
1 
 

 

 

Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková 
organizace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Zpráva o činnosti příspěvkové 
organizace za rok 2020 

 
 

 
 
 

 
 

Rýmařov, 11. 3. 2021 
 
 
 

 
………………………………………… 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. 
  ředitel ZUŠ Rýmařov  



2 
 

 
 

a) Základní údaje o organizaci  
 

Název: Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace 
Sídlo: Čapkova 6, Rýmařov, 795 01 

Základní umělecká škola Rýmařov je zřízena jako příspěvková 
organizace, jejímž účelem je vzdělávání žáků základní školy a dospělých 
v uměleckých oborech. Předmětem činnosti školy je poskytování základů 
vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, příprava pro studium učebních a 
studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, 
dále odborná příprava pro studium na vysokých školách. 

Škola poskytuje žákům vzdělávání v těchto oborech: hudební, výtvarný, 
literárně dramatický a taneční.  

Pracoviště školy: 
- Čapkova 6, Rýmařov – sídlo školy, hudební obor  
- Divadelní 10, Rýmařov – výtvarný a literárně dramatický obor 
- Školní 178, Břidličná – hudební, výtvarný a literárně dramatický obor 
- Národní 15, Rýmařov – tělocvična ZŠ – taneční obor 

Budovy na Čapkově a Divadelní ulici jsou v majetku Města Rýmařov a pobočka 
Břidličná v majetku Města Břidličná. ZUŠ Rýmařov v nich svoji činnost 
provozuje na základě smluv o pronájmu, které jsou sjednány na dobu neurčitou. 
Tělocvičnu na Národní ulici máme v pronájmu od Základní školy Rýmařov 
vždy na školní rok. 

Ředitelem školy je Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., kterému jsou přímo podřízeni 
pedagogičtí a provozní zaměstnanci. Ve škole pracuje celkem 18 zaměstnanců: 
ředitel, 14 učitelů, účetní, školník a uklízečka. 
Organizační schéma 

 
 
 
Počet žáků dle zahajovacích výkazů:  

Školní rok Počet žáků dle zahajovacího výkazu 

2016/2017 398 

2017/2018 398 

2018/2019 398 



3 
 

2019/2020 398 

2020/2021 395 
 

b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace 
zřízena  

 
Výroční zpráva za uplynulý školní rok je dostupná na našich stránkách 
http://zusrymarov.cz  
Jejím obsahem je především obsahové naplnění činnosti školy – úspěchy i 
neúspěchy, výhledy do budoucna. 
 

 
 
c) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 

 
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření 

 
1.1  Výnosy v hlavní činnosti   

 
V roce 2020 jsme dosáhli ve výnosech částky 10.275.910 Kč. Oproti 

předchozímu roku jsme měli celkové výnosy o 179 tis. Kč vyšší, což činí 
1,77 %. 

 
Výnosy z činnosti jsou v celkové výši 1 129 706 Kč a jsou o 93 tis. 

vyšší než v předchozím roce, což činí 8,98 %.  
     Výnosy za úhradu služeb (školného) v ZUŠ činí 976 100 Kč. Oproti 
předchozímu roku se tyto výnosy zvýšily o 4 tis. Kč, což je vyrovnané. 
Celková výše výnosů za úhradu neinvestičních nákladů v ZUŠ je závislá 
na limitu počtu žáků stanoveného zřizovatelem a bude se tedy zřejmě i 
v příštích letech pohybovat zhruba ve stejné výši. 
Roční výše příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ zůstala pro 
naše žáky ve stejné výši jako v předchozím školním roce (v hudebním 
oboru 3000 Kč, v přípravném hudebním oboru 2500 Kč, ve výtvarném 
oboru 2500 Kč, v literárně dramatickém oboru 1500 Kč a v tanečním 
oboru 2000 Kč).  
I v dalších letech bychom rádi udrželi výši příspěvku ve zhruba stejné 
úrovni. Vzhledem k ekonomické situaci v regionu by zvyšování příspěvku 
mohlo vést k úbytku žáků a tím ke snižování celkových výnosů.  
     V roce 2020 nám byly poskytnuty neúčelové finanční dary ve výši 13 
tis. Rezervní fond jsme ale nečerpali, vyčerpáme v příštím roce. 

