VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2018/2019

Základní charakteristika školy
Střední umělecká škola varhanářská o.p.s., Revoluční 973/54,
KRNOV, PSČ 794 01, tel.775039511,e-mail: varhany.skola@post.cz,
skola@susv.cz, www stránky školy: www.susv.cz
Právní forma

:

Obecně prospěšná společnost
IČO
25 372 076
Identifikátor právnické osoby

600 016 081

Zřizovatel

:

RIEGER-KLOSS VARHANY s.r.o.
KRNOV, Revoluční 56, PSČ 794 01
IČO 18 953 484

Datum zápisu
v obch.rejstříku

:

15.4. 1997 Krajským obchodním soudem v Ostravě

Ředitel školy
Obory výuky JKPOV

:

Ing. Jana Kypúsová
:

IZO 108 012
82-41-M/18
82-51-L/06
82-41-M/11

Druh školy
:
Charakteristika studia

484, denní studium, délka studia 4 roky
uměleckořemeslná stavba varhan
uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
design interiéru- konstrukce a tvorba nábytku

střední škola
: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum zařazení do sítě škol
Č.j. posledního rozhodnutí

:
:

01.08.1996
6179/2009-21

Správní rada o.p.s.

:

Předseda
Členové

Pavel Kala
Gabriela Breškovcová
Bc.Jiří Krátký

Školská rada SUŠV

:

Předseda
Členové

Jiří Holinka
Margita Bradová
Mgr.Michala Křížová-Roztomilá
Jana Synková-za rodiče
Bartoloměj Ščuka – za žáky

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

:
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Otto Rechberg,
orechberg@toppriority.cz

Údaje o pracovnících školy

Stálí zaměstnanci a externí pracovníci školy
- ředitelka školy, učitelka odbor.předmětů

Kypúsová Jana,Ing.

- zástupce ředitele pro praxi,učitel odbor.předmětů,
prevence sociálně- patologických jevů
Holinka Jiří
- český jazyk, občanská nauka
Buchtová Lucie,Bc.
- administrativa,archivace,inventarizace,
účetnictví,školné,dotace
Kánská Vladimíra,Bc.
- asistentka pedagoga
Václavíková Pavla
- německý jazyk,český jazyk 4.roč.
Merenusová Mil. ,Mgr.
-anglický jazyk
Václavíková Pavla
- tělesná výchova
Sekanina Petr ,Mgr.
- dějiny varhan ,stavba varhan
Krátký Jiří,Bc.
- matematika,cv.elektro,technické kreslení
Zatloukal Zdeněk,Mgr.
– dějiny umění
Křížová R. Michala,Mgr.
– počítačová grafika, konstrukce, navrhování
Macháčková Ludmila,Ing.
– informační a komunikační technologie
Dlouhý Josef,Ing.
- výtvarná příprava
Kernová Alice, Mgr.
- ekonomika
Tichá Erika, Ing.
- navrhování – ateliér
Steiningerová Ivana,Mgr.
– hudební výchova
Mička Tomáš,Mgr.
- mzdová a personální agenda,výkazy
Vychronová Stanislava
- údržbářské práce
Župka Josef Hynek
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a)Celkové počty pracovníkù: osob/přepočtených pracovníkù

2017/2018

2018/2019

Pedagogů celkem

15/4,422

16/4,514

Učitelé

14/3,422

15/3,514

Asistent pedagoga
Mistři – odborná praxe
Nepedagogové celkem

1/0,5
1/1,00
3/0,9

1/0,750
1/1,000
2/0,8

Z toho správa a THP

2/0,75

2/0,722

Pracovníci ŠJ

0/0

0/0

Celkem zaměstnanci

Úklid školy

19/5,822

18/6,064

a zpracování účetnictví je zajištěno externími firmami.

