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Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Fr. France 

 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

Zaměření školy vychází z reálné skutečnosti menší školy v menším městě, kdy jsou poskytovány 

základy uměleckého vzdělávání dětem, které mají zájem o prohloubení a rozšíření všeobecného 

vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. 

Zřizovatel má zájem, aby škola byla plně funkční a platnou příspěvkovou organizací, a aby výsledky 

práce učitelů a žáků reprezentovaly město v regionu Slavkovska. Všechny obory spolupracují a podílí 

se na vystoupeních, uplatňovaných ve velké míře na různých veřejných i interních kulturních akcích. 

Taková koncepce je nastavena právě proto, že zaměření školy není specifické a na profilaci školy se 

stejnoměrně podílí všechny obory. 

Školu navštěvují děti s různou mírou nadání. Naším zájmem je umožnit co největšímu počtu dětí 

projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky a výchovy. Hlavním cílem práce pedagogů je 

snaha přidat všem dětem do jejich osobní duševní výbavy jakýsi vklad přidané hodnoty: Citlivé 

vnímání umění – světa tónů, barev, tvarů a pohybu, kam se člověk vždy může obracet v touze prožít 

víc, než co lze vyjádřit slovy. 

Cílem je:  

 Uspokojit potřeby společnosti pečovat o děti, vzdělávat je a vychovávat, starat se o ně, 

účelným vyučováním volného času děti předcházet sociálně patologickým jevům. 

 Připravit mimořádně talentované žáky ke studiu na vyšším stupni škol uměleckého směru 

 Zdokonalit prezentaci školy a zlepšit komunikaci a spolupráci s rodiči 

 Usilovat o kvalitní efektivní školu 

 Vytvořit příznivé klima školy (sdílené normy chování, důvěra a partnerství mezi učiteli, učiteli a 

žáky, učiteli a rodiči, školou a zřizovatelem, školou a veřejností) 

 Komunitní škola, která je nositelkou kulturních tradic v našem regionu 

Mezi učiteli a nepedagogickým personálem existuje atmosféra sounáležitosti – dobré vztahy jsou 

významnou hodnotou. Ve škole je možnost vzájemně se dobře poznat a vytvořit osobní vztahy, proto 

je zde více pochopení pro tvořivý styl práce.  
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Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Základní umělecká škola Fr. France zaměstnává k 31.12.2020: 

-  20 pedagogických pracovníků  

-  3 nepedagogické pracovníky (ekonomka, školnice, údržbář) 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období roku 2020 – nejsou žádné 

 

Průměrné platové třídy za sledované období roku 2019: 

 pedagogové – průměrná platová třída 12,5 

 nepedagogové – průměrná platová třída 9,02 

 

Průměrné platy za sledované období roku 2019: 

 pedagogové –  28 625,,30 Kč/měsíc  

 nepedagogové – 14 920,67 Kč/měsíc   

 

BOZP – v roce 2019 nebyla zjištěná žádná závada ani hlášená porucha 

Pracovní úrazy – v roce 2019 žádné nebyly 

 

Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

 Přehled o plnění rozpočtu se zdůvodněním výrazných odchylek  

Název účtu Schválený 

rozpočet 

Čerpání Zdůvodnění 

Školné 1 150 000,-  1 174 490,- Nedokážeme předem odhadnout, 

rodiče platí 2. pololetí i koncem roku 
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 Přehled o tvorbě a čerpání fondů  

 

Tvorba a čerpání rezervního a investičního fondu k 31.12.2019  

 

Fond rezervní 

Stav fondu 
k 1.1.2019 
 

Počáteční stav Příděl do 
fondu 

Čerpání fondu Konečný stav 
k 31.12.2019 

 705 792,98 351 771,46 800 000,- 257 564,44 

z toho     

 Zlepšený 
hospodářský v.  

 351 771,46   

Převod z RF do 
IF 

  800 000,-  

 

Prostředky fondu tvoří hospodářský výsledek z roku 2018. Do rezervního fondu byl zúčtován příděl 

z rozděleného výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 351 771, 46. Fondu byl čerpán dle 

schváleného rozpočtu. 

  

Fond reprodukce majetku – fond investic 

Stav fondu 
k 1.1.2019 
 

Počáteční stav Příděl do 
fondu 

Čerpání fondu Konečný stav 
k 31.12.2019 

  245 801,90 804 976,- 699 840,- 350 937,90 

z toho     

 Převod z RF do 
IF 

 800 000,-   

Tvorba odpisů 
za rok 2019 

 4 976,-   

Nákup nového 
klavíru 

  699 840,-  

 

Do fondu reprodukce majetku je zaúčtován příděl z odpisů za rok 2019 a převod z rezervního fondu. 

