanců – ekonomka, uklízečka, školník – údržbář.
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Organizační struktura školy vč. schématu:

Ředitel
Zástupce ředitele

Referentka

Učitelé

Nepedagogové

V roce 2016 působilo na škole v průměru 13,243 zaměstnanců v pracovním poměru. Z tohoto
počtu bylo 10,576 pedagogických pracovníků a 2,667 nepedagogických (1 referentka, 1
ekonomka, 1 uklízečka – zkrácené úvazky). Formou dohody o provedení práce byl
zaměstnán od ledna do června 2016 1 pedagogický pracovník a od září 2016 do konce roku 2
pedagogové. Formou dohody o provedení práce byl zaměstnán po dobu celého roku 1
nepedagogický pracovník.

b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena
Příspěvková organizace provádí vyhodnocení úkolů prostřednictvím výroční zprávy, která je
vytvářena za příslušný školní rok do 15. října.
c) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace
1.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření:

Rozbor tohoto bodu je plně obsažen v bodě 2 včetně rozboru výsledků hospodaření.
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2. Čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků,
včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši
a důvodech nevyčerpání:

2.1. Výnosy v hlavní činnosti
Celková výše výnosů činila 7 497 840,89 Kč.
Největší část tvořily dotace ze státního rozpočtu – 5 174 490,- Kč. Tyto dotace byly následně
rozděleny dle účelových znaků takto:
 ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - v celkové výši 5 509 000,- Kč byly dále



rozčleněny na 3 915 000,- Kč na platy, 93 000,- Kč na dohody o provedení práce.
Další část tvořily zákonné odvody ve výši 1 363 000,- Kč, příděl do FKSP ve výši
59 000,- Kč a přímý ONIV – 79 000,- Kč. Tyto prostředky byly využity v souladu se
svým účelem.
ÚZ 33052 – rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“
v celkové výši 142 920,- Kč bylo dále rozčleněno na prostředky na platy – 105 476,Kč, zákonné odvody – 35 862,- Kč a příděl do FKSP 1 582,- Kč. Všechny tyto
prostředky byly využity v souladu se svým účelem.

Další část tvořily příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši 1 777 600,- Kč. Ty byly
následně rozčleněny na:






ÚZ 1 – provozní náklady v celkové výši 1 385 000,- Kč
ÚZ 131 – na posílení mzdových prostředků vč. odvodů 21 600,- Kč
ÚZ 131 – udržení dostupnosti středního vzdělávání v celkové výši 302 000,- Kč,
z toho bylo 222 878,- Kč na platy, 75 779,- Kč na zákonné odvody a 3 343,- Kč na
FKSP. Tyto prostředky velmi napomohly tomu, aby p. o. mohla naplňovat své úkoly
v plné šíři.
ÚZ 205 - krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši
69 000,- Kč.

Z ostatních výnosů v celkové výši 150 538,89 Kč největší výnosy představovaly příspěvky:



pronájem prostor školy – 82 218,- Kč. Škola poté, co jí byla převedena budova, v níž
sídlí, do správy, pronajímala její nevyužité prostory pro kancelářské účely.
dar ve výši 38 399,- Kč, který škola získala na základě spolupráce s Waldorfským
sdružením Ostrava, jež pravidelně přispívá na rozvoj školy. Tento zdroj je stálý, ale
výše příspěvků není předem známa.
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2.2. Náklady v hlavní činnosti
Prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 5 651 000,- Kč byly užity plně v souladu
se stanoveným účelem takto:
 z celkové částky ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - 5 509 000,- Kč bylo
využito 3 915 000,- Kč na platy, 93 000,- Kč na dohody o provedení práce. Dále bylo
v souladu se svým účelem využito 1 363 000,- Kč určených na zákonné odvody,
59 000,- Kč na příděl do FKSP a 79 000,- Kč na přímý ONIV. Prostředky přímého
ONIVu byly použity především na nákup učebních pomůcek – 36 081,- Kč a knih –
4 312,- Kč


ÚZ 33052 – RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši
142 920,- Kč bylo dále využito na platy 105 476,- Kč, Prostředky na zákonné odvody
- 35 862,- Kč a na příděl do FKSP - 1 582,- Kč byly využity v souladu se svým
účelem.

