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1. Základní charakteristika organizace 

Zřizovatel:  Město Slavkov u Brna 

Adresa: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 

Právní forma: obec 

IČ: 00292311 
 

Název školy: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Adresa: Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 46270931 

Ředitel školy: Mgr. Věra Babicová 

Telefon: 515 534 910 

e-mail: reditelka@zskomslavkov.cz 

2. Úvod 

Součástí školy je základní školu, školní jídelna, školní družina a školní klub, od září 2021 také přípravná 

třída. 

Škola hospodaří s příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací na přímé výdaje na vzdělávání (JMK), 

prostředky získanými hospodářskou činností a prostředky z projektů.  

3. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

V hlavní činnosti má organizace za úkol zajišťovat činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství 

dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. 

Předmětem činnosti je výkon činnosti základní školy, školního stravování a školní družiny. 

V základní škole probíhá výuka dle dvou schválených školních vzdělávacích programů. Jeden program 

je běžným vzdělávacím programem a druhý vzdělávací program zahrnuje rozšířenou výuku tělesné 

výchovy. Plnění povinné školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna, v němž má 

škola vymezený spádový obvod nebylo ohroženo, ve škole je však omezené množství prostor 

splňujících hygienické normy pro přijímání žáků. Kapacita školy je 720 žáků a ve škole bylo 

k 31. 12. 2021 evidováno 655 žáků. 

Školní stravování zajišťuje organizace pro dvě základní školy a mateřskou školu. Pro mateřskou školu 

zajišťujeme stravování formou vývařovny. Dále se ve školní jídelně v rámci závodního stravování 

stravují zaměstnanci škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna a veřejnost. 

Příprava stravy odpovídá spotřebnímu koši. Vše se řídí vyhláškou o stravování. 

Školní družina je organizována v souladu se zákonem, kapacita je 180 žáků (6 oddělení). Od září 2021 

organizace zajišťuje provoz školní družiny jen pro vlastní žáky. Výuka probíhá v prostorách Základní 

školy Komenského Slavkov u Brna v 5 odděleních.  

Školní klub má kapacitu 250 žáků. V rámci školního klubu byly zřízeny čtyři kroužky – výtvarná 

výchova I a II., nebojím se matematiky a výuka španělštiny. 
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4. Plnění úkolů v personální oblasti 

V organizaci pracují pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují náplň hlavní činnosti v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a nepedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují chod 

organizace tak, aby mohla být splněna hlavní činnost. 

Pedagogičtí pracovníci: fyzický stav k 1. 1. 2021 66 pedagogů (učitelé, vychovatelé, asistenti 

pedagoga).  Stav k 31. 12. 2021 69 pedagogů (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga).              

pedagogický pracovník průměrná platová třída průměrný plat k 31.12.2021 

učitel 12. 43 071,00 Kč 

vychovatel 9. 26 872,00 Kč 

asistent pedagoga 8. 15 306,00 Kč 

Nepedagogičtí pracovníci: fyzický stav k 1. 1. 2021 4 uklízečky, školník, správce haly, 3 administrativní 

pracovnice, správce ICT, 11 kuchařek a vedoucí školního stravování. Stav k 31. 12. 2021 se navýšil o 

školníka, pracovníka ICT a správce budov. 

nepedagogický pracovník průměrná platová třída průměrný plat k 31.12.2021 

THP  10. 32 307,00 Kč 

uklízečka  2. 16 917,00 Kč 

školník, správce haly, správce 

budov 

5. 21 970,00 Kč 

kuchařky 4. 21 270,00 Kč 

Bezpečnost práce je dodržována, 1x ročně je prováděna prověrka BOZP. Škola spolupracuje 

s externím pracovníkem na plnění úkolů v oblasti BOZP. V roce 2021 nebyl pracovní úraz. 

5. Zpráva o výsledcích hospodaření školy 

5.1. Hlavní činnost 

Finanční prostředky od zřizovatele byly použity na úhradu provozních nákladů, především na 

elektrickou energii, plyn a vodu. Dále pak na nákup materiálu na opravy, čistící, hygienické a 

dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, DDHM (převážně výpočetní technika, školní tabule, 

nábytek), služby, opravy a údržbu, odpisy, telekomunikace a pojištění.  

