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Zpráva o činnosti organizace 
 

 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 9. 2014. 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

Název organizace:  Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:    Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

 

telefon:    377 520 253, 377 822 313 

fax:          377 532 431, 377 444 869 

e-mail:      dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

IZO:     610100530 

IČ:        69457930     

 

Právní forma:   příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj 

Právní forma:   Kraj, IČ 70890366 

Adresa:    Škroupova 18, 306 13  Plzeň 

 

 

Součásti školy :  

 

Název školy IZO součásti Kapacita 
Střední  škola  110100549 2080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1850 

 

 

Místa poskytovaného vzdělání:    

 
    Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

    Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 
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Vzdělávací  programy školy:  
 
 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a opravy vozidel 

2. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením: 

- letecká doprava 

- silniční doprava 

- logistika  (3.- 4.  ročník) 

- logistika a zasilatelství (1.- 2. ročník) 

- dopravní služby v EU 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

4.       39-41-L/01 Autotronik 

 

 

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. – 3. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1. 23-61-H/01 Autolakýrník 

2. 23-68-H/01        Mechanik opravář motorových vozidel 

3. 33-59-H/01 Čalouník (3. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (1., 3. ročník) 

5. 23-55-H/02 Karosář (1., 3. ročník) 

 

Nástavbový obor vzdělávání zakončený  maturitní zkouškou  (1. – 2. ročník) 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1.       64-41-L/51      Podnikání (denní nástavbové studium) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled tříd: 

 
Třídy: PLD1, PLG1,  PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, PLD4,  PLG4, PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle  ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného         

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností    

od 1. 9. 2008 

 

 

Třídy:  DP1, MD2, DP3, DP4A, DP4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného          

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností   

od 1. 9. 2007 

 
 

Třídy:  MEK1, MPP1, MD2, MPP2, MEK3, MPP3, MEK4, MPP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností                

od 1. 9. 2007 

 

Třídy: AT1, AT2, AT3A, AT3B, AT4A, AT4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 (1. 9. 2011) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 8. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

Třídy: A1A, A1B, A2A, AL2, A3A, A3B, A3C 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného na 

základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

Třídy: KLZ1, KL3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

KAROSÁŘ 23–55–H/02  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

 



 

 

Třídy: CLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33–59–H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Čalouník, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: KLZ1, AL2, CLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: KLZ1, C LZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37–52–H/01  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Železničář vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: N1, N2 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

PODNIKÁNÍ (denní nástavbové studium) 64–41–L/51  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2010 podle ŠVP Podnikání vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 6. 5. 2009 pod č.j. 9325/2009-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled všech oborů vzdělání 

 

Název oboru Číslo oboru 
Schválená 

kapacita 

Vyučován ve  školním roce 

2014/2015 2015/2016 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 121 98 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 324 313 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 187 168 

Autotronik 39–41–L/01 312 155 132 

Karosář 23–55–H/02 102 27 29 

Autolakýrník 23–61–H/01 45  53 53 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23–68–H/01 180  194 204 

Čalouník 33–59–H/01 45  12 0 

Železničář 37–52–H/01 90  20 8 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 68 58 82 

Celkem  
 

 
1850 1151 1087 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2015 

1. Výroba, obchod a služby (neuvedené v přílohách 1. – 3. ŽZ)  

    - Ubytovací služby ano 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,  

       včetně lektorské činnosti 
ano 

2. Hostinská činnost ano 

3. Provozování autoškoly ano 

4. Oprava silničních vozidel ano 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ano 

6. Zámečnictví, nástrojářství ano 

 

Údaje o zaměstnancích 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

199/189 132/121 

    

 



 

Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2015 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2015/2016 

Počet žáků 1089 1087 

Počet tříd 43 41 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015 – 1. pololetí školního roku  
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1118 29 577 357 72 83 0 34 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015 – 2. pololetí školního roku  
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1088 31 879 177 0 1 0 30 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2014/2015 

– 1. pololetí školního roku  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1118 39 14 3008 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2014/2015 

