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A) Základní údaje o organizaci 
 

Název organizace: Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im.Juliusza 
Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace 

Sídlo organizace: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín 

Identifikační číslo organizace: 623 31 493 

Právní forma organizace: příspěvková organizace 

Statutární orgán: Ing. Marie Jarnotová, ředitelka 

Telefonický kontakt: 558 731 235 

E-mail organizace: info@gympol.cz 

Internetové stránky: www.gympol.cz 

Datová schránka: 4g6jbbj 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ zřizovatele:708 90 692 

 

 

 

 

Historie naší školy sahá do roku 1909, kdy Vídeňské Ministerstvo pro vyznání a osvětu vydalo  
7. září 1909 usnesení, v němž povolilo otevření polského gymnázia v Orlové. Slavnostní 
zahájení proběhlo 23. 09. 1909. Tak vzniklo Polské reálné gymnázium Juliusze Słowackého. 
Škola si jako svého patrona vybrala právě tohoto předního romantického básníka.  

Škola v Českém Těšíně vznikla v roce 1949 osamostatněním polských paralelních tříd, které 
existovaly od roku 1938 při českém Reformním reálném gymnáziu v Českém Těšíně. Od roku 
1953 sídlí v budově společně se Základní školou s polským jazykem vyučovacím na ulici 
Havlíčkova v Českém Těšíně. V roce 1994 byla ke stávající budově školy v Českém Těšíně 
přistavěna budova nová.  
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V roce 1964 došlo ke sloučení gymnázia v Českém Těšíně s existujícím již od roku 1909 
Polským reálným gymnáziem v Orlové, jež se stalo odloučeným pracovištěm těšínského 
gymnázia. V roce 1993 se škola z Orlové přestěhovala do Karviné. 

V roce 2009 byla činnost elokovaného pracoviště v Karviné ukončena. Smlouva o pronájmu 
s Obchodní a bankovní akademií Karviná, s.r.o., vypršela 31. 10. 2009. Tyto elokované třídy  
se přestěhovaly do sídla v Českém Těšíně.  

Školní rok 2021/2022 je již 73. rokem v historii tohoto gymnázia v Českém Těšíně. 

Organizace byla zřízena zřizovatelem zřizovací listinou ZL/085/2001 ke dni 1. července 2001  
na dobu neurčitou. 

Hlavním účelem zřízení gymnázia je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
vzdělávacích programů. 

 

Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace ze dne 27. září 2001: 

• provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně zprostředkování 

• pronájem majetku 
• kopírovací práce 
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
• mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní 

kurzy 

 

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková 
organizace, je jedinečnou školou v síti škol České republiky. Její jedinečnost vyplývá ze 
specifiky regionu, ve kterém se nachází a spočívá v tom, že veškerá výuka je vedena v polském 
jazyce. Žáci jsou bilingvní a plynně komunikují v jazyce polském a českém. 

Ekonomický vývoj organizace závisí plně na příspěvku zřizovatele, dotacích ze státního 
rozpočtu, grantech a projektech. I za těchto podmínek je hospodaření organizace vyrovnané. Do 
hospodaření organizace jsou také zapojeny cizí a sponzorské zdroje. 

Od 1. ledna 2020 se zásadně změnil systém financování škol. Objem prostředků, který škola 
dostala, se neodvíjel od počtu žáků, ale od objemu vyučovacích hodin a reálné výše tarifních 
platů zaměstnanců gymnázia. Počet hodin vyučovaných ve škole nesmí překročit PHmax, který 
stanovuje maximální možný počet hodin výuky ve třídě včetně nezbytného dělení tříd.  

Hodnoty PHmax pro střední školy jsou stanoveny v nařízení vlády č. 123/2018 Sb. podle 
studijního oboru a struktury třídy, počítají také s povinným dělením studentů v konkrétních 
předmětech a vycházejí z učebního plánu. 
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V roce 2021 činil PHmax školy 684. 

Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 10. 07. 2009 se škola zařazuje do rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 01. 09. 2009 a s platností od 01. 09. 2014 je škola vedena v rejstříku 
následovně: 

 

Název právnické osoby: Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace 

Adresa organizace: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín 

Druh školy: střední škola 

Místo vzdělávání: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín 

Identifikátor právnické osoby: 600 016 501 

IČ: 623 31 493 

Kapacita školy: 420 žáků 

IZO: 000 601 560 

Obory vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium 

 denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. 

 vyučovací jazyk:  polský 

 

Oproti předcházejícímu školnímu roku se počet studentů zvýšil. V září 2021 nastoupilo  
333 studentů, do prvního ročníku 84 studentů. V prosinci 2021 odešli 2 studenti. 

Počet žáků v následujících letech se vzhledem k demografickému vývoji bude pohybovat 
přibližně na stejné úrovni. 

Ve školním roce 2021/2022 výuku zabezpečuje 33 pedagogických pracovníků.  

