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Zpráva o činnosti organizace za rok 2020 

 

1. Všeobecná část  

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci  

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace 

IČ: 15043151  

REDIZO: 600170918 

Příspěvková organizace, zřízená ke dni 1. 7. 2003 Libereckým krajem.  

Ředitel školy: Mgr. Václav Šimůnek (jmenován od 1. 8. 2018) 

Zřizovací listinou je vymezen hlavní účel a předmět činnosti, statutární orgán organizace, 

majetek Libereckého kraje spravovaný příspěvkovou organizací, finanční hospodaření a 

doplňková činnost. K poslední změně zřizovací listiny došlo usnesením č. 282/17/ZK 

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 6. 2017, s účinností ode dne 1. 9. 2017. Příloha 

č. 1 ke zřizovací listině č. ZL-45/17-Š byla schválena usnesením zastupitelstva 

Libereckého kraje č. 351/20/ZK ze dne 22. 9. 2020 a plně nahrazuje přílohu č. 1 ke 

zřizovací listině ke dni 27. 6. 2017.  

 

Škola sdružuje: 

1. Střední škola   kapacita 500 žáků  IZO 102 037 680 

2. Domov mládeže  kapacita 175 lůžek  IZO 110 028 945 

3. Školní jídelna   kapacita 500 jídel  IZO 110 028 953 

 

Odloučená pracoviště školy: 

 

1. Lomnice nad Popelkou, K Babylonu 1205 

2. Lomnice nad Popelkou, Josefa Jana Fučíka 80 

 

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní  

a doplňkové činnosti 

Výchova a profesní vzdělávání žáků a pracovníků. 

 

Vymezení hlavního účelu činnosti: 

a) hlavní činnosti: 

 poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy 

 poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace 

 poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních zkoušek 

 poskytování prací a služeb, včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými 

obory 

 obchodní činnost, související s povolenými obory 
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Vymezení předmětu činnosti: 

 pro střední školu podle § 57, § 58 

 pro školní jídelnu, která zajišťuje nejen stravování žáků podle § 119, ale také závodní 

stravování zaměstnanců 

 pro domov mládeže podle § 117 zajišťující ubytování žáků (par. podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů) 

b) doplňkové činnosti: 

 pekařství, cukrářství 

 hostinská činnost 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

- ubytovací služby 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 pronájem bytových a nebytových prostor 

Škola je členem: 

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR 

Asociace průvodců ČR  

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

 

Vzdělávací program 

Střední škola zabezpečovala v roce 2020 komplexní výchovně vzdělávací proces 

v následujících oborech: 

1) Studijní obory (skupina oborů M a L) 

65-42-M/02 Cestovní ruch    denní studium čtyřleté 

65-41-L/01 Gastronomie    denní studium čtyřleté 

64-41-L/51 Podnikání    dálkové nástavbové studium tříleté 

 

2) Učební obory (skupina oborů H) 

29-54-H/01 Cukrář     denní studium tříleté 

65-51-H/01 Kuchař-číšník    denní studium tříleté 

 

3) Učební obory (skupina oborů E) 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby denní studium tříleté 

29-51-E/01 Potravinářská výroba   denní studium tříleté 

29-51-E/01 Potravinářské práce   denní studium tříleté 
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1.3 Údaje o žácích zařízení 

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 

(údaje uváděny za všechna kola přijímacího řízení) 

 

Škola Kód oboru Název oboru Přihlášeno Přijato Odevzdalo 

ZL/* 

Studijní obor 

skupiny M 

64-42-M/02 Cestovní ruch 53 51** 21 

Studijní obor 

skupiny L 

65-41-L/01 Gastronomie 0 0 0 

Studijní obor 

skupiny L 

64-41-L/51 Podnikání 0 0 0 

Učební obor 

skupiny H 

29-54-H/01 Cukrář  30 30 20 

Učební obor 

skupiny H 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  33 33 19 

Učební obor 

skupiny E 

65-51-E/01 Stravovací a 

ubytovací služby 

7 7 4 

Učební obor 

skupiny E 

29-51-E/01 Potravinářská 

výroba 

7 7 6 

Učební obor 

skupiny E 

29-51-E/02 Potravinářské 

práce 

0 0 0 

Celkem  130 128 70 

 

/* ZL Zápisový lístek 

/** 2x Usnesení o zastavení řízení 

 

 

Přijímací řízení pro ubytované žáky v Domově mládeže školy (stav k 1. 9. 2020)  

 

Domov mládeže Počet ubytovaných 

Počet podaných přihlášek do Domova mládeže 59 

Počet přijatých žáků do Domova mládeže 59 
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Základní údaje o třídách a žácích školy /* 

 

Součást Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu 

Skupina oborů M  4 61 15,25 

Skupina oborů H, L  6 107 17,83 

Skupina oborů E  3 39 13 

/* Počty žáků k 30. 9. 2020 podle zahajovacích výkazů 

Legenda 

skupina M ― studijní obor Cestovní ruch (4 třídy) 

skupina L ― studijní obor Podnikání (1 třída) 

skupina H ― učební obory Kuchař-číšník (2 samostatné třídy, 1 třída spojená s oborem 

Cukrář), Cukrář (2 samostatné třídy, 1 třída spojená s oborem Kuchař-číšník) 

skupina E ― učební obory Stravovací a ubytovací služby – ŠVP Kuchařská výroba (3 

třídy spojené s oborem Potravinářská výroba), Potravinářská výroba – ŠVP Cukrářská 

výroba (3 třídy spojené s oborem Stravovací a ubytovací služby) 

Obory skupiny M, L, H a E byly naplňovány na maximální počet 30 žáků ve třídě (podle 

vyhlášky o středních školách). 

