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A) Základní údaje o organizaci 

 
 
 
Název školy:  Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, 

příspěvková organizace 
       
 
Sídlo školy:     Hlavní náměstí 9, 794 01 Krnov  
 
Odloučené pracoviště:  Revoluční 18, 794 01 Krnov 
 
Právní forma:     příspěvková organizace 
IČ:      60780541 
IZO:        102020574 

 
 
Kontakty:    tel.:  554 611 030 – Hl. náměstí 9 
      554 614 571 – Revoluční 18 
     e-mail: zuskrnov@cbox.cz 
     www:  www.zuskrnov.cz 
 
Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava, 28. října 

117, Ostrava-Moravská Ostrava 
 
 
Ředitel školy:     Mgr. Kamil Trávníček    
 
 
Celková kapacita školy:  600 žáků 
 
 
Pedagogická rada:   Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou 
     tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje 
     jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje 
     vedoucí jednotlivých oborů.  
 
 
Umělecká rada: Umělecká rada školy byla založena v září 2011, na popud 

nového ředitele školy. Pracuje ve složení 8 členů. 
Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, 
hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, 
sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se 
podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a 
veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících 
školu na veřejnosti.  

 
 
 

http://www.zuskrnov.cz/


Předmět činnosti: 
  
 Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání 
v jednotlivých uměleckých oborech, příprava pro vzdělávání na středních školách 
uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách 
s pedagogickým a uměleckým zaměřením. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o 
základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich 
přílohami či dodatky. 

 
 

Organizační struktura: 
 
Ředitel školy: 

- rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a vedoucí pracovníky 
jednotlivých oborů, 

- usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, 
- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP,  
- dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, 
- kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy 

a současně za ni zodpovídá, 
- předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, 
- řídí činnost oborů, kde není stanoven vedoucí oboru. 

 
Statutární zástupce ředitele: 

- zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, 
- plní samostatné úkoly dle popisu práce. 
 

Vedoucí hudebního oboru: 
- vedoucí zaměstnanec na I. stupni řízení, 
- je přímo podřízen řediteli a zástupci ředitele školy, 
- zodpovídá za akce školy (koncerty, přehlídky, soutěže apod.) realizované v hudebním 

oboru,  
- při přípravě akcí a samotné realizaci, řídí a kontroluje pedagogické pracovníky, 

 
Vedoucí nehudebních oborů: 

- zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, 
- spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, 
- informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů u 

učebních pomůcek potřebných k výuce, 
-    zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, 
- v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním 

v pedagogických záležitostech. 
 

 
 Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a 
provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a 
vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada 
zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, 
organizace jednotlivých akcí školy atd. 



 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled oborů vzdělávání 

 
Seznam studijních oborů a počty žáků: hotovo 
 

  Školní rok 
2011/2012 

Školní rok 
2012/2013 

1. Hudební obor 306 žáků 322 žáků 

2. Výtvarný obor 114 žáků 119 žáků 

3. Taneční obor 55 žáků 53 žáků 

4. Literárně dramatický 
obor 

63 žáků 65 žáků 

 Celkem 538 žáků 559 žáků 

 
Přehled učebních plánů v oborech: 
 
Hudební obor 

Výuka  hudebního oboru probíhala podle učebních plánů pro základní umělecké školy 
schválených MŠMT ČR dne 26.června 1995 pod č.j.18.418/95-25 s účinností od 1.září 1995. 

 
Přehled učebních plánů hudebního oboru: 
 
- přípravné studium       UP č. 1a  
- přípravné studium       UP č. 1b 
- hra na klavír        UP č. 2a 
- hra na elektronické klávesové nástroje    UP č. 2b 
- hra na housle, violu a violoncello     UP č. 3 
- hra na kontrabas       UP č. 4 
- hra na zobcovou flétnu      UP č. 5a 
- hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj   UP č. 5b 
- hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje  UP č. 6 
- hra na cimbál        UP č. 7 
- hra na kytaru         UP č. 8 
- hra na akordeon        UP č. 9 
- pěvecká hlasová výchova      UP č. 10 
- hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál,  
 kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a  
 elektronické nástroje       UP č. 12 
- pěvecká výchova a zpěv      UP č. 13  
 
 
Výtvarný obor  
 Výuka výtvarného oboru byla vyučována podle vzdělávacího programu schváleného 
MŠMT  pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1.9.2002. 
 
