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Historie Obchodní akademie TGM v Jindřichově Hradci se datuje od června roku 1913, kdy
rakouské ministerstvo kultury a vyučování rozhodlo o otevření městské dvouleté obchodní
školy s českým vyučovacím jazykem. K obchodní škole byla následně připojena i kupecká
škola pokračovací, která v Jindřichově Hradci existovala od roku 1885 jako nejstarší škola
daného typu v Rakousku-Uhersku. Studium oboru obchodní akademie bylo zahájeno od
školního roku 1937/38. Obchodní akademie se vyznačovaly dobře koncipovanými studijními
programy a díky nim dosáhly prestižního postavení mezi odbornými školami. V roce 1961 byl
změněn název školy pro dvouleté studium na ekonomickou školu, pro čtyřleté studium na
střední ekonomickou školu. Původní název se škole vrací až v roce 1990 a studium je pětileté.
Ve školním roce 1999/2000 je pětileté studium ukončeno a učební plán je koncipován na
zachování priorit obchodní akademie. V roce 2002 je do sítě středních škol zařazen nový obor

-2a tím je ekonomické lyceum. Ve školním roce 2008/2009 byl zpracován školní vzdělávací
program pro oba dva obory a tento program začal platit od 1.9. 2009 počínaje výukou
v prvních ročnících.

Přehled studijních oborů:
Obchodní akademie (63-41-M/02)

střední vzdělávání s maturitou v oboru
ekonomika a podnikání

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

střední vzdělání s maturitou pro přípravu
žáků na vysokoškolské studium, ekonomické
a humanitní

Jednoletý kurz cizích jazyků

jazykové vzdělávání absolventů středních
škol v německém a anglickém jazyce

Naplněnost jednotlivých oboru v roce 2013/14
Druh studia
Denní studium
Jednoletý kurz

Počet tříd
9
0

Počet žáků
225
0

Doplňková činnost školy je orientována na jazykové kurzy, kurzy a pronájem učeben školy
pro komerční účely, a to jak pro zájemce z řad veřejnosti, tak pro organizace. Ve školním roce
2013/14 probíhaly kurzy anglického a německého jazyka, jak pro veřejnost, tak pro firmy.
Dlouhodobě probíhá kurz anglického jazyka pro firmu Tecnocap ve Střížovicích a pronájem
učebny pro autoškolu Kocián.

Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2013/14 pracovalo ve škole 21 pedagogických pracovníků, z toho je jich 20
plně aprobováno. Neaprobovaný pracovník zahájil v tomto roce studium k doplnění aprobace.
Odborní učitelé bez pedagogického vzdělání mají absolvované pedagogické studium.

Vedení školy
Titul
Ing.
Ing.

Příjmení a jméno
JANDA Josef
FREJLACH Radim

funkce
ředitel školy
zástupce ředitele
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Vyučující na OA TGM Jindřichův Hradec v školním roce 2013/14

PČ

TITUL

Příjmení a jméno

1

Mgr.

BERANOVÁ Jana

ANJ.FRA, jazyková škola

2

Mgr.

BROŽKOVÁ Věra

ANJ, jazyková škola

3

Ing.

FREJLACH Radim

Zástupce ředitele, správce sítě, výuka IT

4

Mgr.

HAUZROVÁ Ilona

ANJ,vedoucí sekce ANJ, třídní 3.B

5

Mgr.

IMBEROVÁ Jana

CJL, NEJ, žákovská knihovna, třídní 4..C, čeština pro
cizince

6

Ing.

JANDA Josef

UCE

7

Mgr.

JANTAČ František

ANJ, FYZ, jazyková škola

8

Ing.

PŘECHOVÁ Blanka

Přírodní vědy (CHE, ZPV, BIO)

9

Mgr.

KOUBA Jan

NEJ, TEV, protidrogový koordinátor

10

Ing.

