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I. Základní údaje o organizaci 

 

Název školy:                                                          Základní umělecká škola Bohumín - Nový Bohumín                                                            
Žižkova 620, příspěvková organizace 

  

Sídlo školy:                                                          Žižkova 620, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

  

Odloučená pracoviště:                                      Nerudova 1040, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

 Sokolovská 90, 735 82 Bohumín – Starý Bohumín 

 Bezručova 170, 735 52 Bohumín – Záblatí 
  

Právní forma:                                                        příspěvková organizace 

  

IČO:                                                                         62 331 701 

IZO:                                                                         102 168 873 

Identifikátor zařízení:                                          600 004 031 

  

Zřizovatel:                                                              Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava,  
28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava  

  

Statutární orgán:                                                  Mgr. Barbora Kachlová 

  

Statutární zástupce:                                             Jan Vitinger, DiS.  

  

Datum zařazení do sítě škol:                              25.6. 1996 

  

Celková kapacita:                                                 520 žáků 

  

Odborová organizace a 
školská rada 

není zřízena 

 
Cíle a zaměření činnosti organizace: 
Základní umělecká škola Bohumín – Nový Bohumín je příspěvková organizace 
Moravskoslezského kraje zřízená za účelem vzdělávání žáků v uměleckých oborech a za účelem 
přípravy žáků a studentů ke studiu uměleckých oborů ve středních školách uměleckého 
zaměření, na konzervatořích a na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru. 
Činnost organizace se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně 
se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších 
předpisů a dále Zásadami zřizovatele a vnitřními směrnicemi školy.  
Našim hlavním společným cílem je budovat organizaci, která je schopna poskytnout kvalitní 
vzdělávání v oblasti umění a vzdělávat i rozvíjet tak mladého člověka po stránce estetické i 
emoční. Zároveň si uvědomujeme, že neseme zodpovědnost za formování etického rozvoje a 
kultivaci hodnotových žebříčků našich žáků. 
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Struktura organizace: 
 
Struktura organizace je dělena do tří úseků – úsek provozních profesí úsek, administrativně-
ekonomický a úsek pedagogický. Bližší popis je součástí Organizačního řádu školy. 
 
Organizační schéma:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ŘEDITEL ŠKOLY

12. platová třída                                                                          
příkazce operace

3. stupeň řízení dle Zásad MSK

ÚSEK 

PEDAGOGICKÝ

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

12. platová třída

příkazce operace (v 

zastoupení)

2. stupeň řízení dle § 124 odst. 

1-3 ZP

GARANT OBORU

12.platová třída

GARANT OBORU (HO)

12.platová třída

1. stupeň řízení dle § 124 odst. 1-

3 ZP

GARANT ODDĚLENÍ

DALŠÍ PEDAGOGOVÉ

hudební obor

11. platová třída

12. platová třída

ÚSEK EKONOMICKÝ

HLAVNÍ EKONOM

11. platová třída

správce rozpočtu

hlavní účetní

TAJEMNÍK

PERSONALISTA

9. platová třída

ÚSEK PROVOZNÍ

ŠKOLNICE,

UKLÍZEČKA

4. platová třída
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Počty a limity úvazků zaměstnanců organizace:  

 2020/2021 
počet 

2020/2021 
přepočet 

k 31.12.2020 

2021/2022 
počet 

2021/2022 
     přepočet 
k 31.12.2021 

Interní pedagogičtí 
zaměstnanci 

26 15,26 26 15,58 

Externí pedagogičtí 
zaměstnanci 

0 0 0 0 

Interní správní 
zaměstnanci 

4 2,3 3 2,3 

Celkem za rok 30 17,56 29 17,88 

Limit za rok --- 17,56 --- 17,88 

 

Správní zaměstnanci a zaměstnanci provozního úseku: 
 

pracovní zařazení 
2020/2021 

k 31.12.2020 
úvazek 

2021/2022 
k 31.12.2021 

úvazek 
ekonom /účetní 1 1 

ekonom / tajemník 0,4 0,4 

školnice / uklízečka 0,85 1 
údržbář / topič 0,15 - 

 