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1088 49 21 2954 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2014/2015 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            207 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
26 

Celkem 233 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou  ve školním roce 2014/2015 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 93 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
14 

Celkem 107 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2015/2016) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

                       Diagnostika a opravy vozidel                      
28 28 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     113 90 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                53 53 

39-41-L/01    Autotronik  39 35 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
101 74 

23-55-H/02    Karosář 35 25 

23-61-H/01    Autolakýrník 21 21 

37-52- H/01   Železničář  9 9 

64-41-L/51     Podnikání 63 63 

Celkem 462 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání Počet absolventů ve školním roce 2015 

0 0 

 

 

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2015 
 

Kontrola podmínek a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky  
 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která se 

vztahují k podmínkám a průběhu ústních maturitních zkoušek maturitní zkoušky, vykonaných 

v jarním zkušebním období roku 2015 na Karlovarské 99 u oboru vzdělání                                        

41-45-M/01 Mechanizace a služby (Ekologie) zaměřená na: 

 

1. zajištění podmínek pro řádný průběh ústní formy maturitní zkoušky před zkušební    

    maturitní komisí podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona, 

2. jmenování členů zkušebních maturitní komise podle ustanovení § 80 odst. 5         

    písm. c) školského zákona, 

3. splnění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky podle ustanovení § 80a odst. 1 a  

    § 74 odst. 7, odst. 9 písm. a), b), d) a odst. 10 školského zákona, 

4. činnost předsedkyně zkušební maturitní komise podle ustanovení § 80a odst. 2 školského  

    zákona. 

 

Kontrolní zjištění:  

1.  

Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh ústní formy maturitní zkoušky                       

před zkušební maturitní komisí podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského     

zákona. 

 

Kontrolou jmenování členů zkušební maturitní komise a organizačního zajištění ústních 

zkoušek maturitní zkoušky oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby, zaměření 

Ekologie před zkušební maturitní komisí bylo doloženo, že ředitel zajistil podmínky             

pro řádný průběh ústních maturitních zkoušek maturitní zkoušky před zkušební maturitní    

komisí ve škole. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení 

právního     předpisu. 

 

2.  

Kontrola jmenování členů zkušebních maturitní komise podle ustanovení § 80                            

odst. 5 písm. c) školského zákona. 

 

Ředitel školy jmenoval pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období roku     

2015 členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy. V kontrolované oblasti 

nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního     předpisu. 
 

 

 

 



 

3.  

Kontrola splnění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky podle ustanovení                           

§ 80a odst. 1 a § 74 odst. 7, odst. 9 písm. a), b), d) a odst. 10 školského zákona. 

 

Kontrolou dokumentace, organizačního zajištění a průběhu maturitní zkoušky oboru                         

41-45-M/01 Mechanizace a služby (Ekologie) dne 28. května 2015 bylo doloženo, že dílčí     

zkoušky společné části konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se     

konaly před zkušební maturitní komisí. 

 

Komise pro třídu MEK4 oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby (Ekologie) byla 

jmenována ředitelem školy dne 20. března  2015 a její předsedkyně Krajským úřadem 

Plzeňského kraje dne 24. února 2015. Členy zkušební maturitní komise byli v případech 

dílčích zkoušek společné části také hodnotitelé dílčích zkoušek konaných ústních formou                     

(tj. zkoušející a přísedící).  

 

V průběhu maturitní zkoušky konané dne 28. května 2015 postupovala předsedkyně v souladu 

s ustanovením § 74 odst. 9 školského zákona. Rozhodování zkušební maturitní komise                       

o klasifikaci probíhalo v souladu s ustanovením § 74 odst. 10 školského zákona. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního 

předpisu. 

 

4.  

Kontrola činnosti předsedkyně zkušební maturitní komise podle ustanovení § 80a               

odst. 2 školského zákona. 

