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OOSSNNOOVVAA  RROOZZBBOORRŮŮ  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  ŠŠKKOOLL  AA  ŠŠKKOOLLSSKKÝÝCCHH  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  ZZŘŘIIZZOOVVAANNÝÝCCHH  KKRRAAJJEEMM  
ZZAA  RROOKK  22001188  

  
  

a) základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových or-
ganizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření školy 
či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje o počtech 
dětí, žáků, studentů a zaměstnanců),  

b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,  
c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace:  
   

1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření  
2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně 

vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpá-
ní,   

3. mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; pře-
hled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách,    

4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření dle hladiny významnosti stanovené odvětvo-
vým odborem, 

5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o 
jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku a o případných 
pojistných událostech (v souladu s údaji zadanými v Portálu majetku),    

6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaz-
nosti na zřizovací listinu,  

7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, 
čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném 
roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace 
zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné 
spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu kraje, popř. 
prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF,  

8. pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvý-
znamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a ná-
vrh řešení, komentář a rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku  

9. závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhů-
tě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně rozpisu věřitelů (ná-
zev, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení,  
 

d) výsledky kontrol, 
e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění poz-

dějších předpisů,   
f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů,  
g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o 

činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o 
projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření,   

h) informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlast-
ní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravo-
vání v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, ná-
klady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem).  
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i) Tabulková část - zpráva o činnosti pro příspěvkové organizace 
 

 
Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření 

Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace EKO007 

Tabulka č. 4: Výpočet přípustného objemů prostředků na platy v roce 2017 - výkaz P1-04 

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

Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů  EKO003 

Formulář SK405: Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů  

Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2018 

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2018 

Příloha příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2018 

Výkaz rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) 

Financování reprodukce majetku 
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a) základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových 
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření 
školy či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje 
o počtech dětí, žáků, studentů a zaměstnanců), 

 
  

NNáázzeevv  oorrggaanniizzaaccee::  PPeeddaaggooggiicckkoo--ppssyycchhoollooggiicckkáá  ppoorraaddnnaa,,    
OOssttrraavvaa--ZZáábbřřeehh,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

            ((ZZLL//005599//22000011  vvččeettnněě  ddooddaattkkůů))  
              

  
IIddeennttiiffiikkaaččnníí  ččíísslloo  oorrggaanniizzaaccee::    4455223344337700  

  
  

IIZZOO::          660000003344996688  
  
  

SSííddlloo  oorrggaanniizzaaccee,,  řřeeddiitteellssttvvíí::    KKpptt..  VVaajjddyy  22665566//11aa  
              770000  3300  OOssttrraavvaa  ––  ZZáábbřřeehh  
  

OOddlloouuččeennéé  pprraaccoovviiššttěě::      1177..  lliissttooppaadduu  11112233  
              770088  0000  OOssttrraavvaa  --  PPoorruubbaa  
  

PPrráávvnníí  ffoorrmmaa  oorrggaanniizzaaccee::    PPřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee    
  
  

ŘŘeeddiitteellkkaa  zzaařříízzeenníí::      PPhhDDrr..  AAlleennaa  KKoosstteellnnáá  
  
  

TTeelleeffoonn::        555533  881100  771100,,  773333  116655  115500  
  
  

EE--mmaaiill::          rreeddiitteell@@pppppp--oossttrraavvaa..cczz  
  
  

    IIDD  sscchhrráánnkkaa::        33rrnnffcc4466  
      
  

wwwwww::          wwwwww..pppppp--oossttrraavvaa..cczz  
  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
  
  

OOzznnaaččeenníí  zzřřiizzoovvaatteellee::      MMoorraavvsskkoosslleezzsskkýý  kkrraajj  
              2288..  řřííjjnnaa  111177    
              770022  1188  OOssttrraavvaa  
  

IIddeennttiiffiikkaaččnníí  ččíísslloo  oorrggaanniizzaaccee::    7700889900669922  
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Přehled zaměstnanců zařízení podle stavu k 31. 12. 2018 - výkaz P 1-04 

  vysokoškolské     

  

fyzické 
osoby cel-

kem psycholog 
speciální 
pedagog jiné 

úplné 
střední a 

vyšší vzdě-
lání 

přepočet na 
plně za-

městnané 
Psychologové 15 15       14,250 

Speciální pedagogové 13   13      13,000 

Metodika prevence 1     1   1,000 

Celkem ped. pracovníci 29         28,250 

Sociální pracovníci 4     3 1 4,000 

Účetní 1       1 1,000 

Personalista 1     1  1,000 

Administrativa 1       1 1,000 

Uklízečky 1         1,000 

Celkem neped. pracovníci 8         8,000 

Pracovníci celkem 37         36,250 

 
 
 

Normativní rozpis počtu zaměstnanců dle potencionálních klientů 

  Rok 2016 rok 2017 rok 2018 
Index 

2018/2017 

Celkový počet potencionálních klientů 55 114 54 960 55 001 1,00 
Průměrný počet potencionálních klientů na 1 peda-
gogického pracovníka 2 146 2 140 2 140 1,00 
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b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,  
 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 
 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, 
jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 
 
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je zajišťovat: 

 
- psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 
- psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci 
- informační, poradenskou a metodickou činnost 
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 

 
     Činnost Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava-Zábřeh je plně v souladu s vyhláškou          

č. 72/2005 Sb., ve znění platných předpisů, včetně naplnění obsahu standardních činností poradny. 
 

Činnost pedagogicko-psychologické poradny byla orientována na: 
 

 komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou diagnostiku a sociální diagnostiku zaměře-
nou na problémy ve vývoji osobnosti, problémy ve výchově, ve vzdělávání dětí a mládeže, 
včetně zjišťování příčin poruch učení a chování, zjišťování a rozvíjení schopností a nadání dětí, 
diagnostika profesní orientace žáků; 

 
 psychokorektivní a speciálně pedagogická intervence u dětí a žáků, jejich zákonných zástupců 

a pedagogických pracovníků při řešení jejich problémů, včetně psychokorektivní a terapeutické 
činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznání a rozvoj prosociálních forem chování u 
dětí a žáků, na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji dětí a žáků, 
na reedukaci specifických poruch učení; 

 
 zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy ve školství o zařazování 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a o dalších vzdělávacích opatřeních zdravotně po-
stižených dětí při jejich integraci; 

 
 poradenské konzultace, odborné informace, doporučení a poradenské vedení pedagogickým 

pracovníkům, zákonným zástupcům dětí a žáků, kterým je věnována diagnostická a intervenč-
ní péče poradny; 

 
 metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence základních a středních 

