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1 Úvod 
Výroční zpráva o hospodaření Střední školy gastronomie a služeb (dále jen školy) za  rok 2018 je 

souhrnným materiálem, který byl zpracován dle závazné osnovy stanové zřizovatelem. Zdrojem vý-
roční zprávy jsou údaje ve statistických výkazech a účetnictví školy. 

Cílem předkládané Výroční zprávy o hospodaření je podat úplné informace za všechny oblasti čin-
ností školy.  

Členění zprávy odráží všechny podstatné oblasti hospodaření, které se pozitivně či negativně pro-
jevily v hospodaření školy. Zároveň poskytuje i základní kontrolu vynakládání rozpočtových prostřed-
ků a slouží tak zároveň ke zvýšení úrovně řídící a kontrolní činnosti. 

Financování činnosti školy je kombinací dotací ze státního rozpočtu (poskytovaných prostřednic-
tvím zřizovatele), dotací zřizovatele, příjmů z vlastní a doplňkové činnosti, grantů a prostředků z EU. 

1.1 Základní údaje o organizaci 

Název:   Střední škola gastronomie a služeb 
Sídlo:   541 01 Trutnov, Volanovská 243 
Odloučené pracoviště: 549 57 Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 
Zřizovací listina:  č. j.: KUKHK-39910/SM/2017   IČ: 06 668 224 
Právní forma:  příspěvková organizace 
Druh školy:    střední škola 
Činnost školy:  Střední škola gastronomie a služeb 
    Kapacita  730 žáků IZO: 000 529 681 
    Místo vzdělávání: Volanovská 243, 541 01 Trutnov 
       Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice n. M. 
    Domov mládeže 
    Kapacita DM:  120 lůžek IZO: 110 020 146 
    Místo poskytovaných služeb: 
       Úpická 160, Horní Předměstí, Trutnov 
       Střmenské podhradí 218 a 220, Teplice n. M. 
    Školní jídelna 
    Kapacita ŠJ:  540 jídel IZO: 110 020 138 
    Místo poskytovaných služeb: 
       Volanovská 243, Trutnov 
       Střmenské podhradí 218 a 220, Teplice n. M. 
Zřizovatel:  Královéhradecký kraj 
   Pivovarské náměstí 1245 
   500 03 Hradec Králové         IČ: 70 889 546 
 
Ředitelka školy: Ing. Petra Jansová, Meziměstí, Jetřichov 39 
Adresa pro dálkový přístup: 
   www.ssgas.cz 
E-mail:  skola@ssgas.cz, sekretariat@ssgas.cz 
 

http://www.ssgas.cz/
mailto:skola@ssgas.cz
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Školská rada 

František Škvrna zvolen za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků od 18. 9. 2018 

Ing. Renáta Vajsarová zvolena pedagogickými pracovníky od 18. 9. 2018 

Šimon Kraus zvolen za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků od 18. 9. 2018 

Pavel Šrůtek  zvolen pedagogickými pracovníky od 18. 9. 2018 

Milan Brandejs jmenován zřizovatelem od 1. 7. 2018 

Bc. Pavel Hečko jmenován zřizovatelem od 1. 7. 2018 

 

Datum účinnosti posl. rozhodnutí: 1. 7. 2018 

Datum vystavení posl. rozhodnutí:  15. 6. 2018 

Číslo jednací posl. rozhodnutí:  KUKHK-2175/SM/2018-13 

Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2018 

Datum zahájení činnosti: 1. 7. 2018 

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017 usnesením ZK/9/651/2017 schválilo sply-
nutí příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 
243 (IČ: 00 529 681) a Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují (IČ: 15 
046 249) dnem 1. 7. 2018 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky splynutím zanikajících příspěv-
kových organizací přešly na splynutím vznikající příspěvkovou organizaci Střední škola gastronomie a 
služeb, se sídlem Volanovská 243, 541 01 Trutnov.  