 

Kontrolou činnosti zkušební maturitní komise, průběhu a klasifikace zkoušek a kontrolou 

oznámení hodnocení jednotlivých zkoušek žákům bylo doloženo, že předsedkyně zkušební 

maturitní komise zabezpečila řádný průběh části maturitní zkoušky konané                                      

před zkušební maturitní komisí ve škole dne 28. května 2015. V kontrolované oblasti nebylo 

zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

Čerpáno z Protokolu o kontrole Čj. ČSIP-552/15-P z 1. června 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

Rok 2015 

 

Počet podaných žádostí o informace 

celkem 
0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Počet vydaných rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti 
0 

Počet podaných odvolání proti 

rozhodnutí 
0 

Výdaje vynaložené v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona 

106/1999 Sb., a to včetně nákladů   

na zaměstnance školy a nákladů               

na právní zastoupení 

0 

Výčet poskytnutých výhradních 

licencí a odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradních licencí 

OPERAČNÍ SYSTÉMY 

Windows XP - operační systém  

Windows 7 - operační systém  

Windows Vista - operační systém 

Windows 8 - operační systém  

Windows 8.1 - operační systém  

Windows 10 – operační systém (2015) 

Windows Server 2008 - serverový operační systém DM 

Karlovarská 

Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Křimice + škola Karlovarská (2015) 

 

KANCELÁŘSKÝ SW 
MS Office 2000 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2003 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2007 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík Office 

(2015) 



ANTIVIROVÝ SW 
AVG  - Antivirový program  

 

VÝUKOVÝ SW 
ATF -All ten fingers - výukový program pro psaní všemi 

deseti 

Smart Notebook Software - software pro interaktivní 

tabule a tvorbu interaktivních výukových materiálů  

Zoner Callisto 5 - výukový program pro vektorovou 

grafiku 

Zoner Photostudio - výukový program pro rastrovou 

grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW  

Autodesk Inventor 2015 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém                     

pro 2D modelování a kreslení  

ProgeCAD - CAD systém pro 2D modelování a kreslení  

Eric - výkový program pro obor logistika  

Corel Graphic Suite 8 - balík pro výuku vektorové 

grafiky 

Anglický a Německý překladový slovník Lingea -                           

pro jazykáře 

WinFire Office - program pro výuku oboru požární 

prevence 

Route 66 - mapy a navigace 

MapFactor Navigator Evropa - mapy a navigace 
PC Control Zlatá - program pro podporu výuky v PC učebnách  
Autodata – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(technická data vozidel)  

Vivid – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(vyhledávání závad) 

Es tronic – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(opravy) 

CarSys - výuka ve fiktivním autoservisu  

Fyzika – SW pro výuku fyziky multimediálně 

Money S3 – výuka ekonomiky  

Peníze kolem nás - Výuka ekonomiky multimediálně  

Dynamická geometrie - Výuka matematiky 

multimediálně 

Matik 6-9 - Výuka matematiky multimediálně  

Matematika - přijímací zkoušky na SŠ Výuka 

matematiky multimediálně 

 

 

 

 

 

 



AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW                                    

PRO ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW pro školy 

JUMP - účetnictví pro EKO úsek školy 

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

Portlink - komunikace s ČSSZ - elektronické posílání 

údajů - MZDOVÁ ÚČTARNA 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

AbraG2 - program pro agendu odborové organizace 

školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony CZ – multilicence (2015) 

Legislativa školy - zákony týkající se školství - vedení 

školy 

Účetní poradce - pro EKO úsek 

Zákon 4.0 - pro EKO úsek 

SAFEQ - software pro inteligentní centralizovaný tisk, 

kopírování a skenování 

Acronis True Image 2014 (klonování a zálohování disků 

– správa sítě) 

Symantec Ghost (hromadná správa a klonování PC 

v učebnách) 

AuditPro - program pro elektronickou evidenci licencí 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci WiFi sítě školy 

AdmWin Autoservis (2015) – Křimice, SW pro zakázky  

Počet stížností podaných podle §16a 0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Důvod podání stížnosti podaných 

podle §16a 
0 

Popis stížnosti podané podle §16a  0 

Vyřízení stížnosti 0 

Další informace vztahující se 

k uplatňování zákona 106/1999 Sb. 
0 

 

 

 



 

Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena 
 
 

Rok 2015 byl pro zaměstnance školy náročný z pohledu plnění úkolů týkajících se dokončení 

a též zahájení několika projektů, které jsou finančně podporovány z fondů Evropské unie.                   

