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2016 

 

 

Jedličkův ústav a školy připravuje mladé lidi s hendikepem na samostatný život, a to vhodným 

vzděláváním, rehabilitací a poradenskými službami. Důraz klademe na komplexní rozvoj dovedností a 

naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociální 

prostředí. Naše služby poskytujeme více než třem stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují 

naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našich domovech, nebo chodí do běžných škol v místě 

bydliště. 

 

Sociální a zdravotnické služby 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 Denní stacionář 

 Nácvik samostatného bydlení 

 Konzultační pobyty 

 Rehabilitace - fyzioterapie  

 Ergoterapie, pracovní terapie 

 Logopedie 

 Fakultativní služby 

 

 

 

 

 

 

 

Školy 

 Mateřská škola – speciální 

 Základní škola 

 Gymnázium 

 Střední škola – sociální činnost 

 Obchodní škola 

 Praktická škola 

 Učební obory –  Knihařské práce 

Šití oděvů 

Keramická výroba 

 Speciální pedagogické centrum 

 Školní klub 

 Individuální vzdělávání 

 



 

 

 

Panoramatický pohled z nádvoří Staré budovy na Vyšehradě, dříve zvané „Polsko“, která byla zakoupena a pro 
potřeby Jedličkova ústavu zrekonstruována v letech 1912-1913 Spolkem pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze. 
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Úvod 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, zkráceně Jedličkův 

ústav a školy (JÚŠ), je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou a plní úkoly 

v oblasti sociální a školské pro děti a mládež s tělesným postižením.  

Hospodaření Jedličkova ústavu a škol je členěno na dvě oddělené části. První z nich je 

tzv. hlavní činnost, pro kterou je zřízen a ve které plní své poslání. Druhou je hospodářská 

činnost, někdy nazývaná doplňková činnost, ve které organizace k získání dodatečného 

příjmu využívá své volné kapacity a majetek, které v danou chvíli nejsou v hlavní činnosti 

využívány. Hlavní činnost se pak dále člení podle oblasti činnosti - kapitol rozpočtu, ze 

kterých je dotována, tedy na kapitolu sociální a kapitolu školskou. Toto členění je také 

dodrženo dále v rozborech. 

 

Úvodem pár ekonomických údajů o Jedličkově ústavu a školách za celou organizaci. JÚŠ 

hospodařil v roce 2016 s ročním rozpočtem 127 mil. Kč. Roční výnosy v hlavní i doplňkové 

činnosti byly v roce 2016 celkem 130,5 mil. Kč. Z celkového přehledu výnosů je zřejmé, že 

jejich převážná část je z neinvestičního příspěvku zřizovatele - MHMP. 

 

 
 

Dalšími významnými příjmy jsou dotace z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy) do školské kapitoly a dotace z MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) do 

kapitoly sociální (obě dotace jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele), úhrady od 

klientů za služby, výnosy z doplňkové činnosti a ostatní výnosy. Větší část ostatních výnosů, 

tedy 0,8% celkových výnosů tvoří čerpání fondů (rezervní fond a fond odměn). 

 

MHMP 57% 

MŠMT 20% 

MPSV 13% 

Úhrady klientů 
5% 

Doplňková 
činnost 3% 

Ostatní 1% 

Výnosy JÚŠ 2016 

MHMP

MŠMT

MPSV

Úhrady klientů

Doplňková činnost

Ostatní
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Celkové náklady organizace v roce 2016 činily 128 745 067,58 Kč a tvoří je ze tří čtvrtin 

osobní náklady - tedy platy, náhrady, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr a 

zákonné odvody. Dále jsou významné odpisy majetku, nakoupené služby, spotřeba 

materiálu, spotřeba energií a další. Následující graf ukazuje celkové náklady organizace 

(hlavní i doplňková činnost) v procentním zastoupení jednotlivých druhů nákladů: 

 

V JÚŠ pracovalo v roce 2016 průměrně 260 zaměstnanců v pracovním poměru. 

V přepočtu na plné úvazky to činí 228,5 osob, z toho téměř 70% jsou ženy. Se zdravotním 

postižením bylo 7,44 zaměstnanců a s těžkým zdravotním postižením 5,90 zaměstnanců. 

Zaměstnanci v pracovním poměru bylo odpracováno 401 125 hodin.  

Na dohody konané mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o 

pracovní činnosti) bylo odpracováno celkem 7342 hodin. 

