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Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2020/2021, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2020. 

Struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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Charakteristika školy 
Mateřská  škola,  základní   škola  a  střední   škola   Slezské  diakonie  se   řídí  zákonem      č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a dále rovněž veškerými dalšími 
příslušnými právními předpisy, vč. předpisů prováděcích, jakož i křesťanskými zásadami uplatňovanými ve 
Slezské církvi evangelické augsburského vyznání a v jejích mezích pak obecnými principy a zásadami, kterými 
se řídí Slezská diakonie. Organizační struktura školy 2020/2021 – viz příloha 

 
 Střední škola Český Těšín, Dukelská 2096/5a 

 
Střední škola v Českém Těšíně se nachází na ul. Dukelská 2096/5a, kde je hlavní sídlo a 

vedení školy. Diakonické a vzdělávací centrum, do něhož byla střední škola přestěhována, 

bylo vybudováno za finanční podpory Evropské unie, a dále je v něm možno nalézt mimo 

jiné chráněné bydlení, knihovnu, studovnu a muzeum Slezské diakonie. Praktická cvičení 

pro žáky jsou zajištěna formou terapeutických a arteterapeutických činností 

v terapeutických dílnách SD a v rámci školní zahrady skleník, který je na ul. Frýdecké. 

 
 

 Střední škola Bohumín, nám. Svobody 7 

Střední škola v Bohumíně je umístěna na ulici nám. Svobody 7. Škola se nachází přímo 

v centru Starého Bohumína. Škola je plně vybavena pomůckami a technikou určenou pro 

děti s postižením. V blízkosti školy najdete nákupní střediska, ve kterých mohou žáci 

nacvičovat v rámci praktických činností nákupy a finanční gramotnost.   

 

 Střední škola Karviná, Horova 654 

Odloučené pracoviště Karviná má všechny své třídy ve vlastní  budově na ul. Horova 

v Karviné. V těchto prostorách se nachází dvě třídy střední školy. Vzděláváme žáky 

s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími postiženími, žáky se středně 

těžkým mentálním postižením, žáky s těžkým mentálním postižením, kombinovanými 

vadami a autismem.  

 

 Střední škola Ostrava, Štramberská 2871/47 

Ostravské pracoviště střední školy se od tohoto školního roku přestěhovalo na novou 

adresu, kterou se stala budova na ulici Štramberská č. 47. Praktická škola jednoletá a 

Praktická škola dvouletá má své prostory v přízemí budovy se samostatným vchodem, 

k dispozici je i přilehlé parkoviště. Kromě dvou tříd, které jsou vybaveny interaktivními 

tabulemi, mají žáci k dispozici jídelnu, snoezelen, prostorné šatny a hygienické prostory. 

 



5 

 

Základní informace o škole 

Název školy: 
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské 
diakonie 

Adresa školy: Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín 

Právní forma: Školská právnická osoba 

IČO: 70 240 655 

IZO: 110 300 823 

Bankovní spojení: 27 – 2667090277/0100 

ID datové schránky: e5ey958 

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. 

Zástupkyně ředitelky školy: 
Mgr. Dagmar Siudová 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 

Kontakt: 

tel.: + 420 558 764 360 

e-mail:   d.siudova@slezskadiakonie.cz 

              cps.diakonie@tiscali.cz 

web:      www.skolasd.eu 

              www.slezskadiakonie.cz 
 

Zřizovatel školy 

Název zřizovatele: Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 

IČO: 00 445 312 

Statutární orgán: 
Mgr. Tomáš Tyrlík 

biskup slezské církve evangelické a. v. 

