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Zpráva o činnosti organizace za rok 2013
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 1.9.2013 měla škola 324 žáků, z toho 146 chlapců a 178 dívek , v 16 třídách.
Průměrný počet žáků ve třídě byl 20,25. Průměrný počet žáků na učitele 10,94.
Do prvních ročníků bylo přijato 62 žáků.
1.4 Údaje o pracovnících organizace
Škola měla celkem 49,36 průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců.
Z toho měla 29,61 učitelů, 3 vychovatelů, 8,3 trenérů a 7,95 nepedagogických
pracovníků.
Na rodičovské dovolené byly 3 učitelky.
Jako učitelé u nás pracovali 3 důchodci.
Všichni učitelé splňují kvalifikační předpoklady.
Jako začínající učitel u nás pracoval 1 učitel.

2. Hospodářská část
2.1 Hlavní činnost organizace
V roce 2013 hospodařila škola se státními dotace MŠMT ČR a dotacemi Libereckého
kraje v celkové výši 25 691 304 Kč. Z toho tvořili přímé dotace na vzdělávání 16 610 533
Kč, dotace na řešení specifických problémů v jednotlivých krajích s přihlédnutím na
různou hustotu sítě škol tzv. " hustota " 534 900 Kč, dotace na posílení platové úrovně
pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním 829 218 Kč. Přímé náklady na
vzdělávání pro sportovní gymnázium byly kryty dotacemi 3 480 800 Kč.
Celkově tvořily výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 97,67 %.
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Ve zbývajících 2,33 % jsou v absolutním vyjádření zahrnuty: ubytování a stravování žáků
na domovech mládeže 215 661 Kč, tržby za kopírování 100 745 Kč, tržby za dopravu pro
sportovní oddíly, jichž jsou naši žáci členy, 67 111 Kč. Školníci zaplatili za pronájem
služebních bytů 105 868 Kč.
Neúčelově určený sponzorský dar Cutisinu Jilemnice byl čerpán z rezervního fondu ve
výši 23680 Kč.
Škola obdržela sponzorské dary ve výši 25 000 Kč.
Provozní dotace na rok 2013 - 5 785 040 Kč, byla snížena o vratku na krytí odpisů
22 001,40. Roční odpisy nedosáhly plánované výše, finanční prostředky byly vráceny.
Nejvyšší čerpání dotace připadá na spotřebu energií a PHM 2 658 113,04 Kč, dále na
služby. Provedli jsme nátěr střechy na domově mládeže za 228 864 Kč, opravy elektro
v učebnách 007, 242 a 134 za 51 424 Kč, opravy automobilů pro sportovní gymnázium za
165 483,60 Kč. Za nájem tělocvičen a sportovišť zaplatila škola 264 572 K, za nájem
kopírek, tonery a papír na kopírování 213 895 Kč.
Za 883 401,20 byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek. Největší podíl měla
obnova zařízení domova mládeže.
Celkové náklady v hlavní činnosti byly
Celkové výnosy z hlavní činnosti byly
Zisk z hlavní činnosti

27 840 707,87 Kč
27 844 283,73 Kč
3 575,86 Kč

2.2 Doplňková činnost organizace
V hospodářské činnosti organizace činily výnosy 523 084 Kč, náklady 511 816 Kč,
zisk 11 268 Kč.
Největší výnosovou položkou je pronájem školní kuchyně 207 584 Kč a ubytování na
domově mládeže 172 000 Kč. Vzhledem k prodeji domovů mládeže čp. 127 a 292 klesly
tržby za ubytování proti loňskému roku o 119 290 Kč.

Celkový zisk organizace 14 843 Kč byl převeden do rezervního fondu v částce 11 875 Kč
a do fondu odměn 2 968,77 Kč.
2.3 Výsledky inventarizace za rok 2011
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
2.4 Plnění nápravných opatření
Nápravná opatření nebyla příslušným orgánem kraje uložena.
2.5 Přílohy
Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2011
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Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů
Tabulka č. 3: Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací
Tabulka č. 4: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací
– rok 2011
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
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