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Vize:

Jsme organizace, která svým profesionálním p�ístupem 
pomáhá úsp��nému rozvoji �kol a zlep�ení individuálních 
dovedností jejich zam�stnanc�.
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Úvodní slovo �editelky

Vá�ené dámy, vá�ení pánové,

tak jako v p�edchozích letech bych Vás ráda seznámila s výsledky �innosti St�ediska slu�eb 
�kolám a za�ízení  pro dal�í vzd�lávání pedagogických pracovník� Brno, p�ísp�vkové organizace 
(dále té� �St�edisko slu�eb �kolám� �i �organizace�)  v lo�ském roce. 

Hned v úvodu se nemohu vyhnout  zmínce o jedné z nejv�t�ích výzev v historii na�í 
organizace, kterou jsou mimo�ádná opat�ení v souvislosti s pandemií onemocn�ní covid-19 a s tím 
spojené uzav�ení �kol a zákaz hromadných akcí, co� v uplynulém roce m�lo a stále má významný   
a nep�edvídatelný dopad do na�í �innosti. 

Na�ím hlavním cílem bylo proto v roce 2020  p�edev�ím zajistit bezpe�nost na�ich 
zam�stnanc�,  co nejlépe udr�et kvalitní dal�í vzd�lávání pedagogických pracovník�                        
a profesionální slu�by poskytované �kolám a �kolským za�ízením a tím minimalizovat negativní 
finan�ní  dopady, které s sebou omezení mo�nosti konání vzd�lávacích akcí prezen�ní formou         
i zru�ení dal�ích významných aktivit p�inesla. I v t�chto t��kých dobách vidíme, �e jeden                    
z nejd�le�it�j�ích prvk� strategie na�í organizace � d�raz na pru�nost  v poskytovaných slu�bách 
a reflektování aktuálních pot�eb �kol a �kolských za�ízení � je zásadní výhodou pro ná� úsp�ch.

Na za�átku roku 2020 jsme navázali na úsp��nou realizaci vzd�lávacích aktivit p�edchozího 
roku nabízejících nové lektory, zajímavé formy vzd�lávání a aktuální témata. Rovn�� v oblasti 
poskytování slu�eb se da�ilo tyto slu�by roz�i�ovat a zkvalit�ovat tak, abychom podpo�ili rozvoj 
�kol a �kolských za�ízení v na�em kraji. Jednalo se zejména o novou nabídku poskytování p�ehledu 
dota�ních mo�ností relevantních pro �koly a �kolská za�ízení i spolupráci p�i zpracování 
projektových �ádostí.

Po b�eznovém uzav�ení �kol  p�evzala na�e organizace  roli pr�vodce  pro realizaci distan�ní  
výuky a p�i�la  s nabídkou r�zných nástroj�, inspirací a zku�eností pro online vzd�lávání. I kdy� se 
nám od poloviny b�ezna do konce �ervna poda�ilo zrealizovat 180 webiná�� a podpo�it tak p�es 
2900 pedagogických pracovník�, m�la mimo�ádná vládní opat�ení zásadní dopad do výsledk� 
na�í �innosti a finan�ních ukazatel�, nebo� se týkala z pohledu mno�ství b��n� konaných 
vzd�lávacích akcí, konferencí, �kolních výlet�, �kol v p�írod�, exkurzí a dal�ích outdoorových aktivit 
i poskytovaných slu�eb nejexponovan�j�ího období. Celá situace m�la samoz�ejm� negativní 
dopad i do realizace aktivit jednotlivých projekt�.



Se za�átkem nového �kolního roku pandemie získala op�t na síle a s tím souvisela dal�í 
mimo�ádná vládní opat�ení, která pro na�i organizaci znamenala op�t povinnost zru�ení 
plánovaných vzd�lávacích akcí, omezení poskytovaných slu�eb a dal�ích aktivit, díky �emu� jsme 
zaznamenali dal�í významný propad na�ich hospodá�ských výsledk�. P�esto se nám poda�ilo 
zrealizovat dal�í kvalitní webiná�e, a to díky zku�eným lektor�m, navázané spolupráci s na�imi 
partnerskými institucemi, ale p�edev�ím díky pracovnímu nasazení na�ich zam�stnanc�. 
Uv�domujeme si v�ak, �e distan�ní forma vzd�lávacích akcí m��e být pouze do�asná nebo 
dopl�ková k prezen�ní form�, nebo� není vhodná zejména pro oblasti vy�adující vzájemnou 
interakci a osobní kontakt s lektorem i dal�ími ú�astníky vzd�lávání.

I p�es nezbytná opat�ení, která zasáhla v�echny typy �kol a �kolských za�ízení, bylo t�eba 
hledat i nové p�íle�itosti k pozitivním zm�nám. Jednou z nich bylo uskute�n�ní veletrh� vzd�lávání 
formou online, díky nim�  jsme velmi úsp��n� podpo�ili zájem �ák� o studium na st�edních �kolách  
v Jihomoravském kraji, které navíc získaly novou zku�enost s prezentací nabídky obor�. 

Velmi d�le�itou oblastí pro nás z�stávala podpora managementu �kol a �kolských za�ízení 
navazující na jejich primární kvalifikaci a dal�í vzd�lávání pedagogických pracovník� a poskytující  
metodickou podporu v r�zných oblastech jejich �innosti. V celém spektru této metodické podpory 
i v dal�ím prohlubování znalostí a dovedností budeme pokra�ovat i v leto�ním roce, p�edev�ím         
s podporou realizace úsp��né Akademie pro �editele i participace na�í organizace na projektu 
Implementace KAP II, v rámci kterého realizujeme klí�ové aktivity zam��ené na podporu 
managementu �kol, rovné p�íle�itosti a inkluzi.