Kontakt: 

tel: + 420 558 764 200 

e-mail:  sekretariat@sceav.cz 

web:      www.sceav.cz 

Členové rady školské právnické osoby 

Mgr. Jan Cieślar 

Bc. Dagmar Bystroňová 

Ing. Česlav Santarius 
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Součásti školy a přehled oborů vzdělávání, které škola 

vyučuje 

 

1. Mateřská škola 

Den zahájení činnosti: 1. 9. 2007 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 45 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

- Třanovského 10, 737 01 Český Těšín 

- Nerudova 1041, 735 81 Bohumín 

- Horova 654, 734 01 Karviná – Ráj 

 

2. Základní škola 

Obor vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

 

Základní škola speciální – denní studium 

Den zahájení činnosti: 1. 9. 2001 

 

Obory vzdělávání Délka studia 
Nejvyšší povolený počet 

žáků v oboru 

Základní škola speciální 
73-01-B/01 

10 let 72 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

- Třanovského 10, 737 01 Český Těšín 

- Nerudova 1041, 735 81 Bohumín 

- Náměstí Svobody 7, 735 81 Bohumín 

- Horova 654, 734 01 Karviná – Ráj 

- Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
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3. Střední škola – denní studium 

Den zahájení činnosti: 1. 9. 2000 

 

Obory vzdělávání Délka studia 
Nejvyšší povolený 

počet žáků v oboru 
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 1 rok 30 

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 2 roky 40 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

- Dukelská 2096/5a, 737 01 Český Těšín 

- náměstí Svobody 7, 735 81 Bohumín 

- Horova 654, 734 01 Karviná – Ráj 

- Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky 
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Přehled pracovníků škol ve školním roce 2020/2021 

 

Vedení školy: 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka školy 

Mgr. Dagmar Siudová 1. zástupkyně ředitelky školy 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 2. zástupkyně ředitelky školy 

 

Sekretariát: 

Jméno a příjmení Funkce 

Ing. Jana Niemczyková personalistka 

Ing. Jarmila Husarová 
Martina Šimíková 

účetní 
pomocná účetní 

Ing. Agata Czudková hlavní účetní 

Bára Fiedorová sekretářka 

 

Školská rada: 

Jméno a příjmení 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 

PhDr. Mgr. Helena Kriegelová 

Mgr. Martina Bystroňová 

Ing. Radim Beňovič 

Ing. et Mgr. Romana Bélová 

Jana Kadlubcová 

 

1. Pracoviště střední školy Český Těšín 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Jana Žeravová učitelka SŠ 

Mgr. Jolanta Sodzawiczná učitelka SŠ 

Mgr. Renata Müllerová učitelka SŠ 

Nikola Adámková asistentka pedagoga 

Bc. Linda Loter asistentka pedagoga 

Mariana Stryjová asistentka pedagoga 

Anežka Pawelková asistentka pedagoga 

Janka Blahutová provozní pracovnice 

Alice Slebodníková provozní pracovnice  
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2. Pracoviště střední školy Bohumín 

Jméno a příjmení Funkce 

Bc. Kateřina Barcuchová učitelka SŠ 

Bc. Ladislava Mejdr Ševčíková učitelka SŠ 

Iveta Kneblíková asistentka pedagoga 

Kristýna Sikorová asistentka pedagoga 

Eliška Baránková asistentka pedagoga 

Miluše Hanáková 
Vladimíra Sosínová 

provozní pracovnice 

 

3. Pracoviště střední školy Karviná  

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Lenka Waloszková učitelka SŠ 

Mgr. Anna Jurosvá učitelka SŠ 

Daniela Ciencialová asistentka pedagoga 

Karin Bombarová asistentka pedagoga 

Renáta Šírová asistentka pedagoga 

Olga Kruželová provozní pracovnice 

Rút Kawuloková provozní pracovnice 

 