  Interní správní zaměstnanci k 31.12. 2021: 3 zaměstnanci celkem úvazek 2,4 
 

 

Externí správní zaměstnanci – dohody k 30. 6. 2021 
 

pracovní zařazení smlouva 

zaměstnanec PaM DPP 

ekonom DPP 

           
Činnosti nepedagogických zaměstnanců jsou řízeny ředitelem, popřípadě zástupcem ředitele, 
své úkoly plní samostatně dle pracovního zařazení a popisu práce. Za běžného provozu jsou 
nepedagogičtí pracovníci také vždy aktivní v rámci organizace, příprav i průběhu kulturních 
akcí školy.               
 

pracovní zařazení úvazek 

ekonom – správce rozpočtu 1 

tajemník - personalista 0,4 

školnice - uklízečka 1 
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II. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
 
Přehled oborů vzdělávání, počty žáků: 
 
Dle školského rejstříku může škola vyučovat žáky ve 4 oborech, a to: 

•  hudebním 

•  výtvarném 

•  tanečním 

•  literárně dramatickém 
 
Ke 31.1.2021 na naší škole studovalo 390 žáků. Dlouhodobě převažuje zájem o studium 

hudebního oboru. Počet žáků byl oproti předešlému roku poměrně stabilní, vzhledem 

k epidemiologické situaci, však zatím vývoj počtu žáků mírně klesá. 

 

Ve všech oborech probíhala výuka dle aktualizovaného Školního vzdělávacího programu „Náš 
prostor pro krásu a fantazii“. V každém z oborů jsou zřízeny povinné i nepovinné předměty, 
jejichž názvy, učební plány i obsah jsou specifikovány v ŠVP. Podrobné informace o 
jednotlivých oborech, o přijímacích, postupových a závěrečných zkouškách, o způsobu 
absolutoria, jakož i o přijímacích zkouškách na střední umělecké školy sděluje Výroční zpráva 
o činnosti školy za školní rok 2020/2021.  

 
Údaje o absolventech:     
 

Ve školním roce 2020/2021 absolvovalo celkem 36 žáků (loni 24, předtím 28 žáků), z toho 
25 žáků na I. stupni a 12 žáků na II. stupni.  
 

 předmět počet žáků  
I. stupeň 

počet žáků 
II. stupeň 

celkem 

Hudební obor kytara 
klavír 
housle 
violoncello 
flétny 
el. klav. nástroje 

2 
2 
2 
1 
4 
2 

3 
2 
1 
- 
2 
- 

5 
4 
3 
1 
6 
2 

obor aktuálně žáků 

k 31.1.2021 

z toho 1.st. z toho 2.st.  

hudební 284 251 41 

výtvarný 53 49 5 

literárně dramatický 34 31 6 

taneční 7 7 0 

žáků celkem 390 338 52 
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zpěv 
sborový zpěv 
saxofon 
basová kytara 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 

Výtvarný obor výtvarná tvorba 7 1 8 

LDO   2 - 2 
 

I na letošní absolventy covidová situace velmi dolehla. Možnosti všech nezbytných příprav 

před absolventskými výkony běžely omezeně a do poslední chvíle jsme zvažovali, zda a v jaké 

podobě absolventská vystoupení zorganizujeme. Vzhledem k velkému zájmu žáků i rodičů a 

rovněž k velikosti našeho koncertního sálu, který nám umožňuje zorganizovat kulturní akci za 

dodržení epidemiologických podmínek, jsme nakonec zorganizovali čtyři úspěšné 

absolventské koncerty s prezentací prací absolventů výtvarného oboru a absolventským 

vystoupením literárně dramatického oboru a také samostatnou výstavu prací absolventů 

výtvarného oboru v prostorách Salonu Maryška, z.s. 

Informace o způsobu absolutoria – uzavření základního studia I. a II. stupně: 

• Zpravidla všichni absolventi hudebního oboru ukončují studium veřejným vystoupením, 
výjimečně závěrečnou komisionální zkouškou. Obvykle žáci vystoupí na absolventských 
koncertech nebo třídních koncertech. Po loňských zkušenostech jsme v letošním školním 
roce jsme kladli důraz na vykonání závěrečné zkoušky. Nakonec ale veřejně vystoupili až 
na výjimky všichni absolventi. 