 

- I. stupeň studia       UP č. 2a 
- II. stupeň studia       UP č. 3a 

 
 



Taneční obor  

Taneční obor byl vyučován podle učebních dokumentů schválených MŠMT pod č.j. 
17 620/2003-22 a pod č.j. 17 621/2003-22 s platností od 1.9.2003. 

 

- přípravné studium       UP č.1 
- základní studium I. stupeň      UP č.2 
- základní studium II. stupeň      UP č.4 

 
Literárně-dramatický obor 

Literárně dramatický obor probíhal podle učebních plánů schválených pod č.j. 22 
225/2004-22 s platností od 1.9.2004 a pod č.j. 22 035/2005-22 s platností od 1.9.2005. 
 
 

- přípravné studium       UP č. 1 
- oddělení dramatické a slovesné     UP č. 2 
- oddělení dramatické II.stupeň     UP č. 5 

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Krnov /ŠVP ZUŠ Krnov/: 
 
 Základní umělecká škola se od 1.9.2012 u všech 1. ročníků řídí ŠVP ZUŠ Krnov (Č.j.: 
ZUSKr/00274/2012). Tzn. 1. ročník PS HV, 1. ročník I.st., přípravný ročník k II. st., 1. ročník II. 
st. a 1. ročník SPD. Jednotlivá studijní zaměření nabízená na naši škole: 
 
Hudební obor 
 

- Studijní zaměření:     Přípravné studium 
- Studijní zaměření:    Hudební nauka 
- Studijní zaměření:     Hra na klavír 
- Studijní zaměření:     Hra na varhany 
- Studijní zaměření:     Hra na elektronické klávesové nástroje 
- Studijní zaměření:     Hra na akordeon 
- Studijní zaměření:     Hra na housle 
- Studijní zaměření:     Hra na violoncello 
- Studijní zaměření:     Hra na kontrabas 
- Studijní zaměření:     Hra na cimbál 
- Studijní zaměření:     Hra na kytaru 
- Studijní zaměření:     Hra na baskytaru 
- Studijní zaměření:     Hra na zobcovou flétnu 
- Studijní zaměření:     Hra na příčnou flétnu 
- Studijní zaměření:     Hra na klarinet 
- Studijní zaměření:     Hra na hoboj 
- Studijní zaměření:     Hra na fagot 
- Studijní zaměření:     Hra na saxofon 
- Studijní zaměření:     Hra na lesní roh 
- Studijní zaměření:     Hra na trubku /křídlovku/ 
- Studijní zaměření:     Hra na pozoun 
- Studijní zaměření:    Hra na tubu F - B 



- Studijní zaměření:      Hra na tenor 
- Studijní zaměření:      Sborový zpěv 
- Studijní zaměření:      Sólový zpěv 
- Studijní zaměření:      Hra na bicí nástroje 

 
 
Výtvarný obor  
 

- Studijní zaměření:     Výtvarný obor 
 
Taneční obor  
 

- Studijní zaměření:     Scénický tanec 
 
Literárně-dramatický obor 
 

- Studijní zaměření:     Dramatická tvorba 
 
 
 
 
 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 
 

 Počet zaměstnanců ve 

školním roce 2011/2012 

stav k 30.6.2012 

Počet zaměstnanců ve 

školním roce 2011/2012 

stav k 31.12.2012 

fyzický přepočtený fyzický přepočtený 

Interní pedagogičtí 

zaměstnanci 
21 16,82 24 17,6 

Externí pedagogičtí 

zaměstnanci 
8 2,27 8 1,97 

Nepedagogičtí 

zaměstnanci 
4 2,72 3 2,75 

Celkem 33 21,81 35 

 

22,32 

 

Průměrný věk  

pedagog. zaměst.  
40,9  38,5  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 
 
Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšné absolvování talentové 

zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.  
 
