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Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 
 

 

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST  

1.1. Základní identifikační údaje o organizaci  

  Název organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, 

příspěvková organizace 

  Sídlo organizace: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou 466 01 

  IČ: 00140147 

  DIČ CZ00140147 

  Právní forma: krajská příspěvková organizace 

  Zřizovatel: Liberecký kraj 

  Odloučená pracoviště: Jablonec nad Nisou, Podhorská 54 

(dílenský provoz a sportovní hala) 

Železný Brod, náměstí 3. května 18 

(dílenský provoz – pronájem prostor) 

 

  Ředitel školy: Mgr. Martin Kubáč 

 

 

1.2. Charakteristika a úkoly organizace 

1.2.1. Vymezení hlavního účelu činností 
 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy 

žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola zajišťuje ubytování pro 

všechny střední školy Jablonecka.  
 

Organizace sdružuje: Střední škola 

 Domov mládeže 
 

Organizace poskytuje vzdělání a výchovu v souladu s právními předpisy, hlavně 

zákon č. 561/2004 Sb. a 563/2004 Sb. včetně všech prováděcích vyhlášek k těmto 

zákonům a ve znění pozdějších novel. 

 

1.2.2. Vymezení doplňkové činnosti 
 

Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena doplňková činnost, která navazuje 

na hlavní účel a předmět činnosti a nesmí narušovat plnění hlavní činnosti 

příspěvkové organizace a je účetně vedena odděleně. Zisk z doplňkové činnosti má 

být použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel 

nerozhodne jinak. 
 

Okruhy doplňkové činnosti jsou: 

– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

– zprostředkování obchodu a služeb 
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– velkoobchod a maloobchod 

– ubytovací služby 

– pronájem nebytových a bytových prostor 

– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

 činnosti 

– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

 činnosti 

 

1.2.3. Charakteristika školy 
 

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 je školou, která 

vyučuje žáky jednak v řemeslných oborech (zaměření sklo, bižuterie a zlatnictví), 

ale i ve službových oborech (kuchař-číšník, prodavač, ekonomika). V nabídce 

studia jsou dvou i tříleté učební obory, čtyřletý maturitní obor. Škola má povolené 

nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. 

 

 V roce 2014 ve škole studovalo 345 žáků v 17 třídách. Jednotlivá zastoupení žáků 

bylo následující : 
typ školy počet tříd počet žáků 

SŠ   3   57 

SOU (U) 14 288 

celkem 17 345 

 

Skladba studijních a učebních oborů v roce 2014 byla následující: 
 

studijní obor (SŠ) 

1. 66-41-L/51 Obchodník 

2. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – dobíhající obor 
 

tříleté učební obory (SOU+U) 

1. 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů  

   -  kovová bižuterie 

                                              -  skleněná bižuterie   

2. 82-51-H/03 Zlatník a klenotník 

3. 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

4. 66-51-H/01 Prodavač 

5. 28-63-E/01 Bižuterní výroba – dvouletý učební obor 

6. 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 
 

nástavbové studium (SOU) 

1. 64-41-L/51 Podnikání – denní a dálková forma studia 
 

Zastoupení oborů proti roku 2013 se částečně změnilo. Nedařilo se otevřít  

1. ročník studijního oboru 66-41-L/01  Obchodník pro školní rok 2013/2014. 

Tím se počet studijních tříd snížil na 3 (2. – 4. ročník). Vedle toho se podařilo 

otevřít 1. ročník oboru 28-58-H/01  Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla. To 

znamená, že v tomto oboru je 1. a 3. ročník, kde se praxe vyučuje v Železném 

Brodě. 

Nabídka tříletých učebních oborů se rozšířila o obor 66-51-H/01 Prodavač a ten se 

podařil bez problémů naplnit. Řetězce Kaufland a Intespar o žáky okamžitě 

projevily zájem a předpokládají i další spolupráci. 