Krom� zmín�né realizace aktivit projektu iKAP II pokra�ovalo v lo�ském roce také �e�ení  
dal�ích projekt� spolufinancovaných z Opera�ního programu Výzkum, vývoj a vzd�lávání                 
a Programu p�eshrani�ní spolupráce Interreg CZ-AT, které jsou zásadní pro dal�í rozvoj organizace 
a o jejich� aktivity je ze strany spolupracujících �kol  velký zájem. Zejména projekty Interreg CZ-AT 
v�ak s sebou nesou i komplikace v podob� zna�n� zpo�d�ných plateb, proto byla na�e 
organizace nucena po�ádat v roce 2020 o poskytnutí úv�ru na p�edfinancování projektových 
aktivit.
Stejn� jako v p�edcházejícím roce byla zna�ná �ást úsilí v�ech zam�stnanc� organizace v�nována 
pokra�ující úprav� a novému nastavení vnit�ních proces�. Do�lo k posílení vyu�ití ICT pro interní 
pot�eby i v rámci poskytování  vzd�lávání  a metodické podpory pedagogických pracovník� p�i 
realizaci distan�ní výuky a v pln�ní role st�edního �lánku podpory p�i vzd�lávání. �ást finan�ních 
prost�edk� byla vyu�ita ke zviditeln�ní jména organizace mezi �irokou ve�ejností a  na propagaci 
nových produkt�, a to i díky novým webovým stránkám. Na�í ambicí pro leto�ní rok je  zm�na 
strategických p�ístup� ve vybudování a  prezentaci na�í zna�ky podpory pozitivního pov�domí      
o na�í zna�ce v souladu s cíli organizace i na�eho z�izovatele. 

Rádi bychom se nyní spole�n� s Vámi ohlédli za minulým rokem a  p�edstavili Vám,  jakým 
zp�sobem se nám da�ilo plnit na�e poslání, cíle i závazky v tomto slo�itém období a bilancovali 
nejd�le�it�j�í výsledky na�í  �innosti a hospodá�ské ukazatele.

                                                                                                                Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.
                                                                                                                                                             �editelka



1.1 Profil organizace

Název: St�edisko slu�eb �kolám a za�ízení pro dal�í vzd�lávání
pedagogických pracovník� Brno, p�ísp�vková organizace

Zkrácený název: St�edisko slu�eb �kolám 
Z�izovatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Hybe�ova 15, 602 00  Brno
I�O: 60555980
DI�: CZ60555980
Statutární orgán: Ing.  Leona Sapíková, MPA, LL.M., �editelka
Tel.: +420 543 426 011
Datová schránka: 8952mi6
Web: www.sssbrno.cz
Facebook:      sssbrno.cz
Instagram:      stredisko.sluzeb.skolam.brno

Pracovi�t� Brno
Hybe�ova 15
612 00 Brno
Telefon: +420 543 426 011
podatelna@sssbrno.cz
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Pracovi�t� Blansko
nám. Svobody 2
678 01 Blansko 
Telefon: +420 734 441 511
blansko@sssbrno.cz

Pracovi�t� Hodonín
Horní Valy 2
695 01 Hodonín
Telefon: +420 603 867 660
hodonin@sssbrno.cz

Pracovi�t� Velké Pavlovice
Hlavní 28
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: +420 604 257 554
velkepavlovice@sssbrno.cz

Sí� pracovi��, slou�ící k realizaci vzd�lávacích aktivit v rámci Jihomoravského kraje, dopl�ují dal�í  
dv� pracovi�t� - Vy�kov a B�eclav.

Pracovi�t� Znojmo
Jana Palacha 1262/11
669 02 Znojmo
Telefon: +420 601 326 233
znojmo@sssbrno.cz
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Územní p�sobnost organizace
v�etn� Vy�kova a B�eclavi



1.2 Organiza�ní struktura

Sou�asná institucionální podoba organizace vznikla 1. 7. 1999 slou�ením Úseku dal�ího 
vzd�lávání pedagogických pracovník� �Ú Brno a St�ediska slu�eb �kolám Brno. Po zániku �Ú 
Brno se z�izovatelem organizace v roce 2000 stal nov� vzniklý KÚ Jihomoravského kraje, který je 
z�izovatel organizace dodnes.

V roce 2005 se p�ipojilo pracovi�t� v B�eclavi, v roce 2009 pracovi�t� Blansko a Ku�im, v roce 
2011 p�ibylo pracovi�t� Hodonín a v roce 2014 pracovi�t� Bzenec, Velké Pavlovice a Znojmo.         
V sou�asnosti má organizace s hlavním sídlem v Brn� svá pracovi�t� v  Blansku, Hodonín�, 
Velkých Pavlovicích a Znojm�. Postupná optimalizace zdroj� organizace v�etn� vyu�ití 
nemovitého majetku a snaha o efektivní alokaci finan�ních prost�edk� postupn� vedly k redukci 
dvou odlou�ených pracovi�� B�eclav a Vy�kov, kde jsou aktivity DVPP zabezpe�ovány                      
v krátkodob� pronajímaných u�ebnách.

Vedení organizace:
�editelka organizace Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.
Úsek vzd�lávání Mgr. Vít Kr�ál � vedoucí úseku
Úsek podpory �kol Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. � vedoucí úseku
Úsek ICT Bc. Radek M���an � vedoucí úseku
Úsek ekonomický Ing. Marta Jelenová � vedoucí úseku
Úsek provozní Ing. Karel Soukup � vedoucí úseku
Pobo�ka Blansko Mgr. Radka Je�ková � vedoucí pobo�ky
Pobo�ka Hodonín PaedDr. Magda Zále�áková � vedoucí pobo�ky
Pobo�ka Velké Pavlovice Dana Baturná � vedoucí pobo�ky
Pobo�ka Znojmo PaedDr. Magda Zále�áková 

� pov��ena vedením pobo�ky
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Organiza�ní schéma

ÚSEK
VZD�LÁVÁNÍ

ODD�LENÍ DVPP

ODD�LENÍ DVD

ÚSEK
PODPORY �KOL

ODD�LENÍ SLU�EB
A KLIENTSKÉ

PODPORY

ODD�LENÍ
OUTDOOROVÝCH

AKTIVIT

�EDITEL

ODD�LENÍ
PROJEKTOVÉ

PODPORY

ODBORNÝ
GARANT

VZD�LÁVÁNÍ
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2.       Pln�ní úkol� v oblasti hlavní �innosti organizace

P�edm�t �innosti je souhrnn� zapsán ve Z�izovací listin�. Mezi nejvýznamn�j�í  �innosti 
organizace pat�í: 
 

zaji�t�ní dal�ího vzd�lávání pracovník� �kol a �kolských za�ízení s akcentem na dal�í vzd�lá-
vání pedagogických pracovník� ve smyslu vyhlá�ky �. 317/2005 Sb. (dále jen �DVPP�),     
poskytování poradenství a konzulta�ních slu�eb v po�adovaných oblastech, které souvisí    
s  �ízením pedagogického procesu,
zprost�edkování informací o nových sm�rech a postupech ve vzd�lávání,
zaji�t�ní outdoorových aktivit pro �koly,
zaji�t�ní koordinace podp�rných �inností pro �koly a �kolská za�ízení, rozvojových program�
a projekt�,
zaji�t�ní podpory v oblasti GDPR,
zaji�t�ní podpory v oblasti informa�ních a komunika�ních technologií,
vedení elektronické knihovny,
zpracování mzdového a finan�ního ú�etnictví,
zaji�t�ní dodávek u�ebnic a �kolních pom�cek,
zaji�t�ní oprav a revizí elektrospot�ebi�� a klávesových nástroj�,
evidence volných míst a zájemc� o práci v oblasti �kolství.