Řádný chod školy a plnění dalších úkolů rovněž zajišťuje 7 nepedagogických pracovníků 
(účetní, administrativní a spisový pracovník, školník a uklízečky). 
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Vývoj počtu studentů: 

Školní rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Počet tříd 12 12 12 12 12 12 

Počet studentů 323 311 327 322 327 333 

Průměrný počet 
studentů ve třídě 

26,92 25,92 27,25 26,83 27,25 27,75 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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ADAPTAČNÍ KURZ 
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KRESY 

 

´ 

 

SÁZENÍ STROMU – PROJEKT EU ,,ŠKOLY-VYSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU“ 



10 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace 

Platnost od 1.7.2021 
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B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 
 

Dle čl. VI zřizovací listiny je hlavním účelem gymnázia uskutečňovat vzdělávání  
a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Gymnázium poskytuje studentům střední 
vzdělání s maturitní zkouškou.  

Organizace plní úkol, pro který byla zřízena, dodržuje předepsané zákony, legislativní normy 
a pokyny stanovené zřizovatelem. Tyto úkoly byly vyhodnoceny ve Výroční zprávě o činnosti 
školy 2020/2021. 

Plnění cílů v roce 2021 bylo značně poznamenáno pandemií COVID – 19. Pandemie zasáhla 
všechny činnosti školy a měla zásadní dopad na její fungování. Vzhledem k okolnostem se 
škole podařilo zajistit fungování i za ztížených podmínek. Výuka probíhala distančním 
způsobem s využitím aplikace Google Classroom a Google Meet a trvala téměř 5 měsíců. 

 

 

STEGNA POLSKO 
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WARSZAWA EXKURZE 

 

WĘDROWANIA POLONISTYCZNE – OBLĘGOREK 
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SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 
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SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY 
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OBROKI, ŁAZY – EXKURZE 

 

 

                                            

C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 
 

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

Organizace provozuje hlavní a doplňkovou činnost. Předmětem hlavní činnosti je zajištění 
vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. 

 

NÁKLADY hlavní činnosti v celkové výši 34 458,73 tis. Kč v roce 2021 tvořily: 

a) přímé náklady na vzdělávání (hrazeno z dotací státního rozpočtu) 29 570,47 tis. Kč 

b) provozní náklady (hrazeno z dotací od zřizovatele) 3 777,55 tis. Kč 

c) projekty a ostatní náklady (hrazeno z ostatních zdrojů) 1 110,71 tis. Kč 
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Členění nákladů 

 

 

 

 

VÝNOSY hlavní činnosti v celkové výši 34 707,53 tis. Kč v roce 2021 tvořily: 

a) příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání 29 570,47 tis. Kč 

b) příspěvky a dotace od zřizovatele na úhradu provozních nákladů 3 962,40 tis. Kč 

c) výnosy z projektů, darů a ostatních zdrojů 1 174,66 tis. Kč 
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Provozní náklady
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Členění výnosů 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Za rok 2021 dosáhla naše organizace celkově kladného výsledku hospodaření, přičemž z 
hlavní činnosti je vykázán zisk ve výši 248 801,73 Kč, v doplňkové činnosti 5 946,- Kč.  

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (zisk)                                   248 801,73 Kč                                                                                                               

       

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti (zisk)                  5 946,00 Kč 

Celkový výsledek hospodaření za r. 2021 (zisk)               254 747,73 Kč 

 Výsledek hospodaření je finančně krytý. 

 

Za rok 2021 dosáhla naše organizace celkově kladný hospodářský výsledek ve výši  

254 747,73 Kč, který navrhujeme rozdělit do rezervního fondu: 

 

Ø do fondu odměn 0 Kč 

Ø do rezervního fondu      254 747,73 Kč 

 

2. Čerpání účelových dotací  

85%

12%

3%

Dotace MŠMT

Dotace zřizovatele

Ostatní zdroje
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Poskytnuté příspěvky a dotace – MŠMT (ÚZ 33353) a příspěvky a dotace od zřizovatele  
(ÚZ 137) byly v plné výši vyčerpány dle stanovených závazných ukazatelů. Podrobnější 
přehled čerpání dle ÚZ je uveden níže. 

Příspěvky ÚZ 144, ÚZ 203 byly čerpány v roce 2021 jen částečně, časová použitelnost těchto 
příspěvků je až do roku 2022.  

Příspěvek ÚZ 205 byl v částce 64 000,- Kč vrácen.  

2.1. VÝNOSY hlavní činnosti 
 

Rozpis závazných ukazatelů na r. 2021 
                                                                                                                                              v Kč 

NEINVESTIČNÍ DOTACE Z MŠMT  § 3121 

ÚZ 33353 Přímé výdaje na vzdělávání – kraje 29 570 467 

v tom: prostředky na platy 21 384 756  

 ostatní osobní náklady 90 000  

 zákonné odvody 7 258 468  

 FKSP 427 695  

 přímý ONIV 409 548  

CELKEM – Příspěvky a dotace MŠMT 29 570 467 

 

 

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly vyčerpány v souladu s výše uvedenými 
závaznými ukazateli. Nedočerpaná položka zákonných odvodů byla se souhlasem zřizovatele 
použita na dofinancování FKSP a ostatních neinvestičních výdajů (nákup DDHM pro výuku a 
učebních pomůcek). 