4. Pracoviště střední školy Ostrava 

Jméno a příjmení Funkce 

Ing. Alena Skotnicová učitelka SŠ 

Ing. Jan Pokorný učitel SŠ 

Mgr. Bc. Jiří Novák učitel SŠ 

BcA. Vladimír Šulc asistent pedagoga 

Eva Koyšová asistentka pedagoga 

Irina Gina Bohušová asistentka pedagoga 

Gabriela Faboková asistentka pedagoga 

Ivana Rüllová provozní pracovnice 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Počet žáků Vyznamenání 
Opakování 

ročníku 

SŠ ČT I. 7 0 0 

SŠ ČT II. 7 0 0 

SŠ BO III. 8 0 4 

SŠ KA IV. 10 2 0 

SŠ KA VI. 11 0 1 

SŠ OVA VII. 7 0 1 

SŠ OVA VIII. 11 1 0 

Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací pohovory do vzdělávacích oborů Praktická škola jednoletá a Praktická škola 

dvouletá proběhly na všech pracovištích školy dne 22. 4. 2021. 

 

Podmínky ke vzdělávání 

Vybavení školy je kvalitní a účelové. Prostory, osvětlení a zázemí na všech odloučených 

pracovištích vyhovuje hygienickým normám i standardům. Didaktické a učební pomůcky 

jsou pro žáky plně dostupné a množstvím více než dostačují. Žákům jsou poskytována 

podpůrná opatření.  

 

Údaje o prevenci rizikového chování 

Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021 vycházel ze  Školní preventivní 

strategie, která byla zpracována pro období 2020-2023. Metodik prevence (Ing. Alena 

Skotnicová) je řádným členem České asociace školních metodiků prevence. Na 

jednotlivých pobočkách zajišťují prevenci rizikového chování vedoucí odloučených 

pracovišť. Pedagogičtí pracovníci se podíleli s metodikem prevence na tvorbě a následné 

realizaci Minimálního preventivního programu. Primární prevence u žáků SŠ probíhala 

v rámci vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. Svůj prostor měla také na 

třídnických hodinách.  Akce týkající se prevence rizikového chování a podpory zdravého 

vývoje vycházely z možnosti lokalit, ve kterých se školy nacházejí a byly do značné míry 

omezeny protiepidemickými opatřeními. Během školního roku nedošlo ve škole k výskytu 

projevů rizikového chování. 
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Charakteristika vzdělávání na SŠ 

Na všech pracovištích střední školy, v Českém Těšíně, Bohumíně, Karviné a Ostravě 

vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou k přijetí na SŠ je 

ukončení povinné školní docházky. Žáky přijímáme pouze na základě doporučení SPC. 

Žákům, kterým postižení znemožňuje pracovat v plném rozsahu dle tematických plánů, 

vypracovává učitel ve spolupráci se zákonnými zástupci a pracovníkem SPC individuální 

vzdělávací plán. Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka v osmi třídách.  

 

Výsledky závěrečných zkoušek  

Závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté a dvouleté se konaly na všech pracovištích 

střední školy, a to ve dnech 9. a 10. 6. 2021 praktická část a 17. a 18. 6. 2021 teoretická 

část. Předsedkyní zkušební komise byla Mgr. Jana Heczková, učitelka střední školy  

v Třinci. Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 18 žáků, kteří byli na zkoušky velmi dobře 

připraveni.  

Spolupráce školy s organizacemi  

Nedílnou součástí školy je spolupráce se Speciálně pedagogickými centry (SPC), se 

Slezskou diakonií, SCEAV. Jednotlivé pobočky v daném školním roce pak dále 

spolupracovaly s těmito organizacemi. 