Celkové osobní náklady činily 97 018 753 Kč. Z toho platy bez náhrad za pracovní 

neschopnost činily 70 375 837 Kč. Zbývající část nákladů je tvořena odvody pojistného na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za organizaci, přídělem do FKSP, zákonným 

úrazovým pojištěním zaměstnanců, příspěvky na stravné a preventivní lékařské prohlídky, 

odměny z dohod a náhrady za pracovní neschopnost.  

 

 

Mzdové náklady a 
odvody 

75% 

Odpisy majetku 
6% 

Nakoupené služby 
4% 

Spotřeba materiálu 
4% 

Spotřeba energií 
4% 

Pořízení drobného 
majetku 

2% 

Opravy a údržba 
3% 

Neuplatněné DPH 
2% 

Ostatní 
0,2% 

Jiné 
7% 

Náklady JÚŠ 2016 



Jedličkův ústav a školy 

Rozbory hospodaření 2016 Stránka 3 
 

Kapitola sociální a zdravotní 

ODPA 4357, 4356 
 

Personál 

Plnění úkolů v sociální kapitole bylo zajišťováno hlavně zaměstnanci v pracovním poměru. 
 

Průměrný evidenční počet fyzických osob …  160,51 
Průměrný evidenční počet přepočtený …   145,38 

- Z toho v přímé péči …     89,85 
Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 160 přepočtených osob.  
 

Podstatnou součástí námi poskytované služby jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti. Nosnými zaměstnanci, kteří zajišťují tuto službu, jsou především vychovatelé s 

odborným vzděláním. Vychovatelé zodpovídají především za denní činnosti klientů – žáků 

v domovech, denním stacionáři, nebo v odlehčovací službě. 

V případě denního stacionáře přebírají žáky a studenty ráno od rodičů, v pobytových 

službách zajišťují jejich příchod z domovů před zahájením školního vyučování. Přebírají je po 

ukončení školního vyučování, pomáhají při jídle a osobní hygieně, zajišťují odpolední 

program, dohled a noční služby.  

Někteří z vychovatelů a pedagogů volného času vedou zájmové kroužky a všichni doprovází 

děti a studenty na soutěže, kulturní a sportovní akce apod.  

Lékař je zodpovědný za zdravotní část rehabilitačního programu každého žáka, řeší případné 

akutní zdravotní problémy, podílí se na preventivních programech, zajišťuje zdravotní dohled 

nad stravovacím provozem, poskytuje poradenství pracovníkům v přímé péči ohledně 

specifických potřeb jednotlivých klientů sociální služby apod. Všichni naši klienti jsou ale v 

péči svých lékařů – specialistů a všeobecných praktických lékařů. Tuto zdravotní péči náš 

lékař nezajišťuje. V domově působí nepřetržitě alespoň jedna zdravotní sestra kvalifikovaná k 

samostatné práci bez odborného dohledu. 

Dalšími potřebnými pracovníky jsou pracovní terapeuti v řemeslných dílnách, v rámci 

komplexní činnosti domovů působí fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sanitáři, sociální 

pracovnice a psycholog. V případě potřeby je k dispozici logoped. Při některých aktivitách 

zapojujeme dobrovolníky. Z provozního hlediska zajišťují chod domovů a denního stacionáře 

hospodářka, domovník, vrátní, uklízečky, pradleny, údržbáři, obsluha rehabilitačního bazénu, 

řidiči, účetní a další nezbytní technickohospodářští pracovníci. 
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STRUKTURA PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: 