V celkovém zájmu o učební obory se ještě projevoval útlum ve sklářském a 

bižuterním průmyslu. Svaz výrobců bižuterie a skla se znovu sdružil po odchodu 
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velkých firem a všemožně se snaží tradiční jablonecký průmysl udržet 

životaschopný. Členem svazu výrobců bižuterie a skla je i škola, proto se budeme 

snažit znovu bižuterní a sklářské obory vyučovat a navázat na tradici výuky. 
 

 

V roce 2014 jsme již vyučovali podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve 

všech oborech, které jsou na škole aktivní: 

 

1. 64-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

2. 66-41-L/01  Obchodník 

3. 28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů  

– kovová bižuterie, - skleněná bižuterie 

4. 65-51-H/01  Kuchař-číšník 

5. 82-51-H/03  Zlatník a klenotník  

6. 28-58-H/01  Sklář-výrobce  a zušlechťovatel skla 

7. 66-51-H/01  Prodavač 

8. 64-41-L/51  Podnikání 

9. 28-63-E/01  Bižuterní výroba 

 

 

 
 

Statistické údaje – rok 2014 
 

 studijní obory učební obory 

počet tříd 3 14 

počet žáků 57 288 

počet žáků na třídu 19,0 20,6 
 

Spádovost školy – počet žáků dle krajů – počet žáků 345 

Liberecký kraj 340 Pardubický kraj 0 

Ústecký kraj 2 Středočeský kraj 2 

Královehradecký kraj 1   
 

Z rozsahu zastoupení jednotlivých krajů je patrné, že vyučované obory mají i celo-

republikovou platnost. Z náborů v jednotlivých letech je průkazné, že propagační 

akce v okresech mimo Liberecký kraj přivádí i žáky z jiných oblastí. 
 

Na domově mládeže v roce 2014 bylo ubytováno 122 žáků. Našich žáků bylo 22 a 

zbytek tvořili žáci ostatních jabloneckých škol. Největší množství ostatních ubyto-

vaných bylo z VOŠ a OA mezinárodního obchodu v Jablonci nad Nisou a  

ze Sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou. 

Dále jsou ubytováni žáci ze SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou a ze Střední školy 

technické . 
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1.3. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

1.3.1 Úspěšnost žáků při maturitních a závěrečných zkouškách 
 

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách -počet 

zkoušky v řádném a náhradním termínu opravné zkoušky 

počet žáků, 

kteří konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, 

kteří 

neprospěli 

počet žáků, 

kteří konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kteří 

neprospěli 

36 31 5 1 0 1 

 

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách – počet 

zkoušky v řádném a náhradním termínu opravné zkoušky 

počet žáků, 

kteří konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, 

kteří 

neprospěli 

počet žáků, 

kteří konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kteří 

neprospěli 

29 14 15 14 11 3 

 

1.3.2. Výchovná opatření - počet 

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala 10 8 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 4 2 

důtka třídního učitele 37 30 

důtka učitele odbor. výcviku 0 0 

důtka ředitele školy 36 19 

snížená známka z chování 35 48 

 

1.3.3. Absence 
 

Průměrná hodnota omluvené absence  ve školním roce 2013/2014 byla 22 %. Tato 

hodnota je zvyšována vysokou absencí ve dvouletém oboru „Bižuterní výroba“ , 

tříletém oboru „Prodavač“, ale bohužel i ve studijním oboru „Obchodník“, kde 

hodnota přesahuje 30 %. 

Neomluvená absence se pohybovala kolem 0,95%. 

Pozdní omlouvání a neomluvené absence měly vliv i na výchovná opatření, viz před-

chozí bod. 

 

1.3.4. Studijní výsledky ostatních ročníků 
 

celkový počet žáků v ostatních ročnících 297 

a. neprospělo   38 

b. nehodnoceno   59 

c. prospělo s vyznamenáním   10 

d. prospělo 195 
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1.3.5. Přijímací řízení 
 

Pro školní rok 2014/2015 se nám podařilo naplnit první ročník oboru „Sklář-výrobce 

a zušlechťovatel skla“.  

Naopak se nám nepodařilo otevřít obor „Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů - 

skleněná bižuterie“. 

Vedle toho se nám podařilo otevřít studijní obor „Obchodník“. 