 

 Přijatí žáci na šk. rok 
2011/2012 

Přijatí žáci na šk. rok 
2012/2013 

Hudební obor 51 56 

Výtvarný obor 17 17 

Taneční obor 9 10 

Lit.- dram. obor 10 8 

Celkem 87 91 

 
 

B)       Rozbor hospodaření 

 
 

1. Výnosy období roku 2011 

 

Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková 
organizace, stanovil pro rok 2012 tyto závazné ukazatele: 

 

Příspěvek na provoz: 

 

 přímé náklady na vzdělávání 
1. prostředky na platy 
2. ostatní platby za provedenou práci 
3. zákonné odvody 
4. FKSP 
5. ONIV náhrady 

 limit počtu zaměstnanců 
 
 

 VÝNOSY ROK 2011 VÝNOSY ROK 2012 

Dotace ze státního rozpočtu 8 252 000 8 535 000 

Dotace z rozpočtu zřizovatele 0 0 

Další dotace 124 065 226 468 

Poplatky od žáků 1 141 795 1 210 630 

Ostatní výnosy 106 457 169 398 

Výnosy celkem 9 624 317 10 141 496 

 
 



 

2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 

 
 
 
Závazné ukazatele na rok 2012 stanoveno vyčerpáno rozdíl 

ÚZ 33353 Přímé náklady na 

vzdělávání 
8 535 000 8 535 000 0 

v tom: Prostředky na platy - 

pedagog 
5 295 000 5 295 000 0 

Prostředky na platy - 

nepedagog 
563 000 563 000 0 

OON - pedagog 447 000 447 000 0 

OON – nepedagog 16 000 16 000 0 

Zákonné odvody  2 150 000 2 144 468 5 532 

    

FKSP 1% 64 000 59 241 4 759 

ONIV náhrady 0 0 0 

ONIV přímý 0 10 291 -10 291 

 
Závazný ukazatel celkem 8 535 000 8 535 000 0 

 Limit přepočteného počtu 

zaměstnanců  
20,55 19,65 0,90 

   
 

Prostředky na platy ve výši 5 858 000 Kč byly vyčerpány všechny.  
 

- prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše 463 000 Kč.  

 

 

Zákonné odvody byly vyčerpány ve výši 2 144 468 Kč.  

 

- nedočerpaná  částka  ve výši 5 532 Kč byla použita na čerpání přímého ONIVu. 

 

 

Příděl do FKSP byl vyčerpán ve výši 59 241 Kč.  

 

- nedočerpána částka ve výši 4 759 Kč byla použita na čerpání přímého ONIVu. 

 

Přímý ONIV ve výši 10 291 Kč byl vytvořen z nevyčerpaných zákonných odvodů a FKSP. 

 

Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 20,55. Skutečný přepočtený 

stav počtu zaměstnanců za rok 2012 byl 19,65.  

 
 
 
 



 
 

 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 

 
 

Rozpis mzdových nákladů 2012 

Mzdové náklady vč. náhrad 6 389 524 

Celkem 6 389 524 

  
 
 

Zaměstnanci pracující v organizaci v roce 2012 
 

 Počet zaměstnanců v roce 2011 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtené osoby 
průměrný stav 

Evidenční počet 
zaměstnanců 

27 19,65 

 
 

Průměrný plat v roce 2012 
 

Průměrný plat v roce 2011 

Pedagogičtí pracovníci 25.346,-Kč 

Nepedagogičtí pracovníci 18.475,-Kč 
 

Průměrný plat v roce 2012 

Pedagogičtí pracovníci 26.092,-Kč 

Nepedagogičtí pracovníci 18.565,-Kč 

 
 

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele 

 
   

V roce 2012 nebyly poskytnuty organizaci ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková 
organizace, žádné účelové dotace z rozpočtu zřizovatele. 