Tímto rozhodnutím se v rejstříku škol a školských zařízení zapsal domov mládeže (IZO 110 020 
146) s nejvyšším povoleným počtem 120 lůžek, jehož činnost s účinností od 1. 7. 2018 vykonává 
právnická osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb se zápisem míst poskytovaného vzdělá-
vání nebo školských služeb: Úpická 160, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov; Střmenské podhradí 218, 
549 57 Teplice nad Metují a Střmenské podhradí 220, 549 57 Teplice nad Metují; v rejstříku škol a 
školských zařízení se zapsala školní jídelna (IZO 110 020 138) s nejvyšším povoleným počtem 540 
stravovaných, jejíž činnost s účinností od 1. 7. 2018 vykonává právnická osoba s názvem Střední škola 
gastronomie a služeb se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Volanovská 
243, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov a Střmenské podhradí 220, 549 57 Teplice nad Metují. 

Na pracovišti Teplice nad Metují se vyučují výhradně gastronomické obory Hotelnictví, Gastrono-
mie a Kuchař-číšník. Na pracovišti Trutnov se kromě gastronomických oborů vyučují i perspektivní 
tříleté stavební obory (Truhlář, Tesař, Zedník a Instalatér) a tříletý obor Cukrář a Pekař, které jsou pro 
oblast Trutnovska nezbytné. 
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Obory vzdělání:       

1. 65-41-L/51 Denní/2 roky Gastronomie 

2. 65-51-H/01 denní/3 roky Kuchař-číšník 

3. 65-42-M/01 denní/4 roky Hotelnictví 

4. 29-53-H/01  denní/3 roky Pekař 

5. 29-54-H/01  denní/3 roky Cukrář 

6. 33-56-H/01  denní/3 roky Truhlář 

7. 36-64-H/01  denní/3 roky Tesař 

8. 36-52-H/01  denní/3 roky Instalatér 

9. 36-67-H/01  denní/3 roky Zedník 

10. 33-56-H/01  denní/3 roky Truhlář 

 

2 Hospodaření školy 
Hospodaření školy je členěno do dvou základních oblastí, a to do hlavní činnosti (vzdělávání žáků) 

a doplňkové činnosti, jejímž účelem je využití volné kapacity zařízení a tím krytí části nákladů organi-
zace. Cílem doplňkové činnosti je dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, který je zdrojem pro 
krytí případné ztráty hospodaření školy v hlavní činnosti a následně je zdrojem přídělů do fondů. Obě 
oblasti činností jsou vedeny účetně odděleně. Odděleně jsou tyto činnosti vyhodnocovány i v rámci 
účetních závěrek.  

Účtování je prováděno podvojným způsobem v hlavní i doplňkové činnosti. K jednotlivým synte-
tickým účtům je zřízena analytická evidence dle potřeb školy a požadavků výkaznictví. Pro důslednou 
a přehlednou evidenci hlavní činnosti je zavedeno členění dle středisek a požadavků zřizovatele. 

 Před uzavřením účetního období bylo provedeno časové rozlišení nákladů i výnosů tak, aby byla 
splněna podmínka zákona o účetnictví ve věci časové souvislosti účetních operací s obdobím. Zároveň 
byly zúčtovány dohadné položky u dodávek, k nimž do doby závěrky nebyly doručeny řádné účetní 
doklady od dodavatelů. 

Hospodaření školy v roce 2018 ovlivnilo rozhodnutí zřizovatele o splynutí škol k 1. 7. 2018. Pře-
dem nebylo možné odhadnout výši nákladů na provoz obou pracovišť. S ohledem na tuto skutečnost 
byla učiněna veškerá úsporná opatření ohledně čerpání prostředků na provoz. Dalším cílem bylo za-
jištění maximálních příjmů v oblasti vlastních výnosů.  
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2.1 Výnosy hlavní činnosti 

Přehled výnosů je uveden v tabulce č. 1.                                                         

Údaje jsou uvedeny v Kč 
 

Členění výnosů  

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 746 710,55 

2. Výnosy z prodeje služeb 842 163,20 

3. Výnosy z pronájmu 0,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 76 307,00 

5. Ostatní výnosy z činnosti 6 591,00 

6. Finanční výnosy 0,00 

 7. Výnosy z transferů 19 759 903,56 

VÝNOSY C E L K E M 21 431 675,31 

 

2.2 Náklady hlavní činnosti  

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Ve sledovaném období škola vynaložila na svůj provoz celkem 19 834 480,00 Kč. Tyto náklady byly 
kryty z transferů od zřizovatele, z vlastních zdrojů i doplňkové činnosti. Vzhledem k tomu, že škola 
vznikla k 1. 7. 2018, není možné analyzovat a porovnávat čerpání s minulým rokem.  