 

Nástavbové studium jsme otevřeli jak v denní, tak v dálkové formě studia. Na 

dálkovou formu studia jsme měli více než 60 přihlášek, ale vzhledem k financování 

nástavbového studia jsme otevřeli pouze jednu třídu. 

 

Ostatní obory (Zlatník a klenotník, Kuchař-číšník, Výrobce bižuterie – kovová 

bižuterie, Bižuterní výroba, Prodavač a Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla) jsme 

naplnili na základě došlých přihlášek a počtů, které umožnily otevření oborů. 

 

 

1.3.6. Uplatnění absolventů 
 

O absolventy sklářských a bižuterních oborů je i přes problémy dostatečný zájem. 

Všichni vyučení žáci by mohli do daného průmyslu nastoupit, ale někteří (hlavně 

děvčata) hledají uplatnění úplně mimo obor – prodavači, zásobovači apod. 
 

Absolventi dvouletých oborů nacházejí uplatnění jako pomocní dělníci jednak ve 

sklářských firmách (domácí dělnice, přípraváři surovin ve sklárnách), nebo bižu-

terních firmách. Procento uplatnění je velice pohyblivé, protože se u nich projevuje 

vysoká fluktuace v zaměstnání. 
 

Absolventi oboru Zlatník-klenotník nacházejí uplatnění např. v podniku Soliter a.s. 

nebo v malých zlatnických dílnách. Také je již několik absolventů, kteří mají vlastní 

zlatnickou dílnu, nebo pracují jako vzorkaři. 
 

O absolventy oboru Kuchař-číšník je slušný zájem, ale je pravdou, že někteří z nich 

nezůstali u řemesla. Pracují pro firmy, které zajišťují gastronomický servis restau-

racím a hotelům, nebo provádějí distribuci potravin a nápojů.  

 

 

1.4. PERSONÁLNÍ  SITUACE 
 

1.4.1. Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích 
 

 

< 30 let 
31 - 40 

let 
41 - 50 let 

51 let - 

důchodový 

věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 0 7,72 3,94 14,14 0 25,8 

z toho ženy 0 4,72 3,94 10,31 0 18,97 
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1.4.2. Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích 
 

odborná i 

pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

pouze 

pedagogická 

způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

25,8 1,5 0 0 25,8 

 

Specializované činnosti: 

výchovný poradce 1 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 

koordinátor školního vzdělávacího programu 1 

školní metodik prevence 1 

koordinátor environmentální výchovy 0 

 

1.4.3. Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích 
 

vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 

7,0 0,0 0 7,0 

 

 

Komentář k tabulkám: 

 

V roce 2014 vyučovalo na škole 19 učitelů v pracovním poměru. Odborný výcvik vedlo 

7 učitelů odborného výcviku a 1 vedoucí učitel odborného výcviku.  

 

Chod domova mládeže při škole zajišťovalo 6 vychovatelek, 1 vychovatel a vedoucí 

domova mládeže, která se stará o chod domova mládeže včetně ubytovacích akcí v době 

volna.  

 

Problémy s aprobovaností již nepřetrvávají u vyučujících cizích jazyků (zahájení VŠ 

studia.  

Problémem aprobovanosti je mít učitele plnohodnotně kvalifikovaného, například pro 

předměty technologie a stolničení v oboru „Kuchař-číšník“, protože zde vysokoškolské 

vzdělání v republice neexistuje, nebo pouze v soukromé sféře. 

 

 

1.5. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 
 

1.5.1. Součástí Střední školy řemesel a služeb je středisko s názvem Institut výchovy a 

vzdělávání, které se zabývá vzdělávacími kurzy již od roku 1990. 
 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA A KLADNÉ STRÁNKY STŘEDISKA 
 

Dlouholetá pozitivní zkušenost s organizováním kurzů pro dospělé. 

Středisko se školením dospělých zabývá již více než 20 let, a to zejména v oblasti 

výpočetní techniky, jazykových kurzů, vybraných dělnických profesí a v posledních 

letech stále více dalšími směry vzdělávání dospělých.  
 