 

Základní údaje o ubytovaných žácích v Domově mládeže školy/*  

 

Součást Počet ubytovaných Počet vychovatelů 

Domov mládeže 64 4 

/* Počty žáků k 31. 10. 2020 podle zahajovacích výkazů 

 

 

 

1.4 Údaje o pracovnících organizace /*  

 

Pracovníci 

organizace 

učitelé učitelé OV vychovatelé 

prov. ek. 

prac. celkem 

fyz. přep. fyz.   přep. fyz. přep. fyz. přep. fyz. přep. 

Celkový 

počet 
17,00 15,24 10,00 9,00 4,00 4,00 13,00 13,06 44,00 41,30 

Počet 

začínajících 

pedagogů 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Počet 

důchodců 
1,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,56 

Průměrný 

věk 
51  47  53  56  52  

Odborná 

kvalifikace 
VŠ-17   SŠ-10  

VŠ-1 

SŠ-3 
    

 

/* Uváděné údaje podle stavu k 1. 9. 2020 
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2. Hospodářská část  

2.1 Hlavní činnost organizace  

Hospodaření školy za rok 2020 skončilo v hlavní činnosti záporným hospodářským 

výsledkem  - ztráta ve výši – 414 993,66 Kč.  

Rozpočet na provozní neinvestiční výdaje pro rok 2020 byl stanoven na částku 3 691 896 

Kč, z toho na odpisy movitého majetku 179 752 Kč, na odpisy nemovitého majetku 

547 843 Kč. 

 

Fond investic (FI - účet 416): 

Počáteční stav Fondu investic k 1. 1. 2020 byl ve výši 1 104 453,46 Kč. Tvorba fondu 

byla uskutečněna převodem odpisů ve výši 757 031 Kč. Částka 547 843 Kč z poskytnuté 

dotace na odpisy nemovitého majetku byla v rámci povinnosti odvodu vrácena zpět na 

účet Krajského úřadu Libereckého kraje. Fond investic byl čerpán v roce 2020 na realizaci 

investičních akcí  - zrušení čističky odpadních vod a zřízení nové kanalizační přípojky 

Domova mládeže v hodnotě 325 962,48 Kč a instalaci nového serveru ve výši 203 303,81 

Kč. Konečný zůstatek Fondu investic k 31. 12. 2020 je 784 375,17 Kč. 

 

 

Příjmy z hlavní činnosti organizace 

Schválený příspěvek od zřizovatele na přímé neinvestiční výdaje byl k 25. 3. 2020 ve výši 

23 636 322 Kč, z toho na platy 17 295 463 Kč. Poslední úpravou rozpočtu byla stanovena 

částka 23 714 718 Kč, z toho na platy 17 219 142 Kč a OON 80 000 Kč. 

Původní rozpočet provozních prostředků na neinvestiční výdaje činil 4 104 890 Kč, z toho 

730 100 Kč na odpisy. Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje z 26. 5. 2020 č. 

154/20/ZK byla původní výše provozního příspěvku snížena o 410 489 Kč. Poslední 

úpravou rozpočtu byl škole stanoven rozpočet na provoz ve výši 3 691 896 Kč, z toho na 

odpisy 727 595 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku v částce 547 843 Kč byl, dle 

pokynu Ekonomického odboru KÚLK, předmětem odvodu zřizovateli. Provozní 

příspěvek ve výši 2 964 301 Kč byl zcela vyčerpán, u příspěvku na odpisy byla při 

finančním vypořádání provedena vratka částky 11 640 Kč.    

Finanční prostředky určené k zabezpečení neinvestiční činnosti školy dosáhly celkové 

výše 27 394 974 Kč a byly v plné míře použity k financování hlavní činnosti. Závazné 

ukazatele byly dodrženy. 
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Dotace hlavní činnosti Kč 

1. Přímé náklady na vzdělávání 

- platy 

- OON 

- zákonné odvody 

- fond kulturních a sociálních potřeb 

- ONIV 

2. Ostatní dotace 

- OP VVV – Šablony II 

 

23 714 718 

17 219 142 

80 000 

5 847 110 

344 383 

224 083 

166 180 

166 180 

Provozní prostředky – dotace zřizovatele 

- z toho odpisy 

 3 680 256 

715 955 

Celkem dotace hlavní činnosti 27 561 154 

 

Dalšími zdroji financování hlavní činnosti školy k zajištění jejího provozu byly výnosy ve 

výši 2 258 341,88 Kč. Celkové zdroje financování neinvestičních potřeb dosáhly výše 

29 819 495,88 Kč. 