Celková částka na platy přidělená ze státního rozpočtu dosáhla 4 020 476,- Kč, což je
o 311 854,- Kč více než v roce 2015, kdy částka na platy činila 3 708 622,- Kč. Tento
vývoj byl dán především zvýšením mezd zaměstnanců ve školství. Došlo také ke změně
struktury zaměstnanosti – mírně se navýšil počet zaměstnanců pracujících na dohody
o provedení práce a tím i potřeba prostředků na OON ze 71 000,- Kč na 93 000,- Kč.
Adekvátně tomu se vyvíjely návazné ukazatele – odvody, příděl do FKSP.
Prostředky na provozní náklady od zřizovatele - ÚZ 1 - v celkové výši 1 385 000,- Kč byly
užity především:
 na nákup materiálu 170 163,- Kč. Z této částky bylo 69 469,- Kč použito na nákup
knih a kancelářských potřeb. Oproti plánu došlo k úspoře 85 666,- Kč, což bylo dáno
především využíváním nákupního portálu a dále nižším nákupem knih, jejichž
potřeba byla saturována ve zvýšené míře v roce 2015 z prostředků šablon. Díky této
celkové úspoře mohla být navýšena částka na učební pomůcky, které zkvalitnily
především výuku přírodovědných předmětů,


na úhradu spotřeby energií 277 411,- Kč. Z této celkové sumy tvořila největší část –
182 893,- Kč - úhrada za teplo. Druhou nejvyšší položkou byly náklady na
elektrickou energii ve výši 48 693,- Kč. Dále pak to byly náklady na vodu – 42 092,Kč. Nově přibyla úhrada za plyn – 3 733,- Kč. Šlo o plyn užívaný v rámci
laboratorních prací v chemické laboratoři. Celkově došlo k úspoře zejména v oblasti
vodného a stočného a spotřeby elektrické energie. Změny ve výše uvedených
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ukazatelích byly dány především převedením budovy do správy školy, kdy se tak
škola stala primárním plátcem a nižšími cenami energií díky vysoutěženým cenám,


108 835,- Kč bylo použito na opravy. Oproti loňskému roku škola realizovala větší
množství oprav, protože po převzetí budovy do správy a revizi jejího stavu se
ukázala vyšší potřeba údržby majetku. A tak kromě opravy pračky a kopírek bylo
také nutné neočekávaně opravit rozvaděč a drobnější součástky v kotelně, což
způsobilo celkový nárůst cen oprav o 38 835,- Kč,



na cestovné v celkové výši 65 929,- Kč bylo čerpáno pro tuzemské akce pedagogický doprovod na akce prováděné v souladu se školním vzdělávacím
programem a na DVP. Oproti plánovanému předpokladu bylo realizováno méně
výjezdů zejména v oblasti DVPP, a tak došlo k úspoře ve výši 30 044,- Kč.



na reprezentaci nebyly použity v roce 2016 žádné prostředky.



na platby za ostatní služby bylo využito 524 789,- Kč, což představuje mírné zvýšení
oproti plánu. K nárůstu oproti roku 2015 došlo kvůli převodu budovy do správy
školy. Při této změně vznikla vyšší potřeba provozních prostředků kvůli zajišťování
většího množství služeb potřebných pro chod školy než v roce 2015 - 467 915,- Kč.
To se projevilo mimo jiné i ve službách spojů, kde došlo k většímu nárůstu na
57 752,- Kč, což je o 13 752,- Kč více než stanovil plán. Velký podíl na tomto
nárůstu měly především zvýšené platby za internet. Nájem ve výši 69 628,- Kč platí
škola za prostory, které potřebuje k výuce a v budově nejsou k dispozici, především
tělocvičny a dále za pronájmy sálů pro akce školy. V roce 2016 došlo k nárůstu
oproti roku minulému (52 502,- Kč) i oproti plánu (53 000,- Kč) z důvodu většího
počtu akcí školy, kde žáci prezentovali své vědomosti a dovednosti.