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů naší obecně prospěšné společnosti
je třeba hodnotit ve dvou rovinách.
1. Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány aprobovanými učiteli
a učiteli z jiných středních škol v Krnově.
2. Odborné předměty jsou vyučovány odborníky v oboru
řemeslné stavby varhan,výroby hudebních nástrojů, konstrukce a
tvorby nábytku, kteří mají zkušenosti s praktickými činnostmi a
jsou schopni dát žákům specifické vědomosti a praktické znalosti.
Další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků
i
nepedagogických
pracovníků včetně řídících pracovníků školy proběhlo v těchto oblastech :
školení bezpečnosti a požární ochrany,pracovně-právní legislativa, mzdové
účetnictví, nemocenské a důchodové pojištění, obsluha provozu počítačové
sítě,školení
GDPR,
granty-další
operační
programy
a
jednotlivé
výzvy,zákoník práce a jeho aplikace ve školství, vzdělávání v oblasti
přípravy na státní maturity ( zadavatelé, hodnotitelé ústní části
maturity,školní maturitní komisař,) program evidence Bakalář – školní
matrika, inkluze ve vzdělávání.
V příštím období se musíme zaměřit na proškolení
pracovníků
pro
využití IVT a interaktivních technologií ve výuce,nové materiály a
technologie
v oboru,podpora
kompetencí
k podnikavosti,iniciativě
a
kreativitě, rozvoj školy jako centra celoživotního vzdělávání.
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Údaje o vzdělávání žáků
Celková kapacita školy je 30 žáků. Skutečný stav studujících na počátku
školního roku 2018/2019 byl 28 žáků. Na konci školního roku 2018/2019 měla
škola 26 žáků, 1 žákyně přestoupila na jinou školu, 2 žáci studium ukončili
na vlastní žádost,1 žák přestoupil z jiné školy.
Klasifikace prospěchu a chování
Ve školním roce 2018/2019 ukončilo II.a IV. ročník celkem 24 žáků.
II. ročník :

prospělo
14 žáků
neprospěl
1 žák
prospěli do prům.2
4 žáci
celkový průměrný prospěch třídy 2,264
výchovná opatření – pochvaly
3
- kázeňská opatření 7( důtky)

IV. ročník : prospělo
11 žáků
neprospěl
1 žák
z toho prospělo do prům. 2
3 žáci
celkový průměrný prospěch třídy 2,466
výchovná opatření – pochvaly
1
- kázeňská opatření 2 ( důtky)

Maturitní zkouška
Jarní termín 2019 – prospěli 3 žáci.
Podzimní termín 2019 – prospěli 4 žáci.
Stipendium
Ve školním roce 2018/2019 bylo uděleno prospěchové stipendium za
hodnocení v pololetí. Stipendium obdrželi:
1.pololetí
2.pololetí
za prospěch do 1,250
za prospěch od 1,251 do 1,600
1
Celkem stipendium obdržela 1 žákyně.
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Přijímací řízení
V tomto školním roce proběhlo přijímací řízení
umělecké obory – leden 2019
Obor uměleckořemeslná stavba varhan – celkem
zápisový lístek ke 30.6. – 1.
Obor design interiéru – celkem 4 žáků – přijato
30.6. – 4.
Obor uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
přijat 2, zápisový lístek ke 30.6. - 2.

v termínu určeném pro
2 žáci – přijato 2,
4, zápisový lístek ke
- celkem 2 žáci –

Škola se zúčastnila veletrhů vzdělávání v Krnově a Bruntále, Opavě,
Ostravě,Havířově, samostatné prezentace byly v základních školách
Krnov,
Bruntál,Horní Benešov. Ač náboroých aktivit bylo více než v minulých
letech, projevuje se negativní vnímání oborů, kde jsou součástí výuky
i
manuální činnosti.

Studium
Celý školní rok probíhala výuka podle schválených ŠVP jednotlivých
oborů. V rámci průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a
životní prostředí, Člověk a svět práce se žáci zúčastnili různých aktivit a
projektových dnů.