Ve fázi udržitelnosti jsme plnili například projekt „Umět řídit svůj život“ (šablony) 

s finančním nákladem 3,93 miliónů Kč, dále projekt „Praxe hrou“ s nákladem 3,68 miliónů 

Kč a též projekt „Odborností k profesnímu úspěchu“ s nákladem 6,6 miliónů Kč. Koncem 

roku byl úspěšně realizován projekt „Nebojte se řemesla“ zaměřený na zkvalitnění 

jazykového vzdělávání s finanční dotací 3,67 miliónů. Kč. 

 

V roce 2015 jsme úspěšně realizovali výměnu oken v areálu Karlovarská 99 za téměř                            

3 milióny Kč. Bohužel nám značné finanční náklady vyčerpalo odstraňování škod po zatopení 

domova mládeže ve Skrétově ulici v době hlavních prázdnin, ke kterému došlo po prasknutí 

přívodové hadičky k nádržce na WC.  

 

Hospodaření v roce 2015 jsme ukončili s kladným hospodářským výsledkem, mzdové 

prostředky jsme zcela vyčerpali. Ke kladnému hospodářskému výsledku nám přispěly příjmy 

z doplňkové hospodářské činnosti. 

 

Žáci školy úspěšně reprezentovali školu jak v technických, přírodovědných a společenských, 

tak i ve sportovních soutěžích.  Velmi si ceníme úspěchu našeho žáka Václava Valečky, který 

získal 2. místo v celostátní soutěži „Auotoopravář roku“ v kategorii Auototronik. Potěšilo nás 

získání ocenění „Zelená škola Plzeňského kraje“ získaného na základě vykázané činnosti 

v oblasti EVVO s finanční odměnou 3 000 Kč. 

 

Velkou radost nám připravili zaměstnanci naší kuchyně pod vedením pana Miloslava 

Martínka, kteří v celostátní soutěži o přípravu nezdravějšího a nejlepšího oběda ve školní 

jídelně v roce 2015 obsadili z 89 zúčastněných krásné 3. místo, navíc připravili nejlepší 

moučník. 

 

V závěru hodnocení mohu jednoznačně konstatovat, že škola splnila poslání, pro které je 

zřízena, a zaujímá přední místo v nabídce kvalitního středního vzdělávání v Plzeňském kraji. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

Datum zpracování zprávy:             15. února 2016 

Datum projednání v Radě školy:      16. února 2016 

 

 



 

Zpráva o hospodaření  

 
a) příjmy za rok 2015 (v tis. Kč): 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 72063  72063  

dotace na provozní výdaje   22205  22205  

dotace na projekty financované z EU  1700  1700  

příjmy z pronájmu majetku  1109  1109  

ostatní příjmy 13571  13571  

příjmy z doplňkové činnosti  5722  5722  

příjmy z fondů 131   131  

 

b) výdaje za rok 2015(v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 3110   3110  

Neinvestiční 111134 5123 116257 

z toho:    

- přímé náklady 72063 2702 74765 

     na platy vč. UZ 

33034,33049,33051,33052 

51768  1473 53241 

     ostatní osobní náklady 693  603 1296 

     zákonné odvody + FKSP 18355 610 18965 

     náklady na náhrady za nemoc 219 11 230 

     náklady na učební pomůcky a učebnice 20  20 

     přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. 

zaměst.) 