K radikálnímu zvýšení došlo v oblasti sociálních nákladů. Oproti plánu – celkem
70 400,- Kč, z toho 3580,- Kč v oblasti provozních prostředků, bylo vyčerpáno
celkem o 85 383,- Kč více, z toho o 68 572 v oblasti provozních nákladů. Největší
podíl na této skutečnosti měl vyšší zájem zaměstnanců o závodní stravování a také
vyšší zájem o akce DVPP.



101 973,- Kč bylo užito na nákup drobného dlouhodobého majetku, z toho 50 806,bylo použito na nákup výpočetní techniky pro učitele.
Pokles v této oblasti oproti plánu (151 170,- Kč) byl způsoben menší potřebou
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nákupu a obnovy drobného dlouhodobého majetku a odložením některých nákupů
potřebné výpočetní techniky do roku následujícího.
Celková výše ÚZ 1 1 385 000,- Kč byla vyšší než v roce 2014 (1 341 000,- Kč). V této oblasti
tak došlo ke zvýšení o 44 000,- Kč.

ÚZ 131

Na posílení mzdových prostředků.
Jednalo se o prostředky ve výši 21 600,- Kč kompenzující vyšší administrativní
náročnost správy školy. Škola tyto prostředky využila v plné výši v souladu
s jejich účelem.
Udržení dostupnosti středního vzdělávání
Prostředky ve výši 302 000,- Kč umožnily škole naplňovat své základní cíle,
protože posloužily především na mimonormativní dofinancování mezd
pedagogických pracovníků i nepedagogů. Zvýšení podpory nepedagogů souvisí
s převzetím budovy do správy školy a s tím spojenými novými činnostmi –
činnost školníka – údržbáře, zvýšená administrace. Tyto prostředky škola
potřebuje vzhledem ke své malé velikosti.
Prostředky byly využity v souladu se svým účelem na dokrytí mzdových
prostředků pracovníků školy a na související zákonné odvody a platby FKSP.

ÚZ 205

určeno na krytí odpisů DHM
Částka 69 000,-Kč byla použita v souladu se stanoveným účelem. Tato částka
je stabilní.

Škola dále hospodařila s prostředky z jiných zdrojů. Především šlo o prostředky z daru ve výši
38 399,-Kč od Waldorfského sdružení Ostrava, jež pravidelně přispívá na rozvoj školy.
Z těchto prostředků škola financovala především aktivity související s dalším rozvojem školy,
na které nejsou alokovány prostředky v jiných zdrojích.

2.3. Výsledek hospodaření
Škola hospodařila s prostředky vyrovnaně a dosáhla kladného hospodářského výsledku
92 173,52 Kč, z toho 61 694,21 Kč v hlavní činnosti úsporou v oblasti provozních výdajů
a 30 479,31 Kč v doplňkové činnosti. Škola navrhuje rozdělení výsledku hospodaření takto:
30 000,- Kč – příděl do fondu odměn
62 173,52 – příděl do rezervního fondu (413)
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3. Mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje
financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách - hodnocení
alespoň meziročního vývoje
V roce 2016 působilo na škole v průměru 13,243 zaměstnanců v pracovním poměru. Z tohoto
počtu bylo 10,576 pedagogických pracovníků a 2,667 nepedagogických (1 referentka, 1
ekonomka, 1 uklízečka – zkrácené úvazky). Formou dohody o provedení práce byl
zaměstnán od ledna do června 2016 1 pedagogický pracovník a od září 2016 do konce roku 2
pedagogové. Formou dohody o provedení práce byl zaměstnán po dobu celého roku 1
nepedagogický pracovník.
Mzdové náklady bez sociálního, zdravotního pojištění a sociálních nákladů hrazených
zaměstnavatelem činily celkem 4 311 038,- Kč a dále bylo 93 000,- Kč určeno na ostatní
platby za provedenou práci. Náklady byly zajištěny především ze státního rozpočtu a posíleny
o 254 316,- Kč z rozpočtu zřizovatele.
Celková průměrná mzda zaměstnanců v pracovním poměru činila
což je o 1 312,- Kč více než v roce 2015.
Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců činila
což je o 984,- Kč více než v roce 2015.