Ostatní výnosy z činnosti za rok 2020 činí 154 tis., v předchozím roce 
59 tis., což je o 94 tis. Kč více, tj. 159 %. Důvodem je čerpání nového  
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zahraničního projektu. Z transferů na program Partnerství škol z programu 
ERASMUS+ jsme vyčerpali 166 tis. Kč.  
Ostatní výnosy z činnosti činí 20 tis. Kč. 

Výnosy z transferů ve výši 9 146 204 Kč jsou o 86 tis. vyšší oproti 
předchozímu roku, což činí 0,95 %. 

Příspěvek ze státního rozpočtu na přímé náklady byl v roce 2020 díky 
zvýšení platových tarifů vyšší než v předchozím roce. Příspěvek na přímé 
náklady byl zřizovatelem poskytnut ve výši 8 757 tis. Kč. Závazný 
ukazatel prostředků na přímé náklady na vzdělávání jsme dodrželi. 

V roce 2020 byl naší škole poskytnut finanční příspěvek od Města 
Rýmařov v celkové výši 61 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na 
celoškolní mezioborové projekty, podpora hudebního oboru,  pořízení 
materiálu do VO. 

 
  

 
1.2   Náklady v hlavní činnosti  

 
Celkové náklady v roce 2020 činily 10 234 337 Kč, což je o 137 tis. 

více než v předchozím roce a zvýšení činí 1,36 %. 
 

Mzdové náklady činily celkem 6 529 272 Kč, byly oproti předchozímu 
roku o 481 tis. vyšší, což činí 7,95 %. 

 
V souvislosti s čerpáním nákladů na platy zaměstnanců jsme čerpali 

také náklady na sociální pojištění ve výši 1 58 174 Kč a zdravotní 
pojištění ve výši 575 985 Kč. Zákonné sociální pojištění je oproti 
předchozímu roku vyšší o 134 tis. Kč, což činí 6,63 %. 

 
Náklady na povinné úrazové pojištění ve výši 26 338 Kč je oproti 

předchozímu roku vyšší o 2,5 tis. Kč, což je 10,26 %.  
Zákonné sociální náklady celkem činí 228 856 Kč, oproti roku 2019 

se zvýšily o 34 tis. což činí 17,61 %.  
-tvorba FKSP ve výši 128 tis. Kč je vyšší o 8 tis. Kč, což je 

zapříčiněno zvýšením tarifních platů, 
-náklady na stravování zaměstnanců se snížily o 10 tis. Kč a jejich 

celková výše je 8 tis. Kč.  
-náklady na školení a vzdělávání činily 80 tis. Kč zvýšení o 27 tis. 

Kč oproti předchozímu roku 
-náklady na pracovně lékařské prohlídky ve výši 1 tis. Kč, snížení o 

2 tis. Kč. 
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Spotřeba materiálu se v roce 2020 činila 166 526 Kč a snížila se 

oproti r. 2019 o 43 %, což je 127 tis. Kč. Toto snížení oproti minulému 
roku je v položce drobného dlouhodobého majetku – nepořídilo se 
tolik majetku (viz str.7). 

 
Ve spotřebě energií jsme vykázali částku 327 607 Kč, což je pouze 

o 2 tis. méně jako v předchozím roce a snížení o 0,53 %. Podzim a 
zima byla v normálu, stejná jako v roce 2019. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na opravy a udržování jsme v roce 2020 vynaložili 72 070 Kč, o 79 

tis. méně jako v roce 2019, což činí 52 %. Provedli jsme opravu 
osvětlení, podlah a omítek ve výtvarném a literárně dramatickém 
oboru. 

 
Náklady na cestovné činily 42 112 Kč a byly oproti roku 2019 o 71 

tis. Kč nižší, což činí 63 %. Tento rok proběhlo méně tuzemského i  
zahraničního cestovného v rámci zahraničních projektů z programu 
ERASMUS+, kvůli nepříznivé situaci vlivem covidu-19. 

 
Náklady na ostatní služby ve výši 562 781 Kč byly v roce 2020 o 

19 % vyšší než v roce předchozím, což je o 89 tis. Kč více. Hlavní vliv 
na to má úhrada za zpracování projektové studie na přesun ZUŠ do jiné 
budovy. Naskytla se příležitost přestěhovat školu ze tří budov do jedné, 
s tím že nová budova by musela projít rekonstrukcí a být majetkem 
krajského úřadu. 
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Náklady na telefony se nám oproti předchozím letům snížily díky 
rámcové smlouvě kraje s T-Mobilem. 
 