 

 
 
 
 
 
 



19 

 

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE § 3121 

ÚZ 1 Provozní náklady 2 786 000 

ÚZ 205 Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého a nehmotného 
majetku“ 507 000 

ÚZ 137 Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích 180 000 

ÚZ 144 Na podporu rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou hmatovou 
metodou 29 000 

ÚZ 203 Na úhradu výdajů spojených s pronájmem sportovní haly 210 000 

ÚZ 206 Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia ORJ 7 480 000 

CELKEM – Příspěvky a dotace od zřizovatele 4 192 000 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK DO FONDU 
INVESTIC § 3121 

ÚZ 206 Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia ORJ 7 200 000 

ÚZ 206 Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy ORJ 7 360 000 

CELKEM – Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 560 000 

 

Dotace z jiných rozpočtů – vlastní zdroje 

Ostatní položky příjmů organizace v roce 2021 tvořily vlastní příjmy v celkové částce 

 229 716,72 Kč, a to od:  

Ø Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Prostředky použity na přípravu studentů 
k maturitním zkouškám ,,Matura dla każdego” a na sportovní klub ,,Szkolny Klub Sportowy 
Gimpel”. 

Ø Generálního konzulátu Polské republiky. Prostředky použity na edukační pobyt studentů 
,,Warszawa – historyczna i kulturowa stolica Polski“, ,,Śladami II wojny światowej“  a na  
,,Koncert Świąteczny – gimnazjalne kolędowanie“. 

Ø Kongresu Poláků v České republice. Prostředky použity na přípravu a realizaci 
adaptačních kurzů prvních ročníků. 

Ø Města Český Těšín. Prostředky použity na realizaci projektu ,,Sraz absolventů Polského 
gymnázia“. 

Ø Sponzorů na financování studentských projektů. 

Příjmy v podobě darů a příspěvků závisí na dobrovolnosti sponzorů a dárců. Z tohoto důvodu  
je obtížné předvídat jejich vývoj v dalších letech. 

 

Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na studentské projekty v následujícím roce. 
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Dotace z jiných rozpočtů 
                                                                                                                                               v Kč 

Poskytovatel 
Převod  

z r. 2020 
Poskytnuto 
v r. 2021 

Čerpání  
v r. 2021 

K čerpání  
v r. 2022 

Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie 0,00 114 492,44  114 492,44 0,00 

Generální konzulát v ČR 0,00 73 366,50 73 366,50 0,00 

Kongres Poláků v ČR 0,00 12 800,00 12 800,00 0,00 

Dary od ostatních sponzorů 387 250,41 15 000,00 113 998,83 288 251,58 

Město Český Těšín 0,00 14 057,78 14 057,78 0,00 

ERASMUS+ Partnerství škol 687 979,70 0 112 265,29 575 714,41 

CELKEM  1 075 230,11  229 716,72 440 980,84 863 965,99 
     
 

2.2. NÁKLADY hlavní činnosti 
 

Rozpis nákladů dle zdrojů financování 

Vybrané ukazatele stanovené naší organizaci rozpočtovým ukazatelem byly zcela dodrženy.  
U dotace ÚZ 144, ÚZ 203 budou prostředky čerpány i v roce 2022. 

 

 v Kč 

NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACÍ MŠMT § 3121 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 29 570 467 

v tom: platy 21 384 756  

 ostatní osobní náklady 90 000  

 zákonné odvody 7 203 410  

 FKSP 429 146  

 přímý ONIV 463 155  
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V roce 2021 bylo při odměňování postupováno dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  
v platném znění a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců  
ve veřejných službách a správě v platném znění. 

 
 
Dotace MŠMT celkem 
 
            v Kč    

 Poskytnuto  
k 31. 12. 2021 

Čerpáno  
k 31. 12. 2021 Vratka dotace 

Prostředky na platy 21 384 756 21 384 756 0 

Ostatní osobní náklady 90 000 90 000 0 

Zákonné odvody  7 258 468 7 203 410 55 058 

FKSP 427 695 429 146 - 1 451 

Přímý ONIV 409 548 463 155 - 53 607 

CELKEM 29 570 467 29 570 467 0 

    

 

 

 

Tyto poskytnuté finanční prostředky na neinvestiční výdaje (přímé výdaje na vzdělání)        
ÚZ 33353 byly vyčerpány v plné výši v souladu se stanovenými závaznými ukazateli. 

