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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: Ľudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava
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. 2018 se ve škole vzdělávalo 111 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 2018 působilo na škole v průměru 13,817 zaměstnanců v pracovním poměru. Z tohoto
počtu bylo 10,84 pedagogických pracovníků a 2,977 nepedagogických (1 referentka,
1 ekonomka, 1 uklízečka – zkrácené úvazky). Formou dohody o provedení práce byl zaměstnán
1 pedagog a 1 nepedagogický pracovník do 30. 9. 2018 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 8 846 673,52 Kč.
Největší část tvořily dotace ze státního rozpočtu – 6 241 144,- Kč. Tyto dotace byly následně
rozděleny dle účelových znaků takto:
 ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - v celkové výši 6 241 144,- Kč byly dále
rozčleněny na 4 511 421,- Kč na platy, 27 560,- Kč na dohody o provedení práce. Další
část tvořily zákonné odvody ve výši 1 543 183,- Kč, příděl do FKSP ve výši
90 229,- Kč a přímý ONIV – 68 751,- Kč. Tyto prostředky byly plně využity v souladu
se svým účelem.
Další část tvořily příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši 2 452 000,- Kč. Ty byly
následně rozčleněny na:
 ÚZ 1 – provozní náklady v celkové výši 1 427 000,- Kč
 ÚZ 131 – na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských
zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v celkové
výši 1 020 000,- Kč, z toho bylo 750 000,- Kč na platy, 255 000,- Kč na zákonné



odvody a 15 000,- 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
5 000,- Kč.

Prostřednictvím zřizovatele organizace organizace také získala prostředky na realizaci projektu
Evropské unie - OP VVV "Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ waldorfská v Ostravě"
s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007602


ÚZ 33063 – projekty neinvestiční ve výši 173 726,80 Kč. Tyto prostředky jsou čerpány
průběžně po dobu celého projektu a v roce 2018 byly do rozpočtu zapojeny jen ve výši
50 342,- Kč.

Z ostatních výnosů v celkové výši 103 127,38 Kč největší výnosy představovaly tyto příspěvky:


výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve výši 51 559,2 Kč. Jednalo se o
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majetek, který škola zanechala ve svém původním sídle Klicperova 504/8, Ostrava –





Mariánské Hory. Tento majetek od ní odkoupil městský obvod Ostrava – Mariánské
Hory, jenž budovu získal.
dar ve výši 44 338,- 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.
výnos z prodeje služeb ve výši 6 000,- Kč – jednalo se o realizaci aktivit pro děti, které
škola připravila pro Olympijský park zimních OH 2018.

2.2. Náklady v hlavní činnosti
Prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 6 241 144,- Kč byly užity plně v souladu
se stanoveným účelem takto:


z celkové částky ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání – 6 241 144,- Kč bylo
využito 4 511 421,- Kč na platy, 27 560,- Kč na dohody o provedení práce. Dále bylo
v souladu se svým účelem využito 1 538 423,- Kč na zákonné odvody,
90 229,- Kč na příděl do FKSP a 68 751,- Kč na přímý ONIV. Prostředky přímého
ONIVu byly v tomto roce použity především na náhrady za pracovní neschopnost ve
výši 43 336,- Kč a dále na zajištění DVPP (19 485,86 Kč) a maturitních zkoušek (7
930,- Kč).

Celková částka na platy přidělená ze státního rozpočtu dosáhla 4 511 421,- Kč, což je
o 237 773,- Kč více než v roce 2017, kdy částka na platy činila 4 273 648,- Kč,- Kč. Tento
vývoj byl dán především zvýšením mezd zaměstnanců ve školství.
Prostředky na provozní náklady od zřizovatele - ÚZ 1 - v celkové výši 1 427 000,- Kč byly
užity především:
 na nákup materiálu 255 002,2 Kč. Z této částky bylo použito na nákup knih 32 940,Kč – dovybavení knihovny, 35 061,- Kč na učební pomůcky a dovybavení nových
společných prostor školy drobným nábytkem, 20 109,- Kč na úpravu a vybavení
nových prostor ICT). Oproti plánu došlo k navýšení o 53 002,- Kč, což bylo dáno
především vybavováním školy v nových prostorách, jak již vyplývá z předchozího
komentáře a jiným využitím prostředků přímého ONIVu.


na úhradu spotřeby energií 362 409,42 Kč. Z této celkové sumy tvořila největší část
274 172,32 Kč úhrada za teplo. Druhou nejvyšší položkou byly náklady na elektrickou
energii ve výši 51 942,32 Kč. Dále pak to byly náklady na vodu – 36 294,78 Kč.
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Celkově byly výdaje za energie celkem stabilní, až na výdaje za elektrickou energii
což je možno přičíst na vrub několikeré změně dodavatele těchto služeb u našeho
vypůjčitele, ZŠ a WZŠ Ostrava – Poruba, p. o.