Telefony 2015-2020
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Nájemné nemovitostí za rok 2020 činí 77 715 Kč, je to o 55 tis. méně 
jako v loňském roce. Nájemné hradíme za učebny na pobočce 
v Břidličné. Dále za pronájem tělocvičny pro taneční obor, u kterého 
došlo ke snížení vlivem distanční výuky, kdy tělocvična nebyla 
využívána. 
Nájemné za tiskárny a kopírky je ve výši 18 tis Kč, stejně jako 
v předchozím roce. 
Srážkové vody jsou sledovány na účtu ostatních služeb, v roce 2020 
činí 19 tis. Kč, přibližně stejně jako v předchozím roce. 
Přepravné osob za r. 2020 činí 64 737 Kč. Jsou to náklady na dopravu 
žáků v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, tito navštívili irské 
umělecké školy (projekt Partnerství škol). 
Náklady na softwarové služby ve výši 57 629 Kč. Představuje hlavně 
licenci na  systém vedení pedagogické dokumentace a sledování 
školného iZuš, dále na účetní program eMsoft. 
Náklady na služby v oblasti BOZP a PO činí 12 tis., stejné jako vloni. 
Revize hasicích přístrojů činí  1 897 Kč, menší výdaj, byla provedena 
základní kontrola, bez výměny hasicích přístrojů. 
Ostatní služby jako je poštovné, internet, likvidace komunálních 
odpadů, náklady na bankovní služby, účastnické poplatky zůstaly ve 
srovnatelné výši s rokem 2019.  
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Odpisy dlouhodobého majetku v roce 2020 ve výši 21 873 Kč jsou 
vyšší oproti předchozímu roku, protože jsme v dubnu pořídili koberec 
do učeben literárně dramatického oboru. 

 
 
Za nákup drobného dlouhodobého majetku jsme utratili 93 079,-  

Kč a 35 059,- Kč drobného provozního majetku. 
 

           
     Nakoupil se tento majetek:  

  
  Notebook Lenovovo           34 088,- Kč 
  Notebook HP 255            12 490,- Kč  
  3D myš      4 203,- Kč 
  Notebook Acer            21 508,- Kč 
  Závěsná police     3 400,- Kč 
  Fotoaparát             17 390,- Kč 
  Reproduktory      1 477,- Kč 
  Malířské stojany 22 ks           12 320,- Kč 
  Kapodastry      1 528,- Kč 
  Tkalcovské stavy 25 ks           15 000,- Kč 
  Grafický tablet Waco    1 920,- Kč 
  Myš k PC 4 ks     1 412,- Kč 
  Dávkovače dezinfekce    1 133,- Kč 
    Sušák na prádlo        269,- Kč 
 
  
  

  
1.3  Výsledek hospodaření  

 
V roce 2020 jsme dosáhli  hospodářského výsledku ve výši 

41 573,37 Kč. Naše škola hospodaří s vyváženým podílem nákladů 
s výnosů, ale v tomto roce HV vznikl úsporou na nájmu tělocvičny pro 
výuku tanečního oboru. Probíhala distanční výuka, tělocvična nebyla 
využívána. 
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2. Čerpání účelových dotací 

 
      Ze státního rozpočtu jsme v souladu s rozpočtovanými ukazateli 
čerpali dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 8 966 812 
Kč, z toho:  
 
ÚZ 33353 ve výši 8 757 112 Kč 
- na platy        6 398 877 Kč  
- na OON                     35 000 Kč 
- na náhrady za DPN           17 395 Kč 
- na odvody sociálního a zdravotního pojištění   2 162 821 Kč  
- na příděl do FKSP           127 978 Kč  
- na zákonné pojištění Kooperativa             15 041 Kč 

 
 

ÚZ 0001 ve výši 10 000 Kč   
Příspěvek na zvýšené výdaje spojené se zamezením šíření nákazy 
koronavirem. Částku jsme vyčerpali na desinfekční a hygienické 
pomůcky. 
 
ÚZ 203 ve výši 16 600,- Kč 
Příspěvek na zajištění měření přítomnosti azbestu v budovách školy. 
Vzniklo podezření, které se muselo změřit.  
 