1008 5 1013 

 - provozní náklady 39071 2421 41492 

     energie (plyn, teplo,el. energie,vodné) 9217 1316 10533 

     opravy a údržba nemovitého majetku 6530 7 6537 

     odpisy majetku 4392 6 4398 

     ostatní náklady    16742 1092 17834 

     náklady na projekty financované z EU 2190  2190 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2015 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním -351.430,63 598.786,47 247.355,84 

Daň z příjmů -3.226.99          0,00 -3.226,99 

HV po zdanění -354.657,62 598.786,47 244.128,85 

 

 

 

 



 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0,00 244.128,85 244.128,85 

 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2015 v tis. Kč): 
 

 

Fond 

odměn 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FO 

Fond 

investiční 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FI 

Fond 

rezervní 

ú.413+ú.414 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu 

FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 
C.II. ř.1  C.II.  ř. 5  C.II. ř.-3+ř.4  

 381,16 381,16 8.786,52 8.786,52 3.587,60 3.587,60 
 

 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

Stav finančních 

prostředků   
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  
Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  
 

1 2 sl.1 – sl.2 

105,02 90,12 -14,90 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2015 (v  Kč): 
 

Celkem 

Z toho   

do lhůty 

splatnosti 

Z toho  

 po lhůtě 

splatnosti 

Z toho 

s 

upomínkou 

Z toho 

zažalované 
Z toho 

odsouzené 

Z toho 

nevymahatelné 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

B.II. ř.1 

             

562.008,46 351.186,98 16.845,- 0,00 0,00 193.976,50 0,00 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2015 (v Kč): 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 189,83 181,91 7,92 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 

programů 

(UZ 33049, UZ 33052, UZ 33061) 

51,767.605,00 51,767.605,00 0,00 

mzdové prostředky – OON  693.000,00 693.000,00 0,00 

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   

(UZ 33049, UZ 33052, UZ 33060, UZ 33061) 
19,602.759,00 19,602.759,00 0,00 

 



 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2015 (v Kč): 
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč 

Vedoucích pracovníků 3  3.590,00 

v oblasti cizích jazyků 5  3.630,00 

k prohloubení odbornosti 50 86.905,00 

Celkem 58 94.125,00 

 

ch)  dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2015 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 69,086.000  69,086.000  0,00 

UZ 33049 na podporu odbor. vzdělávání  474.212 474.212 0,00 

UZ 33052 zvýšení platů pracovníků Rgš   2,087.308 2,087.308 0,00 

UZ 33060 podpora zabezpečení škol 68.645 68.645 0,00 

UZ 33061 zvýšení odměň. pracovníků 

Rgš r. 15  
347.199 347.199 0,00 

Celkem  72,063.364 72,063.364 0,00 

 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2015 7,669.472,24           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           4,917.551,00     

 Invest. transfér ROP II              3,109.651,60 

 Zdroje celkem       15,696.674,84     

2. Čerpání      

416.02  nákup DHM  3,100.454,10  

416.03 opravy budov                                      19.369,70     

416.04 TH budov  672.807,52     

416.05  vybavení pro jazyk.učebny – projekt ROP II 3,109.651,60 

416.05 odvod nevyčerp. dotace projektu Praxe hrou 5.330,00 

 Čerpání celkem    6,907.612,92     

3. Zůstatek k 31. 12. 2015  8,789.061,92        

         Zdroje krytí účtu 416  

 
Stav finančních prostředků na ú. 241.26 8,789.061,92 

 
 

V roce 2015 bylo celkem vyčerpáno  6,907.612,92 Kč investičních prostředků z toho činil odvod 

zřizovateli z nevyčerpaného investičního transferu – projekt Praxe hrou 5.330 Kč.                            

Na zrealizované investiční akce tj. technické zhodnocení budov, opravy budov a pořízení 

investičního majetku bylo vynaloženo 6,902.282,92 Kč. 
 

Z  vlastních zdrojů investičního fondu byly použity investiční prostředky ve výši 3,792.631,32 Kč 

na rekonstrukci počítačových sítí vč. serverů v objektech na Karlovarské, Křimicích i na DM 

Skrétova. V rámci investičního transferu - projekt ROPII byla čerpána částka 3,109.651,60 Kč                   

na nákup vybavení jazykových učeben AJ a NJ včetně výukového software.   