 

1. Pracoviště střední školy Dukelská 2096/5a, Český Těšín 

Název organizace 

Slezská diakonie - ústředí 

Středisko Slezské diakonie – EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 

Středisko Slezské diakonie - EDEN Český Těšín, denní stacionář 

Středisko Slezské diakonie - LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením 

Městská knihovna Český Těšín - Svibice 

Hasičský záchranný sbor Český Těšín 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně 

Městský úřad Český Těšín 

OREW 

Sbor SCEAV z Písku u Jablunkova 
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2. Pracoviště střední školy Horova 654, Karviná 

Název organizace 
Středisko Slezské diakonie - EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením 

Knihovna Karviná 

Přírodovědná stanice Karviná 

Komunitní centrum Agape 

ZŠ U Lesa 

 
3. Pracoviště střední školy nám. Svobody 7, Bohumín 

Název organizace 

Sociálně terapeutické dílny v Novém Bohumíně 

Středisko Slezské diakonie – SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením 

Středisko Slezské diakonie – RÚT Bohumín, sociální rehabilitace 

Městská policie Nový Bohumín 

Canisterapie Ostrava 

Bospor – aquacentrum Bohumín 

K3 Bohumín – kino 

Knihovna ve Starém Bohumíně 

Klub přátel historie Starého Bohumína 

ZO ČSZ Dětmarovice 

 
4. Pracoviště střední školy Štramberská 2871/47, Ostrava 

Název organizace 

Středisko Slezské diakonie – DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny 

Středisko Slezské diakonie – DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

Bílá Holubice 

SCEAV Ostrava 

ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 

MIKASA 

Středisko Slezské diakonie – RÚT Ostrava, sociální rehabilitace  

Čtyřlístek 
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Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 

programů 

 Průběžně byly realizovány projekty menšího rozsahu podporované jednotlivými 

městy 

 Spoluprací k profesionalitě - V rámci projektu „Spolupráci k profesionalitě“, který 

byl realizován ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy, škola vstoupila do 4. 

závěrečného roku. Byly tvořeny výstupy a evaluační zprávy. Během projektu někteří 

pedagogové absolvovali vzdělávání v oblasti mentoringu a osobnostního rozvoje. 

Naučili se pracovat se žáky novými způsoby, zavedli portfolia, posunuli se v oblasti 

efektivní komunikace a práce s chybou. Projekt je součásti celoživotního vzdělávání, 

které škola poskytuje svým pedagogům.   

 

 Srdce pro Sareptu - V době lockdownu se škola zúčastnila projektu „Srdce pro 

Sareptu“. Projekt přispěl k šíření dobré nálady a povzbuzení lidí, kteří těžce snášeli 

novou, neobvyklou situaci, během které byli odloučení od svých blízkých, trpěli 

sociální izolaci, obavami a mnohdy i strachem z dění okolo. Byla zhotovena přáníčka 

a napečeno drobné cukroví, které se poslalo klientům domova pro seniory  Sarepta 

Komorní Lhotka provozován Slezskou diakonií.   

 
 

 Integrace bez hranic – Spolu dokážeme víc - Realizace projektu v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko se škole umožnilo navázat těsnou a 

dlouhodobou spolupráci s Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z 

niepełnosprawnością intelektualną Koło w Cieszynie. Žáci naší a partnerské školy 

prožívali společná dobrodružství. Mohli si spolu zasoutěžit, zajít na výlet, tvořit 

výrobky, upéct cukroví nebo zahrát různé hry. Ve spolupráci se bude pokračovat i po 

ukončení projektu. 

 

 Kavárna – Projekt Kavárna je tradičním projektem, který je finančně podpořen 

městem Český Těšín. Akce se uskutečnila v budově DVC Český Těšín, proběhla 1. 12. 

2020.  Překrásná adventní atmosféra byla provoněna mnohými druhy kávy, které se 

připravovaly z nového kávovaru a vůní horké čokolády s ovocem z čokoládové 

fontány. Kávovar, čokoládovou fontánu, kávu, ovoce a některé suroviny mohly být 
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pořízeny díky finanční podpoře města Český Těšín. Nejen téma adventu, ale 

především beseda na téma “pomáhej druhým”, byla hlavní náplní tohoto setkání. 

