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1. Ú v o d
Zařízení školního stravování Opava má 7 organizačních útvarů. Celkový průměrný evidenční počet
zaměstnanců je 101,729 z toho přepočtených v hlavní činnosti 87,71 a ve vedlejší činnosti 14,019.
Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost – stravování
cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých
sportovních akcích, soustředěních, táborech v době prázdnin a od 1.11.2008 zajišťujeme závodní
stravování na Krnovské 71C.
Ve školním roce 2010/20011 stravuje organizace v hlavní činnosti 2163 dětí v MŠ, 4134 dětí v ZŠ,
104 svých pracovníků – celkem 6401 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti 712 pracovníků
školství +655 cizích strávníků – celkem 1367 strávníků.
Celkem HČ + DČ 7768 strávníků.
Přehled o počtu strávníků ZŠS ve školním roce 2010/2011
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graf. č. 1

graf.č. 2

V roce 2011 bylo celkem připraveno 1 942 394 porcí v tomto členění dle druhu a středisek.
10 – organizační útvar Otická 24
11 – organizační útvar Mařádkova 11
12 – organizační útvar Englišova 82
13 – organizační útvar U Hřiště 35
14 – organizační útvar E.Beneše 4
15 – organizační útvar Šrámkova 4
16 – organizační útvar Šrámkova 6
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Přehled porcí podle jednotlivých středisek
10
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Tabulka č. 1
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Zařízení školního stravování dováží stravu do 52 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě . Rozvoz stravy
smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava . Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca
290 km.Na jídelnách: Otická 24, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 +
výdejna Krnovská 71C se vydávají obědy pro 2361 strávníků.Náklady na dopravu za rok 2011 činily
1.126.396,12 Kč,- bez DPH. Cena dopravy za 1 km činí od 1.3.2011 částku 21,- Kč.
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2. V z d ě l á v á n í

pracovníků

Naší zaměstnanci se každoročně účastní v rámci zvyšování své kvalifikace a zkvalitňování našich služeb a
dle charakteru své práce jednotlivých školení. V uplynulém roce tomu nebylo jinak, celkem proběhlo 16 typu
školení :
Název
Vema a.s. - školení seminář PAM
TSM, spol. s.r.o. - zákon o DPH v roce 2011 po novele
Ing. Ivana Netoušková "Novinky v účetnictví PO 2011 "
Kadlecová Dagmar - seminář pro vedoucí a kuchařky
Klub ekonomů škol Praha - Školní jídelny
Vema a.s. - školení seminář PAM
Školení znalostí k ochraně veř. zdraví ve strav. zařízeních
Spisová služba a skartační řád
Vzdělávací centrum Morava, Inventarizace majetku
Vzdělávací centrum Morava, Odpisování majetku
Vema a.s. - školení seminář PAM
Vema a.s. - školení seminář PAM
Vema a.s. - odborný seminář
AVDO - Mgr. Neškorová - Novela zákoníku práce v školské
praxi
Odborconsult - Jak správně provést zdaňování mezd 2011
Vema - školení seminář PAM

počet
1
2
2
11
2
1
85
2
2
2
1
1
1
2
1
1

Tabulka č. 2

3. Č e r p á n í

mzdových prostředků

a/ Hlavní činnost – přímé náklady na vzdělávání
platy
OPPP
odvody + ostatní
celkem
tabulka č. 3

Hlavní činnost v mil. Kč
14692
25
5361
20078

Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč.
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b/ Doplňková činnost
platy
odvody + ostatní
celkem
tabulka č. 4

doplňková činnost v mil. Kč
1964
709
2673

Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2011 částku 16 681 112,-.Kč, zákonné
odvody 5 663 732,02 . Kč.
Vývoj průměrných platů v naše zařízení :
rok 2009 činila průměrná mzda v 13 455,- Kč
rok 2010
14 082,- Kč
rok 2011
13 626,- Kč