V položce opravy byly čerpány prostředky na revize a údržbu, na malování a drobné opravy. Všechny 

položky byly čerpány v souladu s rozpočtem. 

K hospodaření školy byly využity prostředky z rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na pořízení 

DDHM do nové učebny. Z RF byly přesunuty prostředky do IF – oprava osvětlení ve sportovní hale. 

Byl nařízen odvod z investičního fondu ve výši 150 000,-- - pořízení projektové dokumentace 

k projektu z IROP. 

Základní škola obdržela od zřizovatele investiční účelový příspěvek na pořízení elektrické multifunkční 

pánve do školní kuchyně.  
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Škole byl poskytnut účelový příspěvek na odpisy (vyřazení majetku, nová el. pánev) a zároveň byl 

nařízen odvod z investičního fondu. 

Dotace na přímé výdaje na vzdělávání byla použita, v souladu s podmínkami použití dotace, na platy, 

zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky, další 

vzdělávání zaměstnanců, cestovné, osobní ochranné pomůcky, nemocenské dávky, podporu 

vzdělávání – doučováni.  

Náklady organizace byly kryty níže uvedenými výnosy (v Kč):   

1. Příspěvek zřizovatele včetně neinvestičních účelových příspěvků  5 225 715,00 

2. Dotace z MŠMT (Krajský úřad Jihomoravského kraje) 52 408 206,00 

3.  Čerpání rezervního fondu a fondu reprodukce majetku 467 553,36 

4. Stravování ve školní jídelně  3 892 897,11 

5. Úplata za školní družinu a klub 128 495,00 

6. 
Prodej materiálu a platby žáků za ztracené učebnice a poškozený 
majetek 

51 144,06 

7. Ostatní příjmy, úroky z běžného účtu 19 608,53 

8. Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011180 553 196,66 

9. Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018754 502 153,78 

10. Zaúčtování bezúplatného převzetí AG testů a roušek 412 213,96 

 

Celkové náklady za rok 2021 v hlavní činnosti byly 62 968 402,26 Kč. 

Celkové výnosy za rok 2021 v hlavní činnosti byly 63 661 183,46 Kč. 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 692 781,20 Kč.  

5.2. Doplňková činnost    

Hlavním zdrojem doplňkové činnosti byly příjmy z pronájmů ve výši 327 313,-- Kč a ze stravování 

cizích strávníků ve výši 680 905,17 Kč.  

Část příjmů z pronájmu činí pronájmy haly 149 625,-- Kč, tělocvičny ve staré budově 40 680,-- Kč, 

gymnastického sálu 57 400,-- Kč, učeben 5 000,--Kč , venkovního hřiště 4 400,-- a nájem z bytu 

školníka 41 628,-- Kč. 

Ostatní příjmy (mantinely, sprchování, ozvučení) byly ve výši 28 580,-- Kč. 

Náklady v doplňkové činnosti tvoří mzdy správce haly a kuchařky pro cizí strávníky, zákonné odvody, 

náklady na energie, opravy, materiál, služby apod. 

Celkové náklady za rok 2021 v doplňkové činnosti byly 974 959,17 Kč.  
Celkové výnosy za rok 2021 v doplňkové činnosti byly 1 008 218,17 Kč. 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 33 259,-- Kč. 

5.3. Plnění rozpočtu   

Rozpočet byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými změnami na rok 2021.  
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Z důvodu zákazu přítomnosti žáků ve školách (Covid19) byl omezen provoz školy, školní jídelny a 

školní družiny. S tím souvisí nižší spotřeba energií SU 502, spotřeba materiálu (potraviny) SU 501 a 

výnosy z prodeje služeb (ŠJ) SU 602.  

5.4. Shrnutí hospodaření organizace 

Celkový hospodářský výsledek je 726 040,20 Kč. Na jeho výši se podílí úspory ve výdajích za 

elektrickou energii a plyn a kladný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti. 

V organizaci v průběhu roku proběhlo 32 rozpočtových opatření. 

6. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření  

6.1. Fond odměn  

Stav fondu k 1. 1. 2021 Příděl do fondu Čerpání fondu Stav fondu k 31. 12. 2021 

 7 576,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 576,00 Kč 

Fond odměn byl použit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 32 odst. 2,3 v platném znění. 

6.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

 Stav fondu k 1. 1. 2021 Příděl do fondu Čerpání fondu Stav fondu k 31. 12. 2021 

800 768,39 Kč 773 856,10 627 355,33 947 269,16 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. v platném znění a 

se zásadami stanovenými v kolektivní smlouvě a je krytý finančními prostředky na běžném účtu FKSP.  

6.3. Fond rezervní 

Stav fondu k 1. 1. 2021 Příděl do fondu Čerpání fondu Stav fondu k 31. 12. 2021 

1 020 018,65 Kč 933 946,76 1 023 655,63 930 309,78 

Do rezervního fondu byl zúčtován příděl z rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 v celkové výši 

288 888,54 Kč. Dále jsou v rezervním fondu nespotřebované prostředky z projektu č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018754 ve výši 625 058,22 Kč, nespotřebované prostředky z daru ve výši 

13 726,00 Kč z předchozích období, poskytnutý dar ve výši 20 000,00 Kč. 

Prostředky fondu tvoří zlepšený hospodářský výsledek a prostředky z ostatních titulů (projekty, dary 

a další). 

6.4. Fond reprodukce majetku 

Stav fondu k 1. 1. 2021 Příděl do fondu Čerpání fondu Stav fondu k 31. 12. 2021 

117 316,95 Kč 1 373 031,00 1 382 070,99 108 276,96 

Do fondu reprodukce majetku byl zaúčtován příděl z odpisů za rok 2021 ve výši 172 031,--Kč, 

poskytnutý účelový investiční příspěvek ve výši 800 000,-- na pořízení elektrické pánve, převod 

z rezervního fondu ve výši 401 000,-- Kč na osvětlení ve sportovní hale, nařízený odvod zřizovateli. 

Fond odměn, fond rezervní a fond reprodukce jsou kryty finančními prostředky na běžném účtu, kde 

jsou analyticky odděleny. 
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7. Přehled finančního majetku 

7.1. Spořicí účet s krytím fondů:     

Účet SÚ AÚ částka 

spořící účet – FO 241 0411 7 576,00 Kč 

spořící účet – RF 241 0413 930 309,78 Kč 

spořící účet – IF 241 0416 108 276,96 Kč 

spořící účet k BÚ 241 0420 1 861 551,54 Kč 

 Celkem  2 907 714,28 Kč 

7.2. Ostatní účty 

Účet SÚ AÚ Částka 

běžný bankovní účet 241 0500 6 580 648,43 

účet FKSP 243 0412 880 074,54 

7.3. Pokladny 

Pokladna SÚ AÚ Částka 

základní škola 261 0110 22 309,00 Kč 

školní jídelna 261 0120 2 488,00 Kč 

 
Celkový finanční majetek činí k 31.12.2021 Kč 10 393 234,25. 
 

8. Přehled pohledávek a závazků 

8.1. Krátkodobé pohledávky  

SÚ Název částka Kč pozn. 

311 Odběratelé 87 455,00 faktury vydané za stravné 

314 poskytnuté zálohy 131 946,36 zálohy el. energie, plyn, ostatní 

315 jiné pohledávky z hl. č.  200,00 ŠD 

335 pohledávky za zaměstnanci 10 740,00 půjčka FKSP 

381 náklady příštích období 54 797,00 pojištění, předplatné 

377 ostatní krátkodobé pohledávky  ostatní pohledávky 

 Celkem 285 138,36  

 

8.2. Krátkodobé závazky  

SÚ Název částka Kč pozn. 