 

V souladu s pokynem zřizovatele byly nedočerpané prostředky položky zákonných odvodů   
ve výši 55 058,- Kč použity na dokrytí FKSP a položky přímý ONIV. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACÍ OD ZŘIZOVATELE § 3121 

ÚZ 1 Provozní náklady 2 601 153 

v tom: Spotřeba materiálu 276 192  
 Spotřeba energií 1 137 804  
 Opravy a udržování 156 406  
 Cestovné 1 698  
 Náklady na reprezentaci 332  
 Nákup služeb celkem 705 158  
 Náklady na stravování zaměstnanců 32 569  
 Lékařské prohlídky zaměstnanců 8 660  
 Školení a vzdělávání 57 456  
 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 205 940  
 Ostatní náklady 18 938  

ÚZ 205 
Účelově určeno na „Krytí odpisů dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku“ 443 000 

ÚZ 137 
Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích 
 180 000 

ÚZ 144 
Na podporu rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou hmatovou 
metodou 16 390 

ÚZ 203 Na pronájem sportovní haly 40 560 

ÚZ 206 Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia 466 450 

ÚZ 206 Na podporu modernizace a rozvoje ICT 30 000 

CELKEM – Náklady hrazené z dotací od zřizovatele 3 777 553 
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Vybrané položky nákladů – srovnání let 2017 až 2021 

 

 

 

Nejvýznamnější položku celkových nákladů hrazených z příspěvků od zřizovatele tvořily 
v roce 2021 náklady na spotřebu energií – celkem 1 137,80 tis. Kč. Jako nájemci tyto energie 
hradíme Základní škole s polským jazykem vyučovacím a zároveň jako odběratelé 
dodavatelům jednotlivých energií. Náklady na topení, které hradíme Základní škole 
s polským jazykem vyučovacím, se v roce 2021 zvýšily a to z důvodu změny původního 
dodavatele Severomoravská plynárenská a.s. na nového dodavatele Teplo Těšín a.s. 

 

 

Celkové náklady organizace na jednotlivé energie v letech 2016-2021  

                                                                                                                                             v Kč 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Voda 93 956 82 853 104 743 97 663 77 315 73 330 

Teplo gymnázium 648 051 574 000 567 273 612 484 490 874 580 864 

Teplo ZŠ 180 532 136 774 136 148 149 413 201 021 281 906 

Elektrická energie 266 829 257 669 255 334 324 299 202 017 201 704 

CELKEM 1 189 368 1 051 296 1 063 498 1 183 859 971 227  1 137 804 
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Spotřeba energií v Kč v letech 2016 až 2021: 
 

 
 
 
 
Spotřeba energií v měrných jednotkách v letech 2016 až 2021: 
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Podrobnější členění vybraných nákladů 
 
 
Materiálové náklady (hrazené z dotací zřizovatele a z ostatních zdrojů) 

v Kč 

Položka Částka 

- kancelářské potřeby (tonery, papíry do tiskáren, tiskopisy) 28 610 

- knihy a tiskoviny 42 555 

- materiál pro výuku, učební pomůcky 21 236 

- čistící, dezinfekční a hygienické prostředky 98 264 

- drobný materiál na opravy majetku, všeobecný materiál pro provoz 186 904 

- drobný hmotný majetek do 3000,- Kč 61 138 

- propagace, materiál na studentské projekty 22 689 

Materiálové náklady celkem 461 396 

 
 
 
 
Služby (hrazené z dotací zřizovatele a z ostatních zdrojů) 
                                                                                                                                                    v Kč 

Položka částka 

- telekomunikační služby (poštovné, internet, telefony) 59 675 

- nájemné  92 764 

- programová vybavení, update, upgrade 86 667 

- stravování žáků 169 787 

- likvidace odpadů, služby BOZP a PO, ostraha, mzdové účetnictví, 
  konzultační a poradenské služby 805 459 

- revize a odborné prohlídky (elektro, plyn, TV nářadí, hydranty, spal. cesty) 36 973 

- bankovní poplatky 3 456 

- správa a údržba SW 142 247 

- tiskové služby, kopírování, propagace, inzerce 41 207 

- ostatní služby 552 081 

Služby celkem 1 990 316 
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Opravy a udržování majetku (hrazené z dotací zřizovatele a z ostatních zdrojů) 

v Kč 

Položka částka 

- opravy nemovitosti (malování, výměna čtečky, nátěr) 152 817 

- opravy ostatního movitého majetku (výměna HDD NAS) 3 589 

Opravy a údržba majetku celkem 156 406 

 
 
 
 
 
Drobný dlouhodobý majetek (hrazený z dotací zřizovatele a z ostatních zdrojů) 

v Kč 

Položka Částka 

- notebooky, projektory, tablety 223 878 

- ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 – 40 tis. Kč  178 881 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku celkem 402 759 
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3. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

V roce 2021 organizace při odměňování postupovala v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, v platném znění a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. 

Na základě usnesení Rady kraje byl v dubnu roku 2021 stanoven: 

- ÚZ 33353 Přímé výdaje na vzdělání – limit finančních prostředků na platy, ostatní osobní 
náklady, zákonné odvody, příděl do FKSP a ONIV v celkové výši 29 706 521 Kč 

V srpnu 2021 na základě usnesení Rady kraje byly prostředky na ostatní osobní náklady navýšeny 
z důvodu národního plánu podpory návratu do škol – doučování o 13 172 Kč ÚZ 33353  

V listopadu 2021 na základě usnesení Rady kraje byly sníženy prostředky na platy, zákonné 
odvody, FKSP z důvodu změny výkonů od nového školního roku o 136 054 Kč ÚZ 33353 

V prosinci 2021 na základě usnesení Rady kraje byly sníženy prostředky na ostatní osobní 
náklady o nevyčerpané prostředky na doučování o 13 172 Kč ÚZ 33353 

Celkově tedy měla organizace v roce 2021 k dispozici na přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353 
částku 29 570 467 Kč. 