Z fondu byly čerpány finanční prostředky na nákup nového klavíru, který byl uskutečněn 27.11.2019.  
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Fond odměn 

Stav fondu 
k 1.1.2019 
 

Počáteční stav Příděl do 
fondu 

Čerpání fondu Konečný stav 
k 31.12.2019 

  235 600,- 90 000,- 10 000,- 315 600,- 

z toho     

 Zlepšený HV  90 000,-   

Čerpání do 
odměny 

  10 000,-  

 

Čerpáno v prosinci 2019 dle rozhodnutí na 44. RM (vyplacena ředitelce školy). 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP 

Stav fondu 
k 1.1.2019 
 

Počáteční 
stav 

Příděl do 
fondu 

Čerpání fondu Konečný stav 
k 31.12.2019 

  126 716,30 165 505,- 136 413,- 315 600,- 

z toho     

 Tvorba 2% z mezd   165 505,-   

Čerpání fondu 
(rekreace, relaxace, 
stravné, kult. akce) 

  136 413,-  

 

Z FKSP jsou prostředky čerpány na odměny k životnímu jubileu, odchodu do důchodu  

 

 

Na fond odměn bylo převedeno dne 01.04.2020 celkem 90 000 Kč z HV za rok 2018 a do rezervního 

fondu bylo převedeno 351 771,46 Kč.  

 

 Přehled finančního majetku k 31.12.2019 

 

Bankovní účet zůstatek 2 488 891,21 Kč 

Pokladna zůstatek                0,00 Kč 

Ceniny  nemáme 
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 Přehled pohledávek a závazků  

 

účet název částka Datum 
 

333 závazky vůči 
zaměstnancům 

636 382,- k 31. 12. 2019 

336 zúčtování s institucemi 
soc. zabezpečení 

291 250,- k 31. 12. 2019 

337 zúčtování s institucemi 
zdr. pojištění 

122 230,- k 31. 12. 2019 

342 daň z příjmu 141 252,- k 31. 12. 2019 
 

 

 

 Přehled o dotacích ze státního rozpočtu, státních fondů a ze zahraničí 

 

Dotace ze státního rozpočtu na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců. 

Poskytnuto i čerpáno v roce 2019 celkem 11 146 737 Kč. 

 

Informace o probíhajících / uskutečněných investičních akcích 

Dne 27.11.2020 zakoupen klavír Yamaha v ceně 699 840 Kč. 

 

 

Přehled o autoprovozu 

Základní umělecká škola Fr. France neeviduje žádné služební vozidlo v organizaci.  

Použití vlastního vozidla povoluje ředitelka školy jen výjimečně v případech, kdy není možné ať už 

z časových či organizačních důvodů použít prostředky hromadné dopravy. Podmínkou k povolení 

použití vlastního vozidla je uzavřená havarijní pojistka. Další náležitosti týkající se pracovní cesty a 

vyúčtování cestovních náhrad, jsou uvedeny ve vnitřním předpisu Pokyny k pracovní cestě. 

 

Nakládání s majetkem  

 Seznam zakoupeného majetku v roce 2019 
 

   DDHM Položka Cena 

DDHM 1550 flétna 16900,00 

DDHM 1551 flétna 20000,00 

DDHM 1552 činel 5289,00 

DDHM 1553 držák na činel 1890,00 

DDHM 1554 držák 3780,00 

DDHM 1555 židle kancelářská 3251,00 
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DDHM 1556 mikrofon 17495,00 

DDHM 1557 kopírka 12604,60 

DDHM 1558 perkuse 1003,00 

DDHM 1559 ochlazovač vzduchu 3490,00 

DDHM 1560 saxofon 15500,00 

DDHM 1561 zesilovač 4679,00 

DDHM 1562 mikrofon 1630,60 

DDHM 1563 mikrofon 1630,60 

DDHM 1564 ventilátor 0,00 

DDHM 1565 basová flétna 39000,00 

DDHM 1566 kufr pro basovou flétnu 32000,00 

DDHM 1567 mobilní telefon 4706,00 

DDHM 1568 stojan 0,00 

DDHM 1569 stojan 0,00 

DDHM 1570 stojan 0,00 

DDHM 1571 stojan 0,00 

DDHM 1572 stojan 0,00 

DDHM 1573 stojan 0,00 

DDHM 1574 stojan 0,00 

DDHM 1575 stojan 0,00 

DDHM 1576 stojan 0,00 

DDHM 1577 stojan 0,00 

DDHM 1578 kopírka 43660,40 

DDHM 1579 palcová flétna 0,00 

DDHM 1580 palcová flétna 0,00 

DDHM 1581 palcová flétna 0,00 

DDHM 1582 palcová flétna 0,00 

DDHM 1583 mikrofon 12141,00 

DDHM 1584 mikrofon 2. díl 14895,00 

DDHM 1585 konvice 0,00 

DDHM 1586 perkuse 1602,00 

   

   Celkem 
 

257 147,20 

 

Na 35. RM vyřazen kytarový efekt za 29 900 Kč.  