Členění Název pracovní pozice 
skutečnost 

2013 2014 2015 2016 

1 pracovníci v přímé péči 84,71  83,60  84,14  89,85  

1.1 sociální pracovníci 3,23  3,04  3,81  3,89  

1.3 zdravotničtí pracovníci 28,61  28,75  27,55  29,33  

1.3.1 lékař 1,50  1,50  0,56  0,93  

1.3.2 nelékařští zdravotničtí pracovníci 27,11  27,25  26,99  28,40  

1.3.2.1 všeobecná sestra 8,00  8,00  8,60  8,94  

1.3.2.2 fyzioterapeut 7,87  7,77  6,88  6,88  

1.3.2.3 ergoterapeut 5,58  5,48  5,51  6,66  

1.3.2.9 sanitář 4,66  5,00  5,00  4,92  

1.3.2.10 jiný odborný pracovník 1,00  1,00  1,00  1,00  

1.4 pedagogičtí pracovníci 52,87  51,81  52,78  56,63  

1.4.2 vychovatel 38,56  38,27  38,76  41,62  

1.4.3 speciální pedagog 3,20  3,04  3,37  4,14  

1.4.4 psycholog 2,83  2,92  3,00  3,13  

1.4.5 pedagog volného času 4,33  3,63  3,95  4,04  

1.6 
další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. 
služby 

3,95  3,95  3,70  3,70  

2 ostatní pracovníci 60,47  59,58  56,44  55,53  

2.1 obslužný personál 47,21  47,33  46,12  44,42  

2.1.1 pracovníci - prádelna 1,41  1,68  1,68  1,75  

2.1.2 pracovníci - stravování 8,50  8,33  8,04  7,68  

2.1.3 pracovníci - údržba 4,00  4,05  3,93  4,33  

2.1.4 pracovníci - úklid 11,60  12,08  11,94  9,85  

2.1.5 pracovníci - obslužný personál ostatní 21,70  21,19  20,53  20,81  

       - Vrátnice 14,81  14,53  14,45  15,10  

       - Bazén 1,89  1,66  2,00  1,86  

       - RZ Buková 3,00  3,00  2,08  2,00  

       - Doprava 2,00  2,00  2,00  1,85  

2.2 vedoucí pracovníci 2,50  1,58  1,10  1,50  

2.2.1 vedoucí organizace 1,00  0,08  0,00  0,00  

2.2.3 ostatní vedoucí pracovníci 1,50  1,50  1,10  1,50  

2.3 administrativní pracovníci 10,76  10,67  9,22  9,61  

2.3.1 pracovnici - sekretářské a asistenční pozice 3,01  2,64  2,66  2,34  

2.3.2 účetní 5,00  5,19  5,16  6,19  

2.3.3 ostatní administrativní pracovníci 2,75  2,84  1,40  1,08  

CELKEM 145,18  143,18  140,58  145,38  

      Podíl pracovníků v přímé péči k celkovému počtu 58% 58% 60% 62% 
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Hospodaření 

Komentář k plnění rozpočtu 
 

 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele byl v sociální kapitole poskytnut ve výši 57 947,3 tis. Kč. 

Z prostředků MPSV prostřednictvím zřizovatele nám byla poskytnuta dotace na poskytování 

sociálních služeb ve výši 17 559 tis. Kč. Veškeré účelově vázané prostředky byly použity 

výhradně na stanovený účel. Dotace MPSV na platy pracovníků v sociálních službách byla 

bezezbytku vyčerpána. 

Hospodaření v sociální kapitole skončilo vyrovnané, s drobnou úsporou. 

 

Komentář k vybraným položkám nákladů a výnosů 

 

Z důvodu větší stručnosti a přehlednosti dále komentujeme pouze významné položky, u 

kterých došlo k rozdílu v čerpání oproti schválenému rozpočtu. 

V nakupovaných službách došlo k překročení o 51% schváleného rozpočtu. 

Nejvýznamněji to bylo ovlivněno nárůstem v položce oprav o 109%. V průběhu roku bylo 

provedeno více oprav, než bylo původně plánováno a rozpočtováno. Největší položkou 

oprav byly malířské práce v objektech domovů, rehabilitačního pavilonu a bazénu (495 

tis. Kč.). Zde uvádíme významné opravy jednotlivě přesahující 50 tis. Kč:  

Částka oprav popis 

494 659,41  
Malířská práce v objektech domovů, 
rehabilitačního pavilonu a bazénu 

119 000,00  Oprava elektroinstalace výtahu 

85 287,65  Oprava vozidla 4AM 7468 

82 200,00  Oprava sanitárních příček ve sprchách bazénu 

75 938,49  Servis a oprava autobusu 

75 465,00  Oprava protipožárních dveří 

74 090,40  Výměna chladicího zařízení v kuchyni 

73 935,60  Výměna akumulátorů náhradního zdroje 

62 207,00  Oprava čerpadla bazén 

61 700,00  Výměna radiátorů na bazénu 

57 400,79  Oprava elektrorozvaděče 

 

Mimo to bylo provedeno velké množství menších oprav, údržby a servisních zásahů. 

Opravy vyvolaly i zvýšené náklady na úklid, nákup hygienických a úklidových prostředků.  
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Ve spotřebovaných nákupech došlo k překročení schváleného rozpočtu o necelá 2%. 