Stanovené závazné ukazatele na ÚZ 33353 byly v plné výši vyčerpány.  

  

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců v roce 2021 byl 30,5846 a průměrný plat 
činil 51 045 Kč. 

Průměrný přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců v roce 2021 byl 6,3952 a průměrný 
plat činil 34 717 Kč. 

Přehled počtu zaměstnanců a mzdových prostředků je uveden ve výkazu P 1-04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 
 
 
Skutečné čerpání prostředků MŠMT v letech 2018 až 2021: 

v Kč  

Položka 2018 2019 2020 2021 

Mzdy a platy 14 419 450 17 277 135  19 631 613  21 384 756 

OON celkem 110 000 110 000 105 000  90 000 

Zákonné odvody 4 870 797 5 822 598 6 605 159 7 203 410 

FKSP 290 170 347 343 394 732 429 146 

Přímý ONIV 292 248 340 896 297 923 463 155 

CELKEM   19 982 665 23 897 972 27 034 427 29 570 467 

 
 
 
 
 
 
Přímé náklady na vzdělávání v letech 2018 až 2021: 
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4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 
 

V souladu se „Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 
krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“ a na základě stanoveného závazného 
ukazatele byl v listopadu 2020 zpracován finanční plán na rok 2021. 

 

V průběhu roku však bylo nutné přehodnotit některé nákladové položky a finanční prostředky 
operativně přesunout (převážně z důvodu epidemické situace COVID - 19), jak je patrno z údajů 
tabulky – Přehled o plnění plánu hospodaření za období 2021. 

Významnější přesuny finančních prostředků byly provedeny u následujících položek: 

Ø A.I.1. – spotřeba materiálu (odchylka +82,73 %) – navýšení spotřeby materiálu vzniklo 
účtováním bezúplatně převzatých antigenních testů 

Ø A.I.2. – spotřeba energie (odchylka -13,81 %) – snížení nákladů za elektrickou energii, vodu a 
teplo z důvodu distanční výuky po část školního roku. 

Ø A.I.8. – opravy a udržování (odchylka –85,42 %) – nedošlo k plánovaným opravám osvětlení 
učeben a chodeb, zesílení Wi-fi a malování v plné výši.  

Ø A.I.9. – cestovné (odchylka -30,05 %) – nižší náklady z důvodu neuskutečněných pracovních 
cest a aktivit studentů z důvodu pandemické situace. 

Ø A.I.12. – ostatní služby (odchylka +28,70 %) – odchylka je způsobena náklady na zpracování 
studie proveditelnosti na projekt IROP 

Ø A.I.16. – zákonné sociální náklady (odchylka +37,99 %) – zvýšení vzniklo převzetím 
bezúplatně nabytých ochranných pomůcek, náklady na vzdělávací akce a semináře 
zaměstnanců  

Ø A.I.35. – náklady z drobného dlouhodobého majetku (odchylka +302,76 %) – nákup tabletů, 
laserového boxu a optické soupravy, modely lidských lebek k výuce studentů.  

Ø B.I.2. – výnosy z prodeje služeb (odchylka +804,36 %) – výnosy za jazykové kurzy FCE a 
CAE v doplňkové činnosti – přesnou výši těchto výdajů není možné předvídat 

Ø B.I.3. – výnosy z pronájmů (odchylka –91,07 %) – nebyly výnosy z pronájmu majetku 
z důvodu rekonstrukce školy  

Ø B.I.16. – čerpání fondů (odchylka –88,31 %) – nedošlo k plánovaným opravám osvětlení 
učeben a chodeb, zesílení wi-fi a malování v plné výši.  

Ø B.I.17. – ostatní výnosy z činnosti (odchylka 100 %) – navýšení spotřeby materiálu vzniklo 
účtováním bezúplatně převzatých antigenních testů 

Ø B.II.2. – úroky (odchylka 100 %) – v roce 2021 se škola zapojila do úročení cash poolingu  
 
 

5. Péče o spravovaný majetek 
Organizaci byl předán do správy nemovitý a movitý majetek vymezený Přílohou č. 1 zřizovací 
listiny ze dne 27. 9. 2001. Část budovy gymnázia v Českém Těšíně, která je majetkem Města 
Český Těšín, je pronajímána za úplatu od Základní školy s polským jazykem vyučovacím Český 
Těšín, Havlíčkova 213/13, jejímž zřizovatelem je Město Český Těšín. Nová část budovy 
gymnázia v Českém Těšíně, přistavěná v roce 1994, je součástí správy nemovitého majetku.              
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                                                                                                                                                   v Kč      

Majetek Stav k 31. 12. 2021 

Dlouhodobý hmotný majetek:  

- pozemky 123 230 

- stavby 43 364 336 

- samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 396 991 

- kulturní předměty 48 500 

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 314 156 

- software 33 810 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 217 267 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 242 258 
CELKEM 56 740 548 

 

 

Na základě zřizovací listiny byl organizaci předán movitý a nemovitý majetek k zajišťování  
své hlavní činnosti. 