6

 
SS� zaji��ovalo v roce 2020 ve své hlavní �innosti realizaci vzd�lávacích program� dal�ího 

vzd�lávání pedagogických pracovník� (DVPP) a aktivit v projektech OP VVV � Ve �kole po �kole     
a Evropské územní spolupráce EUS INTERREG V-A-AT-CZ 2014-2020 � projekty ozna�ené 
C4PE a EduSTEM; od podzimu roku 2020 dále aktivity implementace KAP JMK II. V oblasti DVPP 
uskute��ovalo SS� jak vzd�lávací programy pr�b��ného vzd�lání (od rozsahu 4 hodin), tak studia 
ke spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� pedagogických pracovník� podle vyhlá�ky �. 317/2005 
Sb., o dal�ím vzd�lávání pedagogických pracovník�, akredita�ní komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovník�, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�.

2019 2020 2019 2020
Aktivity podle zdroje financování

Po�et akcí Po�et ú�astník�

Tabulka 01

45

460

505

50

464

514

1263

7487

8750

291

8541

8832

Projektové aktivity

Neprojektové aktivity (vlastní tr�by)

Celkem

2.1    Dal�í vzd�lávání
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Uvedený p�ehled zahrnuje realizované aktivity, jen pokud jde o DVPP. Projektové aktivity, 
které nesouvisejí se vzd�láváním pedagogických pracovník�, nejsou do p�ehledu projektových 
aktivit zahrnuty, nebo� se primárn� nedotýkají pedagogických pracovník�, nýbr� cílové skupiny 
d�tí, �ák� nebo student�, je� v projektech podporujeme � souvisí tedy s podporou �kol v rámci 
JMK. Takovéto aktivity tvo�í v�t�inou podstatnou �ást aktivit jednotlivých projekt�, zejména           
v projektech Ve �kole po �kole, EduSTEM a C4PE. Podrobn�j�í informace o t�chto projektech jsou 
uvedeny v kapitole 2.3.

DVPP zaji��ovalo SS� v sídle organizace a na odlou�ených pracovi�tích v Blansku, Hodonín� 
a ve Znojm�.

2.2    Realizované vzd�lávací aktivity

Vzd�lávací portfolio vycházelo p�edev�ím z nabídky vzd�lávacích program� DVPP, je� jsou 
akreditovány M�MT. Nov� jsme v roce 2020 nabídli 174 program� a obdr�eli jsme také 212 
prodlou�ení ji� existujících vzd�lávacích program�.

Tabulka 02

Po�et
akreditovaných program�

�íslo akreditace
Datum

ukon�ení akreditace

15.01.2023

07.04.2023

09.06.2023

01.09.2023

22.10.2023

70

101

89

44

82

MSMT-34553/2019-1-1134

MSMT-1159/2020-2-157

MSMT-11454/2020-2-388

MSMT-21705/2020-2-621

MSMT-32211/2020-2-832

Celkov� uskute�nilo v roce 2020 SS� 514 vzd�lávacích akcí v celkovém rozsahu 3 824 
hodin vzd�lávání. Tohoto vzd�lávání se zú�astnilo 8 832 osob. Vzd�lávání jsme realizovali      
s 560 lektory. 

Slu�eb SS� v oblasti vzd�lávání v roce 2020 vyu�ilo 893 �editelství �kol nebo 
�kolských za�ízení se sídlem v Jihomoravském kraji, tj. cca 78 % v�ech t�chto �editelství. 
Významný objem slu�eb v oblasti vzd�lávání v�ak p�ijala takté� �editelství �kol nebo 
�kolských za�ízení za hranicemi kraje � celkem 686 �editelství � a to ze v�ech ostatních kraj� 
�eské republiky.
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V nabídce vzd�lávacích program� DVPP má SS� studia ke spln�ní kvalifika�ních po�adavk� 
(studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga, studium pro �editele �kol a �kolských 
za�ízení a dopl�ující didaktické studium p�íslu�ného cizího jazyka) a studia ke spln�ní dal�ích 
kvalifika�ních p�edpoklad� � studia k výkonu specializované �innosti koordinace v oblasti 
informa�ních a komunika�ních technologií a prevence sociáln� patologických jev�. Vzd�lávací 
programy pr�b��ného vzd�lávání jsou zam��eny na aktuální trendy a praktické �innosti                 
za ú�elem prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovník�.

P�i vytvá�ení nabídky DVPP pro pedagogické pracovníky vycházíme ze zám�r� a priorit 
stanovených v Dlouhodobém zám�ru JMK na období 2020�2024, dále vyu�íváme poznatk�         
z inspek�ní a kontrolní �innosti ��I, ze zp�tné vazby od ú�astník� vzd�lávání, kterou získáváme 
dotazníkovým �et�ením, a z rozhovor� s lektory; vedle vlastní analytické �innosti pracovník� úseku 
vzd�lávání SS� na v�ech jeho pracovi�tích má na nabídku DVPP vliv i sama poptávka ze strany 
�kol a �kolských za�ízení v rámci JMK. V roce 2020 jsme se op�t sna�ili pokrýt svými nabídkami 
vzd�lávacích program� pot�eby pracovník� v�ech druh� �kol.

Tabulka 03

Po�et ú�astník�Prioritní okruh DVPP podle DZ JMK Po�et akcí

434

45

35

514

7809

850

173

8832

Priorita 1: Kvalita vzd�lávání

Priorita 2: Rovné p�íle�itosti ve vzd�lávání

Priorita 3: Sbli�ování vzd�lávání a trhu  práce

Celkem

Oblasti vzd�lávání podle priorit DZ JMK na období 2020�2024
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2019 2020 2019 2020

Oblasti vzd�lávání v tematickém �len�ní

Oblast
Po�et akcí Po�et ú�astník�

Tabulka 04

I56

56

11

11

196

10

111

53

1

202

I12

27

19

5

149

11

160

27

4

514

726

574

164

262

3606

253

2354

802

9

8750

1716

417

363

159

2920

188

2604

426

39

8832

ICT a p�írodov�dné obory

Jazyky

M�kké dovednosti

Studia

Pedagogika, psychologie a didaktika

Prevence, podpora bezpe�ného prost�edí

Provoz a �ízení

P�edm�ty výchovy

Spole�enské v�dy

Celkem

Tabulka 05

2020Cílová skupina pracovník� 2019

261

323

253

142

76

182

60

80

92

51

88

25

38

79

248

309

290

168

92

183

71

97

96

65

80

38

38

78

Mate�ských �koly

Základní �kol y- 1. st.