Účastníci společně u výborných kávových nápojů vytvářeli části Betléma, který byl 

vystaven a používán celou dobu až do Vánoc. Samozřejmě nemohly chybět vybrané 

čokoládové pochoutky, které žáci společně připravili a servírovali. Z důvodu 

epidemiologických opatření se Kavárny nemohli zúčastnit hosté a tak si nádherného 

dne užili žáci a zaměstnanci školy.    

 
 

 Erasmus + - V září 2020 se zahájila realizace projektu „Podej mi ruku“ v rámci programu 

Erasmus+, která měla být ukončena do 31. 8. 2021, ale z důvodu epidemiologických 

opatření byla prodloužena doba realizace do 31. 8. 2022. Projekt je zaměřený na 

přeshraniční spolupráci, předávání zkušeností a poznávání didaktických a pedagogických 

postupů v jiných evropských státech. Projektové aktivity jsou uskutečňovány 

s partnerskou Spojenou školou Športovcov v Púchově na Slovensku. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2020/2021 všechny asistentky pedagoga splňovaly potřebnou kvalifikaci 

pro činnost asistentů pedagoga podle §20 písm. e) zákona č. 563/2004 a §4 vyhl. 

č. 317/2005. Z výše uvedených učitelů SŠ nesplňoval potřebnou kvalifikaci pouze jeden 

(potřebnou kvalifikaci získává dalším studiem). 

Vzhledem k epidemiologické situaci byla možnost účastnit se školení značně omezena. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Střední škola Český Těšín 

Mgr. 
Dagmar 
Siudová 

Bouřlivé změny v zaměstnávání pedagogů v roce 2020/2021 15. 9. 2020 

Konference církevních škol 2020 19. 11. 2020 

Forum mateřských škol 17. 3. 2021 

Škola = terč legislativních změn v roku 2021 23. 3. 2021 

MAP OVA: nerovnosti ve vzdělávání dětí 20. 4. 2021 

Duchovní konference 14. 5. 2021 

Jak vést ženský kolektiv 15. 6. 2021 

Jak zvládnout krizovou komunikaci s problémovými pedagogy, rodiči a 
žáky 

16. 6. 2021 

PhDr. Mgr. 
Irena 

Čechová 

Bouřlivé zaměstnávání pedagogických pracovníků 15. 9. 2020 

Celostátní konference pro ředitele škol, vedoucí pedagogické 
pracovníky a pedagogy 

10. 11. 2020 

Konference církevních škol 2020 19. 11. 2020 

Forum mateřských škol 17. 3. 2021 

Škola = terč legislativních změn 23. 3. 2021 

Kontrola České školní inspekce od A do Z v mimořádné době 24. 3. 2021 

MAP OVA: nerovnosti ve vzdělávání dětí 20. 4. 2021 

Vedení třídní knihy v praktických příkladech 31. 5. 2021 

Jak vést ženský tým 15. 6. 2021 

Jak zvládnout krizovou komunikaci s problémovými pedagogy, rodiči a 
žáky 

16. 6. 2021 

Projekt s UP Olomouc 8. 6. 2021 
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Akce pořádané na pracovišti střední školy ve školním roce 

2020/2021 

odloučené pracoviště Český Těšín 

Tři králové 

Snoezelen – Zima 

Zimní kavárna 

Jarní kavárna 

Den dobrovolníků 

Anděl v SŠ Českém Těšíně 

Rok J. A. Komenského 

 

odloučené pracoviště Bohumín 

Bohoslužba k zahájení školního roku 

Vítání podzimu 

Mezinárodní den úsměvu 

Mikulášská nadílka 

Zdraví a nemoc 

Světový den mateřského jazyka 

Světový den učitelů 

Den Země 

Léto začíná 

 

odloučené pracoviště Karviná 

Slavnostní zahájení školního roku 

Vánoční besídka 

Projektový týden „Zimní olympiáda“ 

Karneval 

Vaříme s dobrovolníkem 

Den matek 

Farmářské trhy 

Den dětí 

Slavnostní ukončení školního roku 
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odloučené pracoviště Ostrava 