Z toho spotřeba materiálu byla překročena o 11%, a částečně toto překročení bylo 

kompenzováno úsporou 9% v položce energií. Nárůst oproti plánu zaznamenaly náklady 

na potraviny, materiál pro údržbu a servis a ostatní spotřební materiál. Spotřeba 

potravin souvisí s větším zájmem o stravování ze strany klientů i zaměstnanců. Nárůst 

spotřeby materiálu pro údržbu souvisí s rozsáhlejšími opravami ve vlastní režii, které 

v roce 2016 proběhly. Nárůst spotřebního materiálu a kancelářských potřeb byl vyvolán 

nástupem nových pracovníků na technicko-hospodářských pozicích a jejich potřebnému 

počátečnímu vybavení.  

V ostatních nákladech z činnosti bylo dosaženo úspory více než 12%. V této položce je 

nejvýznamnější náklad na neuplatněnou DPH, který se jen obtížně predikuje. Výše 

těchto nákladů je závislá na nakupovaných službách a materiálu od plátců DPH, a 

výsledném poměru osvobozených zdanitelných plnění na všech přijatých zdanitelných 

plněních.  

Úspora schváleného rozpočtu u odpisů byla dána nerealizováním plánovaných investic, 

především výstavby WiFi sítě a pořízení automobilu na RS Buková.  

K výraznému překročení schváleného rozpočtu o 291% došlo v položce nákupů drobného 

majetku. Zde docházelo k obnově vybavení, inventáře, komponent výpočetní techniky, 

kompenzačních a terapeutických pomůcek, lůžek apod. Některé položky byly pořízeny 

formou věcných darů. Významnější položky souvisely s novým vybavením jídelny.  

Osobní náklady vzrostli jen o nevýznamných 0,67%. 

 

VÝNOSY 

Výnosy z vlastní činnosti – prodeje služeb (účty 60X) jsme překročili o 8,5%. Významněji jsme 

překročili výnosy z vybraného příspěvku na péči. Tyto výnosy jsou závislé především na 

konkrétní skladbě klientů sociálních služeb.  

Ostatní výnosy z činnosti (účty 64X) jsme v sociální kapitole nenaplnili především z důvodu 

nižšího čerpání rezervního fondu. 

Finanční výnosy – přijaté úroky byly nižší, než jsme předpokládali z důvodu snížených 

úrokových sazeb. 
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Kapitola ŠKOLSKÁ 

ODPA 3114 
 

Jedličkův ústav a školy zajišťuje vzdělávání žákům a studentům s tělesným postižením 

v Základní škole, Středních školách, Praktické škole, Učebních oborech a dětem s vadami řeči 

i ve Speciální mateřské škole. Pedagogičtí pracovníci – učitelé, asistenti i vychovatelé se 

pravidelně vzdělávají v odborných kurzech, seminářích a školeních, aby byli schopni odvádět 

svoji práci v té nejvyšší možné kvalitě a dle nejnovějších poznatků. Část nákladů na toto 

vzdělávání byla kryta z neinvestičního příspěvku MHMP a určitou část si hradí jednotliví 

účastníci sami. 

 

 

Maturanti 2016  

 

V roce 2016 proběhly školy v přírodě v našem rekreačním středisku Buková u Nových Hradů, 

každoroční maturitní ples a velké množství školních výletů a exkurzí. V květnu také tradičně 

proběhla již 15. Abilympiáda pro děti a mládež a další akce. 
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Personál 
 

Úkoly ve školské kapitole jsou zajišťovány především týmem zkušených pedagogických i 

nepedagogických pracovníků. Významnou úlohu při výuce mají asistenti pedagoga, bez 

kterých by se výuka neobešla. 

Průměrný evidenční počet fyzických osob …  97,96 
Průměrný evidenční počet přepočtený …   81,61 

- z toho pedagogických pracovníků … 77,37 
Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 90,5 přepočtených osob.  

 

Struktura personálního zabezpečení byla v roce 2016 následující: 

  Pedagogové 
Prům. evid 

počet 
přepočtený 

  Nepedagogové 
Prům. evid 

počet 
přepočtený 

  Vedení školy - ředitel a zástupce 3,00 
 

Hospodářka školy 1,00 

  Školní klub - vychovatelé 2,75 
 

Správce sítě 0,50 

  Speciální pedagogové 3,97 
 

MŠ - nepedagogičtí pracovníci 2,74 

  Učitelé SŠ 20,64 
 

    

  Učitelé ZŠ 14,11 
 

    

  Asistenti pedagoga 22,98 
 

    

  Učitelé odborné výchovy 3,11 
 

    

  Učitelé MŠ 6,81 
 

    

Celkem pedagogové 77,37 Celkem nepedagogové 4,24 

Celkem   81,61 

 

 Další úkoly, které pro jejich rozsah bylo vhodné zajistit pracemi, konanými mimo 
pracovní poměr byly zajištěny odpracováním 1079 hod. na dohodách o provedení práce 
a dohodách o pracovní činnosti. Celkem bylo na dohodách vyplaceno ve školské kapitole 
135 320 Kč. 