27 342,- Kč/měsíc

Průměrná mzda ostatních zaměstnanců činila
což je o 1 258,- Kč méně než v roce 2015.

18 215,- Kč/měsíc

28 720,- Kč/měsíc

V roce 2016 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

4.

Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi
schváleným plánem a skutečností činí více/méně než 10%

Škola hospodařila s prostředky vyrovnaně a dosáhla hospodářského výsledku 92 173,52 Kč.
Přes celkově vyrovnaný výsledek došlo v některých oblastech k výraznějším odchylkám
od původního plánu. V plánu však nebyly zohledněny vlastní příjmy a příjmy z doplňkové
činnosti, a proto některé odchylky jsou dány touto skutečností.
V oblasti spotřeby materiálu (501) došlo k nižšímu čerpání oproti plánu o 29%, tedy
o 83 556,91 Kč, což bylo dáno především využíváním nákupního portálu a dále nižším
nákupem knih, jejichž potřeba byla saturována ve zvýšené míře v roce 2015 z prostředků
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šablon. Díky této celkové úspoře mohla být navýšena částka na učební pomůcky o 11 788,28,
které zkvalitnily především výuku přírodovědných předmětů.
V oblasti spotřeby energií (502) nebyla celkově výraznější odchylka, nicméně v jenolitvých
druzích energií došlo k výrazným odchylkám od plánovaného rozpočtu. Nově přibyla úhrada
za plyn – 3 733,- Kč, která v plánu nebyla zohledněna. Šlo o plyn užívaný v rámci
laboratorních prací v chemické laboratoři, k výrazné úspoře došlo zejména v oblasti vodného
a stočného a spotřeby elektrické energie. Změny ve výše uvedených ukazatelích byly dány
především převedením budovy do správy školy, kdy se tak škola stala primárním plátcem a
nižšími cenami energií díky vysoutěženým cenám. Naopak oproti předpokladu byla cena tepla
a TUV vyšší o 11%. Také v tomto případě šly změny na vrub především změny ve správě
školy, kdy se změnily v budově poměry mezi plátci.
V oblasti oprav a udržování (511) škola realizovala oproti plánu větší množství oprav a došlo
tak k odchylce o 55%, protože po převzetí budovy do správy a revizi jejího stavu se ukázala
vyšší potřeba údržby majetku. A tak kromě běžných oprav bylo také nutné neočekávaně
opravit rozvaděč a drobnější součástky v kotelně, což způsobilo celkový nárůst cen oprav o
38 835,- Kč.
Odchylka v oblasti cestovného (512) představovala snížení o 31% (30 044,- Kč). Oproti
plánovanému předpokladu bylo realizováno méně výjezdů zejména v oblasti DVPP, a tak
došlo k úspoře ve výši.
Na reprezentaci nebyly použity v roce 2016 žádné prostředky, a tak došlo k úspoře 1 000,Kč.
Celková odchylka v oblasti ostatních služeb (518) byla minimální - nárůst o 2%. Větší
odchylka se však projevila ve službách spojů, kde došlo k většímu nárůstu o 13 752,- Kč.
Velký podíl na tomto nárůstu měly především zvýšené platby za internet. V onlasti nájmů
došlo k nárůstu plánu o 16 628,- Kč z důvodu většího počtu akcí školy, kde žáci prezentovali
své vědomosti a dovednosti.
K radikálnímu zvýšení o 85 383,- Kč došlo v oblasti zákonných sociálních nákladů (527).
Oproti plánu bylo vyčerpáno celkem o 85 383,- Kč více, z toho o 68 572 v oblasti provozních
nákladů. Největší podíl na této skutečnosti měl vyšší zájem zaměstnanců o závodní stravování
a také vyšší zájem o místní akce DVPP.
Pokles v oblasti nákladů z drobného dlouhodobého majetku oproti plánu ve výši 49 197,15 Kč