 
 

5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti 

 
 

Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2012 
 
 

 V porovnání statistických výkazů k 30.9.2011 a k 30.9.2012 došlo k  následujícím 
změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech.  
 
 



 
 
  Školní rok 

2011/2012 
Školní rok 
2012/2013 

Změna 

1. Hudební obor 306 žáků 322 žáků +16 

2. Výtvarný obor 114 žáků   119 žáků +5 

3. Taneční obor   55 žáků   53 žáků -2 

4. Literárně dramatický 
obor 

  63 žáků     65 žáků +2 

 Celkem 538 žáků 559 žáků +21 
  
 

Celkový počet žáků zaznamenal vzestup. Změny se projevily nejvýrazněji v HO. Mírný 
pokles žáků zaznamenal TO. V příštím školním roce plánujeme stav žáků udržovat, tak aby se 
docílilo racionalizačních požadavků zřizovatele. 
 
 

 
ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) – STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 2011/2012 2012/2013 

Hudební obor 2 500 2 700 

Výtvarný obor 1 900 2 100 

Taneční obor 1 600 1 800 

LDO 1 100 1 300 
 

 
Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky 

č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními 
lety došlo k nárůstu výše úplaty za vzdělávání o 100 Kč.- za pololetí. Stále však platí, že školné 
naši školy je nejmenší v celém Moravskoslezském kraji. Tato filozofie školy však bude muset 
být v následujících letech přehodnocena, protože neustále se zvyšující náklady na provoz 
neumožňují výrazný posun v potřebách organizace.  
 
 
 

6. Náklady  

 
 
 

 Náklady rok 2011 Náklady rok 2012 

Náklady na platy 

pracovníků 

6 094 000,00 6 387 384,00 

Zák.odvody 

+FKSP+náhrady 

2 132 799,00 2 232 499,00 

Výdaje na učební 

pomůcky 

37 635,00 81 698,00 

Ostatní provozní 

náklady 

1 252 656,50 1 343 179,50 

Náklady celkem 9 517 090,50 10 044 760,50 

 



 
 

Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 

Náklady r. 2011 9 517 090,50 

Náklady r. 2012 10 044 760,50 

Rozdíl 527 670,00 

  
 
 

Zdůvodnění rozdílu 
 

V roce 2012 byly navýšeny náklady na platy pracovníků o částku 293 384 Kč, došlo 

ke zvýšení nákladů na učební pomůcky o částku 44 063 Kč a taktéž ostatní provozní náklady 

byly oproti předcházejícímu roku 2011 vyšší o 90 523 Kč. Zůstatek rozdílu 99 700 Kč tvoří 

zvýšení nákladů na zákonné odvody. 

 
 
 
 
 

7. Doplňková činnost 

 
 

Organizace vykonávala v roce 2012 doplňkovou činnost – pronájem nebytových 

prostor pro účely obchodní kanceláře. 

 

Tato smlouva byla sjednána na dobu určitou, od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. 

Nájemné bylo stanoveno na základě kalkulace a vzájemné dohody na 3 000 Kč měsíčně. 

  

  
 
 

8. Výsledek hospodaření 

 
 

Výsledek hospodaření za rok 2012 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady  10 040 560,50 Kč 4 200,00 Kč 

Výnosy 10 105 495,65 Kč 36 000,00 Kč 

Výsledek 

hospodaření  

64 935,15 Kč 31 800,00 Kč 

 
 
 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 

Výsledek hospodaření 96 735,15 Kč 

Plnění rezervního fondu 19 435,15 Kč 

Plnění fondu odměn 77 300,00 Kč 

 
 



Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 byl rozdělen takovým způsobem, že se 

částka 19 435,15 přesunula do rezervního fondu a částka 77 300  do fondu odměn.  

