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Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace 

za rok 2020 

Základní údaje o organizaci 

Název: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 

Sídlo: Pod Vrchem 3421, Mělník, PSČ 276 01 

IČ: 495 18 917 

Číslo organizace (dle SK): 10 602 

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce: hostinská činnost – vaření 

obědů.  

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2020 

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 58 

Z toho: 

 - kmenových zaměstnanců:  55 

 - externích zaměstnanců: 3 

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 48,07 

 

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 32 370,- Kč 

 

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 39 403,- Kč 

Ke zvýšení průměrné mzdy došlo především z důvodu každoročního navýšení platů pro zaměstnance a 

odměňováním pracovníků za doplňkovou činnost. 

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2020 

Výsledek hospodaření za rok 2020 skončil ziskem ve hlavní činnosti výši 18 660,47 Kč a ve 

výši 151,42 Kč v doplňkové činnosti. Celkový kladný výsledek 18 811,89 Kč a bude použit na 

posílení rezervního fondu. 

Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2020 

Závazné ukazatele rozpočtu se podařilo zcela naplnit, pouze z UZ 33063 – Šablony pro SŠ 

a VOŠ II se čerpalo méně z důvodu rušení plánovaných aktivit – DVPP.  

Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 

Významné odchylky nákladů a výnosů oproti rozpočtu: 

502 – každoročně se snižují náklady na energie o výnosy z pronájmů tělocvičen. V roce 2020 

došlo k výraznému snížení těchto výnosů z důvodu uzavření pronajímaných prostor.  

511 – opravy se hradily především z investičního fondu organizace.  

521,524 – vzhledem k navýšení mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků došlo 

k navýšení této položky.  

 

Opravy majetku mimo běžné servisní činnosti 

Stavební úpravy v prostorách sborovny 76 385,- Kč - hrazeno z investičního fondu organizace. 

Modernizace vzduchotechniky v systému topení 177 325,50 Kč – hrazeno z UZ 040 

vrácených příjmů z pronájmu 

Oprava terasy a schodiště u vstupu do jídelny – 320 565,54 Kč – hrazeno z UZ 012 opravy 

a havárie. 

Oprava venkovní fasády u hlavního vstupu do budovy školy a jídelny II.etapa 193 085,75 Kč  

hrazeno z investičního fondu PO.  
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Oprava havarijního stavu dešťového svodu a izolace jedné z teras v objektu školy – 644 150,- 

Kč, částečně hrazeno z UZ 040 vrácených příjmů z pronájmu a UZ 012 opravy a havárie.  

Každoroční malování v objektu školy 111 000,-Kč – hrazeno z investičního fondu PO.  

 

Nákup drobného dlouhodobého majetku účtovaného na SÚ 558  

Nákup vybavení pro zlepšení studijních prostor pro žáky školy 67 390,- Kč. 

Stolní počítačové stanice do kabinetů pedagogů za 34 122,- Kč. 

Výpočetní technika pro distanční výuku (tablet, webkamera s mikrofonem atd.) v celkové výši 

167 258,- Kč, 2 ks tabletů iPAD v hodnotě 28000,- Kč dostala škola darem.  

Z grantu IROP „Škola pro budoucnost“ byl zakoupen z důvodu bezbariérového zabezpečení 

školy schodolez.  

 

Komentář k pohledávkám 

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): 0 

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných):0 

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): 0 

 

Výsledky kontrol  

Vnější kontroly 

V roce 2020 v organizaci žádné vnější kontroly neproběhly. 

Vnitřní kontroly 

V organizaci jsou v současné době nastaveny tyto role: 

Příkazce operace – ředitelka školy PhDr. Ilona Němcová 

Správce rozpočtu – role je sloučena s hlavní účetní a vykonává ji účetní organizace Hana 

Ulinovich. 

Vnitřní kontrolní systém vychází ze směrnice o vnitřní finanční kontrole. Na jejím základě 

docházelo k předběžné (fáze před i po vzniku závazku či nároku, průběžné a následné kontrole 

účetních operací. Způsoby schvalování a kontrola těchto operací jsou detailně popsány ve výše 

zmiňované směrnici.  

 

 

Mělník, 15. 2. 2021 

Zpracovala: Hana Ulinovich 

Schválila: PhDr. Ilona Němcová 