• Absolvující žáci výtvarného a literárně-dramatického oboru se představili prezentací svých 
prací a absolventským vystoupením také v rámci absolventských koncertů.  

• Všichni absolventi školy dostali originální dárek, který financoval Klub rodičů a přátel 
Základní umělecké školy Bohumín a který vytvořila Mgr. Klára Skoblejová, současná 
pedagožka výtvarného oboru. 

 
Údaje o soutěžích: 
 
V tomto školním roce byla Celostátní soutěž základních uměleckých škol tradičně vyhlašována 
MŠMT zrušena, stejně jako soutěže, do kterých se žáci hudebního oboru tradičně zapojují a 
jsou v nich úspěšní. Věříme, že si v příštím školním roce vše vynahradíme. 
 
Jedna z mála soutěží, do kterých bylo možno se bez problémů zapojit, byl V. ročník 
celoměstské výtvarné soutěže „EX LIBRIS 2021“.  
 
Základní uměleckou školu Bohumín v soutěži úspěšně reprezentovaly a ocenění mezi 

vítěznými pracemi získaly Daniela Kolebačová, Lucie Kupczynová, Gabriela Šťastná, Vendula 

Zemanová a Adéla Gabzdylová – žačky jsou ze třídy p.uč. K. Skoblejové.        

Dalším úspěchem na poli výtvarného umění bylo zařazení naší žačky Elišky Tartaini do 

stipendijního programu MenArt Nadačního fondu Magdaleny Kožené. 
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Skutečným úspěchem loňského školního roku je přijetí pěti žáků výtvarného oboru na 

střední umělecké školy.  

Přijati byli  

• Adam Dolíška – Střední škola uměleckých řemesel. Grafický desing 

• Leontýna Žvaková – Střední škola průmyslová a umělecká, Desing hraček 

• Kateřiny Galužná – AVE ART Ostrava, Grafický desing 

• Giulia Tarantino - AVE ART Ostrava, Motion desing 

• Michaela Ilyková - AVE ART Ostrava, Grafický desing 
 

 
 

Údaje o dalších významných aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti       
 
Do školního roku 2020/2021 jsme nastoupili s optimismem a s nadějí, že budeme moci 
pokračovat s rozvíjením hlavního cíle koncepce školy – prezentovat, zatraktivnit a integrovat 
organizaci do kulturního života města. Byl zpracován Plán kulturních akcí školy, ten však, 
vzhledem k situaci s Covid19, nebylo možno buď realizovat vůbec nebo byl realizován 
v pozměněné podobě. Pokud to šlo, rozdrobili jsme velké akce na několik menších. Bohužel 
jsme ale museli zrušit významné akce, kterými se prezentujeme v plné šíři a do kterých 
zapojujeme bohumínské organizace a školy jako NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ, MASOPUST 2021 
i 2022 či ZUŠ OPEN 2021 apod. 
 
Činnost žáku hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru je obvykle velmi rozsáhlá. 
Každý z oborů vykazuje činorodý život jak uvnitř, tak ve vzájemné spolupráci s jinými obory.  
Covidové období nás přivedlo k realizaci zajímavých projektů, při kterých jsme sbírali nové 
zkušenosti. Mezi ně patřila společná práce žáků na natáčení písní Amazing grace a Celebration 
a následné tvorbě videa. Tvorba probíhala kombinovaně online a prezenčně. Na projektech se 
podíleli žáci a pedagogové napříč studijními obory a videa byla použita k prezentaci ZUŠ. 
 