ÚZ 206 ve výši 50 000,- Kč 
Účelově určeno na podporu modernizace a rozvoje ICT. Prostředky se 
budou čerpat v následném roce na pořízení notebooků pro distanční 
výuku. Časová použitelnost do 30.4.2021. 
 
ÚZ 206 ve výši 133 100,- Kč 
Účelově určeno na zpracování studie řešení přesunu ZUŠ do nové 
budovy. 
 

 
         Čerpání na mzdové výdaje z vlastních zdrojů: 

 
ÚZ 00005 ve výši 0 Kč 
ÚZ 33063 ve výši 78 000 Kč 
- na platy - dohody o provedení práce                 78 000 Kč  
- na odvody sociálního a zdravotního pojištění                 0 Kč  
- na příděl do FKSP                      0 Kč  
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ÚZ 00002  -  Město Rýmařov poskytlo naší škole dotace v celkové výši   
                      60 944 Kč na tyto projekty: 
 
30.000 Kč - příspěvek na materiál a výtvarné pomůcky na workshopy      
                    v rámci celoročního mezioborového projektu Uměním    
                    v průběhu staletí 
     944 Kč – příspěvek na reprezentaci žáků hudebního oboru na klavírní  
                     soutěži 
30.000 Kč – příspěvek na Betlém tvořený žáky výtvarného oboru 

 
Z transferů na projekt v rámci programu ERASMUS+ jsme v roce 

2020 čerpali částku 166 134,- Kč (ÚZ 00005) na mezinárodní projekt 
Partnerství škol, v jehož rámci za účelem poznávání navštívili učitelé a 
žáci Irsko. 

 
 

 
3. Mzdové náklady, průměrný plat  

 
Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
prostředky na platy ze SR            6 398 877 Kč 
OPPP ze SR          35 000 Kč 
OPPP ze SR Šablony II        78 000 Kč  
Náhrady za DPN         17 395 Kč 
CELKEM              6 529 272 Kč 
      

- z toho prostředky na platy pedagogů 5 632 877 Kč 
- prostředky na platy nepedagogů  766 000 Kč 

 
 

ZUŠ Rýmařov měla v roce 2020 stanovený limit přepočteného počtu 
zaměstnanců 13,75 a skutečnost činila 13,36. 

 
 

Mzdové náklady, průměrný plat  
 Rok 2016 2017 2018 2019 2020  

 Celkové mzdové náklady 4 485 606 4 777 768 5 247 759 5 982 275 6 398 877  

 Průměrný měsíční plat 27 709  28 658 32 531 37 320 39 922  

 Přepočtený stav pracovníků 13,490 13,893 13,443 13,358 13,357  

 - v tom pedagog. pracovníci 10,958 11,226 10,943 10,864 10,857  

 - ostatní zaměstnanci 2,500 2,667 2,500 2,494 2,500  
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4. Plnění plánu hospodaření  
 

 Naše organizace hospodaří na základě finančního plánu 
schváleného zřizovatelem. Plán na rok 2020 byl tvořený bez veškerých 
dotací a projektů. Dotace od města Rýmařov byla poskytnuta během roku 
na popud vzniklým situacím. Projekt Šablony II a zahraniční projekt 
Mezinárodní partnerství škol v rámci Erasmus+ byly čerpány částečně, 
vlivem situace s koronavirem se vše zkomplikovalo a plánované akce 
neproběhly. 
 