KOZÁKOVÁ Jitka

EKO, UCE, SEK, EKC, třídní 3.A

11

Ing.

KRÝZOVÁ Jana

EKO, STA, UCE, PRA, třídní 4.B, koordinátorka EVVO

12

Mgr.

KUBÁKOVÁ Eva

MAT,FYZ, třídní 1. A

13

Mgr.

HELLER Jiří

CJL,NEJ, KOM,SPK, třídní 4.A

14

Ing.

LORENCOVÁ Ivana

MAT, CMA, třídní21.B, tajemnice SRPŠ

15

Mgr.

MATLASOVÁ Kateřina

CJL,SPK,FRJ, třídní 1.B

16

Ing.

PETRÁKOVÁ Miroslava

UCE,EKO,FIR,PEK, třídní , výchovný poradce

17

Ing.

POUZAROVÁ Dana

EKO,SEK,OBN,PEK

18

Ing.

RŮTOVÁ Ivana

EKO,UCE,SEK, manažerka projektu peníze středním
školám

19

Mgr.

VONDRÁŠEK Martin

INF,IKT

20

Mgr.

ŠARLINGROVÁ Jana

CJL, NEJ, jazyková škola

21

Mgr.

VYBÍRAL Vladimír

HOZ,ZEM,TEV
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Provozní zaměstnanci
MADLÉ Jana
STUCHLÍKOVÁ Vlasta
GERMINOVÁ Jaroslava
ZAHRADNÍKOVÁ Alena
HÁNDL Jiří

odborná administrativní pracovnice
ekonom
uklizečka
uklizečka
školník

Celkový počet zaměstnanců k 30.6.2013
Evidenční počet, fyzické osoby:
- z toho ženy
Průměrný přepočtený ev. počet

26
18
24,1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků se rozšiřuje a doplňuje převážně
v krátkodobých kurzech a seminářích dle finančních možností školy. Pedagogové si doplnili
kvalifikaci pro státní maturity v oblasti zdravotně postižených žáků, další dva pedagogové
získali kvalifikaci komisaře. Zaměstnanec bez potřebné odborné kvalifikace zahájil studium
k doplnění této kvalifikace.

Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2013/14 se na doporučení zřizovatele konaly přijímací zkoušky v rámci
přijímacího řízení konaly u obou studijních oborů. Kritéria pro přijímání studentů do prvních
ročníků jsou stanovena vnitřním předpisem:
Pravidla pro přijímání žáků a uchazečů ke studiu ve školním roce 2013/14 pro školní rok
2014/2015
Pořadí uchazečů se stanoví na základě:
1. Přijímací zkoušky z cizího jazyka ve formě písemného testu (váha 65%), ze kterého
může uchazeč získat 30 bodů
2. Prospěchu z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis a dějepis v 8.
Ročníku a v 1.pololetí 9. ročníku základní školy (váha 30%):
a. předmět, který je na vysvědčení hodnocen stupněm výborný se hodnotí
3 body, předmět hodnocený stupněm chvalitebný 2 body, předmět
hodnocený stupněm dobrý 1 bodem
b. žák nemůže být přijat pokud na konci 8 ročníku nebo v 1. pololetí 9.

-5ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého
z uvedených předmětů
3. umístění ve vědomostních soutěžích (váha 5%)´
a) pokud se uchazeč na základní škole umístní ve vědomostní soutěži,
olympiádě nebo soutěži ZAV, získá za každé 1. místo ve školním kole,
nebo za každé umístění na 1.-3. místě v okresním, krajském nebo v
republikovém kole 3. Body
b) maximální počet započtených bodů 15

Výsledky přijímacího řízení v roce 2014
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet přihlášených v 1.kole
40
72

Počet přijatých k 30.6.
15
37

Žáci přijatí do prvních ročníků konali v měsíci červnu vstupní test z cizího jazyka a na
základě tohoto testu byli rozděleni do skupin pro výuku jazyků.