Základní �koly - 2. st.

Gymnázia

Základní um�lecké �koly

St�ední odborné �koly

Vy��í odborné �koly

Speciální �koly

St�ediska volného �asu

Výchovná za�ízení

�kolní dru�iny a kluby

Poradenská za�ízení

�kolní jídelny

Ostatní

Po�et vzd�lávacích akcí podle toho, pro jakou cílovou skupinu byly ur�eny

ZPRÁVA O �INNOSTI ZA ROK 2020



10

O zaji�t�ní kvalifika�ních a dal�ích kvalifika�ních studií vypovídá následující tabulka. Krom� 
studií jsme zaji��ovali také cykly seminá�� � nap�íklad Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin), 
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin), r�zné jazykové 
kurzy (v rozsahu od 56 a� do 80 hodin), Základní �kolní ly�ování - základní kurz (50 hodin), resp. 
do�kolovací kurz (30 hodin), Základní �kolní kurz snowboardingu (50 hodin), resp. jeho do�kolovací 
kurz (30 hodin). Zrealizovali jsme také velké mno�ství jednodenních vzd�lávacích aktivit.

33

24

10

7

83

31

11

28

23

9

7

82

29

Studia ukon�ená k 31. 12. 2020

Studium Po�et
skupin

Tabulky 06

1

1

1

1

3

1

1

Studium pro �editele �kol a �kolských za�ízení
(akr. MSMT-28985/2017-1-1188)
       

Studium pedagogiky pro u�itele
(akr. MSMT-16120/2019-1-674)
      

Studium pedagogiky pro vychovatele
(akr. MSMT-16120/2019-1-674)
       

Studium pedagogiky pro pedagogy volného �asu
(akr. MSMT-28985/2017-1-1188)
          

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
(akr. MSMT 893/2017-1-197)
     

Studium pro asistenty pedagoga
(akr. MSMT-32929/2018-1-971)
        

Dopl�ující didaktické studium anglického jazyka
(akr. MSMT-7235/2017-2-646)

Po�et
ú�astník�

Po�et
absolvent�
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25

52

18

22

1

2

1

1

Studium pro �editele �kol a �kolských za�ízení
(akr. MSMT-1159/2020-2-157)
       

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
(akr. MSMT-1159/2020-2-167)
           

Koordinace v oblasti ICT � specializa�ní studium
(akr. MSMT-7235/2017-2-646)
        

Prevence sociáln� patologických jev� � specializa�ní studium
(akr. MSMT-22376/2017-1-985)

Studia probíhající k 31. 12. 2020

Studium Po�et
skupin

Po�et
ú�astník�

Tabulky 06

�innost v oblasti DVPP byla velkou m�rou nejd�íve v období b�ezen��erven a následn� 
�íjen�prosinec ovlivn�na pandemií covid-19 a vyhlá�ením nouzového stavu. To m�lo za následek 
uzav�ení �kol, omezení a zákaz konání prezen�ní formy DVPP. Následn� jsme p�e�li k distan�ní 
form� vzd�lávání prost�ednictvím webiná�� a metodické pomoci �kolám p�i realizaci distan�ní 
výuky formou vzd�lávacích aktivit na téma podpora distan�ní výuky na �kole formou akcí pro 
sborovny �kol. Zrealizováno bylo celkem 221 webiná��. Pro sborovny �kol jsme celkov� v roce 
2020 zrealizovali 87 akcí. P�i hodnocení ú�innosti distan�ní formy vzd�lávání jsme dosp�li               
k záv�ru, �e se nám otvírá mo�nost vyu�ití této dopl�kové formy DVPP a zárove� nová mo�nost 
pro dal�í témata a tím uchopení profesního rozvoje DVPP z jiného pohledu. Poda�ilo se nám               
v t�chto obdobích roku oslovit nové cílové skupiny pedagogických pracovník�, zejména u�itele 
ZU�, a najít a získat pro spolupráci nové lektory p�ipravené pro vzd�lávání tímto zp�sobem.       
On-line vzd�lávací akce probíhaly na komunika�ní platform� Microsoft Teams.

ZPRÁVA O �INNOSTI ZA ROK 2020
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Tabulka / graf 08

podíl akcí p�ipadajících na sborovnyostatní akce

Jako podporu financování St�edisko slu�eb �kolám vyu�ívalo v roce 2020 také prost�edk�   
z Evropských dota�ních fond�. V roce 2020 byly realizovány tyto projekty:

Concepts for Education in Border Regions � C4PE

Cíle projektu:
Podpo�it p�eshrani�ní profesní vzd�lávání 
Podpo�it spole�nou p�ípravu pro uznávání dosa�ených kompetencí v oblasti profesního

 vzd�lávání
Zlep�it odborné kompetence u�itel� základních a st�edních odborných �kol

v oblasti profesní orientace �ák�
Propojit vzd�lávací a hospodá�ský sektor
Roz�í�it vzd�lávací nabídku 
Podpo�it vým�nu zku�eností z oblasti spolupráce �kol se sociálními partnery

2.3    Realizované projekty s podporou EU

Tabulka / graf 07

podíl akcí
p�ipadajících
na webiná�e

ostatní akce

podíl akcí p�ipadajících na webiná�eostatní akce
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EduSTEM

EFRR, z�izovatel, státní rozpo�et

ATCZ220

Projektový partner

1. 11. 2019 � 31. 10. 2022 

391 335.35 �

C4PE

EFRR, z�izovatel, státní rozpo�et

ATCZ23

Projektový partner

1. 4. 2018 � 30. 6. 2021

574 014.80 �

Název projektu

Zdroj financování

Registra�ní �íslo 

Role v projektu

Období realizace

Podíl na rozpo�tu/m�na

Název projektu

Zdroj financování

Registra�ní �íslo 

Role v projektu

Období realizace

Podíl na rozpo�tu/m�na

Projekty p�eshrani�ní spolupráce

Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics � EduSTEM

Cíle projektu:
 Posílení konkurenceschopnosti a zam�stnatelnosti p�eshrani�ního a p�íhrani�ního

 hospodá�ského území pomocí zatraktivn�ní p�írodov�dných a technických obor�
na v�ech stupních vzd�lávání