 
 

C) Peněžní fondy a jejich krytí 

 
 
 
 

Investiční fond v roce 2012 

Počáteční stav k 1.1.2012 398 150,30 Kč 

Stav k 31.12.2012 343 217,30 Kč 

Krytí účtu k 31.12.2012 343 217,30 Kč 

 
 
 

Rezervní fond v roce 2012 - účet 413 

Počáteční stav k 1.1.2012 88 807,23 Kč 

Příděl z výsledku hospodaření 21 527,27 Kč 

Stav k 31.12.2012 91 334,50 Kč 

Krytí účtu k 31.12.2012 91 334,50 Kč 

 
 
 

Rezervní fond v roce 2012- účet 414 

Počáteční stav k 1.1.2012 2 839,00 Kč 

Stav k 31.12.2012 3 500,00 Kč 

Krytí účtu k 31.12.2012 3 500,00 Kč 

 
 
 

FKSP v roce 2012 

Počáteční stav k 1.1.2012 109 619,61 Kč 

Příděl na vrub nákladů 59 241,00 Kč 

Použití fondu celkem 108 791,00 Kč 

Stav k 31.12.2012 60 069,61 Kč 

Krytí účtu k 31.12.201 60 069,61 Kč 

 
 
 

Fond odměn v roce 2012 

Počáteční stav k 1.1.2012 68 562,00 Kč 

Příděl z výsledku hospodaření 85 700,00 Kč 

Stav k 31.12.2012 90 315,00 Kč 

Krytí účtu k 31.12.2012 90 315,00 Kč 

 
 

 

 

 



Stav účtu 243 k 31.12.2012:   64 746,13 Kč 

Stav účtu 412 k 31.12.2012:   60 069,61 Kč 

 
 
Zdůvodnění rozdílu: 

 účet 377 100 - poplatky bance za 10 - 12/2012    114,00 Kč 

 účet 378 100 - úroky za 10 - 12/2012         2,52 Kč 

 tvorba fondu 12/2012 - předpis   5 810,00 Kč 

 doplatky k rekreaci (zaměstnanci)   2 950,00 Kč 

 vyplacené odměny z FKSP -  výročí za 12/2012 8 000,00 Kč 

 setkání s důchodci spojené se sportovní akcí 5 640,00 Kč 

 doplatek stravného za změstnance       105,00 Kč 

 pořízení drobného majetku    1 197,00 Kč 

 faktura za rekreaci (zaměstnanec)   1 000,00 Kč  

 

 

64 746,13 + 114 - 2,52 + 5 810 + 2 950 - 8 000 - 5 640 - 105 + 1 197 - 1000 = 60 069,61 

 
 
 
 
 

D) Závodní stravování zaměstnanců organizace 

 
 Organizace zajišťovala závodní stravování ve školní jídelně. Zaměstnanci si 

hradili částku 36 Kč, 15 Kč bylo přispíváno z FKSP a 11 Kč z provozních prostředků školy. 

 

  Výše příspěvku byla dána vnitřní směrnicí organizace o čerpání FKSP a plánem 

rozpočtu FKSP na kalendářní rok. Forma závodního stravování byla provedena za 

všeobecného souhlasu zaměstnanců organizace. 

 
 
 

E) Péče o spravovaný majetek 

 
 

1. Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření 

 
Organizace spravuje k 31. 12. 2012 tento majetek: 

 
budova ZUŠ    0 

pozemek ZUŠ 0 

SMV - odepisované 2 381 871,00 

DDNM do 7 tis. 6 740,00 

DDHM do 3 tis. 715 390,32 

DDNM nad 7 tis. 32 000,50 

DDHM nad 3 tis. 825 759,11 

UP nad 3 tis. 1 529 973,08 

UP do 3 tis.  559 705,20 

 



2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za 
hodnocený rok 

 
 