321 dodavatelé 45 406,24 faktury přijaté 

324 krátkodobé přijaté zálohy 1 721 186,02 akce školy, výtvarná vých., PS, stravné, ISIC 

333 závazky vůči zaměstnancům 3 593 412,00 mzdy 12/2021 

336 sociální zabezpečení 1 396 212,00 mzdy 12/2021 

337 zdravotní pojištění 602 581,00 mzdy 12/2021 

342 ostatní daně a poplatky 435 567,00 mzdy 12/2021 

349 závazky k vybraným institucím 24 176,40 ÚSC  

374 krátkodobé přijaté zálohy 41 618,00 KÚ JMK 

383 výdaje příštích období 205 703,58 náklady 2021, vyfakturováno 2022 
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384 výnosy příštích období 54 689,94 školné družina a klub 2022 

389 dohadné účty pasivní 98 850,00 voda, plyn  

378 ostatní krátkodobé závazky 58 995,70 zákonné pojištění, ostatní závazky 

 Celkem 8 278 397,88  

 
Ostatní viz rozvaha, inventurní protokoly.  
Organizace neeviduje žádné závazky ani pohledávky k vymáhání. 

9. Investiční akce 

V roce 2021 proběhla rekonstrukce střechy na nové budově základní školy. Investici realizoval 

zřizovatel. 

10. Autoprovoz     

Organizace nevlastní žádné vozidlo. 

11. Nakládání s majetkem 

11.1. Přírůstky HIM za sledované období   

V roce 2021 byl pořízen HIM ve výši 775 823,60 Kč – multifunkční elektrická pánev. 

11.2. Úbytky HIM za sledované období  

V roce 2021 byl vyřazen HIM ve výši 241 656,-- Kč -  klimatizace, PC. 

12. Vyhodnocení kontrolní činnosti 

V organizaci probíhají pravidelné kontroly podle plánu kontrol a nepravidelné kontroly, pokud to 

vyžaduje situace. Výsledky kontrol neukazují na nutnost provádět organizační změny v organizaci, 

případná nápravná opatření jsou plněna. 

12.1. Informace o provedených kontrolách   

V průběhu roku 2021 proběhly v naší organizaci následující kontroly: 

- 3. a 4. 3. 2021- veřejnosprávní kontrola ing. Zdeňka Cahlíková (pověření ke kontrole vydal starosta 

Města Slavkov u Brna, Bc. Michal Boudný) – předmětem kontroly byla poskytnutá veřejná finanční 

podpora z Města Slavkov u Brna na činnost v roce 2020, vnitřní kontrolní systém, účetní závěrka, 

inventarizace - z kontroly nevyplývají nápravná opatření, nebyly zjištěny nedostatky 

13. Návrh na příděl finančních prostředků 

Výsledek hospodaření organizace je:  726 040,20 Kč 

Do RF (SÚ 413) navrhujeme přidělit:   726 040,20 Kč 

Do FO (SÚ 411) navrhujeme přidělit:    0 

13.1. Návrh čerpání RF 

Rezervní fond je tvořen (mimo jiné) ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

schváleného zřizovatelem. Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 

činí k 31.12.2021 Kč 271 525,56.  
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Rezervní fond používá příspěvková organizace dle § 30 zákona 250/2000 Sb. v aktuálním znění.  

Předpokládané použití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření: 

Vybavení pro novou třídu prvního stupně 150 000,00 Kč 

Materiál – na úkor této položky byla navýšena částka na energie – nyní navýšení cen 100 000,00 Kč 

Hygienické a úklidové prostředky – vyšší počet žáků 30 000,00 Kč 

Šatní skříňky pro nové žáky 150 000,00 Kč 

Zázemí pro nové pedagogy 80 000,00 Kč 

Zvýšená spotřeba vody – navýšení počtu žáků 30 000,00 Kč 

Plavání – plavecká škola (zvýšený počet žáků) 50 000,00 Kč 

Zázemí pro pracovnice úklidu – původní zázemí bude zrušeno 80 000,00 Kč 

Malování 200 000,00 Kč 

Oprava chladícího zařízení v úseku masa   60 000,00 Kč 

  

14. Informace o výsledku inventarizace 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Ostatní viz inventarizační zpráva. 

 

15. Přílohy 

Příloha k VZ_2021 - Přehled plnění rozpočtu (FISO) 

Příloha k VZ_2021 -Tvorba a čerpání RF a IF 

Příloha k VZ_2021 - Inventarizační zpráva 2021 

 

Ve Slavkově u Brna dne 10. 2. 2022    

 

Vyhotovila: 

Alena Luková, hlavní účetní 

 

 Schválil: 

 Mgr. Věra Babicová 

 ředitelka školy 


