
 

 

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace 

tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA 

O ČINNOSTI ORGANIZACE 

ZA ROK 2009 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Petr Veselý ……………………………………… 

 

Schválil: Ing. Petr Veselý ……………………………………… 

 

Předkládá: Ing. Petr Veselý ……………………………………… 

 

 

 

V České Lípě dne 13. května 2010 Razítko organizace 



 

2 / 10 

Obsah 

1 Všeobecná část .................................................................................................................................... 3 

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci ....................................................................................... 3 

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti ..... 3 

1.3 Údaje o žácích zařízení .................................................................................................................. 4 

1.4 Údaje o pracovnících organizace ................................................................................................... 5 

2 Hospodářská část ................................................................................................................................. 5 

2.1 Hlavní činnost organizace ............................................................................................................. 5 

2.2 Doplňková činnost organizace ...................................................................................................... 8 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2009 ............................................................................................... 9 

2.4 Plnění nápravných opatření .......................................................................................................... 9 

2.5 Přílohy .......................................................................................................................................... 9 

2.6 Doklady – Příloha účetní závěrky .................................................................................................10 

  



 

3 / 10 

1 Všeobecná část  

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci  

Název: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace 

Adresa: Havlíčkova 426 

IČO:  482 83 142 

IZO:  102 145 571 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení: 600 010 040 

Zřizovatel:  Liberecký kraj 

Ředitel školy:  Ing. Petr Veselý 

Druh školy:  střední odborná škola 

Datum zařazení:  1952 

Kapacita žáků:    560 žáků 

Kontakty:  tel.: 487 833 123, 487 833 111 

 fax: 487 833 101 

 e-mail: sps@sps-cl.cz 

 web: www.sps-cl.cz 

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a 

doplňkové činnosti 

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, je střední odborná škola s 

právní subjektivitou. Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 

461 80 Liberec. 

Zřizovací listinou je vymezen hlavní účel a předmět činnosti, statutární orgán organizace, majetek 

Libereckého kraje spravovaný příspěvkovou organizací, finanční hospodaření a doplňková činnost.  

Úkolem školy je poskytovat střední technické vzdělání se zaměřením na strojírenství, připravovat 

absolventy pro výkon středních technických a technicko-hospodářských funkcí ve firmách i ke studiu na 

vysokých školách technického zaměření. Činnost organizace je vymezena § 16 zákona č. 29/1984 Sb., O 

soustavě základních, středních a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 

předpisy. V okrese Česká Lípa jde o jedinou střední technickou odbornou školu tohoto typu, v Libereckém 

kraji je jednou ze tří škol srovnatelného zaměření. 
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Studijní obory (čtyřleté denní s maturitou): 

a) Dobíhající (původní) obory 

23-41-M/001 Strojírenství – aplikace výpočetní techniky 

64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa 

78-42-M/001 Technické lyceum 

b) Nové obory (na základě ŠVP, resp. RVP) 

23-41-M/01 Strojírenství 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

78-42-M/01 Technické lyceum 

1.3 Údaje o žácích zařízení 

Základní údaje o třídách a žácích školy 

škola počet tříd počet žáků 
počet žáků 

na třídu 
počet žáků 
na učitele 

SPŠ 16 395 24,6 10,1 

 

Jednotlivé studijní obory a počet žáků 

Obor počet tříd počet žáků celkem z toho dívek 

Dobíhající obory 

Technické lyceum 3 85 10 

Strojírenství 6 157 6 

Stroj. tech. admin. 3 72 39 

Nové obory 

Technické lyceum 1 18 4 

Strojírenství 2 42 0 

Ekonomika a podnikání 1 21 4 

Celkem 16 395 63 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2009/2010 

Obor počet přijatých z toho dívek 

Technické lyceum 17 4 

Strojírenství 41 0 

Ekonomika a podnikání 19 5 

Celkem 77 9 

 

Přijímací řízení do 1. ročníků proběhlo v 5 kolech. Na základě výsledků byly ve školním roce 2009/2010 

otevřeny třídy: 
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 1 třída oboru Technické lyceum 

 2 třídy oboru Strojírenství 

 1 třída oboru Ekonomika a podnikání 

Výukové prostory: 

Ve škole se nachází 16 kmenových učeben, 7 dílen pro výuku praxe, laboratoře elektrotechniky 

automatizace, 2 laboratoře strojních měření, 4 učebny výpočetní techniky, učebna programování číslicově 

řízených obráběcích strojů (CNC), 3 jazykové učebny, 3 interaktivní učebny, tělocvična, posilovna. Cca 200 

metrů od budovy školy je vlastní školní hřiště. 