119 719,30 Kč bylo použito na opravy. Oproti loňskému roku i oproti plánu došlo
k radikálnímu navýšení těchto nákladů, což bylo dáno zejména skutečností, že škola
od 1. 7. 2018 začala využívat zcela nových prostor pro svou činnost. Tyto prostory
bylo potřeba opravit, zejména vymalovat a upravit pro nové využití školou. Tyto
opravy proběhly po dohodě s vypůjčitelem, který nemohl takový rozsah úprav
realizovat z vlastních zdrojů.



na cestovné v celkové výši 114 198,44 Kč bylo čerpáno pro tuzemské akce pedagogický doprovod na akce prováděné v souladu se školním vzdělávacím
programem a na DVPP. Z této částky byly také hrazeny zahraniční cestovní výdaje
v celkové výši 31 776,69 Kč zejména pro 2 vyučujících, kteří se jako pedagogický
doprovod zúčastnili poznávací cesty 4. ročníku do Berlína.



na reprezentaci nebyly použity v roce 2018 žádné prostředky.



na platby za ostatní služby bylo použito 409 938,76 Kč, což představuje mírné snížení
oproti plánu i oproti skutečnosti předchozího roku. Mezi nejvýznamnější položky
patří propagace školy - 86 047,- Kč. Výše této částky je dána potřebou školy oslovit
v nových sdílených prostorách nové zájemce o studium, kde i společné využívání
prostor se základní školou nepřispívá k tomu, aby se škola rychle dostala do obecného
povědomí. Další položkou byl příspěvek na stravování žáků 50 968,- Kč a platby za
služby internetu 47 999,- Kč. Tato výše poplatků za internet byla dána dočasným
souběhem služeb a nemožností vypovědět původní smlouvu z bývalého sídla školy.
Službu po dohodě převzalo až do jejího vypršení MEC, které služby internetu
v původní budově využívalo.



84 700,85 Kč bylo užito na nákup drobného dlouhodobého majetku, z toho 21 236,Kč,- bylo použito na nákup výpočetní techniky pro učitele – tiskáren/kopírek, 58 918,Kč na nábytek pro kanceláře, které byly zčásti nově vytvořeny ve vypůjčených
prostorách.



Částka 5 725,57 Kč byla použita na krytí kurzových ztrát z nového projektu Erasmus+
č. 2018-1-CZ01-KA229-048183
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Celková výše ÚZ 1 – 1 427 000,- Kč byla znatelně nižší než v roce 2016 (1 562 000,- Kč).
V této oblasti tak došlo ke snížení o 135 000,- Kč.




ÚZ 131 – na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škola a
školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit
v celkové výši 1 020 000,- Kč. Z toho bylo využito 750 000,- Kč na platy, 255 000,Kč na zákonné odvody a 15 000,- Kč na FKSP. Tyto prostředky velmi napomohly
tomu, aby p. o. mohla naplňovat své úkoly v plné šíři, protože posloužily především na
mimonormativní dofinancování mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků.
ÚZ 205 - krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši
5 000,- Kč.

Škola dále hospodařila s prostředky z jiných zdrojů. Především šlo o prostředky z darů v
celkové výši 43 579,53 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. Především šlo o finanční dotaci
žákům, kteří reprezentovali školu na divadelním představení na festivalu Duhové divadlo
v Písku. Dále šlo o zapojení prostředků z projektu Evropské unie - OP VVV "Zvýšení kvality
vzdělávání na SOŠ waldorfská v Ostravě" s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007602
v celkové výši 50 342,- Kč na realizaci aktivit projektu.
2.3. Výsledek hospodaření
Škola hospodařila s prostředky vyrovnaně a dosáhla kladného hospodářského výsledku 1988,45
Kč, v hlavní činnosti. Škola navrhuje přidělení celého výsledku hospodaření do rezervního
fondu (413).