Prohlubování znalostí v oblastech STEM prost�ednictvím badatelských �inností
a s tím spojené zlep�ení tzv. soft skills d�tí, �ák� i pedagog�

 Sí�ování hospodá�ských a vzd�lávacích za�ízení pro posílení rozvojového
potenciálu zapojených region� a regionální identity cílových skupin

Podpora vedení/managementu �kol v zavád�ní inovativních zm�n

ZPRÁVA O �INNOSTI ZA ROK 2020
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Ve �kole po �kole

ESF, SR

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190

p�íjemce

1. 6. 2018 � 28. 2. 2021(po�ádáno o prodlou�ení)

9 882 049,50 K�

Implementace KAP JMK II

ESF, státní rozpo�et, vlastní zdroje-JMKC

Z.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

partner projektu

1. 9. 2020 � 31. 8. 2023

5 696 843,19 K�

Název projektu

Zdroj financování

Registra�ní �íslo 

Role v projektu

Období realizace

Podíl na rozpo�tu/m�na

Název projektu

Zdroj financování

Registra�ní �íslo 

Role v projektu

Období realizace

Podíl na rozpo�tu/m�na

Projekty OP VVV

Ve �kole po �kole

Cíle projektu:
Podpo�it rozvoj klí�ových kompetencí d�tí, �ák�, pedagogických pracovník� 

a pracovník� neformálního vzd�lávání 
 Propojit formální a neformální vzd�lávání 

Zvý�it atraktivitu a pru�nost výchovného a vzd�lávacího procesu
Otev�ít systém tradi�ního vyu�ování mo�nostem neformálního vzd�lávání
Vyu�ít formy zá�itku pro získání tradi�ních informací a jejich lep�í zapamatování
Vyu�ít prvk� komunitního vzd�lávání

Implementace Krajského Ak�ního plánu rozvoje vzd�lávání v Jihomoravském kraji II � iKAP JMK II

Cíle projektu:
Zaji�t�ní kariérového poradenství, prevence p�ed�asných odchod� ze vzd�lávání, podpora
 rozvoje gramotnosti, odborného a polytechnického vzd�lávání, podpora rovných

p�íle�itostí ve vzd�lávání a vzd�lávání pedagog�
Zlep�ení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících

sí�ování organizací

SS� realizuje 2 klí�ové aktivity: Vzd�lávání pracovník� �kol v oblasti inkluze s cílem aktivní 
podpory pedagogických pracovník� �kol p�i práci se �áky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami    
a Profesní rozvoj managementu �kol s cílem poskytnutí podpory �editel�m �kol, kte�í jsou ve funkci 
do 5 let a slu�ebn� star�ím �editel�m v oblasti �ízení.

ZPRÁVA O �INNOSTI ZA ROK 2020



15

    

Jako ka�doro�n� byl m�síc �íjen obdobím veletrh� vzd�lávání, které probíhají v okresech 
Hodonín a B�eclav. Veletrhy nabízejí st�edním �kolám mo�nost osobní prezentace své nabídky 
obor� vzd�lávání. XXIV. ro�ník Veletrhu vzd�lávaní probíhal v netradi�ním prost�edí on-line formou, 
která pro nás i prezentující �koly byla velkou výzvou a inspirací. Na�erpali jsme díky tomu nové         
a u�ite�né zku�enosti.

Jako ka�doro�n� s námi spolupracoval Ú�ad práce � pracovi�t� Hodonín, který nás podpo�il 
reklamou v rádiu Jih. Jednotlivé prezentace probíhaly se slavnostním zahájením v podob� videa     
z p�edchozího ro�níku veletrh� a také propaga�ního videa ÚP.

Od 15. 10. do 3. 12. 2020 se s námi v on-line prost�edí a reálném �ase takto prezentovalo 
celkem 22 st�edních �kol a gymnázií Jihomoravského kraje a dal�í �koly z jiných kraj�, se kterými 
máme navázanou dlouholetou spolupráci v rámci prezen�ních veletrh� vzd�lávání na na�em 
území. V reálném �ase se p�ipojilo 312 host�, p�edev�ím z �ad �ák�, a záznamy �kol zhlédlo 1183 
u�ivatel�, statistiky zhlédnutí neustále nar�stají a na prezentace je ze záznamu mo�né nahlí�et do 
konce roku 2021. 

Ze strany pedagog� prezentující �koly jsme se setkali s velmi kladným hodnocením, nebo� 
tuto formu propagace v krizové dob� uvítali. Obraceli se na nás také výchovní poradci a podpo�ili 
prezentace s ú�astí �ák�. Také rodi�e �ák� pozd�ji �ádali záznam, nebo� ne ka�dý m�l mo�nost se 
p�ihlásit v reálném �ase. V��íme proto, �e jsme byli nápomocni p�i výb�ru budoucího povolání �ák�               
9.  ro�ník� Jihomoravského kraje.

2.4    Veletrhy vzd�lávání

    

�kolní a okresní kola sout��í a olympiád vyhla�ovaných M�MT v okresech Hodonín, B�eclav, 
Znojmo op�t na základ� pov��ení JMK organizovaly a odborn� zaji��ovaly koordinátorky � 
pracovnice úseku vzd�lávání St�ediska slu�eb �kolám.

V roce 2020 se v regionu Hodonín konalo 7 okresních kol sout��í a 18 kategorií, sout��ilo 
289 �ák�, v regionu B�eclav 8 okresních kol sout��í a 25 kategorií, sout��ilo 310 �ák�, v regionu 
Znojmo se uskute�nilo 10 okresních kol sout��í a 21 kategorií, zú�astnilo se 314 �ák�. Dále 
prob�hla jednokolová sout�� Matematický klokan, do které bylo zapojeno 499 �ák�, sout�� má 
koresponden�ní charakter.
 

Sout��e a olympiády se potýkaly v roce 2020 s men�í ú�astí �ák� z d�vodu pandemie 
covid-19. V jednotlivých regionech na základ� vládních opat�ení nebyly úpln� v�echny sout��e 
realizovány. Hodonín takto celkem nerealizoval 9 okresních kol sout��í a 21 kategorií, B�eclav         
3 okresní kola sout��e a 8 kategorií a Znojmo 10 okresních kol sout��í a 29 kategorií.

2.5    Sout��e a olympiády
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Na�e organizace poskytovala v roce 2020 podporu �kolám a �kolským za�ízením v oblasti 
zpracování mezd a ú�etnictví. Podstatným obsahem �innosti byla krom� vlastního zpracování 
agendy i metodická pomoc, která probíhala formou konzultací. 