Střední průmyslová škola v České Lípě získala jako první střední škola v Libereckém kraji na počátku roku 

2003 akreditaci střediska pro ECDL testování. Studenti mají možnost získat také mezinárodně uznávaný 

certifikát ECDL (rovněž je označován jako Evropský řidičák na počítače). Tuto možnost nabízí Střední 

průmyslová škola – jako autorizované středisko – nejen studentům českolipské SPŠ, ale i zájemcům z řad 

veřejnosti. Škola je zařazena v síti místních center CVLK. Díky certifikaci získala status Smart Centra, jako 

jediné střední školy v severních Čechách. 

1.4 Údaje o pracovnících organizace 

Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru 

OPZ 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 

55 let až 
důchodový 

věk 

Důchodový 
věk 

Celkem / 
žen 

celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen 

OPZ úplná 3/2 15/11 8/3 1/0 5/2 32/18 

OZ 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 

PZ 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 

Žádná 3/2 0/0 1/1 0/0 1/0 5/3 

Nově přijatí (0/0) (0/0) (1/1) (0/0) (1/1) (2/2) 

Celkem 6/4 16/11 10/4 1/0 6/2 39/21 

 

Pedagogičtí pracovníci se průběžně dále vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání. 

2 Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace  

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2009 skončil ztrátou 193.565,58 Kč, v doplňkové činnosti 

ziskem 288.233,11 Kč. Celkem výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk 94.667,53 Kč. 

Konečný rozpočet na provozní NIV byl 3.295.710,- Kč (z toho odpisy movitého majetku 230.086,- Kč, odpisy 

nemovitého majetku 170.784,- Kč). Příspěvek na provozní NIV na rok 2009 byl oproti roku 2008 navýšen 

pouze o 44.619,- Kč, přestože došlo v roce 2009 ke zvýšení vstupních nákladů u služeb, materiálů, poplatků 
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a oprav. Např. celkové výdaje na energie za rok 2009 (plyn, elektrická energie, voda) byly ve výši 1,878.269,- 

Kč, což je o 159.252,- Kč více než za rok 2008. 

Investice – FRM (Fond reprodukce) úč. 916: 

Na investiční činnost v roce 2009 nebyla zřizovatelem poskytnuta účelová dotace. 

Počáteční stav Fondu reprodukce majetku (FRM) úč. 916 k 1. 1. 2009 byl ve výši 409.226,30 Kč. Tvorba FRM 

byla zajištěna převodem odpisů v celkové výši 409.774,- Kč majetek zřizovatele a z majetku vlastního 

4.155,- Kč. Z rezervního fondu byl převeden hospodářský výsledek z roku 2008 ve výši 32.881,- Kč. Částka 

poskytnuta na odpisy nemovitého majetku ve výši 170.784,- Kč byla v rámci odvodu odpisů vrácena zpět na 

investiční účet Krajskému úřadu Libereckého kraje. Zůstatek na FRM úč. 916 k 31. 12. 2009 je 685.252,30 

Kč. 

Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost 

Dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele na neinvestiční činnost v r. 2009. 

Původní rozpočet na přímé neinvestiční výdaje byl k 21. 4. 2009 schválen ve výši 16.892.060,- Kč (z toho 

platy 12.224.342,- Kč), poslední úpravou došlo ke snížení na částku 16.617.878,- Kč (z toho platy 

11.940.489,- Kč). 

U nepřímých výdajů na provoz školy byla původní výše 3.347.320,-Kč (z toho odpisy 452.480,- Kč). Poslední 

upravený rozpočet na provoz je na částku 3.295.710,-Kč (z toho odpisy 400.870,- Kč). Příspěvek na odpisy 

nemovitého majetku ve výši 170.784,- Kč byl na základě pokynu vydaného Ekonomickým odborem KÚ LK 

odveden zpět do Investičního fondu Libereckého kraje v rámci odvodu odpisů. 

Škola získává další prostředky pro rozvoj školy prostřednictvím grantů a účelových dotací, hlavně pro oblast 

protidrogové prevence. Účelové dotace byly poskytnuty v celkové výši 58.000,- Kč. Tato částka byla 

vyčerpaná celá. 