škol, spolupráce se školními psychology a školními speciálními pedagogy, včetně spolupráce 
se školami a jinými institucemi při prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí 
na území působnosti poradny, metodické činnosti směrem k učitelům skupinově (ve speciali-
zované třídě) a individuálně integrovaných zdravotně postižených žáků, včetně spolupráce 
s učiteli při reedukační péči na školách; 

 
 organizování vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky škol jako pomoc při řešení otázek 

výchovného poradenství a dalších aktuálních problémů škol (semináře, kurzy, přednášky, be-
sedy); 

 
o organizování vzdělávacích akcí a besed pro žáka, studenty a jejich rodiče; 

 
o vedení studentů při odborných stážích na PPP; 

 
o provádění další osvětové činnosti (vystoupení v médiích) 

 

Rozsah práce byl dán náplněmi práce pracovníků a ročním plánem práce poradny stanoveným na 
školní rok 2017/2018 – podrobné vyhodnocení je zpracováno ve výroční zprávě o činnosti. Práce 
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s klientem byla i nadále realizována v týmu – psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice ve 
spolupráci především se školami, lékaři, dalšími odborníky, v součinnosti s rodiči. 
 
Do péče PPP Ostrava-Zábřeh spadá klientela všech MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ z okresu Ostrava-město.  

 

Bilance činnosti – číselný přehled   
   
Celkem potenciálních klientů  50 001 
   
Počet klientů za školní rok 2017/2018  4 366 
   
Ind. činnost s klientem (vyšetř. konzultace, terapie …) 8 650 
   
Skupinové činnosti s klienty:   
   
   1) skupinové vyšetření - počet skupin  8 
   2) práce se třídou – počet skupin  16 
   3) vedení přednášky, besedy - počet  46 
   
   
Služby pedagogům:   
   
   1) metodické konzultace  1 818 
   
   
Ostatní odborné činnosti:   
   
   1) publikační a osvětové činnosti, metod. materiály  2 
   2) stáže studentů (hod)  1 244 
   
Odborné podklady pro vzdělávací opatření  5 487 
   

      

Podrobný rozbor činnosti je uveden v závěrečné zprávě o činnosti pedagogicko-psychologické po-
radny za školní rok 2017/2018. 

 
Výroční zpráva je volně přístupná veřejnosti. 
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c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 
 
1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaře-   

ní,  
 
Na činnost poradny byla v roce 2018 poskytnuta dle rozpisu závazných ukazatelů k 11.12.2018 
dotace z MŠMT a dotace zřizovatele v celkové výši 21 905 199.  
 
V komentáři „ přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti“ 
jsou uvedeny všechny syntetické účty, kde hladina významnosti určená odvětvovým odborem 
překročí +-10%.    
Hodnoceny nejsou syntetické účty, které sice spadají do hladiny překročení +-10%, ale 
v číselném vyjádření nepřekročí hodnotu +-1 000,00 Kč. 
 
Náklady organizace v letech 2015-2018. 

údaje v Kč 

Náklady 2015 2016 2017 2018 

 ze státního rozpočtu 14 309 632 15 443 213 18 424 036 20 355 199 

 z rozpočtu MSK 1 415 000 1 463 900 1 170 000 1 257 588 

 z vlastních zdrojů 42 733 148 183 21 768 193 816 

 celkem 15 767 365 17 055 296 19 615 804 21 806 603 
  

 

649 – ostatní výnosy z činnosti        index celkem v %                 -100,00 
 
Rozdíl v korunovém vyjádření  -185,00 Kč 

 
501 … spotřeba materiálu      index celkem v %                  - 28,54      

         

Rozdíl v korunovém vyjádření -71 605,56 Kč 
 
Záporná položka představuje snížení nákladů ve spotřebě materiálu u tonerů a DDHM včetně 
učebních pomůcek a všeobecného materiálu, nákupu diagnostických testů pro pedagogické 
pracovníky v cenové relaci do 3 000 Kč a záznamových materiálů k testům. Nevyváženost ná-
kladů v jednotlivých letech je ovlivněna poskytnutými příspěvky v průběhu roku v rámci rozvo-
jových programů.  

       

511 … opravy a udržování               index celkem v %                    -43,59       
        

Rozdíl v korunovém vyjádření  -22 485,10 Kč      
                                 

V hodnoceném roce nedošlo na pracovištích k žádným velkým opravám a údržbě jako 
v letech předešlých spojených s novými rozvody vody, elektřiny. Snížily se náklady na opravy 
výpočetní techniky, které jsou většinou součástí smlouvy o poskytování ICT služeb. 

 

512 … cestovné       index celkem v %                  -14,53                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření    - 11 646,00 Kč 
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Snížit náklady na cestovné se nám daří i tím, že kurzy pro pedagogické pracovníky zajišťujeme  
hromadně na našem pracovišti, celoročně dbáme na výběr seminářů s co nejkratší dojezdnos-
tí. Lze však konstatovat, že většina kurzů je pořádána v Praze. 

V hodnoceném roce jsme uspořádali seminář CAS 2 - zaškolení v užívání diagnostického ná-
stroje pro 12 osob z PPP Ostrava, 2 osoby z PPP Opava. Seminář se uskutečnil na odloučeném 
pracovišti v Ostravě – Porubě. Celková úspora jen na cestovném byla cca 10 000,00 Kč 
        

518 … ostatní náklady       index celkem v %                   64,13                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření    193 534,41 Kč 

Zvýšené náklady z převážné části představují finanční prostředky použité na realizaci projektu 
„Minimalizace šikany“. Tyto prostředky ve výši 165 000,00 Kč byly poskytnuty v rámci veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 3 
na zabezpečení výše uvedeného projektu z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
Navýšení se dále projevuje v nákladech na softwarové služby spojené s úpravami v IS KLIENT 
PPP (zrušení záznamů z formuláře NÚV a vytvoření seznamu klientů pro kontrolní vyšetření, 
zpracování výpočtů nové povinné statistiky a vytvoření reportů pro novou statistiku s vazbou 
na výkaz o pedagogicko-psychologické poradně Z23-01 ve výši 28 193,00 Kč). 
 
 
521 … Mzdové náklady       index celkem v %                   10.45                   

        

 Rozdíl v korunovém vyjádření  1 395 441,00 Kč 

Rozdíl vyjadřuje zvýšení tarifních mezd (navýšení od 1. listopadu 2017 u pedagogických pra-
covníků o 15 %, nepedagogických pracovníků o 10 % a sociálních pracovnic o 10 %), které se 
promítlo do celého roku 2018.  