    Přehled vybraných položek nákladů v hlavní činnosti  

Ukazatel rok 2018 

Spotřeba materiálu 1 605 473,38 

Spotřeba energie 655 976,00 

Spotřeba jiných dodávek a zboží 13 592,21 

Služby 2 443 517,93 

  z toho: opravy a udržování 573 253,00 

  z toho: cestovné 11 732,00 

Mzdové náklady  10 421 467,00 

Zákonné a jiné sociální pojištění 3 318 042,96 
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Semináře, školení 19 189,00 

Ochranné pracovní pomůcky 4 480,16 

Příděl FKSP 191 597,37 

Ostatní náklady 154 114,22 

Daně a poplatky 9 850,00 

Odpisy, rezervy a opravné položky 960 611,98 

Finanční náklady 110,49 

 

2.3 Doplňková činnost 

Prostřednictvím doplňkové činnosti je efektivně využíváno technické vybavení školy v době, kdy 
neprobíhá výuka, nebo je vybavení pro výuku nepotřebné. Doplňková činnost má příznivý finanční 
dopad na hospodaření školy. Celkový zisk po zdanění z doplňkové činnosti v roce 2018 činil  
251 975,99  Kč. 

V rámci doplňkové činnosti má škola dle zřizovací listiny povoleno vykonávat tyto činnosti: 

 Hostinská činnost 
 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
 Pekařství, cukrářství 
 Truhlářství, podlahářství 
 Vodoinstalatérství, topenářství 
 Pokrývačství, tesařství 
 Zednictví 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• Ubytovací služby 
• Zprostředkování obchodu a služeb 
• Pronájem a půjčování věcí movitých 
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 

2.4 Tvorba hospodářského výsledku 

V hlavní činnosti škola hospodařila se ziskem 1 597 195,31 Kč. Kladný výsledek hospodaření byl 
ovlivněn vznikem organizace k 1. 7. 2018. Vzhledem k tomu, že předem nebylo možné odhadnout 
výši nákladů na provoz obou pracovišť do konce roku, byla přijata úsporná opatření. Kladný hospo-
dářský výsledek ovlivnily příjmy z produktivní práce žáků. Ve 4. čtvrtletí došlo ke značnému nárůstu 
příjmů z produktivní práce žáků u oborů Kuchař - číšník (provoz učňovské restaurace Junior), Cukrář a 
Pekař (prodej vánočního cukroví a vánočního pečiva), Tesař a Truhlář (zakázková výroba nábytku).   
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Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku (tabulka č. 3) 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů navrhujeme 
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 1 849 171,30 Kč následovně: 

• do fondu odměn 411 695,52 Kč  
• do rezervního fondu 1 437 475,78 Kč 

 

3 Finanční vypořádání účelových dotací 
Ve sledovaném období škola čerpala tyto účelové transfery ze státního rozpočtu: 

1. UZ 33 353 - přímé výdaje na vzdělávání    

Přiděleno Vyčerpáno Vráceno 

13 791 525,-- Kč 13 791 525,-- Kč 0 

Jedná se o prostředky na platy ve výši 9 510 785,-- Kč, ostatní osobní náklady ve výši 527 565,-- Kč, 
zákonné odvody, fond kulturních a sociálních potřeb a ONIV ve výši 3 753 175,-- Kč. 
 

2. UZ 33 049 – Podpora odborného vzdělávání 

Přiděleno Vyčerpáno Vráceno 

74 101,-- Kč 74 101,-- Kč 0 

Finanční prostředky určené na pokrytí zvýšených nákladů vyplývajících z potřeby  dělení tříd  
v odborných předmětech  a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách a třídách s nižším počtem 
žáků v tomto členění:  
 

Platy 54 486,-- Kč 

odvody 18 525,-- Kč 

FKSP 1 090,-- Kč 

Čerpání proběhlo dle stanovených podmínek v plné výši. 