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 2018 působilo na škole v průměru 13,8175 zaměstnanců v pracovním poměru. Z tohoto
počtu bylo 10,84 pedagogických pracovníků a 2,9775 nepedagogických (1 referentka,
1 ekonomka, 1 uklízečka). Formou dohody o provedení práce byl zaměstnán
1 pedagog a 1 nepedagogický pracovník do 30. 9. 2018 1 nepedagogický pracovník. 2
pedagogové byli pak zaměstnáni na dohodu o provedení práce v rámci projektu OP VVV
"Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ waldorfská v Ostravě" s reg. číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007602.
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Mzdové náklady bez sociálního, zdravotního pojištění a sociálních nákladů hrazených
zaměstnavatelem činily celkem 5 345 157,- Kč a dále bylo 27 560,- Kč ze státního rozpočtu a
34 800,- Kč z projektu OP VVV (viz výše) určeno na ostatní platby za provedenou práci.
Náklady byly zajištěny především ze státního rozpočtu a posíleny o 750 000,- Kč z rozpočtu
zřizovatele.
Celková průměrná mzda zaměstnanců v pracovním poměru činila
což je o 1 888,- Kč více než v roce 2017.
Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců činila
což je o 2 093,- Kč více než v roce 2017.

31 860,- Kč/měsíc

Průměrná mzda ostatních zaměstnanců činila
což je o 859,- Kč více než v roce 2017.

23 513,- Kč/měsíc

34 153,- Kč/měsíc

V roce 2018 bylo uskutečněno 5 zahraničních pracovních cest. Šlo o pracovní cesty pedagogů,
kteří vykonávali pedagogický dozor nad žáky. Čtyři z těchto cest byly dlouhodobější – týdenní
(2 pedagogové – doprovod 4. ročníku na exkurzi do Berlína, 2 pedagogové na
Connectconference v Ljubljani ve Slovinsku), 2 pracovní cesty představovaly jednodenní
exkurzi do Osvětimi. Oproti roku 2017 jde pouze o mírný nárůst o 1 pracovní cestu.
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 1 988,45 Kč. Přes
celkově vyrovnaný výsledek došlo v některých oblastech k výraznějším odchylkám
od původního plánu.
V oblasti spotřeby materiálu (501) došlo k vyššímu čerpání oproti plánu celkem o 16,01%, tedy
o 36 223,98 Kč, což bylo dáno především dovybavením nových společných prostor školy
drobným nábytkem - 35 061,- Kč a úpravou a vybavením nových prostor ICT - 20 109,- Kč.
V oblasti oprav a udržování (511) došlo oproti loňskému roku i oproti plánu k radikálnímu
navýšení nákladů z 15 000,- Kč na 119 719,- Kč což bylo dáno zejména skutečností, že škola
od 1. 7. 2019 začala využívat zcela nových prostor pro svou činnost. Tyto prostory bylo potřeba
opravit, zejména vymalovat a upravit pro nové využití školou. Tyto opravy proběhly po dohodě
s vypůjčitelem, který nemohl takový rozsah úprav realizovat z vlastních zdrojů.
Cestovné celkové výši 116 091,44 Kč překročilo plán o 28 091,44 Kč, tedy o 31,92%. Tato
skutečnost byla dána především vyšším zájmem pedagogů o DVPP, který mohl být v době
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tvorby plánu jen obtížně predikován. Protože škola považuje vzdělávání pedagogů za jeden ze
základních předpokladů jejich kvalitní práce, rozhodla se zvýšit výdaje v této oblasti oproti
plánu.
Mírné překročení v oblasti jiného sociálního pojištění (525) - 10,31% a v oblasti zákonných
sociálních nákladů (527) – 10,8% bylo způsobeno jednak zvýšením mezd a jednak zapojením
prostředků z projektu OP VVV do mezd.
V oblasti nákladů z drobného dlouhodobého majetku (558) došlo ke snížení čerpání o 158 799,Kč, tedy o 60,12% v důsledku zvýšených potřeb v jiných oblastech, které nebyly dopředu
predikovány, zejména v oblasti spotřeby materiálu a oprav a údržby.
Nižší využití prostředků z ostatních nákladů z činnosti (549) o 2 070,- Kč, tedy o 20,7% bylo
dán menším rozsahem maturitních zkoušek oproti předpokladu.
Kurzové ztráty (563) ve výši 5 725,57 Kč, byly zapříčiněny kurzovými rozdíly v novém
projektu Erasmus+ č. 2018-1-CZ01-KA229-048183.
U výnosů z prodeje služeb (602) a výnosů z prodeje DDHM (646) došlo k navýšení o 100%
oproti původním předpokladům z následujících důvodů:
Výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve výši 51 559,2 Kč. Jednalo se o majetek,
který škola zanechala ve svém původním sídle Klicperova 504/8, Ostrava – Mariánské Hory.
Tento majetek od ní odkoupil městský obvod Ostrava – Mariánské Hory, jenž budovu získal.
Výše tohoto příjmu – uznání nároku ani doba jeho vyplacení nebyly předem známy.
Výnos z prodeje služeb ve výši 6 000,- Kč – jednalo se o realizaci aktivit pro děti, které škola
připravila pro Olympijský park zimních OH 2018. Výše tohoto příjmu nebyla předem známa.
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:
Organizace nemá ani nespravuje nemovitý majetek.
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok:
Škola v tomto roce neprováděla žádnou investiční činnost.