V návaznosti na růst mezd se projevuje vyšší čerpání u zákonných odvodů na sociální, zdra-
votní a povinné úrazové pojištění, tvorbu FKSP   

 

524 … zákonné sociální pojištění    index celkem v %                   10,86                    
        

Rozdíl v korunovém vyjádření 488 478,00 Kč 

 

525 … Jiné sociální pojištění      index celkem v %                   15,10                   
        

Rozdíl v korunové vyjádření  8 016,00 Kč 

 

558 … náklady z DDM       index celkem v %                  132,82                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření    189 477,50 Kč  

Vysoké překročení oproti roku 2017 je ovlivněno nákupem 12 ks nových diagnostických psy-
chologických testů CAS 2. 

Pořizovací cena jednoho diagnostického testu vychází cca na 21 400 Kč.  

Testy byly nakoupeny z různých finančních zdrojů a to: 
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 8 ks z finančních prostředků zřizovatele na zkvalitnění vybavení pracovišť pedagogic-
ko-psychologických poraden   

 2 ks  z finančních prostředků rozvojového programu „Vybavení školských poraden-
ských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018“  

 2 ks z provozních prostředků  

V současné době máme tento test pro 12 odborných pracovníků. Chybějící dva kusy budou 
pořízeny v roce 2019. Proškolení k testu CAS 2 absolvovali všichni psychologové naší poradny. 

 

549 … ostatní náklady z činnosti    index celkem v %                  100,00                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření   11 172, 00 Kč  

Za touto položkou jsou náklady na přestavbu kanceláře sociální pracovnice. Do pracovny byla 
pořízena nová podlahová kobercová krytina a okna opatřena žaluziemi. 

 

Výnosy organizace v letech 2015-2016 

       údaje v Kč 

Výnosy – příspěvky a 
dotace 2015 2016 2017 2018 

 ze státního rozpočtu 14 309 632 15 443 213 18 424 036 20 355 199 

 z rozpočtu MSK 1 415 000 1 463 900 1 170 000 1 321 598 

 z vlastních zdrojů 42 733 148 183 21 783 197 278 

 celkem 15 767 365 17 055 296 19 615 819 21 874 075 
 

 

602  … výnosy z prodeje služeb     index celkem v %                  -50,00 

 

Rozdíl v korunovém vyjádření  1 642,00 Kč 

Výnosy z prodeje služeb se vážou na poskytování placené služby spojené s pedagogicko-
psychologickým vyšetřením klientů, kteří nejsou vyjmenováni v § 1, odstavce 1, vyhlášky 
72/2005 Sb., v platném znění.     

Pro srovnání uvádíme počet podaných žádostí o vyšetření v minulých letech:  

 2014 / 9 žádostí  

 2015/ 3 žádosti 

 2016/ 0 žádost  

 2017/ 3 žádosti 

 2018/ 2 žádosti  

 

648 … čerpání fondů                index celkem v %                    100,00                   
     

Rozdíl v korunovém vyjádření  12 322,00 Kč 

Organizace použila fond FKSP na nákup 2 kávovarů a chladničky. 
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672 … výnosy z transferů     index celkem v %                    11.46      
                                          

 Rozdíl v korunovém vyjádření 2 247 761,00 Kč 

      Celkové navýšení se nejvíce promítá do výnosů z transferů na přímé náklady – viz tabulka. 

                                                                                                        údaje v Kč 

Účet   2016 2017 2018 Rozdíl  
2018-2017  

  § 3146 ÚZ 33353 14 632 000 16 021 444 18 172 689 2 151 245 

  § 3146 ÚZ 33052 399 358 362 051 0 -362 051 

  § 3146 ÚZ 33069 407 855 1 924 506 2 137 910 213 404 

  § 3146 ÚZ 33073   116 035 0 -116 035 

  § 3146 ÚZ 33040 0 0 44 600 44 600 

672 500 Celkem 15 439 213 18 424 036 20 355 199 1 931 163 

  § 3146 ÚZ 1 1 022 000 1 043 000 1 123 000 80 000 

  § 3146 ÚZ 203 400 000 100 000 0 -100 000 

  § 3146 ÚZ 205 27 000 27 000 27 000 0 

  § 3146 ÚZ 131 14 900 0 0 0 

  § 3146 ÚZ 206 0 0 171 598 171 598 

672 400 Celkem 1 463 900 1 170 000 1 321 598 151 598 

672 300 § 3146 ÚZ 005 16 320 16 320 16 320 0 

672 700 § 3146 ÚZ 002 0 0 165 000 165 000 

672 Celkem 16 919 433 19 610 356 21 858 117 2 247 761 
                                     

      Hospodářský výsledek za hlavní i doplňkovou činnost  
 

údaje v Kč 

Hospodářský výsledek 2015 2016 2017 2018 

z příspěvku zřizovatele 0 0 0 64 009 

z vlastních zdrojů 0 0 14 3 462 

celkem 0 0 14 67 471 
 

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 do fondů 
   

Rozdělení do fondů 

stav  
k 1. 1. 2019 

Příděl ze zlepše-
ného HV roku 

2018 

Stav po přídělu 

Fond odměn (411) 17 754,33 0,00 17 754,33 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
HV (413) 2 614,23 67 471,15 70 085,38 

 
Letošní hospodářský výsledek ve výši 67 471,15 Kč je celoroční snaha o částečné našetření fi-
nančních prostředků na nové vybavení zasedací místnosti v Ostravě-Zábřehu. Rozpočet na 
provozní náklady (ÚZ 1) byl oproti roku 2017 vyšší o 80 000,00 Kč s ohledem na navýšený po-
čet pracovníků v rámci projektu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zaří-
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zeních. V průběhu roku se podařilo udržet náklady cca na stejné úrovni loňského roku a ještě 
snížit náklady na: 
 

 spotřebu materiálu (tonery – 14 tis. Kč, DDHM včetně UP – 30 tis. Kč) 
 služby (poštovné – 9 tis. Kč, podařilo se dojednat nulové režijní náklady u stravenek 

Sodexo – 15 tis. Kč). 
Organizace navrhuje hospodářský výsledek ve výši 64 471,15 Kč převést do rezervního fondu 
(413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV).  