4. UZ 33 063 – OPVV  Šablony pro SŠ   

Příděl od zřizovatele Čerpáno Nedočerpaná dotace, převedeno do RF 

624  061,40 36 750,00 587 311,40 

Převod prostředků ze zaniklé organizace (na rezervním fondu)   23 352,89 

 K 31. 12. 2018 bylo vyčerpáno 36 750,00 Kč. Tato částka byla převedena do rezervního fondu. 
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3.1 Další účelové prostředky 

o finanční prostředky na pokrytí odpisů hlavní činnosti 

Přiděleno (limit) Vyčerpáno Vráceno 

466 519,00 466 519,00 0 

 

 

o finanční podpora žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 
s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních za rok 2018:  

Přiděleno Vyčerpáno Vráceno 

75 650,00 51 700,00 23 950,00 

Finanční prostředky byly nedočerpány z těchto důvodů: 

- snížené známky z chování  
- neomluvená absence a kázeňské přestupky   

 

4 Finanční fondy a jejich krytí 
Organizace má vytvořeny základní peněžní fondy: 

  Fond investic 
  Fond kulturních a sociálních potřeb – FKSP 
  Rezervní fond 
  Fond odměn 

 

4.1 Fond odměn 

Účet 411 XX 

Stav fondu k 1. 7. 2018 248,00 Kč 

Čerpáno                                                                  0,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018                                                                0,00  Kč 
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4.2 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Účet 413 XX 

Stav fondu k 1. 7. 2018 206 805,37 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018 206 805,37 Kč 

Rezervní fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu.  

 

4.3 Rezervní fond z ostatních titulů 

Účet 414 XX 

Stav fondu k 1. 7. 2018 41 552, 89  Kč 

Nespotřebovaná dotace OP VVV (Šablony) 587 311,40 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018 628 864,29 

Nespotřebované část dotace ve výši 587 311,40 byla převedena na rezervní fond k následnému 
čerpání v roce 2019.  

Rezervní fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu.  

 

4.4 Fond kulturních a sociálních potřeb  

Tvorba fondu v roce 2018 byla tvořena základním přídělem, který činil 2% ročního objemu zúčto-
vaného na platy zaměstnanců ve výši 191 597,37 Kč. 

Čerpání proběhlo v souladu se „Zásadami o používání prostředků FKSP“. Ve sledovaném období 
byl z FKSP hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců (Kč 50 456,00) a příspěvek na penzijní připo-
jištění zaměstnanců (Kč 18 000,00) 

Účet 412 XX – Fond FKSP (účetní stav) 

Stav fondu k 1. 7. 2018 92 237,95 Kč 

Příděl za rok 2018                                                   191 597,37 Kč  

Čerpání fondu 68 456,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018 215 379,32 Kč 

Finanční prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Hospodaření s FKSP pro-
běhlo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění. 
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4.5 Investiční fond (tabulka č. 8, tabulka č. 9) 

Tvorba investičního fondu včetně čerpání je uvedena v tabulkách č. 8 a 9. 

Zdroje fondu 1 180 379,04 Kč 

Pořízení dlouhodobého majetku: šoker       74 165,-- Kč 

Odvod do rozpočtu zřizovatele     466 519,-- Kč 

Stav fondu investic k 31. 12. 2018      639 695,04 Kč 

 

5 Počty zaměstnanců, odměňování zaměstnanců (tabulka č. 10) 
Škola k 31. 12. 2018 zaměstnávala v hlavní činnosti v průměrném přepočteném stavu celkem 
25,3749 pracovníků. Průměrný přepočtený počet pracovníků je uveden v přepočtu na celý ka-
lendářní rok.  Vzhledem k tomu, že škola vznikla v průběhu roku, došlo ke zkreslení údaje o prů-
měrném počtu pracovníků.  
 