Finanční prostředky určené na zabezpečení neinvestiční činnosti tak dosáhly výše 19,879.403,00 Kč a byly 

v plném rozsahu vyčerpány v hlavní činnosti. Byla dodržena rozpočtová skladba, tj. nedošlo k překročení 

závazných limitů u mzdových prostředků včetně odpovídajících částek pojistného a přídělu FKSP. 

 

Dotace na hlavní činnost Kč 

1) Přímé náklady na vzdělání: 

Z toho: 

Platy 

OPPP 

Pojistné 

FKSP 

ONIV přímé 

 

2) Ostatní dotace (MŠMT, KÚLK) 

Z toho:  

33 005 Nenár. složka platů pedagogů 

33 160 Integrace romské komunity  

16.617.878,- 

 

11.940.489,- 

70.000,- 

4.083.566,- 

238.810,- 

285.013,- 

 

894.760,- 

 

715.000,- 

16.000,- 
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33 122 Program sociální prevence 

33 016 Nenár. složka platů nepedagogů 

33 015 Hustota a Specifika 

GRANT-Edukační program- KÚLK 

39.000,- 

56.000,- 

67.960,- 

800,- 

Dotace na provoz od zřizovatele 

Z toho: odpisy 

3.295.710,- 

400.870,- 

Celkem 20.808.348,- 

 

Další zdroje v hlavní činnosti na zajištění provozu školy byly získány ve výši 191.173,- Kč. Celkové zdroje na 

financování neinvestičních výdajů v hlavní činnosti tak dosáhly výše 20.999.521,- Kč. 

 

Ostatní výnosy 191.173,00 Kč 

Úroky z běžného účtu 17.622,00 Kč 

Kopírování 18.750,00 Kč 

Půjčovné učebnice 14.930,00 Kč 

Duplikáty vysvědčení 2.494,00 Kč 

Ztráta učebnic od žáků 10.527,00 Kč 

Vyúčtování záloh od žáků (LVVZ,adaptační kurz) 126.850,00 Kč 

 

Výdaje na hlavní činnost organizace 

V roce 2009 si provoz školy vyžádal celkové neinvestiční výdaje v hlavní činnosti ve výši 21.349.529,66 Kč 

v tomto členění: 

Přehled čerpání nákladů v hlavní činnosti v Kč  

Přehled čerpání výdajů v hlavní činnosti Kč 

Osobní výdaje: z toho 

Mzdové náklady 

Zákonné sociální pojištění 

Zákonné sociální náklady (včetně FKSP) 

Ostatní sociální náklady 

17.242.775,- 

12.686.408,- 

4.244.350,- 

265.802,- 

46.215,- 

Spotřebované nákupy 

Služby 

Odpisy 

Ostatní náklady 

Daně 

2.313.077,51 

1.246.606,43 

405.025,00 

139.849,72 

2.196,00 

Celkem 21.349.529,66 

 

Příspěvek na přímé neinvestiční výdaje byl čerpán v plné výši 16.617.878,- Kč (z toho platy 11.940.489,- Kč, 

OPPP 70.000,00 Kč). 
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Z ONIV v celkové částce 285.013,- Kč byly výdaje na DVPP a cestovné s tím spojené ve výši 75.973,50 Kč, na 

stravování 14.657,- Kč, zákonné úrazové pojištění za zaměstnance 51.544,- Kč. Výdaje vynaložené na 

učebnice, učební pomůcky a školní potřeby z ONIV byly ve výši 25.239,31 Kč. 

Účelové dotace na přímé výdaje byly poskytnuty z MŠMT prostřednictvím KÚLK v celkové výši 854.960,- Kč. 

Jedná se o tyto účelové dotace: 

 Podpora romských žáků ve výši 16.000,- Kč (UZ = 33 160) 

 Nenárokové složky platu pedagogických pracovníků ve výši 715.000,- Kč (UZ = 33 005) 

 Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků ve výši 56.000,- Kč (UZ = 33 016) 

 Hustota a specifika ve výši 67.960,- Kč (UZ = 33 015) 

Účelové dotace na nepřímé výdaje z Grantového fondu LK a od jiných poskytovatelů byly v celkové výši 

97.000,- Kč. Jedná se o tyto dotace a granty: 

 Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 39.000,- Kč (UZ = 33 122) 

Granty od Města Česká Lípa na tyto programy:  

 Edukační program ve výši 13.000,00 Kč 

 Adaptační kurz 1. ročníků ve výši 25.000,00 Kč.  