 
2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně 

vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpá-
ní, 
 
Příspěvky a dotace - MŠMT  
      
§ 3146 ÚZ 33353  - přímé náklady na vzdělání   18 172 689 Kč 
v tom:           

  
prostředky na platy 
ostatní osobní náklady   

  13 071 832 Kč 
7 200 Kč 

  zákonné odvody   4 447 069 Kč 
  FKSP    261 437 Kč 
  přímý ONIV             385 151 Kč 

 
 

Mzdové prostředky byly plně vyčerpány v uvedeném členění. Zůstatek ze zákonných odvodů 
na sociální a zdravotní pojištění ve výši 1 611,00 Kč byl použit na financování: 
 

 přídělu do FKSP     1 541,58 Kč 
 přímého ONIVu (cestovné)        69,42 Kč 

 
Ostatní osobní náklady byly použity na financování zástupů uklízeček v době nemoci a dovole-
né. 

 
  Čerpání přímého ONIV: 
 

Položka 2017 2018 Rozdíl 

Cestovné 80 130,00 Kč 64 595,42 Kč - 15 534,58 Kč 

Náhrady za DPN 68 405,00 Kč 77 097,00 Kč 8 692,00 Kč 

Povinné úrazové pojištění 53 019,00 Kč 61 035,00 Kč 8 016,0 Kč 

Náklady na stravování 107 925,00 Kč 102 405,00 Kč - 5 520,00 Kč 

Školení a vzdělávání 87 538,73 Kč 73 440,00 Kč - 14 098,73 Kč 

Ostatní (501,527) 5 715,00 Kč 8 189,58 Kč 2 374,58 Kč 

Celkem 402 732,73 Kč 386 762,00 -15 970,73 Kč 

Zůstatek ze zák. odvodů 16 929,73 Kč 1 611,00 Kč - 15 518,73 Kč 

Dotace na přímý ONIV 385 803,00 Kč 385 151,00 Kč  - 652 Kč 
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Přehled vzdělávacích akcí v roce 2018 
 
Leden: 

 Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi 
 Specifické poruchy učení - prakticky 

 
Únor: 

 Podpůrná opatření u žáků s SPÚ 
 Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR 

Březen: 
 CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje 
 Zpracování doporučení PPP a SPC 
 Sociální práce s manipulativními rodiči 

 
Duben: 

 Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury 
 Neurověda ve vzdělávání V. 
 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 
 Workshop k výkazům o činnosti pedagogicko-psychologické poradna 
 Neurovývojové poruchy z hlediska nejnovějších vědeckých poznatků 
 Poruchy chování I a II. 
 Nadaní  

 
Květen: 

 Lateralita a její vliv na školní výkonnost 
 Rozpravy o institucionální péči 2018, Současnost a perspektivy VIII. 
 Disharmonický vývoj osobnosti 
 Varianty a poruchy psychosexuálního vývoje 
 Česká konference dětské psychologie – „Dítě v měnícím se světě“ 
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 Fenomén nadaných dětí 
 Konflikt a jeho řešení 
 Grafomotorika a vše, co k ní patří 
 Práce s dětmi cizinců pro 2. stupeň ZŠ 
 Škola, OSPOD, policie: dítě v meziprostoru, kulatý stůl s debatou 
 Jak se daří inkluzi v Moravskoslezském kraji 
 Sympozium horizonty 
 Nadaní 
 Aktuální trendy v kyberprostoru – E - Bezpečí 

 
Červen: 

 Podpůrná opatření u žáků s jinými život. podmínkami – etnické minority 
 Školská personalistika ve světle GDPR 

 
 
Září:  

 Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro 
školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem psychometrických 
vlastností testu 

 Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská 
poradenská zařízení 

 Cyklus Vývojová psychopatologie I-IV 
 Psychologické dny 2018 
 Konference „Mezi námi“ 
 Nadaní 
 Tým pro mládež a komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

 
Říjen:  

 Cyklus Vývojová psychopatologie I-IV 
 Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5 – 7 – neverbální administra-

ce 
 Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce 
 Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové organizace 

 
Listopad: 
 

 CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje 
 INPP Školní intervenční program Hlučín 
 VIII. Ročník konference dejme dětem rodinu 
 Metoda dobrého startu 
 Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury 
 Zpracování doporučení v PPP 
 Aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo u žáků 

v hraničním pásmu inteligence 
 Platové předpisy 2019 
 Majetek školské příspěvkové organizace 
 „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“ 
 Problematika měkkých cílů – bezpečnost na školách 
 Konference – My a dítě v síti 
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Prosinec:  
 Cyklus Vývojová psychopatologie I-IV 
 Pracovněprávní předpisy ve školské praxi, GDPR 2019 
 Měření kultury pracoviště 2018 
 Spisová služba - praktické postupy vč. poznatků a zkušeností s GDPR 
 Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení 

 
 

 
§ 3146 ÚZ 33069 – RP na podporu navýšení kapacit  - upravený                                   2 137 910 Kč 
v tom:           
  prostředky na platy 1 572 000 Kč 
  zákonné odvody 534 470 Kč 
  FKSP         31 440 Kč 

 
Rozvojový program „Na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v ro-
ce 2018 s časovou použitelností do 31. 12. 2018. Poskytnutá dotace byla účelově určena na 
platy a příslušné zákonné odvody k navýšení kapacit. Toto navýšení bylo realizováno rozšíře-
ním pozic odborných pracovníků o 2,80 - 4 v průběhu let 2016-2018.  Nedočerpané prostředky 
na platy, zákonné odvody a FKSP byly dle platných předpisů této účelové dotace vráceny na 
účet MS kraje 28. listopadu 2018 ve výši 403 710,00 Kč. 
 
§ 3146 ÚZ 33040 – RP „Vybavení školských poradenských zařízení  
                            diagnostickými nástroji v roce 2018“                                  44 600 Kč 
v tom:           
  Diagnostický nástroj CAS 2       2ks 42 000 Kč 

  
Seminář CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického 
nástroje pro dva odborné pracovníky 2 600 Kč 

            
 

Finanční prostředky poskytnuté v rámci rozvojového programu „Vybavení školských poraden-
ských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018“ byly čerpány v souladu se zadáním rozvo-
jového programu. Dva pracovníci poradny (psychologové) se zúčastnili semináře CAS 2 – za-
školení v užívání diagnostického nástroje. Účastníci se podrobně seznámili s administrací testu, 
který je určen pro poradenskou práci v návaznosti na školní úspěšnost, umožňuje zmapování 
kognitivních procesů, řešení problémů v nejčastěji zastoupené věkové úrovni našich klientů. 
Test CAS 2 splňuje všechny požadavky na normy a stáří testu. Je alternativou za testy, které 
tyto požadavky nesplňují.                           

 

 
 
           Příspěvky a dotace - zřizovatel 

 
   

 

§ 3146 ÚZ 1 - provozní náklady   1 123 000 Kč 

 
    Finanční prostředky poskytnuté na provozní náklady byly čerpány v souladu s jejich určením. 