Počet pracovníků v evidenčním počtu k 31. 12. 2018 

                                                                        Počet pracovníků ve fyzických os.          Přepočtený počet pracovníků 

Učitelé 26 20,14 

Vychovatelé 3 2,5 

Učitelé odborného výcviku 12 11,5 

THP 6 4,6 

Provozní pracovníci 6 4,75 

Obchodně provozní pracovníci 3 3 

 
Průměrný roční plat dle jednotlivých kategorií pracovníků   údaje jsou uvedeny v Kč 

Učitelé 462 149,00 

Vychovatelé 335 686,00 

Učitelé odborného výcviku 355 708,00 

THP 382 687,00 

Provozní pracovníci 281 372,00 
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Obchodně provozní pracovníci 252 505,00 

Průměrný přepočtený počet pracovníků činil 25,043. Stanovený limit pracovníků ve výši 25,959 
byl dodržen. 

 

6 Stav pohledávek a závazků 
Všechny účty pohledávek a závazků podléhaly dokladové inventarizaci k 31. 12. 2018, kterou ne-
byly shledány žádné rozdíly skutečných stavů oproti stavům účetním. 
 

6.1 Pohledávky 

Krátkodobé pohledávky    

                                                                                                                                         Údaje jsou uvedeny v Kč 

311 – Odběratelé 42 133,00 

314 – Poskytnuté provozní zálohy 455 125,85 

315 – Jiné pohledávky z hl. činnosti 120 006,00 

335 – Pohledávky za zaměstnanci 5 756,40 

381 – Náklady příštích období 102 925,67 

377 – Jiné pohledávky 6 460,00 

 

6.2 Závazky 
                                                                                                                                         Údaje jsou uvedeny v Kč 

321 – Dodavatelé 405 398,91 

324 – Přijaté zálohy 327 503,00 

331 – Závazky vůči zaměstnancům 35 090,00 

336 – Sociální zabezpečení 534 045,00 

337 – Zdravotní pojištění 230 675,00 

342 – Ostatní přímé daně 213 168,00 

349 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 23 950,00 

378 – Ostatní závazky 1 422 406,48 

381 – Náklady příštích období 102 925,67 
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7 Autoprovoz 
Všechna vozidla jsou využívána pro hlavní činnost školy, tj. zajištění plynulého chodu školy, zejmé-

na v oblasti zásobování školy, v oblasti praktického vyučování žáků – zajištění logistiky, zajištění kon-
trolní a hospitační činnosti školy, zajištění organizačních mimoškolních akcí bezprostředně související 
se vzdělávací činností.  

Škola provozuje tato vozidla: 

1. Škoda Fabia Combi (SPZ 2H0 3581) – používána vedoucím učitelem stavebních učebních bo-
rů ke kontrole smluvních pracovišť a hospitační činnosti. Vozidlo registrováno v roce 2003. 

2. Škoda Fabia (SPZ 2H1 0274) – používána pracovníky školy k zajištění logistiky mezi odlouče-
ným pracovištěm Teplice nad Metují a Trutnov. Vozidlo registrováno v roce 2003. 

3. Škoda Fabia  (SPZ 4H6 1061) - používána učiteli odborného výcviku (uč. obor Zedník) k pře-
pravě žáků na smluvené akce v rámci odborného výcviku. Vozidlo registrováno v roce 2000. 

4. Fiat Fiorino - automobil s chladícím zařízením (SPZ 6H9 3203) – používán k rozvozu cukrář-
ských a pekařských výrobků zákazníkům. Vozidlo registrováno v roce 2017.  

5. Opel Vivaro  (SPZ 6H2 9532) -  užíván k zajišťování produktivní práce žáků oboru Tesař, Truh-
lář k zabezpečení pedagogického dohledu na odloučených pracovištích (praxe ve výrobních 
závodech apod.) a k zajišťování zakázek.  Vozidlo registrováno v roce 2015.  

6. Citroen JUMPY (SPZ 6H3 2243) – užíván k zajištění běžného provozu (banky, jednán s úřady, 
drobné nákupy) a k zajištění cateringových akcí v rámci doplňkové činnosti v  odloučeném 
pracovišti Teplice nad Metují. Vozidlo registrováno v roce 2017. 

7. Peugeot (SPZ 6H9 8815) – užíván učiteli stavebních uč. oborů k dopravě rozměrných materiá-
lů a stavebního nářadí na pracoviště odborného výcviku. Vozidlo registrováno v roce 2018. 