Investiční činnost v roce 2012 
 

Investiční činnost realizovaná z investičního fondu školy 

Klempířské práce 

Nákup kontrabasu 

Pořízení elektronického zabezpečovacího zařízení 

39 956,50 Kč 

46 500,00 Kč 

      47 717,00 Kč                                

Celkem 134 173,50 Kč 

 
 

 
 

Údržba a opravy 
 

V roce 2011 a 2012 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: 
2011 

oprava violoncella 550 Kč   1/2011 

ladění klavírů 4 000 Kč   2/2011 

oprava cimbálu 14 000Kč   2/2011 

oprava smyčce na kontrabas 1 030 Kč 3/2011 

oprava Es klarinetu 800 Kč 3/2011 

oprava kopírky 198 Kč 4/2011 

oprava hoboje 5 000 Kč   7/2011 

oprava tenoru 1 190 Kč   9/2011 

oprava akordeonů 3 870 Kč 9/2011 

oprava klarinetu 394 Kč 10/2011 

oprava lesního rohu 120 Kč 10/2011 

oprava fagotu 9 100 Kč 10/2011 

ladění klavírů 12 700Kč 11/2011 

oprava smyčců 740 Kč 11/2011 

montáž a oprava žaluzií 1 315 Kč 11/2011 

nátěr dveří 2 050 Kč 12/2011 

oprava kopírky 1 530 Kč 12/2011 

oprava kopírky 432 Kč 12/2011 

oprava žaluzií 311 Kč 12/2011 

oprava smyčců 1 900 Kč 12/2011 

CELKEM 61 230 01 – 12/2011 
 
2012 

reklamace notebooku 920,00 Kč 1/2012 

oprava kopírky 495,00 Kč 2/2012 

oprava hudeb. nástrojů 900,00 Kč 2/2012 

zasklení okna 587,00 Kč 3/2012 

oprava hudeb. nástrojů 850,00 Kč 3/2012 

oprava violoncella 700,00 Kč 4/2012 

klempířské práce 39 956,50 Kč 5/2012 



oprava lesního rohu 450,00 Kč 5/2012 

ladění klavíru 2 000,00 Kč 5/2012 

oprava židlí 2 572,00 Kč 6/2012 

oprava telefonní linky 1 137,60 Kč 9/2012 

oprava hoboje 5 000,00 Kč 9/2012 

ladění klavírů 15 700,00 Kč 10/2012 

oprava akordeonů 6 647,50 Kč 10/2012 

oprava trubky 250,00 Kč 12/2012 

CELKEM 78 165,00 Kč 1-12/2012 

 
 

 
 

3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 

 
 Veškerý movitý a nemovitý majetek naší ZUŠ je pojištěn u České pojišťovny a.s. 

v rámci centrálních pojistných smluv uzavřených s touto pojišťovnou Moravskoslezským 

krajem. V roce 2012 nebyly řešeny žádné pojistné události. 
 
 
 

4. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 

 
 

Inventarizace majetku za rok 2012 proběhla od 3.12.2012 do 14.12.2012. Byla 

provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného 

dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. 

Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k 31.12.2012. Způsob zjišťování skutečných 

stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou. 

 

Závěrečná inventarizační zpráva 

z provedené inventarizace majetku a závazků 

účetní jednotky ZUŠ Krnov, 

Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace 

za rok 2012 
 

 

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena 

 

Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále dle 

vnitřního předpisu o  inventarizaci a příkazu ředitele k provedení inventarizace.   

 

 

2. Inventarizační komise 

 

Inventarizační komise byla jmenována ředitelem školy ve složení předseda a členové. Dále 

byla jmenována likvidační komise na vyřazený majetek. 



3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur 

 

Termín provedení byl stanoven k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2012.  

Místo:    budovy školy na Hlavním náměstí 9 a Revoluční 18. 