Zůstatek z provozních nákladů s výnosy z vlastních zdrojů ve výši 67 471,15 Kč tvoří HV za rok 
2018. 
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§ 3146 ÚZ 205 - účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 
       27 000 Kč 

   
Účelové prostředky na krytí odpisů byly vyčerpány v plné výši, skutečně zúčtované odpisy 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činily 43 932 Kč, z toho 16 320,- Kč jsou od-
pisy z IT, které jsou pokryté výnosy z titulu časového rozlišení investičních transferů. Nepokry-
tá část odpisů ve výši 612,- Kč byla v závěru roku uhrazena z provozních nákladů. 
 

 

§ 3146 ÚZ 206 – na zkvalitnění vybavení pracovišť PPP  
 

 400 000 Kč 

  
Účelový neinvestiční příspěvek na použití zlepšení vybavení pracovišť a pořízení nových dia-
gnostických nástrojů pro zkvalitnění poskytovaných služeb klientů s časovou použitelností do 
31. 3. 2019.  
K 31. 12. 2018 organizace pořídila z těchto prostředků 8 ks diagnostických nástrojů CAS 2 
v hodnotě 171 598,00 Kč. Zbývající část ve výši 228 402,00 Kč bude čerpána v následujícím 
roce na vybavení  pěti kanceláří novým nábytkem a nákupem 2 ks diagnostického nástroje pro 
pedagogické pracovníky CAS 2. Všichni odborní pracovníci, proškolení v užívání tohoto testu   
pak budou mít svůj vlastní diagnostický nástroj.  
 
Diagnostický nástroj – CAS 2 
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§ 3146 ÚZ 002 – mimořádná neinvestiční účelová dotace v oblasti prevence 
                        kriminality č. 3 na zabezpečení projektu „Výcvik minimali- 
                        zace šikany na školách“ z rozpočtu statutárního města  
                        Ostravy.  
 

 165 000 Kč 

 
    
Projekt byl zaměřený na intenzivní, interaktivní a sebezkušenostní vzdělávání školních metodi-
ků prevence v minimalizaci šikany na školách. Výcvikové semináře proběhly ve čtyřiceti hodi-
nách a byly vedeny zkušenými lektory ze společnosti AISIS.  
Cílem projektu bylo zvýšení efektivity při detekování a včasnému řešení šikany a naučit školu, 
jak účinně postupovat při šikaně.  
Veškeré finanční prostředky byly využity na úhradu výcviku v minimalizaci šikany na školách, 
ve spolupráci s firmou AISIS, z. ú., Floriánské nám. 103, Kladno. 
Vzdělávací akce se zúčastnilo 16 školních metodiků prevence a metodička prevence naší po-
radny, která byla realizátorkou tohoto projektu. 
 
Grafické porovnání výše datací z MŠMT a zřizovatele za léta 2016-2018 
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3. mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; pře-
hled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách,   
 
 
Čerpání prostředků na platy v roce 2018 s porovnáním s rokem 2017 

 
 

       2017 2018 rozdíl 

Platové tarify 8 946 545  10 452 508 1 505 963 

Náhrady platu 2 058 198 2 123 693 65 495 

Osobní příplatky 931 062  1 113 993 182 931 

Odměny 1 052 863 712 480 -340 383 

Příplatky za vedení 216 686  239 065 22 379 

Ostatní příplatky 4 756  2 093 -2 663 

OPPP 14 660  7 200 -7 460 

Odstupné 39 513 0 -39 513 

Platy z jiných zdrojů (zřizovatel) 16 175 16 175 0 

DPN 68 405  77 097 8 692 

Celkem mzdové prostředky s DPN 13 280 458 14 744 304 1 463 846 

Přepočtený počet pracovníků 36,843 37,767   

   
 

Zajímavou položkou v čerpání tvoří náhrady na dočasnou pracovní neschopnost, hrazené 
z přímého ONIVu viz graf.  
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Pracovníci podle zařazení, průměrný plat v letech 2016-2018 
 

 

Pracovníci Průměrný Mzdové Průměrný 
Z průměrného měsíčního platu 

podle počet prostředky měsíční plat 
kategorií pracovníků bez OPPP  bez DPN, FO v Kč 

  (přepočtený) DPN, FO v Kč Osobní  
Odměny 

    v Kč   příplatek 
Pedag. prac.  

25,343 8 980 278 29 529 1 458 2 449 
2016 

Ostatní prac. 
8,5 2 125 951 20 843 1 494 1 972 

2016 

Celkem prac. 
33,843 11 106 229 27 347 1 467 2 329 

2016 

Pedag. prac.  
27,906 10 745 732 32 089 2 110 2 414 

2017 

Ostatní prac. 
8,625 2 464 378 23 815 2 169 2 364 

2017 

Celkem prac. 
36,531 13 210 110 30 134 2 124 2 401 

2017 

Pedag. prac.  
28,05 11 82 2628 35 124 2 589 1 683 

2018 

Ostatní prac. 
9,717 2 821 204 24 220 2 081 1 252 

2018 

Celkem prac. 
37,767 14 660 007 32 347 2 458 1 572 

2018 

 
 
Platové zařazení pracovníků v pedagogicko-psychologické poradně dle platových tarifů: 

 
- psycholog, speciální pedagog, metodik prevence v PPP  

   
 od 1. ledna 2018 odměňování dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb. přílohy č. 5 
  

 
- sociální pracovnice  

 
od 1. ledna 2018 odměňováni dle § 5 odst. 3 NV č. 341/2017 Sb. přílohy č. 3 
 

- ostatní pracovníci poradny 
    
   od 1. ledna 2018 odměňování dle § 5 odst. 1 NV č. 341/2017 Sb. přílohy č. 1 
 

      V průběhu roku 2018 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta. 
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4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření dle hladiny významnosti stanovené odvětvo-
vým odborem +-10%  

 
Hodnoceny jsou syntetické účty, které spadají do hladiny překročení +-10%, nejsou komento-
vány rozdíly v analytických účtech.  
Hodnoceny nejsou syntetické účty, které sice spadají do hladiny překročení +-10%, ale 
v číselném vyjádření nepřekročí hodnotu +-1 000,00 Kč. Jedná se o: 

 

669 … ostatní finanční výnosy      odchylka                 -22,36 %         
       

 Rozdíl v korunovém vyjádření – 584,00 Kč 

 

Ostatní komentované rozdíly v tomto oddíle jsou přibližně stejné s komentářem „přehled ná-
kladů, výnosů“ uvedené v bodu 1.  