Celkový plán nákladů jsme překročili o 2,93 %.  
 V nákladech jsme oproti plánu překročili spotřebu materiálu o 
11,02 %. Především v největší položce - pořízení drobného materiálu, kdy 
dopředu  přesně nevíme, co bude nutné pořizovat. Pořízení učebních 
pomůcek za 32 tis Kč. Také v důsledku dotace na Betlém byla vyšší 
spotřeba materiálu pro výuku ve výtvarném oboru. 
Spotřeba energií byla oproti plánu vyrovnaná, zvýšení o 2,6 %. Spotřeba 
na vodném a stočném byla o něco nižší o 28,62 %, zase, vlivem distanční 
výuky, kdy ve školách nebyly přítomni žáci ani učitelé. 
V plánu oprav a udržování jsme plán překročili o 260,02 %. Je to hlavně 
neplánovanou opravou osvětlení, elektroinstalace a omítek v učebnách 
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literárně dramatického oboru ve výši 68 tis. Kč. Využili jsme situace, kdy 
probíhala distanční výuka a nebyl provoz ve škole. 
Plán nákladů na cestovné nebyl čerpán o 53,21 %. Na podzim měla 
proběhnout zahraniční cesta v rámci programu Erasmus+ Mezinárodní 
partnerství škol. Učitelé a žáci měli navštívit Německo. Bohužel byla akce 
zrušena, opět kvůli pandemii covidu-19.  
Ostatní služby - zvýšení o 73,76 %  bylo ovlivněno především nákladem 
ve výši 133.100,- Kč za vypracování projektové studie na přesun školy ze 
stávajících několika budov do jedné společné. Celou výši nám poskytl 
krajský úřad. Byli jsme nuceni nechat prověřit přítomnost azbestu 
v budovách školy – 25 tis. Kč, z toho 16,6 tis. Kč nám bylo dotováno 
krajským úřadem. Dále vznikl nárůst poplatků za internet – změnil se 
rozsah internetového připojení.  
Plán mzdových nákladů a s nimi související odvody na zákonné sociální 
pojištění a jiné sociální pojištění byl vyrovnaný. Nebylo plánováno  OPPP 
35 tis. – bylo na DPP pro učitelku tanečního oboru. Dále nebylo 
plánováno OPPP ve výši 78.000,- Kč – toto čerpání je v důsledku Šablon 
II. Neplánovali jsme vyšší částku na náhrady dočasnou pracovní 
neschopnost, v porovnání z minulých let je u nás nemocnost nízká. 
Nastala ovšem pandemie, takže byly karantény a s tím i nemocnost.  
Zákonné sociální náklady jsme překročili o 29,30 %, je to hlavně za 
školení a vzdělávání v rámci projektu Šablony II. (nebylo plánováno). 
Odpisy dlouhodobého majetku překročeno oproti plánu o 24,68 % vlivem 
pořízení koberce do učeben literárně dramatického oboru v rámci celé 
rekonstrukce učebny v dubnu 2020. 
Náklady na drobný dlouhodobý majetek jsme oproti plánu překročili o 63 
tis. Kč (210,26 %). Na str. 7 je rozpis jednotlivých pořízených majetků. 
Hlavně byla pořízena výpočetní technika za 72 tis. Kč (opět vlivem 
pandemie covidu-19, pořídili jsme notebooky pro učitele na distanční 
výuku). Dále byl pořízen majetek z prostředků projektu Šablony II.  
Fotoaparát za 17 tis. byl financován dotací Města Rýmařov. Majetek 
nebyl plánován, potřeba vyplynula během roku. 
Ostatní náklady z činnosti jde o úsporu 75,70 %, ve výši 2,2 tis. Kč. Byl 
vytvořený špatný odhad. 
 
 
Celkový plán výnosů je vyrovnaný, překročení o 3,34 %.  
Výnosy z činnosti překročené o 17,07 %.  
Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o hlavní vliv v rámci projektu 
Erasmus+, tento nebyl  naplánován (souvislost s náklady – zahraniční 
cestovné a ostatní služby spojené s cestou žáků do Irska (518822, 
518823). 
Plán výnosů z úplaty za vzdělávání je poměrně vyrovnaný (1,68 %), 
důvodem je stejný počet žáků jako v loňském roce.  
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Výnosy z transferů zřizovatel – nárůst 100 %, jedná o neinvestiční 
příspěvky zřizovatele: 
133 100,- Kč – zpracování studie řešení přesunu ZUŠ 
16 600,- Kč na zajištění měření přítomnosti azbestu e škole 
10 000,- Kč na zvýšené výdaje spojené se zamezením šíření nákazy   
               koronavirem  
 
Plán výnosů z transferů od Města Rýmařov jsme plánovaly ve stejné výši.   

 
 
 

5. Péče o spravovaný majetek 
 

Naše škola nevlastní žádný nemovitý majetek, provoz školy probíhá ve 
čtyřech budovách. Budovy v Rýmařově na Čapkově ulici č. 5 a Divadelní 
č. 10 jsou ve vlastnictví Města Rýmařov. Výuka hudebního a výtvarného 
oboru v Břidličné probíhá v části budovy na Školní ulici č. 178, která je 
ve vlastnictví Města Břidličná. Máme sjednanou nájemní smlouvu. Výuka 
tanečního oboru probíhá v tělocvičně Základní školy Rýmařov na Národní 
ulici č. 15 také na základě nájemní smlouvy.  
 
