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1. Charakteristika školy 
 
  

Adresa :  Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, 
 Příspěvková organizace   
 IČ: 00601675 
 
Právní forma:  příspěvková organizace Moravskoslezského kraje  
 
Hlavní činnost: výchovně vzdělávací – střední všeobecně vzdělávací škola 
 
Ředitel školy: Mgr. Milan Bortel 
 
Statutární  
zástupkyně ředitele: RNDr. Jitka Hanzelková 
 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Maiwaelderová 
 
 Naše škola má ve školním roce 2006/2007 21 tříd čtyřletého studia oboru 79-41-
K/401 Gymnázium všeobecné s celkem 615 studenty a 2 třídy šestiletého studia oboru 
79-41-K/601 Gymnázium všeobecné s celkem 60 studenty a 1 třídu studia 78-42-
M/003 Pedagogické lyceum s celkem 29 studenty. 
Celková kapacita školy je stanovena v síti na 870 studentů.  
 
 

2. Závazné ukazatele 
 
Ukazatel celkového počtu zaměstnanců byl oproti roku 2005 vyšší především 

v oblasti pedagogické práce v souvislosti se zvýšením výkonů, které bylo spojeno 
s otevřením nové třídy pedagogického lycea zřízením funkce školního psychologa 
v celkové výši 67,23. Celkové čerpání bylo 66,82. Nižší čerpání bylo také ovlivněno 
tím, že nárůst počtu hodin v učebních plánech gymnázií o 2 vyučovací hodiny byl 
řešen přespočetnými hodinami, nikoli novým úvazkem. Oproti roku 2005 se zvýšil 
počet zaměstnanců o 7,04%, především mezi pedagogickými zaměstnanci, kde 
relativní zvýšení představovalo 5,67%. 

 
Celkový ukazatel prostředků na platy a OPPP ve výši 17.943 tis. Kč resp. 54 

tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. 
 
Ukazatel ostatních neinvestičních výdajů a zákonných odvodů v celkové výši 

7.072 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Významně se zvýšilo čerpání prostředků na nákup 
učebnic a UP, zvláště čerpáním dotace na projekty SIPVZ v přírodovědných 
předmětech a estetické výchově. 

 
Provozní náklady ve výši 2.626 tis. Kč byly zcela vyčerpány.  
 
Doplňkovou činnost organizace neprovozovala, ale v souvislosti s rozvojem 

činnosti komunitního vzdělávacího centra očekáváme významný nárůst aktivit. 
 
 



3. Dotace 
 
Dotace, které škola získala, tvořily prostředky:   
- Mimořádná investiční dotace z rozpočtu KÚ 485 996,- Kč byla využita na 

akci „Modernizace regulačních ventilů na topných tělesech v budovách škol“ 
- Z rozpočtu MSK byly na provozní náklady čerpány: 

• účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM – 400 tis. Kč 
• účelové prostředky na opravu opěrné zdi a statický  průzkum – 30 tis. 

Kč 
• účelové prostředky na energie – 259 tis. Kč 
• účelové prostředky na akci „Oprava střechy a knihovny“ – 399 887,- 

Kč 
• účelové prostředky v rámci environmentálního vzdělávání na projekt  

  „co máme rádi neničíme“ budou čerpány v roce 2007 – 143 600,- Kč 
- Účelové prostředky na SIPVZ – projekty přírodních věd a estetické výchovy 

– 576 700,- Kč 
- Účelové prostředky na SIPVZ – 437 600,- Kč byly čerpány na nákup PC pro 

výuku IVT, nevyčerpaná částka 26 353,50 byla vrácena. 
- Z grantových prostředků MSK bylo v roce 2005 získáno 50tis. Kč v oblasti 

prevence a volného času na dvouletý projekt – prostředky byly v roce 2006 
vyčerpány. 

- Z grantových prostředků MěÚ  Nový Jičín byla získána dotace ve výši 40 tis. 
Kč, která byla vyčerpána v souladu s projektem na volnočasové aktivity žáků 
školy – 5 tis. Kč na basketbalový projekt „ Kdo si hraje nezlobí“ a 35  tis.  Kč 
na realizaci výměnného hudebního pobytu na gymnáziu ve  Freissingu 
(SRN). 

 
Dodatečně získané prostředky - finanční dar společnosti CLEUS s.r.o. ve výši 
978 743,-Kč. Částka 100 000,- Kč byla čerpána na nákup učebních pomůcek a 
školního vybavení  pro tělesnou výchovu a sport a částka 878 743,- Kč byla 
čerpána na pronájem tenisových kurtů a tenisové haly v souladu se Smlouvou o 
nájmu tenisových kurtů v tenisové hale. Nájem bude škola čerpat do konce dubna 
2007.  
 

Na běžném účtu školy jsou od 31.12.2003 prostředky ve výši 322 070,06 Kč, 
které byly v roce 2003 ponechány na dohadném účtu jako krytí pohledávek, 
splatných v roce 2004. Ze strany tehdejší účetní však šlo o administrativní 
pochybení, protože všechny pohledávky byly za rok 2003 uhrazeny. Tyto 
prostředky nebyly v následujících letech začleněny do rozpočtu školy, požádáme o 
to zřizovatele  v roce 2007.  
 