Přes všechny komplikace jsme zvládli připravit a realizovat některé významné kulturní akce 
jako např. výtvarnou soutěž Ex Libris 2021. Tuto soutěž vyhlašuje ředitelka školy a je 
organizována v několika kategoriích podle věku. Letošní ročník byl opět rozšířen o účast 
mateřských škol. Výtvarné práce jsou hodnoceny nezávislou porotou. Téma letošního ročníku 
soutěže bylo „Robot“. Přihlášeno bylo 100 soutěžních prací dětí, žáků a studentů ve věku 4-20 
let. V každé z kategorií byly vyhodnoceny vítězné práce a udělena zvláštní ocenění porotců. 
Všechny práce byly vystaveny nejdříve na výstavě v koncertním sále ZUŠ Bohumín a následně 

v bohumínském Salonu Maryška. 

 
Koncert Mladé talenty s JFO 
 
Naši žáci se rovněž aktivně podíleli na koncertu Mladé talenty, který se uskutečňuje ve 
spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Na koncertě spolupracovali žáci tří krajů ČR. Ve 
skupině 1. houslí JFO usedli vedle filharmoniků Veronika Kachlová a Jiří Pácl – žáci z houslových 
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tříd Mgr. Martina Kachla a Mgr. Barbory Kachlové. Žáci zvládli nastudovat náročnou 5.symfonii 
Ludwiga van Beethovena. 
 
Gradus ad Parnassum a Česká klavírní moderna dětem. 
 
Žáci Lukáš Mařádek a Barbora Bočková z klavírní třídy Evy Dziadziové byli účastníky klavírního 
semináře Gradus ad Parnassum zaštiťovaného Fakultou umění Ostravské univerzity. Lektorem 
jim byl vynikající pianista a propagátor hry na klavír Ivo Kahánek. 
Lukáš Mařádek se představil také na videokoncertě festivalu Česká klavírní moderna dětem. 
 
 
Škola se i nadále profiluje na platformě profesionální otevřené spolupráce s příbuznými 
organizacemi – školami, školkami, gymnáziem, střední školou, kulturními spolky, městskou 
kulturní agenturou K3, městskou knihovnou, a především úzké spolupráce s Městským 
úřadem města Bohumín. Nejvýznamnějším partnerem naší školy je město Bohumín, naše 
vzájemná spolupráce se promítá do mnoha oblastí kulturního života Bohumína. Naší škole byly 
opakovaně schváleny dotace z rozpočtu města na všechny velké kulturní a vzdělávací akce 
pořádané v průběhu roku. Pravidelně účinkujeme na významných akcích pořádaných Městem 
Bohumín (Imatrikulace Univerzity třetího věku, Talenty, Ocenění pedagogů, Ocenění seniorů 
z oblasti školství, pietní akce, koncerty k výročím a slavnostním událostem, na výstavách a 
dalších akcích). Ve sledovaném období však byla společná činnost výrazně omezena. 
 
Dalším hlavním partnerem je Klub rodičů a přátel školy. Kromě tradiční spolupráce na 
koncertech, výstavách apod. jsme v roce 2021 společně otevřeli 1. ročník prázdninového 
Uměleckého příměstského tábora, kterého se zúčastnilo 40 dětí z Bohumína, většinou žáci 
ZUŠ. Účastníci si vyzkoušeli vše, co mohl prožívat a tvořit romantický umělec… Akce měla 
ohromný úspěch a plánujeme ji zopakovat. 
 
Podrobnější informace o kulturní činnosti a aktivitách školy uvádíme ve Výroční zprávě o 

činnosti za období 2020/2021. 
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III. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 
 

Organizace hospodaří s movitým a nemovitým majetkem určeným k plnění jejich úkolů shora 

uvedených, a dále s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžními 

prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, na základě příslušných zákonů 

a vyhlášek rozpracovaných do vnitřních směrnic. 