Větší opravy a údržba jsou financovány z rozpočtu Města Rýmařov a 
Města Břidličná.  
 
Pojištění nemovitého majetku sjednáno nemáme, neboť žádná z budov 
není naším majetkem. Pojištění movitého majetku a odpovědnosti za 
škodu je zajištěno centrálním pojištěním, sjednaným zřizovatelem. 
 
Inventarizace na naší škole proběhla k datu 31.12.2020 u dlouhodobého 
majetku, zásob, finančního majetku, fondů, pohledávek a závazků, 
časového rozlišení a podrozvahové evidence. Inventarizační komise 
neshledala žádné nedostatky, nezjistila žádné inventarizační rozdíly a 
majetek, který kvůli dlouhodobému používání přestal být upotřebitelný, 
navrhla vyřadit a zlikvidovat. 
 
Budovy školy Čapkova 6, Rýmařov a Divadelní 10, Rýmařov jsou 
v majetku Města Rýmařov, které nám budovy pronajímá bezplatně, my 
hradíme veškeré provozní náklady. Budova školy Břidličná, Školní 178 je 
majetkem Města Břidličná. To nám dle nájemní smlouvy účtuje nájemné 
ve výši 4 500 Kč měsíčně. Základní škola Rýmařov nám pronajímá 
tělocvičnu dle rozvrhu hodin tanečního oboru za 190 Kč za 45 min.  
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6. Doplňková činnost 

 
Doplňkovou činnost jsme v uplynulém roce nevykonávali. 

 
 
 
 
 
 

7. Peněžní fondy 
 

Investiční fond v roce 2020 vzrostl o zúčtované odpisy 19.545,- Kč. 
K čerpání fondu došlo, pořídili jsme koberec do učeben literárně 
dramatického oboru za 58 tis. Kč. Stav investičního fondu k 31.12.2020 je 
71.076,30,- Kč a je krytý zůstatkem na běžném účtu školy.  

 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření jsme v roce 
2020 nečerpali. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2020 je 40.315,98 Kč a 
je krytý zůstatkem na běžném účtu školy. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen neúčelovým darem od firmy 
Kovošrot ve výši 13.000,- Kč, nebyl čerpán, bude v příštím roce. 

 
Fond odměn – byl během roku 2020 bez pohybu a jeho zůstatek 
k 31.12.2020 je nulový. 

 
Fond kulturních a sociálních potřeb byl posílen přídělem na vrub nákladů 
organizace ve výši 128.345,- Kč. Čerpání fondu bylo ve výši 8 220 Kč na 
stravování zaměstnanců, 7500 Kč na rekreaci zaměstnanců, 3 885 Kč na 
kulturu, tělovýchovu a sport, 26 400 Kč jako příspěvek zaměstnavatele na 
penzijní připojištění, dary nepeněžní 6000 Kč, dary peněžní 1000 Kč, a 
ostatní použití - vitamínové doplňky za 5700 Kč. 
 
Zůstatek fondu k 31.12.2020 činí 344.2666,09 Kč a je krytý: 
- prostředky na účtu FKSP v Komerční bance 192.153,09 Kč 
- pokladní hotovost 5.529 Kč  
- prostředky ve výši 104.389 Kč jsou poskytnuté půjčky z FKSP a jsou 

vedeny jako pohledávky za zaměstnanci, 6000 Kč jsou splátky půjček 
za prosinec 2020 převedené finančně v lednu 2021 

- základní příděl za 4. čtvrtletí 34941 Kč zaúčtovaný v prosinci 2020 a 
finančně převedený v lednu 2021  

- poplatky z účtu FKSP za 4. čtvrtletí ve výši 1254 Kč jsou proúčtovány 
do nákladů organizace a jsou na účet převedeny v lednu 2021 
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8. Pohledávky  
 
K 31.12.2020 vykazujeme pohledávky v celkové výši 1 021 233,29 Kč, 
z toho 104.389 Kč jsou pohledávky za zaměstnanci z půjček FKSP a 
33450 Kč je předepsané školné, 13580 Kč jsou poskytnuté zálohy,  
náklady příštích období jsou ve výši 24.854,58 Kč a dohadné účty aktivní 
844.959,71 Kč. 
Půjčky FKSP jsou pravidelně spláceny měsíčními srážkami z platů 
zaměstnanců. 
Pohledávky za úhradu nákladů na vzdělávání jsou opožděné splátky 
školného za měsíc prosinec, které budou uhrazeny v následujícím období 
a předepsané školné za leden 2021.   
Náklady příštích období jsou zaúčtovány v lednu 2021 do nákladů 
běžného roku. 
Dohadné účty aktivní jsou ve výši čerpaných nákladů na projekty v rámci 
Erasmus+ Partnerství škol a  Šablony II.,  budou vyúčtovány po 
dokončení projektu v roce 2021,2022. 
 