Odborné praxe žáků u odborných firem:
Stavba varhan – Nová radnice v Brně-oprava varhan
Design interiéru – fa Pemistyl Opava – výroba oken

Individuální péče o žáky
Malý počet žákù v jednom ročníku umožňuje vyučujícím věnovat se více
jednotlivcům při výuce.V odborných předmětech a praktických cvičeních z
odborných předmětů jsou vyučujícími využívané nejnovější poznatky v oboru a
žáci jsou s nimi seznamováni pomocí videa a odborných exkurzí
a praxí.
Někteří žáci uskutečňují odbornou praxi u odborných firem.Část praktických
cvičení uskutečňují žáci podle oborů, vytváří výrobky a podílí se na
opravách hudebních nástrojů-ukulele,kytary, portativy,opravy varhan, návrhy
a realizace nábytku a zařízení interiérů.
Inkluzivní vzdělávání

- žáci

se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve školním roce 2018/2019 na škole působila asistentka pedagoga,
která pomáhala s adaptací žáka s poruchou austistického spektra.
V 2.
ročníku byla 1 žákyně vyžadující podpůrná opatření, která byla prováděna
podle pokynů ŠPZ.
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Aktivita a prezentace školy na veřejnosti
Naši žáci se v rámci aktivit města Krnov zapojili do kulturního dění
hrou na varhany při různých akcích (pro SOŠ,
prohlídky koncertní síně).
Škola je partnerem města Krnov v projektu Krnov- zdravé město.
Na podzim roku 2018 a 2019 se škola zúčastnila akce Den, kdy svítí
Světlušky, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu.
Pravidelně využíváme nabídky výstavní síně
zajímavé výstavy.

v Krnově a

navštěvujeme

Plnění úkolù vyplývajících z pokynu č.j. 16 227/96-22 MŠMT ČR
V rámci boje proti kriminalitě a drogové závislosti byla provedena
ve všech třídách beseda o nebezpečí, plynoucím z těchto negativních jevů v
naší společnosti. V rámci prevence sociálně-patologických jevů byla
uskutečněna společná akce –promítání videa o sociálně-patologických jevech.
Případy šikany nebyly na naší škole zaznamenány. Žáci byli
seznámeni s programem proti šikanování
a byla s nimi na toto téma
uskutečněna beseda.
Po vyučování, ve volném čase, mají žáci možnost bezplatně využívat
počítačovou učebnu a hrát na hudební nástroje
a v budově školy mají
vyčleněnu místnost pro zkoušení hudebních vystoupení,v suterénu školy mají
k dispozici místnost pro ping – pong.

Plnění úkolů podle zákona č.106/1999 Sb.,O svobodném přístupu k informacím
-počet žádostí
0
-počet zamítnutí
0
Ve sledovaném období nebyla podaná žádná žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.

Údaje o výsledcích vzdělávání
o ostatních kontrolách

zjištěných

Českou

školní

inspekcí

Provedené kontroly:
V sídle OSSZ Bruntál byla provedena kontrola plnění povinností
v nemocenském a důchodovém pojištění za období 01.08.2016- 30.04. 2019 bez
zjištění závad s tím, že zaměstnavatel poskytl potředbnou součinnost a
předložil všechny požadované doklady k řádnému provedení kontroly.
Ve školním roce 2O18/2019 nebyla v naší škole provedena přímá kontrola
Českou školní inspekcí.
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a