 Finanční příspěvek z fondu Rady města Česká Lípa ve výši 20.000,- Kč 

Příspěvek na provoz na nepřímé neinvestiční náklady poskytnutý zřizovatelem byl vyčerpán v celkové výši 

3.295.710,- Kč (z toho odpisy 400.870,- Kč). 

Největší nákladové položky provozu v hlavní činnosti tvořily: 

 energie celkem 1.878.269,- Kč (z toho plyn 1.327.472,- Kč, elektrická energie 424.490,- Kč, voda 

126.307,- Kč) 

 služby cekem 1.246.606,43 Kč  

 opravy a udržování celkem 103.529,14 Kč 

2.2 Doplňková činnost organizace 

V roce 2009 byla v souladu se zřizovací listinou realizována doplňková činnost, která velmi významně 

posílila rozvoj hlavní činnosti. Jednalo se o příjmy z pronájmu nebytových prostor a pořádání odborných 

kurzů. Bez doplňkové činnosti by se nepodařilo zajistit chod školy, neboť poskytnutá provozní dotace není 

dostačující na pokrytí všech nákladů. Hlavní část příjmů z doplňkové činnosti tvořily výnosy z kurzů a 

pronájmů nebytových prostor. 

Škola má vystavené živnostenské listy na tyto činnosti: 

• Pronájem nebytových prostor 

• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnost 

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici 

Výnosy z doplňkové činnosti dosáhly výše 1.187.167,- Kč, náklady 898.933,89 Kč, zisk z doplňkové činnosti 

je 288.233,11 Kč. 
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Výnosy z doplňkové činnosti: 1.187.167,- Kč 

Příjmy z pronájmu nebytových prostor 602.892,- Kč 

Školení, kurzy 569.200,- Kč 

Testy ECDL, certifikáty 15.075,- Kč 

 

Celkové náklady z hlavní i doplňkové činnosti za rok 2009 dosáhly 22.248.463,55 Kč a celkové výnosy 

22.343.131,08 Kč. Výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 94.667,53 Kč. 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2009 

K 31. 12. 2009 byla provedena inventarizace majetku, pokladní hotovosti, cenin a zásob. Nebyly zjištěny 

inventarizační rozdíly, stav skutečný souhlasil se stavem účetním. Hodnoty uvedené v protokolech dílčích 

inventarizačních komisí navazují na hlavní inventarizační zápis a na hodnoty účtů vedených v účetnictví 

organizace. V porovnání skutečného stavu majetku se stavem dle zřizovací listiny došlo ke snížení hodnoty u 

některých položek z důvodu vyřazení nepoužitelného nebo opotřebovaného majetku. 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2009 dosáhla výše 43.301.553,88 Kč (z toho 

nemovitý majetek 26.899.043,80 Kč), hodnota zásob 84.944,97 Kč a cenin 4.620,- Kč. 

2.4 Plnění nápravných opatření  

Při projednávání Zpráv o činnosti za rok 2008 nebyla Radou Libereckého kraje škole uložena žádná 

nápravná opatření.  

Ve vykazovaném období ve škole proběhla kontrola ČSSZ, zdravotních pojišťoven. Při kontrolách nebyly 

zjištěny žádné zásadní nedostatky, a proto organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

2.5 Přílohy 

• Tab. č. 1 – Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2009 

• Tab. č. 2 – Finanční vypořádání ostatních vztahů 

• Tab. č. 3 – Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací  

• Tab. č. 4 – Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2009 

• Tab. č. 5 – Peněžní fondy příspěvkové organizace 

• Tab. č. 6 – Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním 

fondům 

• Tab. č. 7 – Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2009 

• Tab. č. 8 – Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2009 

• Tab. č. 9 – Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy 

příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2009 

• Tab. č. 10 – Ukazatele nákladovosti v roce 2009 

• Tab. č. 11 – Plán investic organizace na rok 2009 – skutečnost 

• Tab. č. 12 – Přehled obdržených darů – duben – prosinec 2009 
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2.6 Doklady – Příloha účetní závěrky 

• Rozvaha 

• Výsledovka 

• Výkaz P1-04 za rok 2009 

• Test rovnosti aktiv a pasiv 

 














































