Veškerý majetek (předaný i nově pořízený) je evidován v účetnictví na majetkových účtech  
a v operativní evidenci. Odpisy majetku jsou prováděny v souladu s odpisovým plánem. 
 
V květnu 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši      
159 720,- Kč na zpracování dokumentace Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia – zaměření 
stávajícího stavu a dokumentace pro stavební povolení. 

Dále v prosinci 2021 byl organizaci poskytnut další investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
ve výši 98 010,- Kč na zpracování dokumentace Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia – 
dokumentace pro provádění stavby a další investiční příspěvek ve výši 184 244,- Kč na zhotovení 
časosběrného dokumentu stavby Polského gymnázia.                                                                                                                                                                                 

Finanční prostředky investičního fondu byly v roce 2021 čerpány na investice v celkové částce 

441 974,- Kč. 
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v Kč 
Položka Čerpání fondu investic 
 
Zpracování dokumentace -  Rekultivace vnitrobloku – dokumentace 
zaměření stávajícího stavu 

72 600 

 
Zpracování dokumentace – Rekultivace vnitrobloku – dokumentace pro 
stavební povolení 

87 120 

 
Zpracování dokumentace – Rekultivace vnitrobloku – dokumentace pro 
provádění stavby 

98 010 

 
Zhotovení časosběrného dokumentu stavby Polského gymnázia 184 244 

 
CELKEM 441 974 
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Dne 15. 1. 2020 začala rozsáhlá rekonstrukce naší školy. V 1. a 2. etapě došlo k zajištění statiky 
budovy, výměně oken, zateplení budovy, opravě fasády a střechy. Byla postavená hodinová věž a 
protipožárně zajištěno únikové schodiště uvnitř budovy. Dne 12. 7. 2021 začala 3. etapa 
rekonstrukce, během které dojde k rozsáhlým pracím uvnitř budovy. 
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V roce 2021 byla prováděna na svěřeném majetku běžná údržba a opravy, malování a oprava 
přístrojů.  Tyto potřebné opravy byly financovány z provozních nákladů. 

Pravidelně jsou rovněž prováděny v řádných termínech veškeré revize a odborné prohlídky 
majetku. Organizace se také stará o dodržování bezpečnostních předpisů na úseku bezpečnosti 
práce a požární ochrany. 

Na základě příkazu ředitelky školy byla provedena inventarizace majetku. 

Inventarizován byl dlouhodobý hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky, stroje, elektrické 
přístroje a inventář), dlouhodobý drobný hmotný majetek – inventář školy a učební pomůcky 
v kabinetech školy, a dlouhodobý drobný nehmotný majetek. 

Při prováděných inventarizacích nezjistila inventarizační komise úmyslné poškozování majetku, 
zaměstnanci pověření správou svěřeného majetku se o něj starají pečlivě. 

Inventarizační komise se řídila platnými předpisy o inventarizaci. Při inventarizaci nebyly 
shledány manka ani škody. Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena za účasti 
zodpovědných pracovníků za svěřený majetek, inventarizační komise porovnala fyzický stav 
majetku se stavem účetním a zjistila, že tyto stavy souhlasí. Žádné inventarizační rozdíly nebyly 
zjištěny. 

Zápis inventarizační komise byl předán ředitelce ve stanoveném termínu. Výsledky inventarizace 
a zápis inventarizační komise je uložen u ekonoma školy ve složce INVENTARIZACE 2021. 

V souladu s přílohou č. 2 zřizovací listiny má obvykle gymnázium sjednané hodinové pronájmy 
tělocvičny, auly a učebny. Dále pak pronajímá kabinet HV. Tyto pronájmy jsou sjednávány na 
dobu kratší jednoho roku. V roce 2021 tyto pronájmy nebyly, a to z důvodu Rekonstrukce 
Polského gymnázia. 

Organizace má nemovitý i movitý majetek a odpovědnost pojištěnou u Generali Česká 
pojišťovna, a.s., v rámci smlouvy, kterou uzavřel zřizovatel. 

Počínaje listopadem 2014 jsou pojistné události hlášeny prostřednictvím portálu MSK – aplikace 
PUMA. 

