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Zpráva o činnosti organizace za rok 2012
1. Všeobecná část
1.1 Základní identifikační údaje o organizaci
Název:
Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice
Sídlo:
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
Právní forma: příspěvková organizace
Součásti školy: odloučená pracoviště :
škola
škola
škola

Jilemnice 101
Jilemnice 259
Jilemnice 460

domov mládeže
školní jídelna

Jilemnice 460
Jilemnice 252

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní
a doplňkové činnosti
Škola je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí
vzdělávací soustavy.
Činnost
středního vzdělávání je vymezena ustanovením
§ 57 a § 58,
činnost domova mládeže je vymezena ustanoveními § 117 zákona č. 561/2004.,
o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský
zákon ) a prováděcímu předpisy.
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
střední odborná škola
gymnázium
domov mládeže
Naše škola poskytuje tyto školní vzdělávací programy:
obor Osmileté gymnázium
obor Gymnázium
obor Gymnázium se sportovní přípravou

79-41-K/81
79-41-K/41
79/42-K/41.

Školní vzdělávací program pro střední odbornou školu
obor Informační technologie
obor Veřejnoprávní činnost

18-20-K/01
68-43-M/01
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Organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazuje
na hlavní účel a předmět činnosti organizace:
- ubytovací služby
- pronájem nebytových prostor
- pronájem bytových prostor
- pronájem a půjčování movitého majetku
- pronájem parkovací plochy a garáže u DM
- organizování sportovních soutěží
- výchova a mimoškolní vzdělávání
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
- lektorské činnosti

1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení
Od 1.9.2012 měla škola 338 žáků, z toho 142 chlapců a 196 dívek , v 18 třídách.
Průměrný počet žáků ve třídě byl 18,78. Průměrný počet žáků na učitele 11,78.
Do prvních ročníků bylo přijato 75 žáků.

1.4 Údaje o pracovnících organizace
Škola měla celkem 47,73

průměrný přepočtený evidenční počet

zaměstnanců.

Z toho měla 28,73 učitelů, 2,67 vychovatelů, 8,5 trenérů a 7,83 nepedagogických
pracovníků.
Na mateřské dovolené bylo 5 učitelek.
Jako učitel u nás pracoval 1 důchodce.
Všichni učitelé splňují kvalifikační předpoklady.
Jako začínající učitel u nás nepracoval nikdo.

2. Hospodářská část
2.1 Hlavní činnost organizace
V roce 2012 byly na hlavní činnost školy vynaloženy náklady v celkové výši
25 222 451, 35 Kč. K nim odpovídající výnosy činily 25 225 990,86 Kč.
Vytvořený malý zisk 3 539,51 Kč vytvořily úroky z běžných účtů.
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Škola hospodařila se státními dotace MŠMT ČR a dotacemi Libereckého kraje v celkové
výši 24 438 759 Kč. Z toho tvořili Přímé dotace na vzdělávání 16 089 594 Kč, Podpora
vzdělání sportovních talentů 3 894 500 Kč a Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích 2012 tzv. Excelence středních škol 23 884 Kč.
Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 4 030 781 Kč.
Na čistý provoz školy jsme použili 3 586 630 Kč, příspěvek na odpisy 444 151 Kč nebyl
vyčerpán. Skutečné odpisy činily 436 764, rozdíl 7 387 Kč byl v lednu 2013 vrácen
zřizovateli.
.
Nejvyšší čerpání příspěvku připadá na Spotřebu energií a 2 146 429,16 Kč, tj 59,85 %
z čistého provozu. Druhou položkou jsou Ostatní služby s částkou 958 519,83 Kč, tj.
26,73 %. Z toho Nájemné sportovních ploch, haly 221 102 Kč, Internet a příslušné
služby 113 700 Kč, Pronájem kopírek 104 285,10 Kč, Propagace a inzerce 75 050 Kč,
Odvoz odpadu, vyvážení septiku 54 116 Kč, Revize a BOZP 53 846 Kč, Doprava,
odhrnování a odvoz sněhu 47 456,80 Kč .
Spotřeba materiálu se na čerpání provozního příspěvku podílí částkou 418 092,27 Kč,.
Spotřeba papíru a tonerů na kopírování 96 620 Kč, čisticí prostředky 30 447,32 Kč ( vyšší
spotřeba při úklidu po výměně oken na SPŠT ), ostatní materiál ( na opravy,
toaletní papír, mýdlo, materiál na státní maturity, žákovské knížky, studijní průkazy,
tiskopisy vysvědčení, papírenské zboží, apod.) - 210 444,63 Kč.
Na Opravy a udržování byla v roce 2012 vynaložena celková částka 135 858,47.
Největší položky byly oprava tiskáren a kopírky 26 544 Kč, oprava žaluzií 12 844
Kč,oprava plynového kotle na domově mládeže 9 636 Kč, osoušeče rukou na toaletách 5
209 Kč, nátěr školních tabulí 4 838,40 Kč, oprava sportovního nářadí 4 358 Kč aj.
Ostatní výše uvedené dotace byly nákladově vyčerpány podle účelu určení.
V rámci příspěvku na provoz jsme v září obdrželi j neinvestiční účelovou dotaci na
Podporu činnosti sportovního gymnázia v Jilemnici, celkem 400 000 Kč.
Celá dotace byla využita.

Celkově tvořily výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 97,55 %celkových výnosů
v hlavní činnosti.
Ve zbývajících 2,45 % jsou v absolutním vyjádření zahrnuty: ubytování a stravování žáků
na domovech mládeže 207 770 Kč, tržby za kopírování 102 190 Kč, tržby za dopravu pro
sportovní oddíly, jichž jsou naši žáci členy, 64 186 Kč. Školníci zaplatili za pronájem
služebních bytů 105 868 Kč.
Neúčelově určené sponzorské dary byly čerpán z rezervního fondu ve výši 18 999 Kč.
Škola obdržela sponzorské dary ve výši 59 000 Kč.
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2.2 Doplňková činnost organizace
V hospodářské činnosti organizace činily výnosy 567 522 Kč, náklady 545 531,50 Kč,
zisk 21 990,50 Kč.
Největší výnosovou položkou je pronájem školní kuchyně 252 600 Kč a ubytování na
domově mládeže 232 352 Kč.
Celkový zisk organizace 25 530,01 Kč byl v roce 2013 převeden do rezervního fondu v
částce 20 424,01 Kč a do fondu odměn 5 106,00 Kč.

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2012
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

2.4 Plnění nápravných opatření
Nápravná opatření nebyla příslušným orgánem kraje uložena.

2.5 Přílohy
Tabulka č. 1:
Tabulka č. 2:
Tabulka č. 3:
Tabulka č. 4:

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012
Finanční vypořádání ostatních vztahů
Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací
Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací
– rok 2012
Tabulka č. 5: Peněžní fondy příspěvkové organizace
Tabulka č. 6: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech
k příslušným peněžním fondům
Tabulka č. 7: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011
Tabulka č. 8: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011
Tabulka č. 9: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného
do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2011
Tabulka č. 10: Plán investic organizace na rok 2011 – skutečnost
Tabulka č. 11: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2011

2.6. Doklady
Doklady č. 1:
Doklady č. 2:
Doklady č. 3:
Doklady č. 4:

Výsledovka 2012
Rozvaha 2012
Příloha 2012
Výkaz P1- 04 – rok 2012
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