Ostatní činnosti, kde to bylo vhodné a efektivní, byly zajištěny externími dodavateli. 
Jednalo se především o některé úklidové práce, hygienické služby, revize, údržbu, 
opravy a další. 
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Hospodaření 
 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 8 065 tis. Kč. 

Od MŠMT jsme ve schváleném rozpočtu na rok 2016 měli přidělen neinvestiční transfer ve 

výši 19 184 tis. Kč. Vlastní výnosy včetně čerpání rezervního fondu jsme ve schváleném 

rozpočtu předpokládali ve výši 862 tis. Kč. Schválený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. 

V průběhu roku jsme obdrželi rozpočtová opatření do mzdových prostředků, na provoz, 

grant HMP na podporu provozu bazénu 500 tis. Kč, a další. Na konci roku činil neinvestiční 

příspěvek a transfery 42 868,4 tis. Kč.  

Veškeré účelově vázané prostředky byly použity výhradně na stanovený účel. U dotace 

MŠMT na podzimní maturity jsme nedočerpali 109 Kč na hodnocení písemné práce. Uvedené 

prostředky byly vráceny 11. 1. 2017 na účet 20095-1119011/0710 pod VS:3303400107. 

Ostatní účelově vázané prostředky byly zcela vyčerpány. 

  

Přehled rozpočtových opatření v roce 2016: 

Datum 
usnesení 
RHMP č. 

popis RO výše RO UZ PLATY limit.zam. 

22.12 3304 NIT MŠMT 19 184 000  33353 14 090 000  48,2  

22.12 3304 NIP MHMP 8 065 000  91 2 000 000  7,5  

22.3 618 NIP Grant bazén 500 000  91     

22.3 635 NIP MHMP 3 837 000  91 2 831 000  19,5  

19.4 887 NIT MŠMT 4 190 000  91 3 022 000  6,6  

3.5 1073 NIP MHMP 1 051 000  91 776 000    

21.6 1634 ONIV MŠMT - kompenzační pomůcky 39 200  33025     

25.10 2648 NIT Zvýšení platů prac. reg. školství 451 027  33052 332 862    

1.11 2713 NIP MŠMT podzimní maturity 44 391  33034 32 600    

15.11 2883 NIT MŠMT 1 491 000  33353 1 100 000  4,5  

15.11 2883 NIP MHMP 95 000  91 70 000    

15.11 2883 
NIP na asistenty pedagogů (1.9.-
31.12.2016) 

3 438 000  91 2 537 000  4,2  

20.12 3300 NIT Zvýšení platů prac. reg. školství 482 765  33052 356 284    

    rozpočet celkem k 31.12.2016 42 868 383  x 27 147 746  90,5  
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Komentář k vybraným položkám nákladů a výnosů 

 

Z důvodu větší stručnosti a přehlednosti dále komentujeme pouze významné položky, u 

kterých došlo k rozdílu v čerpání oproti schválenému rozpočtu. Za kritérium významnosti 

jsme si stanovili 5% hladinu významnosti jednotlivé položky rozpočtu a zároveň 5% hladinu 

významnosti výše rozdílu. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s náklady 28 111 tis. Kč, 

takže za významnou položku považujeme takovou, která činí alespoň 5%, tj. 1 405 tis. Kč a 

zároveň se její čerpání liší o alespoň 5% oproti schválenému rozpočtu. 

U spotřebovaných nákupů (účty 50X) došlo k nárůstu čerpání o 9,4% proti schválenému 

rozpočtu, což bylo způsobeno především vyšší spotřebou materiálu – úklidové a čistící 

prostředky, materiál pro údržbu a servis a v neposlední řadě i kancelářských potřeb. 

Důvodem byla investiční akce kompletní výměny podlahových krytin v prostorách školy, 

která si vyžádala větší množství úklidových a údržbářských prací (malování, drobné opravy 

apod.). 