 
 

501 … spotřeba materiálu                 odchylka               - 30,49 %      
         

Rozdíl v korunovém vyjádření -78 674,20 Kč 
 
Záporná položka představuje snížení nákladů ve spotřebě materiálu u tonerů a DDHM včetně 
učebních pomůcek a všeobecného materiálu, nákupu diagnostických testů pro pedagogické 
pracovníky v cenové relaci do 3 000 Kč a záznamových materiálů k testům. Nevyváženost ná-
kladů v jednotlivých letech je ovlivněna i neplánovanými poskytnutými příspěvky v průběhu 
roku v rámci rozvojových programů.  
 

511 … opravy a udržování                            odchylka              – 45,18 %       
        

Rozdíl v korunovém vyjádření  -23 982,00 Kč      
                                 

V hodnoceném roce nedošlo na pracovištích k žádným velkým opravám a údržbě jako 

v letech předešlých spojených s novými rozvody vody, elektřiny. Snížily se náklady na opravy 

výpočetní techniky, které jsou zahrnuty ve smlouvě o poskytování ICT služeb. 

 

512 … cestovné                             odchylka               -13,31 %                       
        

Rozdíl v korunovém vyjádření    - 10 516,00 Kč 

Snížit náklady na cestovné se nám daří i tím, že kurzy pro pedagogické pracovníky zajišťujeme 
hromadně na našem pracovišti, celoročně dbáme na výběr seminářů s co nejkratší dojezdnos-
tí. 

V hodnoceném roce jsme uspořádali seminář CAS 2 - zaškolení v užívání diagnostického ná-
stroje pro 12 osob z PPP Ostrava, 2 osoby z PPP Opava. Seminář se uskutečnil na odloučeném 
pracovišti v Ostravě-Porubě. Celková úspora jen na cestovném byla cca 10 000,00 Kč, další 
úspora se promítla i do kurzovného v částce 5 748,00 Kč. 
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518 … ostatní náklady                   odchylka                 37,59 %                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření    135 336,19 Kč 

Zvýšené náklady z převážné části představují finanční prostředky použité na realizaci projektu 
„Minimalizace šikany“. Finanční prostředky ve výši 165 000,00 Kč byly poskytnuty v rámci ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 
3 na zabezpečení výše uvedeného projektu z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
Navýšení se dále projevuje v nákladech na softwarové služby spojené s úpravami v IS KLIENT 
PPP (zrušení záznamů z formuláře NÚV a vytvoření seznamu klientů pro kontrolní vyšetření, 
zpracování výpočtů nové povinné statistiky a vytvoření reportů pro novou statistiku s vazbou 
na výkaz o pedagogicko-psychologické poradně Z23-01 ve výši 28 193,00 Kč). Naproti tomu 
jsme náklady snížili u poštovného a u nákupu stravenek Sodexo, sjednáním nulových režijních 
nákladů. 
 
 
521 … Mzdové náklady                  odchylka                12, 48 %                   

        

 Rozdíl v korunovém vyjádření  1 636 129,00 Kč 

Rozdíl vyjadřuje zvýšení tarifních mezd (navýšení od 1. listopadu 2017 u pedagogických pra-
covníků o 15 %, nepedagogických pracovníků o 10 % a sociálních pracovnic o 10 %), které se 
promítly do celého roku 2018.  

V návaznosti na růst mezd se dále projevuje vyšší čerpání u zákonného sociálního pojištění, ji-
ného sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů. 

 

524 … zákonné sociální pojištění               odchylka                  12,30 %                    
        

Rozdíl v korunovém vyjádření 545 928,00 Kč 

 

525 … Jiné sociální pojištění                  odchylka                 11,10 %                   
        

Rozdíl v korunové vyjádření  6 103,00 Kč 

 

558 … náklady z DDM                   odchylka               347,49 %                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření   262 140,00 Kč  

 

Vysoké překročení oproti roku 2017 je ovlivněno nákupem 12 ks nových diagnostických psy-
chologických testů CAS 2.  Z toho: 

 8 ks z finančních prostředků zřizovatele na zkvalitnění vybavení pracovišť pedagogic-
ko-psychologických poraden hodnotě 171 598,00 Kč  

 2 ks  z finančních prostředků rozvojového programu „Vybavení školských poraden-
ských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018“ v hodnotě 42 000,00 Kč 

 2 ks z provozních prostředků v hodnotě 43 204,00 Kč 
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Celkově v současné době máme tento test pro 12 odborných pracovníků a chybějící dva kusy 
budou pořízeny v roce 2019. Proškolení k testu CAS 2 mají na našem pracovišti všichni psy-
chologové. 

 

549 … ostatní náklady z činnosti                 odchylka              100,00 %                   
        

Rozdíl v korunovém vyjádření   11 172, 00 Kč  

Za touto položkou jsou náklady na přestavbu kanceláře sociální pracovnice. Do pracovny byla 
pořízena nová podlahová kobercová krytina a okna opatřena žaluziemi. 

        

602 … čerpání fondů                              odchylka              -46,40 %                   
     

Rozdíl v korunovém vyjádření  - 1 392,00 Kč 

Výnosy z prodeje služeb se vážou na poskytování placené služby spojené s pedagogicko-
psychologickým vyšetřením klientů, kteří nejsou vyjmenováni v § 1, odstavce 1, vyhlášky 
72/2005 Sb., v platném znění.     

Počet podaných žádostí o placené vyšetření klesá, nejvíce žádostí bylo v roce 2014 (9), 
v hodnoceném roce jen 2 žádosti. 

 

648 … čerpání fondů                              odchylka              100,00 %                   
     

Rozdíl v korunovém vyjádření  12 322,00 Kč 

Organizace použila fond FKSP na nákup 2 kávovarů a chladničky. 

 

672 … výnosy z transferů                  odchylka                13,33 %      
                                          

 Rozdíl v korunovém vyjádření 2 570 797,00 Kč 

Celkové navýšení se nejvíce promítá do výnosů z transferů na přímé náklady – viz tab. bod 1.      

 

 
5.  péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o 

jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku a o případných po-
jistných událostech (v souladu s údaji zadanými v Portálu majetku),    

 
Pedagogicko-psychologická poradna sídlí v prostorách Základní školy, Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-
Zábřeh, příspěvková organizace a její odloučené pracoviště v prostorách Střední školy, prof. 
Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba, příspěvková organizace dle plat-
ných smluv o výpůjčce. Nemá ve správě nemovitý majetek. Řádně pečuje a zabezpečuje 
movitý spravovaný majetek, aby nedocházelo ke škodám a krádežím.  