Přehled žáků v jednotlivých oborech a celkový počet tříd
Studijní obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Kód
63-41-M/02
78-42-M/02

Počet žáků
86
139

Počet tříd
3
6

Výsledky vzdělávání žáků

Třída
1.A
1.B
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C

Počet
žáků
32
30
22
14
31
28
23
25
20

Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
2
5
3
2
0
11
0
10
4

29
24
19
11
30
16
23
15
15

1
0
0
1
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-6Opravné zkoušky se konaly v posledním srpnovém týdnu tohoto školního roku. Z celkového
počtu čtyř žáků, kteří neprospěli, všichni opravnou zkoušku složili a pokračují dále ve studiu.

Výsledky maturitních zkoušek
Ukazatel
Počet žáků
Připuštěno k MZ
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

Obchodní akademie
23
23
0
18
5

Ekonomické lyceum
45
44
17
23
4

Maturitní zkoušky ve školním roce 2013/14 se skládaly ze dvou částí, státní zkouška a
profilová část. Ve státní části se maturita skládala ze dvou povinných předmětů, v profilové
části ze dvou povinných předmětů. Státní část obsahovala povinnou zkoušku z českého jazyka
jako první zkoušku a druhá zkouška volitelná z cizího jazyka anebo matematiky. Profilová
část maturitní zkoušky obsahovala zkoušky dle profilace oboru. Stejně jako v předešlých
letech největší problémy dělala žákům ve státní části matematika. Z celkového počtu
neúspěšných maturantů neprospělo z matematiky pět žáků.. Dále pak z písemné práce
z českého jazyky neuspěli dva žáci. Z cizího jazyky uspěli všichni maturanti a tato skutečnost
odráží vysokou úroveň výuky cizích jazyků na škole. V profilové části maturitních zkoušek
všichni žáci uspěli.

Státní zkoušky
Státní jazykové zkoušky jsou organizovány ve dvou termínech, podzimním a jarním.
K jarnímu termínu se přihlásilo celkem pět zájemců o státní zkoušku z anglického jazyka,
čtyři žáci školy a jeden zájemce z řad veřejnosti, čtyři zájemci vykonali zkoušku úspěšně.
V současné době není zájem o státní jazykové zkoušky z německého jazyka.

Cambridgské zkoušky
I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s organizací ELEC při pořádání cambridgských
zkoušek z anglického jazyka. Obchodní akademie organizuje skládání těchto zkoušek pro
vlastní zájemci i zájemce z řad veřejnosti. V tomto roce složil jeden zájemce zkoušku úrovně
PET a čtyři zájemci úroveň FCE. Spolupráce při organizaci zkoušek bude pokračovat i
v budoucnosti.

Jazyková škola
Součástí školy je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ve školním roce nebyl
otevřen pomaturitní kurz cizích jazyků, protože zájem o tento kurz byl minimální. Byly
otevřeny pouze odpolední jazykové kurzy z anglického a německého jazyka a to jak pro
veřejnost tak kurzy firemní. V tomto školním roce jsme zaznamenali podstatně vyšší zájem o
jazykové kurzy než v předešlých letech. Zájem organizací o jazykové kurzy pro své

-7zaměstnance je větší než v předešlých letech. Stále se projevuje klesající zájem o výuku
německého jazyka.

Jazykové zkoušky pro cizince
Obchodní akademie pořádá na základě akreditace jazykové zkoušky z českého jazyka pro
cizince, kteří se ucházejí o trvalý pobyt na území České republiky. V loňském školním roce se
přihlásilo k této zkoušce 68 cizinců, převážná část uchazečů o zkoušku pochází z Ukrajiny a
Vietnamu.