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

hospodaření ZUŠ 

 

 

Tabulka zahrnuje čerpání projektu EU „Šablony II“ 

 

2. Čerpání účelových dotací 

Dotace ze státního rozpočtu 12 834 345,- Kč 

- ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání 12 834 345,- Kč 

- prostředky na platy                                 9 430 331,- Kč 

- ostatní osobní náklad 70 000,- Kč 

- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 9 720,- Kč 

- na odvody 3 165 576,- Kč 

Hlavní činnost 
 

Náklady činily celkem 14 355 278,64 Kč 

Výnosy činily celkem   14 502 166,50 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 129 827,86 Kč 

Doplňková činnost 

Výnosy činily celkem 17 060,- Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 17 060,- Kč 

Čerpání z projektu EU OPVVV Šablony II  

Náklady činily celkem 215 746,- Kč 

Výnosy činily celkem  215 746,- Kč 
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z toho:  

- na sociální pojištění 2 322 678,- Kč 

- na zdravotní pojištění 842 898,- Kč 

- na tvorbu FKSP 187 012,- Kč 

  

  

Dotace zřizovatele  

 - ÚZ 205 – na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 
60 000,- Kč 

  - zaúčtování nákladů na odpisy 60 000,- Kč 

Dotace zřizovatele  

 - ÚZ 206 – Na podporu modernizace a rozvoje ICT 50 000,- Kč 

  - zaúčtování nákladů Na podporu modernizace a 

rozvoje ICT 
50 000,- Kč 

 

Poskytnuté dotace byly použity v souladu se závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2021.  

Město Bohumín poskytlo v roce 2021 naší škole dotaci v celkové výši 99 800 Kč.  
Příspěvky byly rozděleny a použity na činnost, a to zejména na nákup a opravu hudebních 
nástrojů pro soubory. Dále pak na jednotlivé akci Ex libris,  a na modernizaci výuky. 
Všechny poskytnuté dotace v roce 2021 v celkové výši 99 800,- Kč byly v souladu se smlouvami 
o poskytnutí dotací vyčerpány a ve stanovených termínech vyúčtovány. 

  

  
Příspěvek na provoz ze SR                                                        12 834 345,- Kč 

z toho:   

      - ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání                              12 834 345,- Kč 

      - ÚZ 205 na krytí odpisů 60 000,- Kč 

 - ÚZ 206 – Na podporu modernizace a rozvoje ICT 50 000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu města Bohumín                                       99 800,-Kč 

      - ÚZ 2 99 800,- Kč 
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Příjmy z vlastní činnosti činily          

  - ÚZ 5 1 242 275,50 Kč 

                  - výnosy ze školného 1 203 640 ,- Kč 

                  - výnosy z pronájmu – služby                           17 060 ,- Kč 

  

  

Náklady v hlavní činnosti  

Ze státního rozpočtu   

přímé náklady na vzdělávání 12 834 346,- Kč 

      - ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 12 834 346,- Kč 

  

ÚZ 5 - náklady z vlastní činnosti 1 095 387,64 Kč 

      - spotřeba materiálu 116 548,09 Kč 

      - spotřeba energie 184 760,48 Kč 

      - opravy a udržování 250 978,58 Kč 

      - cestovné  3 373,- Kč 

      - služby 210 505,07 Kč 

- zákonné pojištění 39 964,30 Kč 

      - náklady na strav. zaměstnanců 106 080,- Kč 

      - vstupní lékařské prohlídky 1 200,- Kč 

      - preventivní lékařské prohlídky                                        4 350,- Kč 

      - školení DVPP 2 000,- Kč 

      - odpisy 5 604,- Kč 

      - náklady z drobného dlouhodobého majetku 116 811,22 Kč 
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Výsledek hospodaření 

V roce 2021 bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 146 887,86 Kč.  

Finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 146 887,86 Kč budou 
přiděleny do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace. 
 

3. Mzdové náklady, průměrný plat 

V roce 2021 byly v souladu se závaznými ukazateli ze státního rozpočtu zaměstnancům 
vyplaceny platy 9 350 611,- Kč, 9 720,- Kč na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost              
a 70 000 Kč OON. 

• V roce 2021 jsme nepoužili vlastní zdroje na výplatu mezd. Pro rok 2021 byl limit 
zaměstnanců stanoven na 18,00. Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců 
za rok 2021 dle výkazu P1-04 k 31. 12. 2021 byl celkem 17,93, z toho pedagogičtí 
zaměstnanci 15,57 a nepedagogičtí zaměstnanci 2,36.  