V roce 2021 byla řešena jedna pojistná událost v oblasti poškození výplní oken. 
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6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
 

V příloze č. 2 Zřizovací listiny ZL/085/2001 ze dne 15. 10. 2009, která nabyla účinnosti  
dnem 1. 1. 2010, byly vymezeny zřizovatelem organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: 

Ø provádění rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a odborného školení, včetně zprostředkování 
Ø pronájem majetku 
Ø kopírovací práce 
Ø provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
Ø mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy 

 

Přehled celkových výnosů a nákladů doplňkové činnosti v roce 2021 

v Kč  

Položka Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření 

Pronájem majetku 3520 1 368 2 152 

Provozování tělovýchovných zařízení 0 0 0 

Kopírovací práce 330 165 165 

Výnosy za rekvalifikační a vzdělávací kurzy 82 207 78 578 3 629 

Mimoškolní výchova a vzdělávání 0 0 0 

CELKEM 86 057 80 111 5 946 

 

V doplňkové činnosti naše organizace pronajímala v roce 2021 učebnu. Ostatní prostory nemohly 
být pronajímány, a to z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy. V rámci doplňkové činnosti má škola 
příjmy i za kopírovací práce a vzdělávací kurzy jazykové FCE a CAE. Jazykové kurzy FCE a 
CAE jsou určeny pro nadané žáky školy. Kurzy připravují studenty k mezinárodním jazykovým 
zkouškám Cambridge. Všichni žáci, kteří se v roce 2021 přihlásili k těmto zkouškám, uspěli. 

V doplňkové činnosti organizace vytvořila kladný výsledek hospodaření ve výši 5 946 Kč. 

V dalších letech naše organizace počítá s přibližně stejným výsledkem hospodaření v doplňkové 
činnosti. 
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7. Peněžní fondy  
 

Organizace tvoří následující fondy: 

Ø Fond investic – účet 416 
Ø Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření – účet 413 
Ø Rezervní fond z ostatních titulů – účet 414 
Ø Fond odměn – účet 411 
Ø Fond kulturních a sociálních potřeb – účet 412 

Všechny fondy jsou finančně kryty. 

 
 
Fond investic – účet 416 

v Kč 
Stav FI k 01. 01. 2021 2 086 766,50 

Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 443 620,20 

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 441 974,00 

Investiční akce 418 379,00 

Odvod do rozpočtu zřizovatele 126 000,00 

Stav FI k 31. 12. 2021 2 427 981,70 

Stav FI k 31. 12. 2021 - krytí 2 427 981,70 

 
 

 

Fond odměn – účet 411 
                                                                                                                                              v Kč 

Stav FO k 01. 01. 2021 185 300,00 

Příděl z HV 0 

Čerpání FO 0 

Stav FO k 31. 12. 2021 185 300,00 

Stav FO k 31. 12. 2021 - krytí 185 300,00 

 
V roce 2021 fond odměn nebyl čerpán. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb – účet 412 

                                                                                                                                              v Kč 
Stav FKSP k 01. 01. 2021 484 723,03 
Příděl do fondu – 2 % hrubých mezd 429 426,36 
Čerpání fondu:  

- stravování 59 200,00 
- rekreace 48 104,00 
- příspěvek na penzijní připojištění 171 900,00 

         - nepeněžní dary 4 000,00 
         - kultura, tělovýchova, sport 29 343,00 

- ostatní zákonné čerpání 104 596,00 
Stav FKSP k 31. 12. 2021 497 006,39 

Stav FKSP k 31. 12. 2021 - krytí 497 006,39 

 
Na účet FKSP bude v roce 2022 převedena tvorba FKSP za prosinec 2021. Rovněž bude v roce 
2022 z účtu FKSP převeden příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na stravné zaměstnanců 
za prosinec 2021. 

 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření – účet 413 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                v Kč 
Stav RF k 01. 01. 2021 197 464,72 

Tvorba ze zlepšeného HV 95 464,57 
Použití rezervního fondu 0 
Stav RF k 31. 12. 2021 292 929,29 
Stav RF k 31. 12. 2021 - krytí 292 929,29 

 
  Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2021 nebyl čerpán. 
 
 
 
Rezervní fond z ostatních titulů – účet 414 

                                                                                                                                             v Kč 
Stav RF k 01. 01. 2021 387 250,41 
Peněžní dary – účelové 15 000,00 
Peněžní dary – neúčelové 0 
Čerpání darů 113 998,83 
Stav RF k 31. 12. 2021 288 251,58 
Stav RF k 31. 12. 2021 - krytí 288 251,58 

 
 
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů byl v roce 2021 čerpán na adaptační pobyty studentů, 
studentské projekty. 
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8. Pohledávky  
 

K 31. 12. 2021 naše organizace neevidovala žádnou pohledávku po splatnosti. 