Aktivity školy
Škola se snaží stejně jako v předešlých letech doplňovat výuku o aktivity, které vhodným
způsobem doplňují školní výukové programy s jsou současně atraktivní pro žáky školy.
Zvláštní důraz klademe na jazykovou přípravu, která je pro nás dlouhodobě prioritní
záležitostí. Naše škola se snaží zapojit do sportovních a společenských aktivit a současně se
snaží prezentovat na veřejnosti a tím posilovat povědomí o škole a udržovat dobré jméno
školy.
Odborné exkurze a aktivity
Zeměpisná exkurze, planetárium Praha
Beseda s europoslancem panem Roučkou
Dějepisná exkurze Tábor
Odborná exkurze Praha – návštěva Britské rady
Exkurze JE Temelín
Beseda s JUDr. Pospíšilem
Ekonomická exkurze ČNB Praha
Sportovní soutěže a akce
Sportovní den školy
Okresní kolo v lehké atletice Nová Včelnice
Krajské kolo v atletice Tábor
Volejbalový turnaj v hale
LVK chata Eliška Krkonoše
Silový čtyřboj ZŠ,SŠ a SOU krajské kolo J. Hradec
Olympiády a soutěže
Olympiáda anglický jazyk
Soutěž pro žáky ZŠ – ZAV
Dačický datel 2014 – první tři místa pro naše žáky
Krajská soutěž psaní na klávesnici prvních ročníků SOŠ J. Hradec
Krajské kolo soutěže v grafických předmětech - Vimperk
Kulturní a společenské akce
Projekt MF Dnes – Studenti čtou a píší noviny

-8Burza škol a den otevřených
ených dveří
dve – KD Střelnice
Výstava historie a současnost
asnost školy – knihovna J. Hradec
Reprezentační ples školy – KD Střelnice
Předvánoční návštěva Vídně
Mikulášská nadílka pro mateřskou školu
Maturitní plesy 4. A,B,C – KC Jitka
Praha divadelní představeni
edstaveni Divotvorný hrnce
Praha divadelní představení
edstavení Ze života hmyzu – Národní divadlo Paha
Divadelní představení Praha – Švandovo divadlo
Praha národní muzeum a divadelní představení
p
Nerušit prosím
Praha Stavovské divadlo – Čekání na Godota
Praha divadelní představení
edstavení My fair lady
České Budějovice
jovice divadelní představení
př
v anglickém jazyce Dr. Jekyll and Mr Hyde

-9-

- 10 -

Prezentace školy
Závěr roku 2013 se nesl ve znamení probíhajících oslav stého výročí založení školy.
Vyvrcholením těchto oslav byl reprezentační ples školy v prostorách KD Střelnice, který se
konal dne 23. 11. 2013 a zahajoval plesovou sezónu ve městě. Díky pečlivé přípravě a
organizaci plesu prostřednictvím SRPŠ a zejména paní Lorencové byl důstojným zakončením
oslav škola a ze stravy veřejnosti byl velice dobře hodnocen. Stejně jako v předešlých letech
škola pořádala den otevřených dveří tradičně spojený s burzou škol. Zájemci o studium si
mohli prohlédnout vybavení školy a současně si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky
nanečisto. Stejně jako v předešlých letech zaznamenáváme setrvalý zájem o studium, který se
v posledních letech soustřeďuje spíše na obor ekonomického lycea. Mezi úspěšné propagační
akce patří i prezentace jazykové školy, která probíhá poslední prázdninový týden při
příležitosti oslav, které pořádá město v závěru prázdnin. Do konce roku ještě probíhala
výstava k historii a současnosti školy v prostorách městské knihovny.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2013/14 se uskutečnila inspekce podzimního zkušebního termínu státních
maturitních zkoušek. Obchodní akademie byla v tomto období spádovou školou. Česká školní
inspekce kontrolovala plnění povinností ředitele spádové školy a průběh dílčích zkoušek.
Inspekce nezjistila žádné pochybení při této činnosti.