Způsob provedení:  movitý majetek - fyzická - periodická inventura 

                                ceniny - fyzická - periodická inventura 

                                peněžní prostředky - fyzická - periodická inventura 

                                pohledávky a závazky - dokladová inventura   

 

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací 

 

Den zahájení:   3.12.2012 

Den ukončení:        14.12.2012 

 

 

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení 

inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku  
 

Inventurní soupisy byly vypracovány počítačovým programem a uloženy ve škole jako 

průkazný účetní záznam. 

 

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

 

 

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů 

 

Inventarizační rozdíly byly nulové 

 

7. Závěr, zhodnocení inventarizace 

 

Inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého 

hmotného majetku a učebních pomůcek proběhla v dopoledních hodinách, tzn. mimo výuku. 

Kontrolovány byly jednotlivé učebny s vybaveností a postupně odsouhlaseny se souhrnnými 

soupisy. 

 

Stav cenin a peněžních prostředků k 31.12.2012 byl zjišťován přepočítáváním. Ceniny i 

pokladní hotovost souhlasí s vykazovanou částkou v knize cenin a pokladní knize. 

 

 

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů 
inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního 
zástupce 

 
 
Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 31.1.2013 



 

5. Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku  

 
  
 Organizace v roce 2012 vypůjčovala svěřený nemovitý majetek za cenu služeb 

spojených s pronájmem:   

 

Alena Tomanová  1.1.2004  -  neurčito  podnikatelská činnost 

 

  

 Organizace pronajímala nebytové prostory za cenu 3 000 Kč měsíčně:  

 

Pavel Černín   1.1.2012 -  31.12.2012 obchodní kancelář. 

 
 
 

F) Pohledávky a  závazky organizace 

 
 

1. Pohledávky 

 
K 31.12.2012 vykazovala organizace pohledávky ve výši 7 275 Kč. Jedná se o dlužné 

školné, respektive o dlužnou úhradu neinvestičních nákladů.  

 

Rovněž organizace vykazovala k 31.12.2012  pohledávky za zaměstnanci ve výši  2 

976 Kč, z toho je 2 950 Kč doplatek za rekreaci a 26 Kč je doplatek za stravné. 

 

Další pohledávku tvoří nájemné za prosinec 2012 ve výši 3 000 Kč, které bylo 

uhrazeno v lednu 2013. 

 

Poslední pohledávka za SRPŠ  DOM ve výši 5 625 Kč, je rozdíl mezi částkou 

fakturovanou naší organizaci za pronájem Divadla Krnov (Vánoční koncert Dechového 

orchestru mladých Krnov) a příspěvkem, který jsme obdrželi od Města Krnov. Tato částka 

nám byla vrácena na účet v lednu 2013. 

 
 

2. Závazky 

 
Závazky organizace týkající se proplacení faktur k 31.12. 2012  byly uhrazeny  

v lednu 2013.   

  

 Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2012 včetně zákonných 

odvodů) byly rovněž proplaceny v lednu 2013.   

 
 
 
 
 
 
 
 



G) Výsledky kontrol 

 
 
 V roce 2012 neproběhla v naší organizaci žádná veřejnoprávní kontrola hospodaření s 

veřejnými prostředky ani kontrola na úseku plateb pojistného nebo odvodu daní. 

 
 

H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o 
činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

 
Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila 

pedagogická rada 22. února 2013. Všichni zaměstnanci tvořící pedagogickou radu byli dne 
22.2.2013 seznámení se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. 
 
 
 

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

 
 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každy zaměstnavatel, 

který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců v průměrném ročním přepočteném počtu za 

sledované období.  

 

Počet zaměstnanců ZUŠ Krnov v  průměrném ročním přepočteném počtu za sledované 

období je 19,54 a proto dle výše uvedeného zákona naší organizaci nevznikla za rok 2012 

povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.  

 
 
 
 

 
 
Vypracování výroční zprávy se řídí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění. 
 
 

Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila 
pedagogická rada 22. února 2013.  
 
 
 
V Krnově dne 22. února 2013  
 
 
 
          Mgr. Kamil Trávníček 
           ředitel školy 

ZÁVĚR 