Vlastní hodnocení školy a řízení kvality školy
Škola má zpracovaný plán řízení kvality . V rámci získávání informací
jsou prováděny dotazníkové akce pro žáky, rodiče a učitelský sbor jedenkrát
za 3 roky.Pro další zpracování podkladů pro hodnocení školy byla provedena
swot analýza- hodnocení silných a slabých stránek školy. Dokument slouží
pro vytváření školních vzdělávacích plánů a pro řízení kvality školy.Škola
se zúčastnila šetření analýzy potřeb SŠ v rámci projektu P-KAP OP VVV. Na
základě
této
analýzy
byly
určeny
priority:
Podpora
kompetencí
k podnikavosti a kreativitě a Rozvoj školy jako centra celoživotního
vzdělávání. Škola má vypracovaný školní akční plán (ŠAP), který vychází ze
swot analýzy a z šetření analýzy potřeb SŠ.
Další vzdělávání
Škola umožňuje přípravu
k jednotlivé maturitní zkoušce z odborných
předmětů formou konzultací. V tomto školním roce se na jednotlivou zkoušku
z předmětu Stavba varhan připravovali 4 zájemci, Stavba hudebních nástrojů
2 zájemci.

Granty
Škola zpracovala a podala tyto žádosti o grant :
- Koncert školy – Město Krnov – úspěšná žádost
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Výkon státní správy
Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2018
Část I.
Výnosy
Celkové výnosy v Kč
Z toho :
Státní dotace – dle zákona 306/1999
Sb.
Státní dotace – nenárokové složky
Státní dotace – financování asistenta pedagoga
Dotace Město Krnov
Poplatky – rodiče školné
Tržby za výrobky
Tržby za služby
Příspěvky – žáci exkurze
přijaté úroky

2 949 319
2 275 244
-224 281
16 100
329 600
19 902
59 000
23 137
55

Část II.
Náklady

Neinvestiční výdaje celkem v Kč
Z toho :

2 826 753

Materiálové náklady
z toho : výdaje na učební pomůcky
spotřeba energií

282 660
4 513
107 848

Náklady na mzdy pracovníků
Odvody zdravotního a sociál. pojištění
Jiné sociální náklady
Služby celkem
z toho : výdaje na další vzdělávání
opravy a udržování
ostatní služby- sw do 7000 Kč
Ostatní provozní náklady
Pokuty a penále

1 794 271
490 937
12 317
235
10
14
82

811
810
053
970

10 757
--

Výsledek hospodaření

+122 566
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Přehled celkových nákladů v členění podle druhů spotřeby v tis. Kč rok 2018

Název ukazatele
Hlavní

Správní

Činnost
Asistent
pedagoga

Nenár.
složky

Dotace
M.
Krnov

Hospod.

Celkem

3

36

235

3

36

127

A. Náklady
I.Spotřebované nákupy
celkem
z toho: spotřeba materiálu
spotřeba energií
II.Služby celkem
z toho: opravy a udržování
cestovné
nákl.na repr.
ostatní služby

189

7

88
101

7

108

266

11

7

284

14

14

15

15

5

1

6

266

10

236

III. Osobní náklady celkem

1714

325

224

2

26

2291

z toho: mzdové náklady

1343

255

168

2

26

1794

zákonné pojištění

366

69

56

ostatní soc.nákl.

5

1

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem

Náklady celkem

491
6

6

6

11

11

2186

332

9

224

16

69

2827

Název ukazatele
Hlavní

Správní

Činnost
Asistent
pedagoga

Nenár.
složky

Dotace
M.
Krnov

Hospod.

Celkem

78

79

20

20

58

58

Výnosy
I.Tržby za vlastní výkony

1

z toho: vlastní výrobky
služby

1

II.Změna stavu nedok. výroby
III.Aktivace celkem
z toho: aktivace DHmM
IV.Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku
VI.Přijaté příspěvky