Čerpání osobních nákladů a mzdových prostředků v roce 2016 bylo ve výši 100,00% limitu na 

platy a s použitím fondu odměn ve výši 618 513 Kč. Použití fondu odměn bylo schváleno ve 

výši 2 000 000 Kč. Limit počtu zaměstnanců byl dodržen s rezervou 8,89 úvazku. Nedosažení 

plánovaného počtu zaměstnanců bylo zapříčiněno hlavně obtížemi s vyhledáváním a 

náborem většího množství asistentů pedagoga s požadovanou kvalifikací v krátkém časovém 

období. V osobních nákladech došlo k významnému zvýšení nákladů oproti schválenému 

rozpočtu a to z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců a zároveň plánovaného růstu platů ve 

školství. Ve schváleném rozpočtu také nebyly zohledněny potřeby asistentů pedagoga 

ve druhém pololetí. Průměrný plat ve školské kapitole se zvýšil z 22 018 Kč v roce 2015 na 

24 247 Kč v roce 2016. Spolu s nárůstem platu se zvýšily i částky povinných odvodů a 

základního přídělu FKSP, který také vzrostl v roce 2016 z 1% na 1,5%. 

ČERPÁNÍ FONDŮ 

Z rezervního fondu jsme ve školské kapitole čerpali z plánovaných 200 tis. Kč finanční 
prostředky pouze ve výši 122,8 tis. Kč, přičemž všechna jednotlivá čerpání byla do 40 tis. Kč. 
Z fondu odměn bylo čerpáno 618,5 tis. Kč na posílení odměn ve školské kapitole. 

VÝNOSY 

Ve schváleném rozpočtu jsme počítali s vlastními výnosy bez čerpání fondů 662 tis. Kč, z toho 

za vlastní služby 216,6 tis. Kč (školné MŠ, další vzdělávání, …) a ostatní výnosy z činnosti 

445,4 tis. Kč. K 31. 12. 2016 jsme dosáhli výnosů (bez čerpání RF) ve výši 649,1 tis. Kč, tedy o 

1,9% méně, než bylo plánováno. Na školném u MŠ a za další vzdělávání jsme vybrali méně, 

než jsme plánovali, na druhou stranu jsme měli příjmy z produkční činnosti učňů. Vyšší byly i 

příspěvky žáků na školní akce. Pokles vlastních výnosů nejvíce ovlivnil pokles proúčtování 

věcných darů, kterých v porovnání s předchozím rokem výrazně ubylo. 
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Pohled na výši výnosů, plnění a strukturu k 31.12.2016: 

SU    AU název RS tis.Kč 
Plnění v 

tis.Kč 
% plnění 

RS 

601.0300 Příjmy z produkční činnosti učňů x 17,3   x  

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků x 17,3   x  

602.0310 školné MŠ 205,6  197,4  96,0% 

602.0318 příjmy za individuální vzdělávání 8,7  3,1  35,6% 

602 Celkem služby 214,3  200,5  93,6% 

609.0390 Příjmy ostatní 2,3  3,7  160,9% 

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 2,3  3,7  160,9% 

649.0300 příspěvky žáků ostatní 265,0  309,9  116,9% 

649.0320 proúčtování věcných darů 80,0  9,1  11,4% 

649.0350 příspěvky zaměstnanců na školení 13,0  14,1  108,5% 

649.0360 ostatní příjmy *) x 3,4   x  

649.0370 příjmy z maturitního plesu 87,4  91,1  104,2% 

649 Celkem ostatní výnosy 445,4  427,6  96,0% 

  Výnosy celkem 662,0  649,1  98,1% 

  

Doplňková činnost 
 

Doplňková činnost nám pomáhá nejen svým ziskem, ze kterého se snažíme pravidelně 

naplňovat náš fond odměn a rezervní fond, ale také se významně podílí na úhradě fixních 

nákladů, které by jinak zůstaly celé v hlavní činnosti. Do budoucna tedy plánujeme nadále 

udržovat a rozvíjet využití volných kapacit k doplňkové činnosti tam, kde to nijak neomezí 

naše úkoly v hlavní činnosti. 