 
9. Závazky  

 
Závazky k uzávěrce roku 2020 činí 2 333 600,05 Kč, z toho 402.865 Kč 
jsou závazky vůči zaměstnancům, 67.893 Kč je daň ze mzdy, 162.502 Kč 
jsou závazky ze sociálního pojištění, 70.092 Kč jsou závazky ze 
zdravotního pojištění, 430 Kč ostatní závazky vůči zaměstnancům 
(odborové příspěvky). Tyto závazky jsou ze zúčtování mezd za měsíc 
prosinec 2020 a jsou splatné a uhrazené v lednu 2021.  
Dodavatelské faktury rovněž splatné a uhrazené v lednu 2021 jsou ve výši 
45.293,36 Kč, výnosy příštích období ve výši 137.165 Kč jsou předpisy 
na školné na 2. pololetí školního roku 2020/2021. Náklady příštích období 
(elektrika za 11-12/20) ve výši 14.000 Kč. 
Dohadné účty aktivní jsou vyúčtované náklady z programu ERASMUS+ 
Mezinárodní partnerství škol ve výši 188.223,91 Kč. Na projekt Šablony 
II bylo vyúčtováno 656.735,80 Kč. Tyto zálohy budou vyúčtovány po 
dokončení projektů v roce 2021, 2022. 

 
 

d) Výsledky kontrol (dle Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o 
dalších kontrolách 

 
V roce 2020 nebyly provedené žádné kontroly. 
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e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2001 Sb. 
 
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou 
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 
podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 
Povinný podíl činí 4 %. Vzhledem k tomu, že počet našich zaměstnanců 
je 18 fyzických osob a 13,36 přepočetných osob, nejsme povinni 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.  

 
 
f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti       0  
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt 
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 
nákladů na právní zastoupení     0 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence     0   
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení     0 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 
06/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
Příslušné poskytované informace jsou veřejně dostupné na nástěnce ve 
škole. 
 

 
g) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové 

organizace se zprávou o činnosti 
 
Rada školy v naší organizaci není.  
Tato zpráva bude schválena na nejbližší poradě pracovníků Základní 
umělecké školy Rýmařov, Čapkova 6, příspěvkové organizace dne 
19.3.2021. V písemné podobě bude k dispozici v kanceláři školy a 
v elektronické verzi na školních internetových stránkách 
www.zusrymarov.cz  
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h) Závodní stravování zaměstnanců organizace 
 

Závodní stravování zaměstnanců bylo v roce 2020 zajišťováno na základě 
smlouvy ve školní jídelně Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, 
Sokolovská 34, příspěvkové organizace, která je zřizována stejně jako 
naše škola Moravskoslezským krajem. Cena jednoho oběda byla 75 Kč, 
náklady hrazené strávníkem 45 Kč, příspěvek z FKSP 15 Kč a náklady 
organizace 15 Kč. V době prázdnin vzhledem k čerpání dovolené závodní 
stravování nezajišťujeme, což máme sjednáno v kolektivní smlouvě. 
 

 
 i) Tabulková část včetně finančních výkazů je přílohou č. 2 tohoto 

prováděcího předpisu.  

    
        
        Tabulka č. 1 -  Přehled nákladů, výnosů výsledek hospodaření 
                        z hlavní a doplňkové činnosti 
Tabulka č. 2 -  Přehled o plnění plánu hospodaření 

   Tabulka č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů – formulář EKO007 
 Tabulka č. 5 -  Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – formulář EKO002 

Tabulka č. 6 -  Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003 
formulář SK405 – Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů  

 
    

  
   

        Přílohy k tabulkové části: 
  1. Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k 31.12.2020 

2. Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace sestavený k 31.12.2020 
3. Příloha příspěvkové organizace sestavená k 31.12.2020 
 

    
 
 
Vypracovali: 
Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.,  ředitel školy 
Marie Šormová,  ekonom          
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