 

Roční spotřeba PHM, počet ujetých kilometrů, opravy        
 

 
Benzin Nafta  LPG  

 

počet 
km 

spotřeba 
v litrech 

Průměrná 
spotřeba 
v l/ na 
100 km počet km 

spotřeba v 
litrech 

Průměrná 
spotřeba 
v l/ na 
100 km 

počet 
km 

spotřeba v 
litrech 

Průměrná 
spotřeba 
v l/ na 
100 km 

Škoda Fabia 
COMBI 1201 113,84 

 
9,5   

 
523 63,56 

 
12,15 

Škoda Fabia 
(SPZ 2H1 0274) 4008 277,22 

 
6,9   

 
  

 

Škoda Fabia 
(SPZ 4H6 1061) 1283 120,67 

 
9,4   

 
  

 

Fiat Fiorino    3580 209,09 5,84    
Peugeot Boxer    667 72,77 10,91    
Opel Vivaro    2557 261,35 10,22    
Citroen Jumpy    4852 291,52 6,00    
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 Náklady na údržbu v Kč 
Škoda Fabia COMBI 2321,99 
Škoda Fabia (SPZ 2H1 0274) 15917,55 

Škoda Fabia (SPZ 4H6 1061) 0,00 
Fiat Fiorino 0,00 
Peugeot Boxer 18658,00 
Opel Vivaro 4647,01 
Citroen Jumpy 8610,00 

 

Analýzou průměrné spotřeby bylo zjištěno, že u automobilu Škoda Fabia COMBI nebyl dostatečně 
využíván jako zdroj PHM levnější LPG, ale benzín. Z tohoto důvodu byl provoz velmi nehospodárný, 
 a proto ředitelka školy přijala nápravná opatření. Automobil Škoda Fabia (SPZ 4H6 1061) je z hlediska 
hospodárnosti provozu a fyzického opotřebení již nevyhovující, z tohoto důvodu bude organizace 
usilovat o jeho výměnu. 

 

8 Závěr 
Organizace dodržuje závazné ukazatele rozpočtu. Její platební schopnost je plynulá. Z hlediska 

hospodaření dosáhla příznivých výsledků (kladný výsledek hospodaření) především v důsledku pro-
duktivní práce žáků a provozování doplňkové činnosti. Kladný výsledek hospodaření byl ovlivněn 
vznikem organizace k 1. 7. 2018. Vzhledem k tomu, že předem nebylo možné odhadnout výši nákladů 
na provoz obou pracovišť, byla do konce roku přijata úsporná opatření, a proto od 1. 7. 2018 nereali-
zovala organizace žádné větší investiční akce. Byly zajištěny pouze pro provoz nezbytné opravy a udr-
žování. V závěru roku byly zřizovatelem prodány budovy v Mladých Bukách. Kladný výsledek hospo-
daření bude rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu. V dalších letech budou prostředky RF 
použity na rozvoj organizace, zejména: 

- Výměna světelných zdrojů v budově školy v Teplicích; 
- Oprava hlavního vchodu v Teplicích; 
- Nákup olepovačky hran a horkovzdušné pece (učební obory v Trutnově) 
- Oprava schodiště v budově na Pražské; 
- Docházkový systém v Trutnově, atd. 

Za prioritu při hledání finančních prostředků považuje organizace i nadále provozování doplňkové 
činnosti a využití různých dotačních titulů. 

 

 

V Trutnově dne 19. 2. 2019 

 

Zpracoval:  Ing. Gabriela Paděrová 

Schválil:  Ing. Petra Jansová, ředitelka školy 
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Přílohy 

č. 1  Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 

č. 2 Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 

č. 3 Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok 2018 

č. 4 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí 

č. 5 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 

č. 5a Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2018 

č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP 

č. 7 Finanční fondy organizace a jejich krytí 

č. 8 Tvorba a čerpání fondu investic v roce 2018 

č. 9 Skutečné použití fondu investic v roce 2018 

č. 10 Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF 

č. 11 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2018 

č. 12 Inventarizační zpráva za rok 2018 

č. 13 Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2018 
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