• Průměrný plat zaměstnanců za organizaci činil 43 496,- Kč. Průměrný plat 
pedagogických pracovníků byl 45 169,- Kč. U nepedagogických pracovníků šlo o částku 
32 475,- Kč. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Pedagogičtí 
pracovníci 

33 117 36 879 41 961 45 169 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

26 149 27 291 31 300 32 475 

Průměrný plat 
celkem 

32 179 35 691 40 612 43 496 

 

Plnění plánu hospodaření 

Komentář k položkám k tabulce Přehled o plnění plánu hospodaření, mezi jejichž schváleným 

plánem z 24.11.2020 a skutečností k 31.12.2021 je rozdíl +/- 10%. 

 náklady výnosy 

Plán celkem 14 491 300,00Kč 14 491 300,00 Kč 

Skutečnost celkem 14 335 278,64 Kč 14 485 106,50 Kč 

Vývojový ukazatel - 136 021,36 Kč - 6 193,50 Kč 

Index celkem - 0,94 % 0,09 % 
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číslo 

položky 

název 

položky 

SU Plán  

v tis. Kč 

Skutečnost 

v tis. Kč 

index 

celkem 

komentář 

A.I.2. spotřeba 

energie 

502 290,00 184,76 -36,29 plánovali jsme vyšší 

spotřebu energií – 

hlavně tepla; z důvodu 

pandemie byla škola 

bez žáků a 

zaměstnanců, z těchto 

důvodu větší úspora 

A.I.8. opravy a 

udržování 

511 170,00 250,79 47,63 dokončení revitalizace 

učeben a kanceláře 

zástupce ředitele, dále 

pak výmalba chodeb 

celé budovy a 

modernizace osvětlení 

z hlediska další úspory, 

využili jsme 

nepřítomnosti žáků a 

pedagogů, výměna 

koberce ve vstupní 

hale  

A.I.9. cestovné 512 5,00 7,26 45,18 z důvodu pandemie 

jsme snížili plánované 

náklady na cestovné a 

jak se otevřely 

možnosti, tak jsme 

začali ve větší míře 

využívat akcí, školení, 

soutěží, což se 

projevilo v nákladech 

na cestovné  

A.I.10. Náklady na 
reprezenta
ci 

513 2,00 0,20 -89,90 všechny plánované 
akce v ZUŠ 
neproběhly, proto 
nebylo třeba čerpat 
náklady z tohoto účtu 

A.I.12 ostatní 

služby 

518 300,00 239,20 -20,26 z důvodu pokračující 

pandemie zrušení akcí 

a většiny koncertů 

ZUŠ, kde využíváme 

různé služby 
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A.I.16 Zákonné 
sociální 
náklady 

527 318,00 416,20 30,88 školení KVIC angličtina 
a Klasifikace pro 
zaměstnance, 
stravenky, periodické 
a vstupní lékařské 
prohlídky, antigenní 
testy   

A.I.35 drobný 

majetek 

558 269,60 333,61 23,74 některé nákupy 

drobného majetku 

byly částečně 

přesunuty z 

předešlého období 

A.I.36 Ostatní 

náklady z 

činnosti 

549 0,00 34,17 100 technické zhodnocení 

budovy-sádrokartony 

na odhlučnění učeben, 

neplánovaně jsme se 

rozhodli dokončit 

revitalizaci, z důvodu 

nepřítomnosti žáků a 

pedagogů 

B.I.3. 
 

Výnosy z 
pronájmů 

603 24,00 17,06 -28,92 pronájmy sálu nebylo 
možno realizovat 

B I.16 
 

Čerpání 
fondů 

648 0,00 12,50 100 neplánovaně jsme 
čerpali z RF na 
revitalizaci učeben, viz 
výše. 

 
B.I.17 
 

Ostatní 
výnosy z 
činnosti 

649 0,00 9,33 100 převzetí ochranných 
pomůcek Covid 19 
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4. Péče o spravovaný majetek 
 

Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření 

• Dle zřizovací listiny č. ZL 079/2001 máme ve správě budovu školy ul. Žižkova 620 
v Bohumíně Novém Bohumíně. 