V průběhu 4. čtvrtletí byla kompletně (mimo kartoték na spisy) opravena kancelář sociální pra-
covnice v Ostravě-Zábřehu. Byla provedena výmalba kanceláře, položení nové kobercové kryti-
ny, montáž interiérových žaluzií. Byl pořízen nový nábytek včetně PC sestavy. Vytvořilo se nové 
hezké prostředí pro přímý styk s klientem, zázemí pro provádění rodinných anamnéz. 
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Organizace v hodnoceném roce čerpala na: 

Investiční činnost – 53 422,00 Kč 

 nákup nového kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C227. Nahradila tak stávající 
14 let starý a již nevyhovující kopírovací stroj Konica Minolta DI 1611 na odloučeném 
pracovišti v Ostravě-Porubě. 

 
Opravy a údržba majetku – 29 100,00 Kč 
 

 na opravy svítidel a výměnu zářivkových trubic na pracovišti v Ostravě-Zábřehu  
1 186,00 Kč 
 

 na opravy a údržbu výpočetní techniky 12 844,00 Kč 
 

 na opravu vysavače 2 740,00 Kč 
 

 na opravu a údržbu nábytku na obou pracovištích v hodnotě 12 330,00 Kč 
 

 
Inventarizace majetku proběhla dle zákona 563/91 Sb. a vyhlášky 270/2010Sb. k 31. 12. 2018. 
V rámci fyzické inventarizace byl majetek kontrolován dle inventárních čísel a umístění, na in-
ventarizovaném majetku byla nově označena všechna poškozená inventární čísla. Skutečné sta-
vy majetku z jednotlivých inventur jsou obsahem závěrečné inventarizační zprávy, která je vy-
stavena na portálu MSK.  

  
Evidence majetku je vedena a zpracovávána na PC programem „Inventarizace majetku“. Orga-
nizace neúčtuje o zásobách. Bez vedení skladové evidence přímo do spotřeby jsou účtovány 
následující položky 

 kancelářské potřeby 
 hygienické a čistící potřeby 
 ostatní nákupy spotřebního charakteru 
 odborné publikace pro účetnictví a výpočetní techniku 
 učební pomůcky do 500,00 Kč 
 testy a testové materiály do 3 000,00 Kč 

 
Při inventarizaci k  31. 12. 2018 nebyly zjištěny a vyčísleny inventarizační rozdíly. Skutečné sta-
vy odpovídaly zůstatkům vykazovaným v účetnictví.  Stav majetku včetně přírůstků a úbytků je 
vyčíslen v tabulce.  
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Organizace v hodnoceném roce nepronajímala nemovitý majetek, sídlí ve výpůjčce u jiných 
subjektů PO kraje. 

 

Smluvní strana   
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a,  
příspěvková organizace 

IČ   61989274 
Budova č. p.   2656 
Na pozemku   7. 1. 4082 
Katastrální území   Zábřeh nad Odrou 
Účel výpůjčky   Kanceláře 
Vypůjčena plocha   502 m2  
Účinnost smlouvy  od 1. 2. 2012 
  do na dobu neurčitou 
Schváleno radou MSK   dne 24. 1. 2012, usnesením č. 102/6579 

 

 

Smluvní strana   
SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba,  
17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

IČ   13644319 
Budova č. p.   1123 
Na pozemku   1988/1 
Katastrální území   Poruba-sever 
Účel výpůjčky   Kanceláře 
Vypůjčena plocha   755,61 m2  
Účinnost smlouvy  od 1. 1. 2018 

  do 31. 12. 2018 
Schváleno radou MSK   x  

   

 

Od roku 2011 je nemovitý a movitý majetek pojištěn centrálně prostřednictvím zřizovatele.  
V roce 2018 organizace nenahlásila ani nezaevidovala žádné pojistné události.  
Pojistné události organizace řeší s firmou SATUM Czech s. r. o, která je smluvním partnerem   
zřizovatele.  

     

6.  vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti návaznos-
ti na zřizovací listinu  

  
 Organizace nerealizovala doplňkovou činnost, z tohoto důvodu je hospodářský výsledek z této 

činnosti nulový. 
 

Organizace má vymezenou tuto doplňkovou činnost: 
 

 Pronájem majetku (v hodnoceném roce organizace nepronajímala žádný majetek) 
 

 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování (v 
hodnoceném roce organizace neprováděla žádné vzdělávací akce)    

 Psychologické poradenství a diagnostika 
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Tato doplňková činnost je provozována na základě živnostenského oprávnění vydaného 
Magistrátem města Ostravy čj. SMO/014229/12/ŽÚ/SKJ a byla zaměřena na posouzení 
vhodných klientů do náhradní rodinné péče. Jelikož tato činnost nebyla nikdy aktivně pro-
vozována (nebyl registrován žádný požadavek z tohoto důvodu), byla po vyhodnocení 
všech skutečností zrušena ke dni 3. září 2018. Požadavek na vyjmutí této činnosti zapsané 
v příloze č. 2 ZL byl předán na odbor školství 4. 9. 2018 pod číslem jednacím 
PPPOsú05001/2018. 

 
 

7.  peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, 
čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném 
roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace 
zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné 
spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. pro-
středcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF,  

 

 
411 … Fond odměn Počáteční stav        17 754,33 Kč 

    Příjmy:             0,00 Kč 
    Výdaje:   0,00 Kč 

    Konečný stav       17 754,33 Kč 
  Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018 17 754,33 Kč 

 
V roce 2018 nedošlo k čerpání fondu. K 31. 12. 2018 je fond finančně krytý na analytickém 
účtu 241 411 – běžný účet - fond odměn. 

 
 
 

413 … Rezervní fond Počáteční stav 2 600,00 Kč 
  ze ZVH Příjmy:   0,00 Kč 
              * HV roku 2017 14,23 Kč 
    Výdaje:   0, 00 Kč 
    Konečný stav 2 614,23 Kč 
  Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018 2 614,23 Kč 

 
V roce 2018 nedošlo k čerpání fondu.  K 31. 12. 2018 je fond finančně krytý na analytickém 
účtu 241 413 – běžný účet – rezervní fond tvořený ze ZVH.  