Autoevaluace školy
Autoevaluace školy probíhala, stejně jako v minulých letech s cílem odhalit silné a slabé
stránky školy a získat podklady pro další činnost vedení školy. Pracujeme se třemi okruhy
respondentů a to s žáky, pedagogy a rodiči. Od veřejnosti získáváme informace jen
zprostředkovaně, hlavně od bývalých absolventů anebo účastníků některých školních akcí.
Informace pro vlastní hodnocení školy získáváme prostřednictvím besed s žáky prvních a
čtvrtých ročníků, autoevaluačních zpráv učitelů a při rodičovských schůzkách.
Žáci školy vesměs kladně hodnotí vybavení školy a to zejména vybavení výpočetní technikou
a možnost připojení k internetu v budově školy. Stejně jako v minulých letech je velice kladně
hodnocena snaha o zlepšení školního prostředí a to především v oblasti školního zázemí pro
studenty školy. Vybavení studovny výpočetní a audiovizuální technikou a vybavení školní
tělocvičny stoly na stolní tenis. Dále je dobře hodnocena možnost nákupu teplých nápojů a
občerstvení ve školním obchůdku. Požadavky na automat na bagety v současné době
nebudeme akceptovat, protože školní obchůdek tyto potraviny zajišťuje a pravidelně je nabízí
i když v omezenějším sortimentu. Na druhé straně kritika sociálního zařízení školy je
dlouhodobou záležitostí a to nejen ze strany žáků. Uvědomujeme si, že toto zařízení by
potřebovalo rekonstrukci, ale finanční náročnost a skutečnost, že budova patří městu činí tuto
akci v současné době nedostupnou. Dílčí zlepšení, které jsme realizovali a to sice nákup
dávkovačů mýdla a zprovoznění všech osoušečů rukou jsou jen drobnou kosmetickou
úpravou. Žáci školy jsou rovněž spokojeni s mezilidskými vztahy ve škole a nebyl zaznamená
ani jeden případ šikany mezi žáky, rovněž jsme se nesetkali v případy užívání návykových
látek a alkoholu v prostorách školy.

- 11 Učitelé školy kladou prvořadý důraz na kvalitu vyučování plnění úkolů, které jim stanový
ŠVP a tématické plány. V této oblasti můžeme být s výsledky spokojeni. Za uplynulé období
byly všechny úkoly v oblasti výuky splněny. Kvalita výuky se odráží jednat v hodnocení
žáků, školy, a následně pak v úspěšnosti u státních a profilových maturitních zkoušek. Stejně
jako v předešlém školním roce i v roce 2013/14 škola dosáhla díky důslednosti vyučujících
velmi dobrých studijních výsledků (viz tabulkový přehled na straně 5). Pod vedením
pedagogů dosahují žáci velmi dobrých výsledků ve vědomostních soutěží, olympiádách a
sportovních soutěžích. Bohužel i tyto aktivity stojí jen na několika jedincích a ne na širší
základně. Předmětem kritiky je především zastaralé vybavení kabinetů, jejich nedostatečná
vybavenost moderní výpočetní technikou, omezená možnost dalšího vzdělávání pedagogů a
strohé až sterilní prostředí v některých třídách. Uvědomujeme si, že je tako kritika oprávněná,
ale v rozhodující míře stojí na nedostatku finančních prostředků. Situace v dohledné době
zřejmě nebude lepší, ale v posledním roce se zvýšil příděl prostředků na další vzdělávání
pedagogů a tak se možnost krátkodobých vzdělávacích akcí stala dostupnější. Zlepšení
prostředí ve třídách není ani tak záležitostí finanční, jako spíše snaha a chuť žáků a třídních
učitelů toto prostředí ve kterém tráví většinu času zlepšit. Pozitivně jsou ze strany učitelů
vnímány snahy o modernizaci školy a to především postupné vybavování učeben modernější
výpočetní a audiovizuální technikou a nově vybavená knihovna školy, která by měla zlepšit
čtenářskou gramotnost žáků a zvýšit zájem o knihu. V poslední době se do sebehodnocení
učitelů promítají obavy o další osud školy. Je to pochopitelné, protože nikomu z nás není další
osud školy lhostejný. Tato záležitost v současné době není vyřešena, na klidu a pracovním
nasazení rozhodně nepřidá a vedení školy bude i nadále usilovat o konečné řešení.