 

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku  

• V lednu 2021 jsme dokončili revitalizaci  učeben, kterou jsme počali v prosinci roku 2020 , 
celkem další  4 učebny a kancelář zástupce ředitelky. V revitalizaci je zahrnuto odhlučnění 
učeben, výmalba, zakoupení nového nábytku a výměna koberců. 
V období letních prázdnin 2021 jsme modernizovali osvětlení chodeb a proběhla výmalba 
chodeb celé ZUŠ. Celková výše 158 236,17 Kč. 
Zároveň jsme v období prázdnin zvelebili dvůr školy, proběhla celková úprava terénu, 
zejména k využití činností pro děti. 
Na podzim jsme zainvestovali do výměny koberce do vstupní haly a čistící zóny v celkové 
výši 19 485,36 Kč. 
 V měsíci říjnu 2021 jsme dále provedli výměnu žaluzií v učebnách ZUŠ, ředitelně, kanceláři 
zástupce ředitele a sekretariátu. Staré vodorovné žaluzie jsme vyměnili za nové svislé 
v celkové výši 58 557 Kč. 

 
Ke konci roku jsme nechali nově očalounit židle z komorního sálu, jednalo se o renovaci a 
opravu poškozeného čalounění. Oprava stála 16 500 Kč za 30 ks židlí. 

 

• Svěřený majetek je dle potřeby udržován z vlastních provozních prostředků.  

 

Informace o inventarizaci majetku 

• K 31. 12. 2021 byla provedena fyzická inventarizace veškerého majetku svěřeného ZUŠ, 
nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní evidencí majetku a skutečným stavem.  
 

Informace o pronájmu svěřeného nemovitého majetku 

• Všechny smlouvy o pronájmu a reprodukci majetku jsou zadávány do aplikace FAMA, 
dle požadavků a pokynů zřizovatele. Rovněž do aplikace FAMA byla zadávána data 
závěrkových listů ke spotřebám energií a pravidelně doplňujeme aktuální stavy 
spotřeby energií a faktury vyúčtování energií. 

• V roce 2021 nebyl nemovitý majetek dlouhodobě pronajímán. Z důvodu pandemie 
bylo akce omezeny nebo zrušeny. 
 

Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech  

Veškerý svěřený majetek je pojištěn zřizovatelem. V průběhu roku 2021 – v srpnu jsme řešili 
pojistnou událost – vandalismus. V zahradě ZUŠ byl poškozený plot, v prostorách zahrady se 
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zřejmě pohybovali vandalové, kteří po sobě zanechali spoustu odpadu. Toto bylo nutno 
zlikvidovat a následně poškozený plot nechat opravit. Jelikož do konce roku 2021 nebylo možno 
poptat firmu, která by byla schopna opravu dokončit, přesunula se oprava do roku 2022 a 
v podstatě i dořešení pojistné události proběhne až v následujícím roce. 

 

5. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti                                                                                  

V rámci doplňkové činnosti v roce 2021 jsou výnosy z pronájmu nástrojů činí 17 060 Kč.  
 

6. Peněžní fondy 

•  Fond odměn v roce 2021 nebyl čerpán a zůstatek k 31.12 2021 činí 261 000 Kč. 

• Počáteční stav rezervního fondu (SÚ 413) ze zlepšeného výsledku hospodaření činil 
604 725,87 Kč.  Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2021 činí 760 639,54 Kč. Zůstatek byl 
navýšen o částku 136 813,67 Kč z rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, a to 
z hlavní činnosti a o částku 19 100 Kč z doplňkové činnosti. 

• Počáteční stav rezervního fondu (SÚ 414) z ostatních titulů byl 34 400 Kč.  Z fondu v roce 
2021 nebylo čerpáno. Po podepsání žádostí na činnost a akce pro rok 2022 jsme obdrželi 
finanční dar Města Bohumín ve výši 5 000 Kč na akci, která proběhne v následujícím roce. 
Tato částka byla zaslána již v roce 2021 a tak zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2021 činí 
39 400,- Kč. 