 
 
 

414…   Rezervní fond Počáteční stav        19 812,62 Kč 
    Příjmy: 0,00 Kč 
    Výdaje: ostatní čerpání RF 0,00 Kč 
    Konečný stav 19 812,62 Kč 
  Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018 19 812,62 Kč 

 
V roce 2018 nedošlo k čerpání fondu. K 31. 12. 2018 je fond finančně krytý na analytickém 
účtu 241 414 – běžný účet – rezervní fond z ostatních titulů. 
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416… 
Fond reproduk-
ce Počáteční stav  428 960,65 Kč 

  
majetku, 
fond investic Příjmy:   

             * odpisy DNM 27 612,00 Kč 
      
    
    Výdaje:                     
             * pořízení inv. majetku - kopírka 53 422,00 Kč 
    Konečný stav 403 150,65 Kč 
  Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018 403 150,65 Kč 

 

 

Investiční fond je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V hodnoce-
ném roce byly zúčtovány odpisy v hodnotě 27 612,00 Kč. V závěru roku byl investiční fond 
použit na nákup barevného kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C227. K 31. 12. 2018 je 
fond finančně krytý na analytickém účtu 241 416 – běžný účet – fond investic. 
  

 

412 … Fond kulturních Počáteční stav 144 934,53 Kč 
  a soc. potřeb Příjmy:   
               *  tvorba fondu -  2% HM, DPN  294 742,08 Kč 
    Výdaje:   
               *  příspěvek na PF 107 700,00 Kč 
               *  kultura, tělovýchova, sport 84 118,58 Kč 
             *  stravování 102 405,00 Kč 
               *  peněžní dary 3 000,00 Kč 
             *  pořízení majetku 12 322,00 Kč 
    Konečný stav 130 131,03 Kč 
  Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018 130 131,03 Kč 

 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb, je veden na samostatném účtu č. 107-16335761/0100  
vykazuje rozdíl mezi účtem a fondem ve výši 17 408,24 Kč. Tento rozdíl bude zúčtován a vy-
rovnán v měsíci lednu 2019. 
 

  Úhrada příspěvku na PF za 12/2018    - 8 700,00 Kč 
  PFP - poplatky na účtu FKSP 12/2018                 +  210,00 Kč 
  Převod tvorby FKSP za 12/ 2018            + 25 898,24 Kč 
 
  Rozdíl                   17 408,24 Kč 

         

 
8.   pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvý-

znamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh 
řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku, 

 
 Organizace nevykazuje dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky jsou součástí inventa-
rizace k 31. 12. 2018, jedná se o předplatné časopisů, dlouhodobé semináře, softwarové služ-
by, čerpání dotace s ÚZ 206 s vyúčtováním k 31. 3. 2019. 
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Synt. 
účet 

Název  
účtu 

Účetní stav 
 

Stav zjištěný 
inventurou 

Inventurní  
rozdíl 

381  Náklady příštích období 35 051,50 32 805,00 0,00  
     

388  Dohadné účty aktivní 171 598,00 171 598,00 0,00  
 

    
 

9.  závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhů-
tě platnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu vě-
řitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení, 

 
 

K 31. 12. 2018 vykazuje organizace jen krátkodobé závazky, které jsou součástí inventarizace 
majetku. 

 
 

Synt. 
účet 

Název  
účtu 

Účetní stav 
  

Stav zjištěný 
inventurou 

Inventurní  
rozdíl 

321 Dodavatelé 50 255,84 50 255,84 0 
     

331 Zaměstnanci-mzdy 976 314,00 976 314,00 0 
     

336 Závazky ze soc. zabezpečení 406 413,00 406 413,00 0 
      

337 Závazky ze zdravotního zabezpečení 174 187,00 174 187,00 0 
      

342 
Daň z příjmu ze závislé činnosti - 
zálohová 162 522,00 162 522,00 0 

         
374  Krátkodobé přijaté závazky na trans. 400 000,00 400 0000,00 0 

         
378  Ostatní krátkodobé závazky 11 154,00 11 154,00 0 

 

 

 
   d)    výsledky kontrol, 
 

V roce 2018 nebyly provedeny žádné kontroly nakládání s veřejnými prostředky jinými kon-
trolními orgány.  
 
 

e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 
 Organizace zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru a je jí podle § 83 zá-

kona č. 435/2004 Sb., uložena povinnost do 15. února oznámit ÚP plnění povinného podílu a 
způsob jeho plnění.  
Organizace plní tento povinný podíl zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 
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Průměrný počet zaměstnanců 
  

37,87 

Splněno zaměstnáváním se ZP 
  

3,47 

Povinný podíl s OZP dle zákona 435/2004 Sb. 
  

1,51 

Odvod do státního rozpočtu 
  

0 Kč 
 

f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 
 Poskytování informací veřejnosti vyhodnocuje organizace dle zpracované vnitřní směrnice ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  
V roce 2018 nebyla doručena či podána žádná žádost o poskytnutí informace podle výše uve-
deného zákona (údaje obsaženy ve „Výroční zprávě za rok 2018“). 
Pro informování veřejnosti je v sídle organizace na vyžádání předložena dokumentace (viz § 5) 
s možností pořízení jejich kopií.  

 

g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou 
o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také 
údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána 
k vyjádření, 

 
 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 nepodléhá schvá-

lení školskou radou dle § 10 školského zákona. S obsahem budou seznámeni pracovníci po-
radny ředitelkou PhDr. Alenou Kostelnou na pracovní poradě dne 9. dubna 2019 na odlouče-
ném pracovišti v Ostravě-Porubě a 11. dubna 2019 na pracovišti v Ostravě-Zábřehu. 

 
 
h) informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování 

(vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajiště-
ní stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena 
oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem), 

 
  Stravování je zabezpečováno formou stravenek Sodexo Gasto Pass vlastním zaměstnancům. 

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce. Smlouva o nákupu a užití poukázek Sodexo je uzavřena s fa 
Sodexo Pass Česká republika a.s. se sídlem Radlická 2, 150 Praha 5, pobočka Ostrava, Holla-
rova 15, 702 00 Ostrava 1. 

  
  Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům při splnění určitých podmínek, které jsou obsahem 

směrnice č. 14/2017 – směrnice pro poskytování stravenek SODEXO GASTRO PASS. 
 
  Od 1. ledna 2018 je hrazena cena stravenky následovně: 
 

  Nominální hodnota stravenky:    60,00 Kč  
  Příspěvek zaměstnavatele z ONIV   15,00 Kč 
    Příspěvek z FKSP       15,00 Kč  
  Náklady zaměstnance:     30,00 Kč 
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Na počátku roku se nám podařila dojednat nulové režijní náklady na stravenky SODEXO 
GASTRO PASS a FOKUS PASS (hradíme jen poplatky za pobočkové operace). 

 
 
 
 
  
 
  

V Ostravě-Zábřehu dne 14. 3. 2019 

  

             PhDr. Alena Kostelná 
                      ředitelka 
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