SRPŠ
Výbor SRPŠ měl v loňském školním roce 2013/14 celkem 21 členů – zástupců tříd obchodní
akademie a ekonomického lycea. Na pravidelné podzimní schůzi byli členové informováni o
aktivitách školy za uplynulé období, bylo schváleno hospodaření za uplynulé období a výboru
byl předložen rozpočet a plán akcí na příští rok, na kterých se SRPŠ bude podílet.
SRPŠ stejně jako v předchozích letech vybírá od žáků částku 250 Kč, která byla
shromážděním rodičů schválena. Ze získaných prostředků jsou financovány sportovní,
kulturní a společenské akce podle schváleného plánu. Čerpání prostředků je v souladu se
stanovami organizace a je doloženo účetními doklady. Stejně jako v předchozích letech
sdružení zajišťovalo organizaci maturitních plesů na KC Jitka a v loňském roce se navíc
podílelo na zajištění reprezentačního plesu školy.

Projekty školy
OPVK
Projekt Peníze středním školám financovaného z prostředků EU byl v loňském roce ukončen
a zbývající prostředky byly použity v souladu se záměrem k dovybavení školní knihovny a
posílení čtenářské gramotnosti. Větší část finančních prostředků na školní knihovnu byla
získána díky městu Jindřichův Hradec, které nám snížilo nájemné za budovu školy a tyto
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době dokončena co se týká vybavení inventářem.

Úrazy
Za loňský školní rok škola zaznamenala čtyři úrazy. Šlo o nevýznamná drobná poranění
vzniklá při sportovních soutěžích a poranění vzniklá při zimním lyžařském kurzu.