11

byl způsoben menší potřebou nákupu a obnovy drobného dlouhodobého majetku a odložením
některých nákupů potřebné výpočetní techniky do roku následujícího.
K znatelné percenrtuální úspoře došlo také u ostatních nákladů z činnosti (549). Tyto
prostředky jsou využívány pro úhradu nákladů maturitní zkoušky, která však oproti
předpokladu trvala kratší dobu.
Odchylka 100% v celkové výši 78,49 Kč v oblasti kurzových ztrát (563) byla dána malou
možností predikovat potřebu u takto nízkých částek.
Výnosy z činnosti, u nichž došlo k nárůstu o 50 320,89 Kč se dají jen obtížně predikovat, což
způsobuje uvedené odchylky.
5. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace
o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku,(v souladu
s údaji zadanými v portálu majetku) a o případných pojistných událostech
Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření:
Příspěvková organizace získala od 1. 1. 2016 k hospodaření budovu školy na parc. č. st. 501,
čp 504 v k. ú. Mariánské Hory a s ní spojený pozemek o výměře 529 m2.
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený
rok:
Z důvodu nedostatku finančních prostředků a počátečnímu plánování investičních akcí
neprováděla škola žádnou investiční činnost. Opravy drobnějšího charakteru představovala
především drobná údržba. V rámci údržby byl především opraven rozvaděč a drobnější
součástky v kotelně.
Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech:
Majetek je pojištěn od 1. 1. 2011 v souladu s rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje
u pojišťovny Satum Czech s. r. o.
Dvě pojistné události – dva úrazy žákyně byly vyřešeny s pojistnou společností.
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Informace o inventarizaci majetku:
Řádná periodická inventarizace majetku proběhla od 25. 8. 2016 do 31. 12. 2016. Závěrečná
inventarizační zpráva byla vyhotovena 31. 1. 2017. Inventarizace majetku proběhla v řádném
termínu a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Drobné nedostatky, především
v označování předmětů, byly odstraněny v průběhu inventarizace.
Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku
Nevyužité kancelářské prostory škola pronajímala těmto subjektům:
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje o. p. s.
KIC Odpady a. s.
Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z.s.
Celkový výnos z těchto pronájmů činil 82 218,- Kč.
Škola také poskytla prostory v režimu výpůjčky Moravskoslezskému energetickému centru,
p. o.
6.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti – dle jednotlivých okruhů doplňkové
činnosti v návaznosti na zřizovací listinu

Doplňkovou činnost škola v roce 2016 uskutečňovala dle vlastních možností . Konkrétně:
a. Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení
včetně zprostředkování. Učitelé školy se účastnili jako přispěvatelé
nebo lektoři kulatých stolů a kurzů waldorfské pedagogiky, ale ty byly obvykle
pořádány na celostátní či mezinárodní úrovni. Pořádání takovýchto akcí lze
však v budoucnu očekávat.
b. Kopírovací práce
Tato služba nebyla realizována. Předpokládá se však její obnovení.
c. Pronájem majetku
Škola prnajímala nevyužité kancelářské prostory subjektům uvedeným výše.
Celkový výnos z pronájmů činil 82 218,- Kč
d. Vydavatelská a polygrafická činnost
V tomto roce škola nevydala žádnou publikaci či tiskovinu určenou k prodeji.
e. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a podobných akcí
Škola tuto doplňkovou činnost nerealizuje.
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7.

Peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) – údaje o stavech,
tvorbě, čerpání jednotlivých peněžníchfondů včetně jejich zapojení do hospodaření
v roce 2015, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech,
informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování reprodukce
majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na
předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF

V roce 2016 příspěvková organizace vytvářela tyto fondy:


rezervní fond (413) je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Jeho stav byl k 1. 1. 2016 79 749,40 Kč. Ze zlepšeného hospodářského výsledku bylo
do fondu přiděleno 27 337,10,- Kč. Fond nebyl v tomto roce zapojen, a proto k 31. 12.
2016 byl stav rezervního fondu 107 086,50 Kč.



rezervní fond (414) je tvořen z ostatních titulů
Prostředky tohoto fondu ve výši 2 034,16 Kč byly převedeny z roku 2015. V průběhu
roku byly zdroje fondu posíleny o peněžní dar ve výši 38 399,- Kč. Škola pak z tohoto
fondu užila prostředky ve výši 29 845,57 Kč na financování aktivit v souladu
s darovací smlouvou. Stav fondu k 31. 12. 2016 byl 10 587,59 Kč.



fond kulturních a sociálních potřeb
Na začátku roku 2016 byl stav fondu 34 061,48 Kč. V průběhu roku 2016 bylo
do fondu přiděleno na vrub přímých nákladů na vzdělávání 65 423,41 Kč. Prostředky
fondu byly použity zejména na penzijní připojištění (32 400,-Kč), příspěvek
na stravování (6 265,-Kč), peněžní dary k životním výročím (6 000,- Kč) a pořízení
majetku (5 999,- Kč). Takto bylo z prostředků fondu vyčerpáno 50 664,- Kč. Stav
fondu k 31. 12. 2016 byl 48 820,89 Kč.



investiční fond
Stav fondu k 1. 1. 2016 byl 30 333,-Kč. V průběhu roku sem bylo přiděleno 69 000,Kč z odpisů dlouhodobého majetku. Prostředky fondu nebyly v tomto kalendářním
roce využívány. Stav fondu k 31. 12. 2016 byl proto 99 333,-Kč.



fond odměn
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016 byl 14 146,-Kč. Ze zlepšeného hospodářského
výsledku do něj byla přidělena částka 30 000,- Kč. V průběhu roku z něj na pokrytí
části odměn byla využita částka 34 000,- Kč. Stav tohoto fondu k 31. 12. 2016 byl
14

10 146,- Kč.

8.

Pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení
nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich
vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek
starších 1 roku

Škola má krátkodobé pohledávky v celkové výši 106 389,63 Kč. Tvoří je krátkodobé
poskytnuté zálohy 40 995,- Kč, náklady příštích období 54 009,17 Kč a neuhrazená
pohledávka za teplo – 1562,36 Kč.
Škola nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

9.

Závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších
položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších jednoho roku
jmenovitý rozpis věřitelů (název, IČ), příčiny jejich vzniku a návrh řešení

Škola nemá dlouhodobé závazky.
Krátkodobé závazky ve výši 674 328,83 Kč představovaly především nevyplacené mzdy
zaměstnanců 315 889,- Kč, sociální zabezpečení 122 008,- Kč, zdravotní pojištění 52 295,Kč, přímé daně z mezd 39 641,- Kč, faktury dodavatelů 11 461,91 Kč a zálohy na lyžařský
výcvikový kurz – 58 400,- Kč.

d) Výsledky kontrol
V roce 2016 proběhla ve škole inspekční činnost České školní inspekce ve dnech
19. – 21. 1. 2016. Předmětem inspekční činnosti bylo:
 hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů,
 hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům,
 hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům,
Závěry
Silné stránky školy:


vzájemná komunikace mezi učiteli a žáky,
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podpora rozvoje osobnosti žáků,
vhodné doplnění teoretického vzdělávání jednotlivými kurzy a učební praxí,
zájem o školu, který se odráží v její naplněnosti,
bezproblémová komunikace mezi vedením školy a učiteli navzájem,
spolupráce s domácími i zahraničními školami téhož zaměření,
velmi dobré výsledky vzdělávání v humanitních předmětech.