2.6    Zpracování ú�etní a mzdové agendy

    

St�edisko slu�eb �kolám v roce 2020 zaji��ovalo v rámci �innosti Úseku podpory �kol p�ímou 
podporu a pomoc �kolám a �kolským za�ízením v oblasti ochrany osobních údaj� (GDPR) jako�to 
pov��enec pro ochranu osobních údaj� (DPO). Vzhledem k pandemické situaci s covid-19 nebylo 
mo�né realizovat prezen�ní formy �kolení. Alternativou pro konání �kolení byla mo�nost 
uskute�n�ní online formou.

Individuální konzultace a ka�doro�ní pravidelné kontroly v rámci DPO v celém 
Jihomoravském kraji probíhaly dle aktuální pandemické situace a na�ízení vlády �áste�n� 
prezen�n�, za dodr�ování v�ech pandemických opat�ení, nebo on-line formou. Celkem prob�hlo 
22 prezen�ních kontrol v rámci DPO a 93 kontrol on-line. V rámci poskytování slu�eb DPO 
organizacím prob�hlo 922 konzultací. Se zavedením povinné distan�ní formy výuky do �kol bylo 
nutné aktualizovat ve�kerou pot�ebnou dokumentaci, a to u v�ech organizací.  

2.7    Podpora �kol a �kolských za�ízení v oblasti GDPR 

14

92

77

43

28

7,785

Po�et zam�stnanc�

Po�et zpracovaných �kol

Po�et zpracovaných �kol v oblasti mezd

Po�et zpracovaných �kol v oblasti ú�etnictví

Po�et zpracovávaných �kol � kompletní ú�etnictví

Obrat v mil. K�

1

22

93

922

1

Po�et zam�stnanc�

Po�et prezen�ních kontrol v rámci DPO

Po�et kontrol on-line v rámci DPO

Celkový po�et konzultací DPO 

Nové organizace v rámci DPO
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Podpora vedoucích zam�stnanc� byla v roce 2020 ur�ena zejména za�ínajícím �editel�m 
SO� a VO�. Realizována byla formou Akademie pro �editele - cyklem setkání workshopového 
charakteru, který nabízí vedle teoretického rámce i praktický výcvik pot�ebných dovedností, 
skupinové sdílení i prostor pro inspiraci.

V roce 2020 jsme v rámci �innosti pokra�ovali v metodické podpo�e �kol JMK v oblasti �ízení, 
kterou za�ti�ovala JUDr. Hana Poláková.  Její �innost byla zam��ena p�edev�ím na oblasti vnit�ní 
dokumentace �kol, posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovník�, spole�né 
vzd�lávání, konkurzní �ízení, organiza�ní zm�ny a pracovn�právní problematiku související                
s vyhlá�ením nouzového stavu. P�ehledn� o tom vypovídá tabulka metodická podpora �kol. 
Novinkou byla také nov� nabízená slu�ba v oblasti dota�ního managementu, v p�íprav� je 
metodická podpora pro finan�ní �ízení. 

2.8    Podpora vedoucích zam�stnanc� �kol a �kolských za�ízení

107

6

21

560

30

5

Zam��ení podpory

Podpo�ené �koly

Soukromé �koly

Z�izovatelé

Forma podpory

Elektronická komunikace

Osobní konzultace

Metodická setkání

Zam��ení podpory

Tabulka 09
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V roce 2020 zaji��oval Úsek podpory �kol jednotlivým �kolám a �kolským za�ízením dodávky 
u�ebnic a výukových materiál�. Sou�ástí �innosti byla spolupráce s pobo�kou ve Velkých 
Pavlovicích, která zaji��ovala distribuci u�ebních pot�eb, �kolních a kancelá�ských pom�cek pro 
podporu výuky na základních �kolách. Poskytovali jsme poradenskou �innost v oblasti prodeje 
u�ebnic, ve které jsme se nadále v�novali spolupráci s nakladateli, zejména ve vztahu k nabídce 
nových u�ebnic. V rámci pandemické situace s covid-19 jsme podporovali �koly ve vyu�ívání 
interaktivních u�ebnic p�i distan�ní výuce. Se St�ediskem slu�eb �kolám spolupracovalo p�i 
poskytování slu�by distribuce u�ebnic a �kolských pom�cek i p�i pandemické situaci v roce 2020 
celkem 51 �kol. 

Pro zkvalitn�ní poskytovaných slu�eb a podporu spolupracujících organizací byl na podzim 
roku 2020 zalo�en nový e-shop na prodej u�ebnic, který za�al být ihned po spu�t�ní organizacemi 
vyu�íván. Zalo�ení e-shopu s u�ebními pom�ckami a pot�ebami je plánováno na za�átek roku 
2021.

Úsek podpory �kol pokra�oval v lo�ském roce v zaji�t�ní slu�by lad�ní, se�ízení a �i�t�ní 
mechaniky klavír�, pian, spinet� a cembal. V roce 2020 této slu�by vyu�ilo 53 �kol a �kolských 
za�ízení. Vlivem pandemické situace projevily organizace na podzim o tuto slu�bu vy��í zájem         
ve srovnání s lo�ským rokem ve stejném období. 

2.9    Distribuce u�ebnic, u�ebních text� a pom�cek, lad�ní nástroj�

Po�et zam�stnanc�

1

1

Po�et podpo�ených �kol

51

53

U�ebnice

Lad�ní pian
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Úsek podpory �kol nabízel v roce 2020 výchovn� vzd�lávací výlety, pobyty, adapta�ní 
kurzy, outdoorové aktivity a zájezdy pro �áky mate�ských, základních a st�edních �kol. Bylo 
p�ipraveno 72 zajímavých tras, program� a pobyt�. Novinkou byly zá�itkové a adapta�ní kurzy 
dle individuálních po�adavk� klient�.

Trasy výlet� jsou zam��eny nejen na vlastiv�dné poznávání, na seznámení s historií, ale 
obsahují i zábavné programy pro �áky, sportovní hry, v�domostní sout��e apod. V p�ípad� zájmu 
organizace p�ipravíme výlet �na míru�, který obsahov� zajistí návaznost mezi tematickými 
oblastmi a pr��ezovými tématy daného ro�níku.