4. Č e r p á n í p r o s t ř e d k ů n a p r o v o z
Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2011 činil 9 579 600,- Kč.
Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2011 částku 54 989 861,82 Kč, celkové výnosy
ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 54 989 861,82 Kč, výsledek hospodaření v hlavní
činnosti byl k datu 31.12.2011 0. Kč.
Celková náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2011 8 637 169,57 Kč, celkové výnosy ve
vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 9 793 608,02 Kč. Hospodářský výsledek před
zdaněním, představoval ke konci roku částku 1 156 438,45 Kč.
Rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2011 ve výši 1.025.666,45:
Na základě usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy č. 233/12 ZM 12 ze dne 25. června 2012
schválil zřizovatel :
Výše tvorby fondu odměn
výše tvorby rezervního fondu
převod z rezervního do investičního fondu ve výši

100.000,- Kč
925.666,45 Kč
925.666,45 Kč

Stav peněžních prostředků v tis.Kč k datu 31.12.2011
běžný účet –
účet FKSP –

9603,464
118,307
6

pokladna –

24,785

stav rezervního fondu
stav fondu reprodukce majetku
stav fondu FKSP
stav fondu odměn

- 581,554
- 2250,676
- 133,457
- 202,00

Čerpání fondu FKSP za rok 2011.
Stav fondu k 31.12.2010 činil
výdaje :
 dar při odchodu do důchodu ve výši 2000,- Kč pro 4 zaměstnance
 příspěvek na stravování ve výši 9.50 Kč na oběd
Kulturní akce :
 představení „Popelka “ na ledě Ostrava
 příjmy do fondu rok 2011
Zůstatek na účtu k 31.12.2011

180.879,76 Kč
- 8.000,- Kč
-208.021,50
- 29.577,60 Kč
245.599,10 Kč
118.307,66 Kč

5. P r o v e d e n é o p r a v y a r e k o n s t r u k c e a n á k u p n o v ý c h z a ř í z e n í

1.
Na základě usnesení RMO č. 652/22 RM 11 byla provedena rekonstrukce havarijního stavu rampy
na organizačním útvaru Šrámkova 4, v hodnotě 382.888,- Kč.
2.
Na základě usnesení RMO č. 450/17 RM 11 byla provedena výměna 2 malých nákladních výtahů
na Otické 24, a l malý nákladní výtah na organizačním útvaru Englišova 82 v hodnotě 634.560,Kč
3.
Na základě usnesení RMO 451/17 RM 11 byl proveden nákup nových strojů : robotu RE 22 na
Otickou 24 a robot RM 040H na organizační útvar U Hřiště 35 v hodnotě 187.619,- Kč.
4.
Na základě usnesení RMO č. 381/15 RM 11 byla provedena velká rekonstrukce přízemí na
organizačním útvaru Šrámkova 4 : byly demontovány zastaralé 3 kusy mrazících a chladícíh boxů
z roku 1975, které již byly v havarijním stavu a nově byla zřízena místnost na přípravu masa. Byla
provedena rekonstrukce sociálního zařízení a místnosti na čištění zeneniny. Dále na základě
inspekční zprávy byla provedena výměna velkého nákladního výtahu + výměna dlažby v přízemí a
výměna vchodových dveří v celkové hodnotě 2.036.181,- Kč.
Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace. Zařízení školního stravování
Opava i v roce 2012 bude pokračovat ve výměně zastaralého a nefunkčního strojového parku,
výměně výtahů na jídelně Englišova 82. V roce 2012 bude z prostředků Statutárního města Opavy
provedena celková rekonstrukce jídelny Šrámkova 6 v období červen – srpen 2012. Veškeré tyto
investice za pomoci MMO jsou důležité z důvodu splnění platných norem současné legislativy, ale
vytváří lepší podmínky – kvalitní zázemí pro práci našich zaměstnanců. Přes nepříznivou
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současnou ekonomickou situaci se nám daří za pomoci zřizovatele Statutárního města Opavy
pokračovat v obnově kuchyní Zařízení školního stravování Opava, příspěvkové organizaci.

6. S e z n a m a p ř e h l e d

kontrol

Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního
poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti
finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném
vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 20.12.2011 - bez
připomínek.
Dne 7.4.2011 kontrola Oblastního inspektorátu práce : doporučení výměny robot RE22 z roku 1980,
který nebyl opatřen ochraným krytem. Robot byl vyřazen a zakoupen nový.
Dne 6.6.2011 proběhla kontrola České školní inspekce – bez připomínek

V Opavě dne 1.8.2012

Hertlová Bronislava
ředitelka ZŠS Opava
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