Slabé stránky školy:



přetrvávající způsob frontální výuky
přes přijímaná opatření vyšší výskyt omluvené a neomluvené absence

Doporučení:
 doplnit vzdělání pedagogů pro výkon specializovaných činností,
 zaměřit se na širší využití hodnocení a vlastního hodnocení žáků v průběhu jednotlivých
epoch,
 zvýšit podporu matematického a přírodovědného vzdělávání.
Ve vývoji od poslední inspekce ze září 2010 došlo k:
 zlepšení materiálních a prostorových podmínek,
 provedení aktualizace ŠVP s důrazem na podmínky školy,
 částečné obměně pedagogického sboru, dosažení plné kvalifikovanosti,
 pokračující a rozšiřující se spolupráci se zahraničními školami,
 naplnění kapacity školy
Škola s uvedenými závěry i doporučeními v zásadě souhlasí. Silné stránky se snaží udržovat
na vysoké úrovni. Slabých stránek je si vědoma a pracuje na nich jednak především
vzděláváním učitelů a umožňováním získávání zkušeností v jiných školách, jednak
důslednějším uplatňováním opatření. Jistá obtíž však vyplývá ze silných stránek školy, kdy
bezproblémová komunikace se žáky vede u některých z nich k mylnému dojmu, že pravidla
jsou volnější než tomu tak je ve skutečnosti. Doporučení k širšímu využití hodnocení jsou
v souladu se záměry školy, která usiluje o zvýšení podílu autonomního hodnocení
a autoevaluace žáků až po tvorbu vlastních portfolií. Došlo též k podpoře matematického
a přírodovědného vzdělávání jednak změnou hodinových dotací, jednak personálními
opatřeními.

Ostatní kontroly
Okresní správa sociálního zabezpečení:
kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti.
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Kontrola proběhla dne 26. 4. 2016
Kontrola došla ve všech bodech k závěru, že nedostatky nebyly zjištěny.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Kontrola proběhla dne 27. 7. 2016
Kontrolou bylo zjištěno jediné pochybení, a to nesplnění povinnosti podat přehled pojistného,
jinak nebyly zjištěny nedostatky.
Jednalo se o pracovníky ve velmi krátkém poměru (předseda maturitní komise, školní
maturitní komisař). Chyba vznikla v komunikaci s pojišťovnou. Přijaté opatření - nastavení
přímé elektronické komunikace, by mělo do budoucna pochybením zabránit.

e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k tomu, že organizace zaměstnává méně než 25 zaměstnanců, nevztahuje se na ni
plnění povinného podílu.

f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace vydává na základě
§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů tuto zprávu:

V roce 2016:
Počet podaných žádostí o informace
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Opis podstatných částí každého rozsudku
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
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4
5
0
0
0

g) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se
zprávou o činnosti, údaj o projednání školskou radou nebo termín, kdy byla (bude)
zpráva předána školské radě k vyjádření
Zpráva byla předána školské radě 15. 3. 2016. Zaměstnanci školy byli s touto zprávou
seznámeni prostřednictvím e-mailové korespondence dne 15. 3. 2016.

h) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsob zajištění stravování
(vlastní/náhradním způsobem) – informace o uzavřené smlouvě o závodním
stravování, zajištění závodního stravování v době prázdnin, kalkulace výše stravného a
vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP,
náklady hrazené strávníkem)
V tomto kalendářním roce bylo zabezpečeno stravování zaměstnanců Stravování žáků i
pracovníků střední školy bylo zajišťováno od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 v jídelně Základní
školy Ostrava -Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.
Smlouva s touto organizací byla uzavřena od 1. 10. 2011 na dobu neurčitou. Celková cena
hlavního jídla byla 58,- Kč. 28,- Kč hradil strávník, 30,- Kč hradila organizace, z toho 5,- Kč
bylo přispíváno z FKSP. Od 1. 2. 2016 se žáci i zaměstnanci stravovli v jídelně Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace.
Smlouva s touto organizací byla uzavřena od 1. 2. 2016 na dobu neurčitou. Celková cena
hlavního jídla byla 70,- Kč. 28,- Kč hradil strávník, 42,- Kč hradila organizace, z toho 5,- Kč
bylo přispíváno z FKSP. Od 1. 9. činila celková cena stravného 86,- Kč, 34,- Kč hradil
strávník 52,- Kč hradila organizace, z toho 5,- Kč bylo přispíváno z FKSP.
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Výroční zprávu zpracoval:
Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy
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