 

Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2019 

- kontrola na VZP dne 29.05.2019 - nebyly zjištěny nedostatky 

- dne 4.3.2019 proběhla veřejnosprávní kontrola za rok 2018 – nebyli zjištěny nedostatky 
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Návrh na příděl finančních prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a 

fondu odměn 

Hospodářský výsledek za rok 2019:   316 788,94 Kč 

Převod do rezervního fondu ve výši:   316 788,94 Kč 

 

 

Informace o výsledku inventarizace 

 

Popis organizace: 

Základní umělecká škola Fr. France se při inventarizaci majetku řídí zákonem MF ČR č.563/1991 Sb. 

o účetnictví v platném znění a vyhláškou č.270/2010 Sb. o inventarizaci majetku města nacházejícího 

se ve správě Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna. 

 

Inventarizace (řádná) byla provedena na základě příkazu ředitelky školy ze dne 2.12.2019, dále na 

základě pokynu starosty MěÚ Slavkov u Brna, plánu a harmonogramu, které určila ředitelka školy dne 

2. 12. 2019. Ředitelka dne 2. 12. 209 jmenovala členy ústřední inventarizační komise, členy komise 

likvidační (k posouzení a k vyřazení majetku navrženého k odpisu v roce 2019) jmenovala ředitelka 

školy dne 2.1.2019. 

 

1. Rozsah inventarizovaného majetku a závazků  

Účty – 018,022, 028 

241,243,261, 

314, 321, 331, 333, 336, 337, 342, 377, 383, 384, 389, 

411, 412, 413, 414, 416  

Majetek je veden v evidenci v tzv. historických cenách (v cenách v době pořízení). 

 

Inventarizační identifikátor (vyhláška 270/2010 Sb., §9, odstavec 4): 

 investiční majetek DHM  

 drobný dlouhodobý nehmotný majetek DDNM 

 drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM  

 drobný hmotný investiční majetek Učební pomůcky 

 

Majetek je číslován vzestupnou řadou od č. 1 a je umístěn v jednotlivých učebnách školy. 

2. Jména odpovědných pracovníků: MgA. Jana Jelínková, ředitelka školy 

3. Inventarizace provedena ke dni.   31. 12. 2019 

Den zahájení inventarizace:    2. 12. 2019 
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Den ukončení inventarizace:   31. 12. 2019 

4. Způsob zjišťování skutečného stavu majetku: fyzicky 

5. Uživatelé inventarizovaného majetku a závazků: zaměstnanci ZUŠ 

6. Výsledky inventarizace vzhledem k účetnictví: nebyly zjištěny rozdíly 

 

 

 

Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise 

- inventarizační komise byla ustavena jmenovacím dekretem dne 2.12.2019 

- inventarizační komise za pomoci ostatních učitelů zkontrolovala všechen majetek a jeho správné 

očíslování inventárními čísly 

- majetek navržený k odpisu byl schválen likvidační komisí, která byla jmenována z řad pracovníků 

školy 

 

 Vyčíslení inventarizačních rozdílů – konečný přehled k 31.12.2019 

    

 

 

Celkem za majetek a ZUŠ 

 

 stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019 z toho 
přírůstek 

z toho úbytek manko 

     přebytek 

DHM 022 924 239,90 Kč 1 587 479,90 Kč 699 840,00 Kč -36600,00 0 

DDNM 018 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0 

DDHM 028 3 937 685,15 Kč 4 121 481,35 Kč 257 147,20 Kč -73351,00 0 

celkem 4 892 925,05 Kč 5 739 961,25 Kč 0,00 Kč 0,00 0 

ceniny 0 0 0 0 0 

pokladna 0 0 0 0 0 
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majetek zřizovatele svěřený k užívání 

      

  stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019 
z toho 
přírůstek z toho úbytek manko 

          přebytek 

DHM 022 844 249,90 Kč 807 649,90 Kč 0 Kč 36 600,00 Kč 0   

DDHM 028 1 730 034,80 Kč 1 656 683,80 Kč 0  Kč 73 351,00 Kč 0  

celkem  2 574 284,70 Kč 
 

2 464 333,70 Kč 0  Kč 109 951,00 Kč 0   

      

 

 
 
 

 
 

   majetek ZUŠ Fr. France 
    

      

  stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019 
z toho 
přírůstek z toho úbytek manko 

          přebytek 

DHM 022 79 990,00 Kč 779 830,00 Kč 699 840,00 Kč 
0 0 

DDNM 018 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 0,00 Kč 
0 0 

DDHM 028 2 207 650,35 Kč 2 464 797,55 Kč 257 147,20 Kč 
0 0 

celkem 2 318 640,35 Kč 3 275 627,55 Kč 956 987,20 Kč 
0 0 

ceniny 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
0 0 

pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
0 0 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna 12.02.2020 

 

 

MgA. Jana Jelínková 

ředitelka školy  