Exkurze byly zam��eny na výchovu mláde�e proti rasismu a xenofobii (náv�t�vy Osv�timi, 
Terezína) a na odbornou výuku ve �kolách (nap�. elektrárna Dukovany). Vzhledem k pandemické 
situaci a na�ízení vládních opat�ení s bojem proti pandemii covid-19 nebylo mo�né v leto�ním roce 
realizovat námi nabízené akce. Vlivem této velmi nep�íznivé situace do�lo ke sní�ení 
zam�stnaneckých úvazk� na outdoorových aktivitách. Ze dvou plných úvazk� do�lo ke sní�ení 
pouze na jeden úvazek. I p�es tuto nep�íznivou situaci se poda�ilo p�i rozvoln�ní proti 
pandemických vládních opat�ení zorganizovat 4 akce. Jednalo se o ly�a�ský výcvikový kurz, dva 
adapta�ní kurzy a jeden zá�itkový kurz. Celkový po�et ú�astník� akcí byl 175. 

2.10  �kolní výlety, ly�a�ské pobyty, �koly v p�írod�, adapta�ní a zá�itkové kurzy

2

4

175

Po�et zam�stnanc�

Po�et realizovaných akcí

Po�et ú�astník� na akcích
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Tradi�n� byla také poskytována podpora v oblasti informa�ních a komunika�ních 
technologií. Pro �koly a �kolská za�ízení v JMK jsme zaji�tovali dodávky software i hardware. 
Vzdálená podpora se v�t�inou týkala operativních po�adavk� smluvních partner� �e�itelných na 
dálku, problémy vy�adující p�ítomnost technika na míst� byly �e�eny servisním zásahem. Jeho 
náplní v�t�inou byla diagnostika problému s po�íta�em, p�ípadná vým�na vadných komponent,    
a návrhy na vylep�ení výpo�etní techniky. Dále pak instalace nových PC, �e�ení potí�í s datovou 
kabelá�í nebo slabým pokrytím bezdrátové sít�. �asto byly �e�eny i problémy s interaktivními 
tabulemi.

V roce 2020 byly realizovány dodávky licencí produkt� MS Select v celkovém objemu 780 
tis. K�. Pracovi�t� Znojmo v roce 2020 realizovalo podporu pro 15 smluvních subjekt� regionálního 
�kolství vykonávajících �innost na území okresu Znojmo. Dále byla poskytována podpora             
pro nesmluvní subjekty v Brn� a blízkém okolí. Jednalo se p�edev�ím o mate�ské �koly a neúplné 
základní �koly, které mají do 15 kus� po�íta��.

Dal�í sou�ástí �innosti byla také podpora p�ípravy a realizace vzd�lávacích aktivit               
pro pedagogické pracovníky a pracovníky �kol v oblasti vyu�ití informa�ních a komunika�ních 
technologií, zejména v souvislosti s realizací distan�ní výuky. V lo�ském roce jsme se zam��ili také 
na vzd�lávací aktivity pro koordinátory ICT na �kolách. 

Na podporu informovanosti zam�stnanc� �kol a �kolských za�ízení  jsme technicky 
zaji��ovali portál jmskoly.cz a distribu�ní emailový systém JMK. Pro studenty a �áky jsme 
zprost�edkovávali p�ístup ke knihovn� elektronických u�ebnic.

2.11  Podpora �kol a �kolských za�ízení v oblasti ICT
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Sou�ástí poradenské �innosti organizace je i vedení databáze volných míst a uchaze��          
o u�itelská místa na �kolách. Zájemci se mohli s nabídkou seznámit prost�ednictvím internetu.

2.12 Evidence volných míst

Po�et zájemc� o umíst�ní a nabízených volných míst v roce 2020

223

192

21

10

480

156

228

96

Po�et zájemc� o umíst�ní

Produktivní v�k

Studenti

D�chodci

Po�et nabízených volných míst

M�

Z�

S�

M�
156

S�
96

Z�
228

Po�et nabízených volných míst

STUDENTI
21

PRODUKTIVNÍ V�K
192

Po�et zájemc� o umíst�ní

D�CHODCI
10



    

Organizace v rámci své �innosti spolupracuje s institucemi na regionální, národní                        
i mezinárodní úrovni. S �adou z nich do�lo k prohloubení této spolupráce. Rovn�� do�lo v roce 2020  
k navázání  nové spolupráce s celou �adou významných institucí. Uzav�eno bylo i Memorandum      
o spolupráci, na základ� kterého do�lo k realizaci spole�ných aktivit sm��ující ke vzájemné 
spolupráci p�i podpo�e vzd�lávání pedagogických pracovník� a motivaci této skupiny v jejich dal�í 
�innosti.

Krom� �kol a �kolských za�ízení spolupracovala organizacev roce 2020 zejména s t�mito 
institucemi:

o Krajský ú�ad Jihomoravského kraje
o M�MT �R
o Krajská vzd�lávací za�ízení v �R
o �eská �kolní inspekce 
o Stálá konference asociací ve vzd�lávání, z. s.
o Národní pedagogický institut �R
o Unie �kolských asociací �R
o Magistrát m�sta Brna
o Ú�ad práce, Krajská pobo�ka v Brn�, pracovi�t� Hodonín
o Jihomoravské inova�ní centrum
o Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
o Masarykova univerzita
o Mendelova univerzita v Brn�
o Vysoké u�ení technické v Brn�
o Univerzita Karlova
o Elixír do �kol, z. ú.
o Eduin, o. p. s.
o Dofe
o Lu�ánky � St�edisko volného �asu Brno, p.  o. 
o Lipka � �kolské za�ízení pro environmentální vzd�lávání Brno, p.  o. 
o Labyrinth laboratorní �kola Brno
o Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.  o.

a dal�í

Organizace je také �lenem Asociace krajských vzd�lávacích za�ízení, z. s., Expertní komory 
kariérového poradenství, Regionální rady podnikavosti, Diskuzní platformy k rovným p�íle�itostem  
ve vzd�lávání, Tematické skupiny Podpora inkluze a Rovné p�íle�itosti, Tematické skupiny pro ICT, 
kariérové poradenství a jazykové kompetence.

2.13 Spolupráce s jinými institucemi
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St�edisko slu�eb �kolám k 31. 12. 2020 zam�stnávalo 65 zam�stnanc�, z toho 52 �en           
a 13 mu��. Jeden zam�stnanec byl se ZTP/P a t�i zam�stnanci se ZTP. P�epo�tený po�et 
zam�stnanc� k 31. 12. 2020 byl 62,808 FTE. Jedna zam�stnankyn� byla v roce 2020                 
na rodi�ovské dovolené.