 

4. Mzdové náklady 
 
Celkový objem mzdových prostředků se oproti roku 2005 zvýšil o 14,44%. OPPP 

tvořily minimální část – cca 3 promile. Za organizaci se celkový plat vzhledem 
k nárůstu počtu zaměstnanců zvýšil o 12%. Pro pedagogické zaměstnance zvýšení 
představovalo 9,55%.  
 



5. Peněžní fondy 
 
Prostředky na fondech jsou plně kryty. 

 FKSP – čerpání fondu probíhalo v souladu s Kolektivní smlouvou. Celkový příděl 
358 860,- Kč nebyl zcela vyčerpán – zůstatek 68 878,- Kč spolu s přebytkem 
hospodaření z let minulých tvořil k 31.12.2006 částku 268 tis Kč. 
 Investiční fond – byl v loňském roce významně čerpán ve třech položkách – 
dokončení rekonstrukce venkovní plošiny pro žáky-vozíčkáře – 50 098,60 Kč a 
adaptace prostoru dvou učeben na nový areál chemie (učebna chemie, chemická 
laboratoř, sklad chemikálií a kabinet chemie) – 846 419,- Kč. Tato částka byla 
vyvolanou investicí v souvislosti s poskytnutím školních prostor pro vznik 
vzdělávacího centra v rámci programu rozvoje komunitních vzdělávacích center. Třetí 
položkou byla investice do vybavení školní kuchyně nerezovou pracovní plochou – 
46 053,- Kč. 
 Rezervní fond – zůstatek rezervního fondu ze 31.12.2005 byl významně navýšen 
dary společností a občanských sdružení: 

- 3 000,- Kč – společnost FULLCOM s.r.o., Šenov u Nového Jičína 
- 20 000,- Kč – Občanské sdružení Život dětem, Říčany u Prahy 
- 20 000,- Kč – VITTO TEA BOARD s.r.o., Praha 
- 12 000,- Kč – AUTOKLEVER s.r.o., Nový Jičín 
- 10 000,- Kč – JETI model s.r.o., Kopřivnice 

 Fond by  čerpán ve dvou položkách – 20 tis. na nákup učebních pomůcek a 109 tis. 
jako povinná spoluúčast projektů SIPVZ. Ostatní prostředky budou čerpány v dalším 
období. 
 Fond odměn – nebyl v roce 2006 čerpán. 
 
 
6. Závodní stravování 

 
Závodní stravování zajišťujeme ve vlastní školní jídelně. Zaměstnanci odebírají 

stravu v ceně potravin tj. 21,-Kč na oběd a v souladu s Kolektivní smlouvou dostávají 
příspěvek z FKSP ve výši 7,-Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny organizací 
z provozních prostředků resp. ze mzdových prostředků. V době prázdnin většinou 
závodní stravování nezajišťujeme. 

 
 

7. Péče o spravovaný majetek 
 
Majetek školy máme řádně pojištěn. Řešené náhrady se týkaly především školních 

úrazů žáků a opravy ústředny zabezpečovacího zařízení. 
V údržbě majetku je dlouhodobým problémem špatný stav rozvodů vody a tepla, 

kde se množí drobné i vážnější poruchy signalizující velmi špatný stav těchto sítí. 
Obdobně se ukazuje jako kritický stav střechy v částech zaatikovaných žlabů, které 
zamrzají, následně praskají a zatéká do půdy a budovy. Tento problém byl částečně 
řešen z dotace na opravu škod po zimě 2005-2006. 

Inventarizace majetku proběhla v souladu s pokynem ředitele školy a se zákonem 
č. 563/1991 Sb. v platném znění. Drobné rozdíly zjištěné ve skladu potravin a čistících 
prostředků  - 8,35 Kč byly způsobeny zaokrouhlováním cen při nákupu a výdeji. 

 
 



8. Pohledávky a závazky 
 
Neevidujeme nové pohledávky po lhůtě splatnosti. Závazky existují jen 

v obvyklém provozním rámci. 
 
 

9. Výsledky kontrol 
 
V roce 2006 byla na Gymnáziu a SOŠ , Nový Jičín, příspěvkové organizaci 

provedena veřejnosprávní kontrola na základě pověření ředitelky krajského úřadu 
č.617/03/2006. Předmětem byla veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky a prověření vnitřního kontrolního systému. 
Z protokolu o této kontrole sp.zn. KON/52865/2006/SaP vyplývá, že byla zjištěna 
pouze administrativní pochybení a organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani 
odvody za porušení rozpočtové kázně podle platných právních předpisů . 

 
 

10. Poskytování informací 
 

V roce 2006 nebyla ve škole registrována žádná žádost podaná v souladu se zákonem 
č.106/1999 Sb. 
 
 
Zaměstnanci organizace budou se zprávou seznámeni na provozní poradě 
v měsíci březnu. 
 
Zpráva bude projednána Školskou radou v měsíci březnu. 