Hospodaření školy
Výkony školy pro denní studium obchodní akademie a ekonomického lycea byly závazně
stanoveny OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Objem výkonů v jazykové škole je dán
zájmem studentů, veřejnosti a organizací v regionu. Hlavní činnost organizace zahrnuje výuku
v uvedených oborech a výuku v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Od roku
2009 má jazyková škola právo konat zkoušky z českého jazyka pro cizince pro získání
povolení cizinců k trvalému pobytu.
Doplňková činnost reaguje na potřeby veřejnosti a pedagogů v regionu. Uskutečňuje se na
základě živnostenského listu a na základě akreditace MŠMT ČR pro DVPP. Škola má status
"Informačního centra SIPVZ".
Náklady a výnosy doplňkové činnost jsou vedeny odděleně od příjmů a výdajů hlavní
činnosti.
Stanovené ukazatele pro objem výkonů organizace i pro hospodaření příspěvkové organizace
byly dodrženy. Byly dodrženy stanovené závazné ukazatele a orientační ukazatele, ukazatele
přímých nákladů i provozních prostředků. Účelové zdroje poskytnuté ze státního rozpočtu
byly vyčerpány.
V roce 2013 škola hospodařila s dotací MŠMT ČR přidělenou KÚ ve výši Kč 9.211. 000 Kč,
na krytí přímých nákladů, dále s dotací od zřizovatele, KÚ Jihočeského kraje, ke krytí
provozních výdajů ve výši 2.014.000 z této částky připadá na odpisy 138.000 Kč.
Při rozboru nákladů za sledované období můžeme konstatovat, že meziročně došlo k úspoře
spotřebovaného materiálu a oprav a udržování. V roce 2012 byly vynaložený značné náklady
v souvislosti s projektem a proto rok 2013 vykazuje v této položce značnou úsporu. Spotřeba
energií vykazuje mírný pokles oproti předchozímu roku. Nárůst nákladů na cestovné je
způsoben vyšším přídělem ONIV, který umožňuje učitelům účastnit se dalšího vzdělávání
mimo školu.
V roce 2013 byly vyplaceny mzdy v hlavní činnosti podle dále uvedeného přehledu. Mzdy v
jazykové škole, zdravotní a sociální pojištění i příděl do FKSP jsou financovány z příjmů.
Velká část hodin v JŠ se proplácí jako hodiny nad stanovený úvazek, tedy ve výši 200 %
průměrné mzdy. Tato skutečnost značně zatěžuje výdaje jazykové školy. Prostředky na mzdy
byly v loňském roce čerpány v souladu s rozpočtem a veškeré mzdové prostředky byly
vyčerpány.
Vlastní příjmy představují příjmy jazykové školy za odpolední jazykové kurzy, příjmy
za státní jazykové zkoušky a zkoušky čeština pro cizince a příjmy z pronájmu učeben. Příjmy
za zkoušky z českého jazyky vykázaly v roce 2013 pokles oproti roku 2012 z důvodu
sníženého zájmu ze strany cizinců. Nárůst příjmů u jazykové školy byl způsoben vyšším
zájmen o jazykové kurzy ze strany veřejnosti i firem.
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od výdajů obchodní akademie. Jde zejména o materiály ke státním zkouškám, dále o mzdové
náklady, pojištění a příděl do FKSP.
Obchodní akademie dosáhla za předchozí rok celkových nákladů ve výši 11.840.154 Kč a
výnosů ve výši 12.077.083 Kč. Rozdílem těchto dvou položek je zisk ve výši 231.929 Kč. Na
dosaženém hospodářském výsledku se podílela jazyková škola částkou 196.000 Kč a zbytek
tvoří příjmy z vlastní činnosti.
Celkový výsledek bude použit k přídělům do fondů organizace a to do fondu rezervního a
fondu odměn v souladu se směrnicí o přídělu zisku do fondů.
Vypořádání vztahu organizace ke státnímu rozpočtu bylo provedeno podle pokynů
zřizovatele. Všechny účelově poskytnuté prostředky byly vyčerpány.
Všechny závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy

Ukazatel
Prostředky na platy
OON
Limit zaměstnanců

Rozpočet
6.573.000 Kč
123.000 Kč
25,5

Skutečnost
6.573.000 Kč
123.000 Kč
25,5

Rozdíl
-

Škola tvoří fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní, fond odměn a fond investiční.
V roce 2013 byl FKSP tvořen přídělem ve výši 1% z mezd a to v celkové částce 67.000 Kč.
Použití tohoto fondu v souladu s plánem čerpání zejména na příspěvek na stravování, rekreaci
a kulturu. Fond rezervní byl tvořen přídělem ze zisku ve výši 185.544 Kč a investiční fond
přídělem z odpisů ve výši 169.000 Kč. Čerpání fondu na nákup dlouhodobého majetku. Fond
odměn byl dotován ze zisku a to ve výši 46.385 Kč.
Organizace v loňském roce nevykázala žádnou činnost, která by měla charakter doplňkové
činnosti.
Inventarizací k 31. 12. 2013 byl zjištěn skutečný stav majetku. Inventarizační rozdíly nebyly
zjištěny.
V roce 2013 nebyl z prostředků školy pořízen žádný investiční majetek.
Zpráva o inventarizaci a výsledky byly zaslány na KÚ ve stanoveném termínu.
Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 umožnil škole přidělit stanovené částky do
rezervního fondu a fondu odměn. Hospodářský výsledek byl dosažen stejně jako
v předešlém období díky příjmům za jazykové zkoušky cizinců z českého jazyka, které jsou
nutné pro trvalý pobyt a příjmům za jazykové kurzy pro veřejnost a pronájem prostor školy.
Ing. Josef Janda, ředitel školy
Schváleno na zasedání školské rady dne: 30. září 2014
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