Personálně doplňkovou činnost zajišťujeme v rámci dohod o pracovní činnosti, případně 

dohod o provedení práce a dvěma pracovníky v pracovním poměru na částečné úvazky. Ve 

výnosech doplňkové činnosti jsme plánovali dosáhnout částky 3 500 tis. Kč. U pronájmů 

nebytových prostor, bazénu a rekreačního střediska se však projevil nižší zájem o tyto 

pronájmy a služby oproti roku 2015. Na druhou stranu přibyly pronájmy pozemků z dědictví 

a bylo tak dosaženo výnosů 3 426,5 tis, tedy jen o 2% nižších, než bylo plánováno. Při vynaložení 

o něco nižších nákladů, než v roce předchozím bylo dosaženo vyššího zisku ve výši 

1 740,9 tis. Kč. Nižší náklady byly způsobeny nerealizováním oprav v původně plánované výši 

dle minulého roku. Daň ze zisku v doplňkové činnosti je díky uplatnění slev na dani dle §35 

odst.1 písm. a) a b) (za zaměstnávání osob se zdravotním postižením) nulová. 

Doplňkovou činnost provádíme v obdobném rozsahu jako v předchozích letech a výše 

výnosů je závislá na poptávce po těchto službách a pronájmech. 
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Detailní pohled na vznik výnosů k 31.12.2016 podle provozované činnosti 
(střediska) v porovnání s předchozím rokem:   

  
v tis. Kč 

Název / rok 2015 2016 

Bazén 1 095  982  

TOP, TAP ubytování 938  736  

RZ Buková 666  616  

TOP jen tělocvična 164  186  

Praha ostatní 102  133  

Byt Súdánská 95  131  

Autodoprava 16  0  

NB ostatní pronájmy 55  94  

Ostatní (pozemky, pole…) 109  384  

NB tělocvična 70  56  

NB divadelní sál 57  49  

Dílny tvořivosti pronájmy 0  0  

RHP (vč. ŠK) 16  15  

SB 3  4  

Takavárna 33  39  

Výrobky TAP 0  0  

ostatní 19  2  

CELKEM 3 438  3 427  

Mezi ostatní patří i příjmy za exkurze, které pořádáme pro zájemce z  řad studentů 

pedagogických a sociálních oborů.  

Vývoj doplňkové činnosti v JÚŠ za posledních 10 let v tis. Kč: 

 

Pozn. Součet Nákladů a zisku udává výnosy z  doplňkové činnosti (celková výška sloupce). V roce 2010 je 

údaj očištěn o mimořádný výnos 500 tis. Kč za propagaci značky Zentiva.  
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Závěr 
 

V průběhu roku 2016 se v JÚŠ uskutečnilo 

mnoho aktivit s našimi klienty a také aktivit 

směřovaných k veřejnosti. Pracujeme na 

tom, aby byl JÚŠ vnímán jako instituce 

nepostradatelná v poskytování komplexních 

služeb (včetně vzdělávání) mladým lidem 

s tělesným a kombinovaným postižením. 

Ve spolupráci s metodiky MHMP jsme 

zahájili transformaci našich sociálních 

služeb.  

 I v roce 2016 proběhlo více než 200 akcí různého druhu a délky trvání. Intenzivně bylo využito naše 

rekreační zařízení na Bukové, kde proběhlo mimo jiné 12 škol v přírodě, kterých se zúčastnilo 18 tříd. 

Nově byl pro žáky prvních ročníků středních škol uskutečněn adaptační pobyt, sloužící k dobrému 

vzájemnému poznání. Dvakrát tu 

proběhl pobyt naší MŠ.  Realizovali 

jsme mnoho výletů jak v rámci 

vzdělávacího procesu, tak i během 

mimoškolních aktivit. Za všechny lze 

uvést např. výlet do Krkonoš, 

Aquaparku Liberec, Litoměřic, Příboru, 

Chebu, Soběslavi atd. Proběhlo i 

množství vícedenních akcí. Mladí se 

tak mohli zúčastnit (ve spolupráci 

s dalšími organizacemi) vodáckého 

tábora, několika lyžařských kurzů s 

využitím monoski a biski, včetně 

lyžařského zájezdu do Itálie, někteří realizovali paragliding v Alpách. V rámci aktivit sportovního klubu 

proběhl další bezpočet tréninků, soustředění a závodů v mnoha sportovních disciplínách, které jsou 

specializované pro sportovce s postižením (curling, boccia, lukostřelba, atletika, cyklistika, atd.).  Naši 

sportovci opět získali mnohá ocenění 

na české i mezinárodní scéně. Vše 

vyvrcholilo vyhlášením sportovce roku 

TOP 15, jehož součástí byl i křest 

kalendáře Šampióni a borci 2017, 

který pro JÚŠ a SC pomohl vytvořit R. 

Vano.  