• Počáteční stav investičního fondu (SÚ 416) ve výši 434 085,94 Kč. Tvorba fondu za rok 
2021 činila 65 604,- Kč. Kč. V roce 2021 jsme i IF nečerpali, a tak konečný zůstatek 
investičního fondu k 31. 12. 2021 je ve výši 499 689,94 Kč. 

• Počáteční stav fondu kulturních a sociálních potřeb (SÚ 412) činil 97 097,83 Kč. 
Tvorba FKSP za rok 2021 činila 187 357,- Kč. V průběhu sledovaného roku byly z tohoto 
fondu v souladu se zásadami o použití FKSP v roce 2021 využity prostředky                        
ve výši   143 676,-Kč. Z důvodu pandemie jsme fond nemohli čerpat, jak bylo původně 
v plánu. Konečný zůstatek tohoto fondu činí 140 778,83 Kč. 
 

Všechny fondy jsou vedeny odděleně na analytických účtech a jsou kryty zůstatkem na účtech 
241 a 243 v bance. 
 

7. Pohledávky  

• K 31. 12. 2021 jsme evidovali pohledávky na účtu 892 652,85 Kč, které jsou všechny ve 
lhůtě splatnosti. (315 – školné, splátkové kalendáře, 335- pohledávka za zaměstnanci 
(stravenky), 374 krátkodobé přijaté zálohy od zřizovatele, 381 - náklady příštích období, 
388 – Šablony II nevyčerpané prostředky z projektu EU, 377 – pronájem hudebních 
nástrojů). 

 
U pohledávek ve lhůtě splatnosti předpokládáme, že školné a pronájem hudebních nástrojů 
bude uhrazeno v souladu s termíny ve splátkových kalendářích nejpozději do června 2021. 
Udržovat nízkou úroveň pohledávek i v roce 2021 se nám daří důslednou a pravidelnou 
kontrolou splatnosti školného a účinnou komunikací s rodiči. 
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8. Závazky 

K 31. 12. 2021 jsme evidovali závazky v celkové výši 2 677 955,78 Kč 

z toho:                                           815 934,- Kč  Šablony II projekt EU 

  52 740,78 Kč neuhrazené faktury 

611 453,- Kč nevyplacené mzdy za 12/2020 

238 561,- Kč odvod sociálního pojištění za 12/2020 

103 036,- Kč odvod zdravotního pojištění za 12/2020 

68 815,- Kč odvod daně z mezd za 12/2020 

                                                           7 920, - Kč    krátkodobé závazky ostatní 

743 120, - Kč    výnosy příštích období 

36 376,- Kč 
dohadné účty pasívní ( spotřeba energií a 

služeb 

                                                                

IV.  Výsledky kontrol 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI  
 
Žádné další kontroly ve sledovaném období v naší organizaci neproběhly. 

V. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

V naší organizaci povinný podíl není sledován z důvodu nízkého přepočteného počtu 
zaměstnanců. 
 

VI. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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VII.  Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců 

Se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 byli seznámeni 
všichni zaměstnanci školy na provozní poradě dne 29.3.2021 konané online 
prostřednictvím Google. Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace je 
zaměstnancům k dispozici také v elektronické podobě. 

 

VIII.  Informace o způsobu zajištění stravování zaměstnanců 

V roce 2021 zůstalo zajištění stravování zaměstnanců v ZUŠ stejné jako v předešlém roce. 
A to od společnosti Benefity, došlo k přejmenování společnosti Lidl. Každý zaměstnanec 
má průběžně přehled o stavu kreditu prostřednictvím aplikace „Naše stravenka“. 
 
Náklady organizace na jednu stravenku činily 30,- Kč, příspěvek z FKSP částku 30,- Kč a 
částka hrazená strávníkem představuje rovněž 30,- Kč.  Celkové náklady na stravování 
zaměstnanců organizace v roce 2021 činily 318 240 Kč. Příspěvek z FKSP na stravování 
zaměstnanců činil v roce 2021 celkem 106 080 Kč.  

 

IX. Tabulková část, přílohy dle požadavků zřizovatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