Široké a pružné kontakty s lektory různých profesí. 

Středisko v současné době využívá při pořádání kurzů několik externích lektorů a 

jejich výběr pružně doplňuje i obměňuje dle potřeby jednotlivých kurzů. 
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Velmi dobré technické a prostorové zázemí pro výuku. 

Středisko má k dispozici pracoviště a učební prostory v ulici Podhorská 54, 

Jablonec nad Nisou v centru města. Jedná se o samostatný prostor se čtyřmi 

učebnami a jednou učebnou výpočetní techniky vybavenou deseti počítači a jedním 

lektorským. Učebny lze využívat v dopoledních i odpoledních hodinách. Kromě 

toho zázemí tvoří i šatna a odpočinková místnost s možností poskytování kávy a 

čaje. Tyto podmínky jsou v porovnání s obdobnými zařízeními v jabloneckém 

regionu nadprůměrné. 
 

Dobrá spolupráce se zainteresovanými institucemi i podnikatelským okolím. 

Mezi spolupracující organizace patří Úřad práce v Jablonci n.N.; Sdružení CEPAC 

– Morava, Olomouc; firma S-COMP Centre, s.r.o. a další podniky a firmy 

v Jablonci n.N. a okolí.  
 

Výhodná dopravní dostupnost. 

Blízkost autobusového nádraží, parkovací prostory. 

 

- V posledním roce dochází k útlumu pořádání kurzů, protože výběrová řízení 

přes úřad práce trvají někdy i rok, a to pak kurzy nejsou již aktuální. 

 

 

 

1.6. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
 

Naše škola se účastnila mnoha výstavních a propagačních akcí, které jsou důležité pro 

nábor žáků a prodej výrobků. Mezi nejvýznamnější patří akce : 

– Elegance  – Lysá nad Labem 2014   4/2014 

– Vzdělání a řemeslo České Budějovice   9/2014 

– Nisa SCHOLA – Liberec 10/2014 

– Den otevřených dveří školy 12/2014 

Tyto akce jsou důležité pro případný nábor na jednotlivé učební a studijní obory. 

 

 
 

Ve sportovních akcích měla naše škola zastoupení v pěti sportovních akcích 

okresního nebo krajského významu. Okresní kolo v košíkové jsme pořádali.   

1. okresní kolo v košíkové - chlapci       3. místo 

2. okresní kolo ve florbalu - chlapci       4. místo 

3. okresní kolo ve fotbalu - chlapci       2. místo 

4. krajské kolo ve futsalu - chlapci      3. místo 

5. okresní přebor základních a středních škol v plavání    6. místo 50m VZ 

6. krajské semifinále Juniorského maratonu - štafeta mixových družstev (5x dívky, 5x 

chlapci) na distanci maratonové trati.  

 

Na konci kalendářního roku jsme uspořádali tradiční Vánoční volejbalový turnaj, 

kterého se zúčastnili zástupci všech tříd. 
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Nabídka volnočasových aktivit na domově mládeže – 2013/2014 

Akce společenské:       návštěvy kina 

                                     návštěvy divadla – 2x 

                                     výstava maturitních prací Galerie MY 

                                     návštěva divadelní galerie v Městském divadle v Jablonci n.N.  – 3x 

                                     vernisáž v Galerii N  - výstava Fakulty textilní TUL – 2x 

                                     vernisáž v Divadle F.X.Šaldy v LBC – 3x  

                                     podzimní, vánoční a velikonoční trhy v Jablonci n.N. 

                                     minikoncerty na DM – hra na housle, klavír, bubnování 

                                     minigalerie na DM – výstava fotografií vlastní výroby 

                                     Muzeum hraček – exkurse – 1x 

 

  

Akce sportovní:           turnaje ve stolním tenisu    

                                     sportovní hry v areálu školy ( odbíjená, fotbal, tenis) 

                                     turistické výlety do okolí města Jablonce ( rozhledny, Jizerské hory) 

                                     Geocaching – příprava „kešek“ a putování za „keškami“ ve městě a 

  v okolí 

                                     společné cvičení v posilovně 

 