 

Produktivní práce žáků  897 760,51 

Tržby za stravování žáků 367 822,00 

Tržby za stravování zaměstnanců 158 022,00 

Tržby za ubytování 228 306,00 

Cateringové služby 91 277,49 

Tržby za zboží 20 698,49 

Ostatní výnosy 15 864,79 

Nanomasky, respirátory 478 590,60 

Celkem další zdroje 2 258 341,88 
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Výdaje z hlavní činnosti organizace 

 

V roce 2020 dosáhly celkové neinvestiční výdaje v hlavní činnosti výše 30 234 489,54 Kč 

v následujícím členění: 

 

 

Náklady hlavní činnosti Kč 

Osobní náklady: 

- mzdové náklady 

- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 

- zákonné sociální pojištění 

- jiné sociální pojištění 

- tvorba FKSP 

 

24 306 722,31 

17 887 422,00 

179 679,00 

5 818 926,78 

72 518,11 

348 176,42 

 

Spotřeba materiálu 

Energie 

Nákup zboží 

Opravy a udržování 

Cestovné 

Služby 

Ostatní náklady 

Odpisy 

Pořízení drobného majetku 

Nano-masky, respirátory (žáci, zaměstnanci) 

 

1 587 210,68 

1 111 468,70 

17 748,28 

556 479,44 

3 189,00 

1 009 155,43 

274 456,66 

715 955,00 

173 513,44 

478 590,60 

C e l k e m 30 234 489, 54 

 

Největší položky nákladů hlavní činnosti: nákup materiálu - především potravin, materiálu 

na opravy a údržbu, čisticích prostředků, kancelářských potřeb a dalších. Energie dosáhly 

srovnatelné výše jako v předchozích obdobích. U položky služeb to bylo především 

stočné, softwarové služby, poplatky za likvidaci odpadů.  

Byly prováděny nutné opravy budov a staveb, výmalba pokojů domova mládeže a běžná 

údržba nemovitostí, opravy výrobních zařízení odborného výcviku (konvektomaty, 

sporáky, mycí přístroje) opravy automobilů a jejich pravidelná údržba, opravy provozního 

vybavení (kotle, pračky, sekačky, telefony)  

 

Výše odpisů činila 715 955 Kč. Od zřizovatele organizace obdržela příspěvek  

na odpisy ve výši Kč 727 595. Rozdíl ve výši 11 640 Kč byl odveden v rámci finančního 

vypořádání. 
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2.2 Doplňková činnost organizace 

Příjmy, výdaje a hospodářský výsledek 

V doplňkové činnosti činil hospodářský výsledek 95 315,63 Kč a byl vytvořen ziskem 

z pronájmu nemovitostí, ubytování a dalšího vzdělávání. Celkové vlastní příjmy 

z doplňkové činnosti za rok 2020 činily 645 175,81 Kč. Výdaje doplňkové činnosti 

dosáhly výše 549 860,18 Kč. 

 

Odpisy z grantového projektu Operačního programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/03.0013 s názvem „Gastronomie v Lomnici nad 

Popelkou“, které jsou zahrnuty v doplňkové činnosti, činily 23 352 Kč a jsou plně kryty 

transferovou dotací. 

 

Snahou školy je udržení doplňkové činnosti ve stejném rozsahu, s ohledem na kapacitní a 

časové možnosti. V roce 2020 byla činnost i financování školy ovlivněno vyhlášením 

nouzového stavu a přijatými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2. 

Omezení činnosti školy mělo negativní dopad na výši dosažených výnosů z doplňkové 

činnosti, které jsou výrazným posílením příjmové části rozpočtu školy a zdrojem krytí 

jejich nákladů. 

Celkové hospodaření školy skončilo ztrátou ve výši 319 678,03 Kč. Ztráta z hlavní 

činnosti byla částečně kryta ziskem z doplňkové činnosti. Škole bylo schváleno pokrytí 

ztráty čerpáním rezervního fondu. 

 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2020 

Všechny dílčí inventarizační komise splnily příkaz ředitele školy č. 2/2020 k provedení 

inventarizace. Řádně a ve stanoveném termínu provedly inventuru určeného majetku a 

účtů. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, stav skutečný souhlasil se stavem 

účetním. Hodnoty uvedené v protokolech dílčích inventarizačních komisí navazují na 

hlavní inventarizační zprávu a na hodnoty účtů vedených v účetnictví školy. 

 

2.4 Plnění nápravných opatření  

Nejsou stanovena. 

 

2.5 Přílohy 

Tabulka č. 1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2020 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2020 

Tabulka č. 3:   Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací  

                        – rok 2020 

Tabulka č. 4:   Peněžní fondy příspěvkové organizace 

Tabulka č. 5:   Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech  

                        k příslušným peněžním fondům 

Tabulka č. 6:   Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2020 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 

Tabulka č. 8:   Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného      

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2020 

      Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2020 – skutečnost 

Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2020 
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2.6 Doklady  

Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Komentář, Rozbory, 

Inventarizační zpráva) za rok 2020 

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. -

4. čtvrtletí 2020 (P1-04) 