11

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.
Informace o inventarizaci majetku:
Řádná periodická inventarizace majetku proběhla od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019. Závěrečná
inventarizační zpráva byla vyhotovena 31. 1. 2019. 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
Škola v tomto roce nepronajímala svěřený majetek
6.

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

Doplňkovou činnost škola v roce 2018 uskutečňovala dle vlastních možností. Konkrétně:
a. Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně
zprostředkování.
Učitelé
školy
se
účastnili
jako
přispěvatelé

b.
c.
d.
e.

7.

nebo lektoři kulatých stolů a kurzů waldorfské pedagogiky, ale ty byly obvykle
pořádány na celostátní či mezinárodní úrovni. Pořádání takovýchto akcí lze
proto v budoucnu očekávat i v rámci naší školy.
Kopírovací práce
Tato služba nebyla realizována. Předpokládá se však její obnovení.
Pronájem majetku
Škola nemá v současnosti majetek k pronájmu.
Vydavatelská a polygrafická činnost
V tomto roce škola nevydala žádnou publikaci či tiskovinu určenou k prodeji.
Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a podobných akcí
Škola tuto doplňkovou činnost nerealizuje.

Peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) – údaje o stavech,
tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů včetně jejich zapojení do hospodaření
v roce 2018, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech,
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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 2018 příspěvková organizace vytvářela tyto fondy:


rezervní fond (413) je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Jeho stav byl k 1. 1. 2018 169 260,02 Kč. Ze zlepšeného hospodářského výsledku bylo
do fondu přiděleno 43 210,13 Kč. Z fondu bylo v tomto roce vyčerpáno 7 335,15 Kč.
K 31. 12. 2018 byl pak stav rezervního fondu 205 135,- Kč.



rezervní fond (414) je tvořen z ostatních titulů
Prostředky tohoto fondu ve výši 1 818,45 Kč byly převedeny z roku 2017. V průběhu
roku byly zdroje fondu posíleny o peněžní dar ve výši 44 338,- Kč. Škola pak z tohoto
fondu užila prostředky ve výši 29 302,65 Kč na financování aktivit v souladu s darovací
smlouvou. Stav fondu k 31. 12. 2018 byl 16 853,8 Kč.



fond kulturních a sociálních potřeb
Na začátku roku 2018 byl stav fondu 52 793,07 Kč. V průběhu roku 2018 bylo
do fondu přiděleno na vrub přímých nákladů na vzdělávání 106 522,66 Kč. Prostředky
fondu byly použity zejména na penzijní připojištění (73 700,-Kč), příspěvek
na stravování (21 740,-Kč), pořízení majetku – přístroj na výrobu smoothie
(6 942,13 Kč), peněžní dar k významnému životnímu jubileu (6 000,- Kč) a 1 800,- Kč
na kulturu a sport. Takto bylo z prostředků fondu vyčerpáno 110 182,13 Kč. Stav fondu
k 31. 12. 2018 byl 49 133,6 Kč.



investiční fond
Stav fondu k 1. 1. 2018 byl 174 333,- Kč. V průběhu roku sem bylo přiděleno
6 755,-Kč z odpisů dlouhodobého majetku. Prostředky fondu nebyly v tomto
kalendářním roce využívány. Stav fondu k 31. 12. 2018 byl proto 181 088,- Kč.



fond odměn
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018 byl 15 146,- Kč. Stav tohoto fondu se v průběhu roku
nezměnil, a proto k 31. 12. 2018 byl 15 146,- 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
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starších 1 roku
Škola má krátkodobé pohledávky v celkové výši 83 637,83 Kč. Tvoří je především krátkodobé
poskytnuté zálohy, náklady příštích období, dohadné účty aktivní.
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 1 971 046,38 Kč představovaly především nevyplacené mzdy
zaměstnanců, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, přímé daně z mezd, krátkodobé přijaté
zálohy na transfery a dohadné účty pasivní.

d) Výsledky kontrol
V roce 2018 proběhla dne 14. 6. 2018 ve škole kontrola Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášce 410/2005 Sb., zákoně č. 309/2006 Sb.,
zákoně č. 65/2017 Sb. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.
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:
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V roce 2018:
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

2
0
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. 2019. Zaměstnanci školy byli s touto zprávou
seznámeni prostřednictvím e-mailové korespondence dne 15. 3. 2019.

Výroční zprávu zpracoval:
Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy
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