V rámci dlouhodobých aktivit s našimi 

klienty probíhala během roku mimo 

jiné muzikoterapie, dramaterapie, 

hipoterapie, canisterapie. O tyto 
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aktivity je dlouhodobě velký zájem. V podstatě každý měsíc probíhala beseda na téma sexualita lidí 

s postižením, partnerství, sexuální asistenci, která pomáhá klientům a jejich rodinám pracovat s tímto 

tabuizovaným tématem.  

V rámci škol se povedlo dobře zrealizovat 

jak přijímací tak maturitní zkoušky, mnoho 

našich žáků obstálo s dobrými výsledky. 

Oproti minulým rokům se zvýraznil zájem 

uchazečů o přípravnou a 1. třídu. Poskytli 

jsme možnost studentských praxí pro 

studenty desítek jiných škol, které se věnují 

naší problematice.  Na našich středních 

školách jsme se také intenzivně věnovali 

přípravě na budoucí povolání v rámci praxí 

u potenciálních zaměstnavatelů. V roce 

2016 se povedlo intenzivně rozšířit supervizi 

pro pedagogické pracovníky – vychovatele, asistenty pedagoga a nově i učitele. Zúčastnili jsme se 

jako každý rok národní konference Schola Pragensis. 

Z významnějších akcí materiálně technické vybavenosti stojí za zmínku především zrealizování 

zálohování výtahů budovy škol záložním zdrojem, na domově TAP výměna stávajícího poruchového 

informačního systému a rekonstrukce 

přilehlého dvorku, rozsáhlá výměna krytin 

v prostorách školy včetně jídelny, 

rekonstrukce prostor bazénu, vybavení 

školy novým nábytkem, projektory, posílení 

datových cest na budovách, zasíťování 

všech vrátnic, rekonstrukce několika 

místností v prostorách JÚŠ atd. Jsme rádi, že 

se podařilo odprodat starý autobus za 

znalcem stanovenou cenu. 

21. dubna proběhlo rozsáhlé cvičení 

evakuace školy JÚŠ ve spolupráci s HS HMP a DP HMP. Jednalo se o velký nácvik evakuace se 

zaměřením na případné nepříznivé počasí. V akci byly tedy i bezbariérové autobusy MHD.  

Jako každý rok jsme se věnovali i rozšiřování povědomí o JÚŠ u veřejnosti. Uspořádali jsme dva dny 

otevřených dveří, v rámci dalších 24 větších exkurzí v průběhu roku navštívilo naše zařízení několik 

stovek studentů především ze škol s odpovídajícími obory.  Zahraniční exkurze byly realizovány 

z Belgie, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, Ukrajiny, Švédska. Proběhl festival „Pojď dál“, 

předprázdninová akce „Prázdniny nanečisto“,  Abilympiáda pro děti a mládež – 15. ročník (ve 

spolupráci s NJÚ tentokrát zaměřena na 700. výročí narození Karla IV.), Společenský ples JÚŠ, jarní a 

vánoční trhy. Naši žáci se mimo jiné zúčastnili se třemi divadelními vystoupeními Festivalu integrace 

Slunce.   
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Uvědomujeme si rovněž význam práce s dalšími podporovateli a partnery. Opět jsme spolupracovali 

s mnoha dobrovolníky, partnery a dárci. Tuto agendu systematicky rozvíjíme. Za partnery roku 2016 

by bylo vhodné zmínit firmu Retela s.r.o., která s námi spolupracuje na projektu ekologické likvidace 

mobilních telefonů, dalšími novými velkými partnery jsou Ministerstvo obrany ČR a společnost Label 

design a.s., spolupracujeme s projektem „Čtení pomáhá“.  

Kalendářní rok jsme zakončili množstvím předvánočních akcí, které všechny skvěle naladily na 

adventní čas. Příjemnou tečkou bylo rozhodnutí Senátu ČR a MŠMT letos použít motivy našich klientů 

pro svá vánoční PF.  

 

 

 

V Praze 6. února 2017 

Komentář k ekonomické části zpracoval: Ing. Petr Kubiče 

Závěr zpracoval: Mgr. Petr Hrubý 

 

  

 

 

Přílohy 
- Plnění počtu zaměstnanců a prostředky na platy – Školská kapitola  
- Rozbor hospodaření – Sociální kapitola 
- Plnění počtu zaměstnanců a prostředky na platy – Sociální kapitola 
- Rozbor hospodaření PO – Doplňková činnost 
- Finanční vypořádání  