Besedy na DM:           zdravý životní styl 

                                     péče o pleť ( kosmetické výrobky a jejich použití) 

                                     závislosti a jejich škodlivost pro mladého člověka  

                                     pomáháme slabším a nemocným (jak mohu konkrétně pomoci já) 

 

Výchovná činnost na DM je zaměřena na nenásilné vedení k aktivnímu a smysluplnému 

trávení volného času, na vytváření zdravé sebedůvěry, na umění komunikace, na vytváření 

zdravých sociálních vazeb v rámci výchovné skupiny, na dodržování slušnosti a posilování 

kladných osobních vlastností.  
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2. HOSPODÁŘSKÁ ČÁST ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 

 

1. Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace  

Příjmy zabezpečující hlavní činnost            32 764 139,92 Kč 

Výdaje na hlavní činnost organizace           31 683 370,22 Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti        1 080 769,70 Kč 

 

 

2.2 Doplňková činnost organizace 

 

      Příjmy z doplňkové činnosti                           5 842 637,90 Kč 

      Výdaje  na doplňkovou činnost                      5 447 985,94 Kč 

      Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti     394 651,96 Kč 

        

Výsledek  hospodaření za celou organizaci    1 475 421,66 Kč 

 

 

Příjmy zabezpečující hlavní činnost se skládaly z příjmů z transferů od zřizovatele ve 

výši 30 879 326,76 Kč a z příjmů z vlastní činnosti ve výši 1 884 8013,16 Kč. 

 

Výdaje na hlavní činnost ve výši 31 683 370,22 Kč se skládaly hlavně z výdajů na 

osobní náklady zaměstnanců ve výši 21 290 658,18 Kč, na spotřebu energií 

2 208 143,28 Kč, spotřeba páry na topení a vody 1 560 175,26 Kč a na opravy a 

udržování 885 348,85 Kč. 

 

Kladného výsledku hospodaření za rok 2014 v hlavní činnosti bylo dosaženo především 

tím, že organizace dostala od zřizovatele příspěvek na individuální dorovnání ve výši 

682 883 Kč, určený na úhradu ztrát z minulých účetních období. Dále se na zlepšení 

hospodářského výsledku podílely  úspory v nákladech na hlavní činnost a to zejména v 

nákladech na spotřebu el. energie (úspora 109 tis. Kč oproti roku 2013), plynu k 

vytápění (úspora 552 tis. Kč oproti roku 2013), páry k vytápění (úspora 1 090 tis. Kč 

oproti roku 2013). Tyto úspory byly zapříčiněny především příznivými klimatickými 

podmínkami v zimě 2013/2014 a i koncem roku 2014, snížením ceny páry ze strany 

společnosti Jablonecká energetická a.s. a také tím, že v srpnu 2014 byla dokončena akce 

výměny oken a zateplení budov školy, která již v roce 2014 přinášela prokazatelné 

úspory.  

V roce 2014 neprobíhaly žádné investiční akce, hrazené z prostředků organizace. 

 

V roce 2014 došlo v doplňkové činnosti ke zlepšení hospodářského výsledku oproti 

roku 2013 o 394 651,96 Kč. Hlavním faktorem zlepšení hospodářského výsledku byly 

úspory v nákladech a to zejména za spotřebu el. energie (úspora 136 tis. Kč oproti roku 

2013), plynu k vytápění (úspora 123 tis. Kč oproti roku 2013), páry k vytápění (úspora 

711 tis. Kč oproti roku 2013). Tyto úspory byly zapříčiněny především příznivými 

klimatickými podmínkami v zimě 2013/2014 a i koncem roku 2014, snížením ceny páry 

a také tím, že v srpnu 2014 byla dokončena akce výměny oken a zateplení budov školy. 