Soupis pohledávek: 

v Kč 

Účet Částka 

311 Odběratelé  
- faktura za vodné 1 141 

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy  
- zálohy na energie, předplatné časopisů 777 661 

377 
Ostatní krátkodobé pohledávky 
- pohledávka za studenty učebnice, ISIC karty, elektřina     
  přepl.11,12/2021 
   

32 618 

381 Náklady příštích období 
- časopisy na rok 2022, licence software Bakaláři 2022 34 595 

385 
Příjmy příštích období 

- kreditní úroky cash pooling 12/2021 
13 426 

388 
Dohadné účty aktivní 

- Erasmus+, Šablony, projekt IROP 
710 039 

Pohledávky celkem 1 569 480 
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9. Závazky  
 

K 31. 12. 2021 naše organizace neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

Soupis závazků: 

v Kč 

Účet Částka 

321 Dodavatelé 
- přijaté faktury 137 380 

324 Krátkodobé přijaté zálohy 
 - vzdělávací kurzy 

42 793 

331 Zaměstnanci 
- výplata mezd za 12/2021 převodem 1 671 950 

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 
- příspěvek na penz. připojištění z FKSP 12/2021 15 200 

336 Sociální zabezpečení 
- sociální pojištění z mezd za 12/2021 650 348 

337 Zdravotní pojištění 
- zdravotní pojištění z mezd za 12/2021 283 540 

342 Ostatní daně 
- daň z mezd za 12/2021 211 309 

374 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 
- dotace ÚZ 5 – Město Č. Těšín – bude vráceno v r. 2022 
- dotace ÚZ 144 Psaní desetiprstovou hmat. metodou –   
   bude čerpáno v r. 2022 
- dotace ÚZ 203 Na pronájem sportovní haly – bude  
   čerpáno v r. 2022 
- dotace ÚZ 205 Na krytí odpisů – bude vráceno v r. 2022 

308 942 

378 
Ostatní krátkodobé závazky 
- převod penz. připojištění 12/2021 
   

28 100 

383 Výdaje příštích období 
- daň srážková 

2 551 
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384 Výnosy příštích období 
 - antigenní testy 

13 737 

389 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky vody a 
tepla)        808 675 

Závazky celkem 4 174 525 

 

 

D) Výsledky kontrol 
 

Naše organizace provádí vnitřní finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního 
systému dle vnitřního předpisu, který se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 
 

I. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců organizace 37,17 osob 
 z toho povinný podíl 4 % 1,48 osob 
    
II. Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona:   
 Zaměstnáním u zaměstnavatele 3,44 osob 
 Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 0 osob 
 Součet 3,44 osob 
    
    
III. Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona:   
 Odvod do státního rozpočtu za 0 osob 
 Vypočtená výše odvodu 0 Kč 
 

V roce 2021 organizace splnila povinnosti dle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb.  
za celkem 3,44 osob. Odvod do státního rozpočtu dle § 81 odst. 2 písm. c) zákona za rok 2021 
činil 0 Kč. 
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F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 

Organizace plní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací  
na svých webových stránkách www.gympol.cz. Žadatelé se rovněž mohou obracet s písemnou 
nebo ústní žádostí o informace na sekretariát školy. Informace jsou pak poskytovány ústně  
při osobním jednání, písemně nebo telefonicky. 

Obsah podle § 18 zákona: 

- počet podaných písemných žádostí o informace: 0 
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 
- opisy 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 

 

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence: 0 

 

- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 
jejich vyřízení: 0 

 

- další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.: povinnost podávat 
informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly evidovány. 
Tyto informace se týkaly běžného chodu školy, organizace školy, organizace 
přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních 
aktivit. 
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G) Informace o termínu a způsobu seznámení se zprávou o činnosti 
 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 bude předložena školské 
radě k projednání v červnu 2022. 

Se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 budou zaměstnanci 
seznámeni dne 11. 4. 2022 na pravidelné poradě zaměstnanců. 

 

 

H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 
 

Organizace zajišťuje stravování zaměstnanců náhradním způsobem na Základní škole s polským 
jazykem vyučovacím, Havlíčkova 213/13, Český Těšín (zřizovatel Město Český Těšín) na 
základě uzavřené smlouvy o pravidelném zajišťování stravování zaměstnanců a studentů, 
uzavřené dne 24. 05. 1993.  

 

 

Na základě dodatku č. 15 uzavřené smlouvy je cena obědu od 01. 01. 2021 stanovena dle dodané 
kalkulace následovně: 

Cena obědu  69,- Kč 
Náklady organizace 11,- Kč 
Cena obědu pro zaměstnance 58,- Kč 

 

Organizace přispívá zaměstnancům z FKSP částkou 20,- Kč/oběd. V tom případě je cena pro 
zaměstnance 38,- Kč/oběd.  

V době prázdnin není stravování přerušeno. 

 

 

Vypracovala: Kateřina Sikorová, účetní 

V Českém Těšíně, dne 27. 03. 2022 

 

 

Schválila a předkládá:    Ing. Marie Jarnotová, ředitelka   
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Tabulková část včetně finančních výkazů 

 

1. Rozvaha 

2. Výkaz zisku a ztráty 

3. Příloha  

4. Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru  

5. Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 

6. Přehled o plnění plánu hospodaření 

7. Stav pohledávek a závazků – EKO 002 

8. Doplňková činnost – EKO 003 

9. Tvorba a použití peněžních fondů – EKO 007 

10. Financování reprodukce majetku – EKO 007 

11. Finanční prostředky na krytí mezd – SK 405 

 

 

 

 