23

2

VII.Provozní dotace celkem

2275

330

z toho: státní dotace včetně
asistenta pedagoga
Asistent pedagoga

1945

330

25

16

224

2275
224

Město Krnov
školné

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

2845

224
16

16

330

330

2299

332

224

16

78

2949

+113

0

0

0

+9

+122

Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. v
Krnově hospodařila v
roce 2018
s různými zdroji financování a vykázala zisk ve výši 122 566
Kč. Ze zdrojů se jednalo především o prostředky
státní provozní dotace,
podle zákona č.306/1999 Sb.,celkem ve výši 2 275 244,- Kč, která byla
určena na poskytování vzdělávání žáků v denním studiu oborů 82-41-M/18 –
Uměleckořemeslná stavba varhan,82-51-L/ - Uměleckořemeslná stavba hudebních
nástrojů a 82-41-M/11 – Desing interiéru. Dále ve školním roce 2017/2018
byl žákem školy 1 žák se zdravotním postižením a škola získala účelové
prostředky na financovnání asistenta pedagoga v hodnotě 224 281,-Kč,
odpovídající ročnímu přepočtenému úvazku 0,75 pedagoga a 2 žákům
s pedagogickou asistencí.
Jako každoročně byl škole poskytnut příspěvek z rozpočtu Města Krnova
v rámci veřejné finanční podpory na realizaci školního projektu koncert
školy ve výši 16 100,-Kč.
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Rozdíl celkových nákladů proti finanční podpoře Města Krnov byl
hrazen z prostředků školného. V neposlední řadě se na zdrojích podílí i
školné žáků, včetně poplatků za opakované zkoušky v částce 329 600 Kč.
Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. je vyjímečnou školu
s velkými nároky na specifické vědomosti a individuální vzdělávací přístup
pedagogů, rozsah a rozmanitost výuky a tím i značné nároky na mzdové
náklady především pedagogických pracovníků. Tato okolnost je ještě
podtržena nerovnoměrným obsazením jednotlivých ročníků a rozvržením
studijních oborů v rámci tříd.
Tomu odpovída struktura čerpání prostředků státní dotace, kdy téměř
79 % celého jejího objemu je vyplaceno ve mzdových prostředcích a s tím
souvisejícím zákonným zdravotním a sociálním pojištěním pedagogických a
nepedagogických pracovníků. Nově byly do státní dotace zařazeny i mzdové
prostředky pro asistenta pedagoga.
Zvýšené mzdové náklady jsou důsledkem situace, kdy se v rámci jednoho
studijního ročníku vyučuje více oborů a v některých odborných předmětech se
dále člení vyučovací hodina podle specializace do malých skupin.
Podstatnou část materiálových nákladů tvoří náklady za energie. Ty
klesly,
díky zateplení budovy, které bylo financováno MěÚ Krnov,
a
mírnější zimě meziročně o 50 tis. Kč. Další významnou položkou
materiálových nákladů jsou odpisy DHIM, související s pořízením nového
vybavení do učeben i školní dílny.
Meziročně snížení nákladů v oblasti služeb v hodnotě cca 250 tis. Kč
bylo ovlivněno především úsporou cca 80 tis Kč v nákladech na opravy a
udržování, kdy v roce 2018 byla hrazena pouze běžná údržba. Velké opravy
osvětlení v učebnách i v administrativní části školy proběhly již v roce
2017, stejně jako aktualizace sowftwarového vybavení všech počítačů školy.
Výše vyjmenované náklady byly jednorázové,v běžném školním roce se
neopakovaly, proto byla vykázána meziročně značná úspora nákladů.
Nákladová skupina služeb podstatně ovlivnila celkový kladný výsledek
hospodaření za rok 2018 ve výši 122 tis. Kč.
Podrobnější členění nákladů i podle druhů činnosti školy je zřejmé
z výše uvedené tabulky.
Všechny účelové neinvestiční prostředky přidělené ze státního
rozpočtu byly v roce 2018 100% vyčerpány a byly použity v souladu se
stanovenými cíly jednotlivých programů.Investiční výdaje škola ve
sledovaném roce neměla. Byl proveden povinný audit hospodaření za rok 2018
s výrokem věrného zobrazení nákladů a výnosů a souladu výsledku hospodaření
s českými účetními předpisy( viz příloha).

v Krnově 30.8.2019

Ing. Jana Kypúsová v.r.
ředitelka školy
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