Slavnostní zahájení školního roku 

Vzpomínáme na prázdniny 

Vítáme podzim 

Komenský jak ho neznáme 

Zdravotní výchova 

Mikuláš 

Vánoční besídky tříd 

Zimní sporty 

Evropský den parků 

Miniprojekt – Ukrajinská kuchyně 

Karneval 

Slavnostní ukončení školního roku 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Ve školním roce 2020/21 platila epidemiologická opatření upravující pohyb a setkávání 

osob. Některé plánované akce školy byly zrušeny nebo přesunuty na jiný termín. Část 

aktivit se podařilo přesunout do virtuálního prostoru. Žáci byli vzděláváni po určitou 

dobu distančně. Ve škole se zřídilo výdejní okénka, ze kterých si žáci mohli vyzvednout 

úkoly a pracovní listy a stejnou formou je i odevzdat. Komunikace se žáky a jejich 

zákonnými zástupci byla nastavena individuálně, s přihlédnutím k jejich možnostem a 

schopnostem. Všichni žáci se do distanční výuky zapojili. Byly pořizovány videonahrávky, 

ke kterým měli přístup všichni žáci, stejně jako k výukovým materiálům.  

S partnery školy proběhlo setkávání virtuálně a pokračovalo se v nastavené spolupráci. 

Některé výstupy z dlouhodobé spolupráce jsou přístupné na webových stránkách školy 

nebo platformě e-Twinning.    

 

– „Integrace bez hranic – spolu dokážeme víc“. Cílem projektu je rozvoj organizaci na 

česko- polském pohraničí, které působí ve prospěch osob s mentálním postižení a výměna 

příkladů dobré praxe. V rámci projektu proběhly různé aktivity, dílny a návštěvy, které 

budou mít na zvýšení úrovně vzdělávání a společenského vědomí. 

Akce školy na pobočce v Bohumíně jsou uveřejňovány v městských novinách OKO a 

bohumínské TV TIK.  

 

Ve školním roce 2020/2021 se dvě třídy školy Praktické školy jednoleté a dvouleté 

v Ostravě zapojily do projektu Komenský 2020. V rámci „nápravy věcí lidských“ žáci 

střední školy uklidili park před školou a okolí zastávky MHD. 

 

Údaje o výsledcích činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole inspekční činnost ČŠI.  
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Hospodaření střední školy 

Výnosy střední škola 
 

Výnosy 

celkem 

  18 950 562,00 Kč  

z toho      

dotace MŠMT      

  účelová dotace  - normativní     12 133 992,00 Kč  

  účelová dotace - asist. pedag. podpůrná opratření     6 582 694,00 Kč  

  účelová dotace - projekt šablony   

ostatní dotace MěÚ Český Těšín, Bohumín           27 500,00 Kč  

  dotace ÚP   

školné     

dary finanční i věcné         187 200,00 Kč  

ostat. výnosy             19 176,00 Kč  
 

Náklady střední škola 
 

Neinvestiční náklady celkem     19 122 283,00 Kč  

z toho     

  mzdové náklady    11 559 066,00 Kč  

  zdravotní a sociální pojištění      3 796 724,00 Kč  

  úrazové pojištění zaměstnanců           46 662,00 Kč  

  náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zam.           44 695,00 Kč  

  učební pomůcky a učebnice         141 244,00 Kč  

  náklady na vzdělávání         140 088,00 Kč  

  drobný dlouhodobý hmotný majetek         874 617,00 Kč  

  ostatní provozní náklady      2 502 733,00 Kč  

  bankovní poplatky, hav. a zák. poj.           14 954,00 Kč  

  daně a poplatky             1 500,00 Kč  

  náklady doplň. činnosti                      -   Kč  
 

Hospodářský výsledek -       171 721,00 Kč  
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V Českém Těšíně dne 27. 9. 2021 

Zpracovala: Bára Fiedorová 