Negativní vliv na hospodářský výsledek v doplňkové činnosti měla tvorba opravných 
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položek na neuhrazené pohledávky z pronájmů z minulých let (2011,2012) v celkové 

výši za rok 2014 v hodnotě 222.915 Kč. Pohledávky nejsou promlčené a organizace je 

stále vymáhá, ale vyhlídky k vymožení nejsou příznivé. Největší pohledávky jsou za 

bývalým nájemcem rekreačního zařízení panem Janem Kakaščíkem IČ:63272768 ve 

výši 878 054 Kč (pohledávka se průběžně snižuje o 15 000 Kč měsíčně zápočtem – za 

služby hlídání objektu) a za společností JCT Engieering s.r.o. IČ:27298248 ve výši 

487 378 Kč. Na společnost bylo vyhlášeno insolvenční řízení, které stále probíhá. 

Organizace má své pohledávky přihlášeny do insolvenčního řízení u KS Ústí n.L., 

pobočka Liberec, ale zjištěný majetek dlužníka je malý, uspokojení věřitelů bude 

pravděpodobně jen částečné. 

 

Doplňková činnost je ve všech provozovaných činnostech zisková, její hospodářské 

výsledky se zlepšují a v roce 2014 nedošlo k žádným podstatným případům, že by 

nájemci nehradily své závazky ve lhůtách splatnosti. 

 

 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2014 

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek organizace k 31.12.2014 proběhla 

v termínu 15.12.2014 až 14.1.2015.  

Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění 

platných předpisů, v souladu s vnitřní směrnicí k inventarizaci a s příkazem ředitele 

organizace. 

Provedením inventarizace nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a 

účetním stavem majetku, závazků a pohledávek organizace. 

Stav majetku organizace k 31.12.2014 je uveden v následující tabulce: 

Rozdíl mezi stavem majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny a skutečným 

stavem u účtů 021 a 031 je způsoben tím, že majetek v hodnotách rozdílu byl přeceněn 

na reálnou hodnotu (jedná se o areál RZ Nový Dvůr, Hosty) a poté byl  převeden na 

účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji a účet 407 jiné oceňovací 

rozdíly. 

 

 Název 

majetku 

SÚ Inven

tura 

F/D 

Stav majetku 

předaného k 

hospodaření dle 

zřizovací listiny 

v Kč 

Skutečný stav 

v Kč  

Účetní stav v 

Kč 

Roz

díl v 

Kč 

1. Software 013 D  99 000,00 99 000,00 0,00 

2. Drobný 

dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

018 D  120 480,00 120 480,00 0,00 

3. Stavby 021 F 119 539 933,00 98 033 684,00  98 033 684,00 0,00 

4. Sam. hmotné 

movité věci a 

soubory 

022 F  8 399 410,00 8 399 410,00 0,00 
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movit.  věcí 

5. Drobný 

dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

028 F  12 773 395,53 12 773 395,53 0,00 

6. Pozemky 031 F 3 071 378,00 2 797 650,00 2 797 650,00 0,00 

7. Kulturní 

předměty 

032 F 13 768,00 13 768,00 13 768,00 0,00 

8. Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

určený k 

prodeji 

036 F  14 390 000,00 14 390 000,00 0,00 

 

 

 

 

 

2.4 Plnění nápravných opatření  

Nebyla uložena nápravná opatření. 

 

 

2.5 Přílohy 

Tabulka č. 1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2014 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2014 

Tabulka č. 3:   Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací  

                        – rok 2014 

Tabulka č. 4:   Peněžní fondy příspěvkové organizace 

Tabulka č. 5:   Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech  

                        k příslušným peněžním fondům 

Tabulka č. 6:   Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2014 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014 

Tabulka č. 8:   Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného      

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014 

      Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2014 – skutečnost 

Tabulka č.10:  Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2014 

 

 

      2.6 Doklady  

- Rozvaha k 31.12.2014 

- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 

- Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 

- Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014 

- Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2014 

- Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích P1-04 k 31.12.2014 
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- Protokol o kontrole č.j.:OŠMTS-13/14 

- Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole  

   č.j.: OŠMTS-13/14 

- Protokol o kontrole č.j.: ČŠIL-314/14-L 

- Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků při kontrole 

  č.j.: ČŠIL-314/14-L 

- Protokol o kontrole č.j.: ČŠIL-579/14-L 

- Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění nedostatku z protokolu  

  č.j.: ČŠIL-579/14-L 

 

 

 