V roce 2020 do�lo k optimalizaci zam�stnanecké struktury v souvislosti s pokra�ující 
genera�ní obm�nou a s aktuálním zapojením organizace do projekt� ESF. Zm�ny v po�tu 
zam�stnanc� se také výrazn� projevily v rámci zaji�t�ní ú�etní agendy, a to jak finan�ní, tak 
p�edev�ím mzdové. V roce 2020 byl pracovní pom�r ukon�en 17 zam�stnanc�m, z toho                   
2 z d�vodu odchodu  do starobního d�chodu, 1 z d�vodu ukon�ení ve zku�ební dob�                         
a 14 dohodou, z organiza�ních d�vod� nebo na vlastní �ádost. Nov� bylo p�ijato 10 zam�stnanc�.

    
Vzhledem k p�evládajícímu zam��ení �innosti organizace (zabezpe�ování projektových           

i neprojektových aktivit DVPP s po�adavky na velkou profesní rozmanitost) tvo�ili i v roce 2020 
významný podíl zam�stnanecké struktury externí zam�stnanci na dohody o pracích konaných 
mimo pracovní pom�r.

3.1    Po�et zam�stnanc�

3.       Pln�ní úkol� v personální oblasti 

Celkový po�et

75

72

73

70

70

69

70

68

68

68

70

65

M�síc

Leden

Únor

B�ezen

Duben

Kv�ten

�erven

�ervenec

Srpen

Zá�í

�íjen

Listopad

Prosinec

Vývoj po�tu zam�stnanc� v roce 2020
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V�ichni pracovníci jsou odm��ováni mzdou na základ� §109 odst. 2 zákona �. 262/2006 Sb, 
zákoníku práce a v souladu s Vnit�ním mzdovým p�edpisem zam�stnavatele �. SM 9/2019             
za podmínek stanovených na�ízením vlády �. 567/2006 Sb. Pr�m�rná mzda byla v roce 2020      
ve vý�i  36 139,00 K�/m�síc, co� znamená desetiprocentní meziro�ní r�st.
 

R�st pr�m�rné mzdy byl dosa�en zvý�ením vnit�ních mzdových tarif�  i zvý�ením objemu 
vyplacených nenárokových slo�ek, a to p�edev�ím ve snaze o sblí�ení mzdové politiky organizace 
s kategorií plat� ve �kolství.

3.2    Zp�sob odm��ování

    

Bezpe�nost práce na jednotlivých pracovi�tích se �ídí Vnit�ní sm�rnicí pro zaji�t�ní BOZP        
a platnými p�edpisy pro zaji��ování BOZP a PO. Zam�stnanci jsou pravideln� pro�kolováni.           
Na pracovi�tích jsou ka�doro�n� provád�ny prov�rky BOZP, v�etn� plánu ozdravných opat�ení. 

Na ka�dém pracovi�ti je vybavená lékárni�ka, která je pravideln� dopl�ována. Jakákoliv 
zran�ní jsou evidována v Knize úraz�. P�i vzniku pracovního úrazu jsou pracovníci povinni 
poskytnout neodkladnou první pomoc, ihned p�ivolat léka�skou pomoc a o této skute�nosti 
informovat nad�ízeného. Pracovník�m jsou poskytovány OOPP, které jsou p�id�lovány dle 
vlastních seznam�. Je uzav�ena smlouva se závodním léka�em. V roce 2020 nebyl v souvislosti       
s �inností pracovník� evidován �ádný pracovní úraz.

Provoz na v�ech pracovi�tích se v roce 2020 �ídil také aktualizovanými p�edpisy týkajícími    
se zamezení �í�ení nemoci COVID-19. Na v�ech pracovi�tích byly z�ízeny dezinfek�ní stanice. 

3.3    Bezpe�nost práce

24
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Výnosy za rok 2020 jsou uvedeny také v p�íloze �Výkaz zisku a ztráty � a v p�íloze �. 15.

4.1    Výnosy

4.       Pln�ní úkol� v oblasti hospoda�ení

    

Hospoda�ení organizace je nastaveno tak, �e hospodá�ský výsledek v dopl�kové �innosti 
kryje p�ípadnou ztrátu �innosti hlavní. Spolu s pou�itím p�ísp�vku z�izovatele je tím umo�n�no 
udr�ovat cenovou hladinu poskytovaného DVPP a jednotlivých slu�eb na relativn� nízké úrovni      
a zvy�ovat tak jeho dostupnost.

Ve srovnání s p�edchozím rokem do�lo k poklesu výnos� v oblasti vzd�lávání vlivem zru�ení 
vzd�lávacích akcí z d�vodu pandemické situace.  Výnosy z ekonomických slu�eb byly srovnatelné 
s p�edchozím rokem.

Hlavní �innost

20 118 355,04

3 051 523,50

0,00

946 065,32

803 326,47

27 978 926,53

52 898 196,86

Hospodá�ská �innost

402 245,41

1 256 809,64

79 942,85

33 509,15

0,00

0,00

1 772 507,05

Výnosy

Za slu�by

Za prodej zbo�í

Za pronájem

Ostatní výnosy z �innosti

�erpání z fond�

Z transfer�

Celkem
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Náklady za rok 2020 jsou uvedeny také v p�íloze �Výkaz zisku a ztráty� a v p�íloze �. 16.

4.2    Náklady

Hlavní �innost

1 159 185,31

867 593,07

141 426,61

2 644 404,18

1 070 184,09

22 872,33

5 660 119,80

29 303 940,00

8 825 621,00

104 121,00

1 186 977,55

21 900,00

1 647,00

559 818,00

1 049 483,63

26 685,15

104 618,18

147 580,73

19,23

52 898 196,86

Hospodá�ská �innost

1 098,84

2 672,15

47,66

925 541,57

160,61

49,67

516,95

506 013,00

171 031,00

0,00

10 120,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 617 251,71

Náklady

Spot�eba materiálu

Spot�eba energií

Spot�eba neskladových dodávek

Prodané zbo�í

Opravy a udr�ování

Cestovné

Ostatní slu�by

Mzdové náklady

Zákonné sociální poji�t�ní

Ostatní sociální poji�t�ní

Zákonné sociální náklady

Ostatní dan� a poplatky

Jiné pokuty a penále

Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Ostatní náklady z �innosti

Úroky

Kurzové ztráty

Da� z p�íjmu

Celkem

Z tabulky vyplývá, �e dominantní podíl na celkových nákladech pat�í osobním náklad�m, co� 
je pro sektor poskytování slu�eb charakteristické.
 

Oproti roku 2019 do�lo k navý�ení náklad� na opravy a udr�ování. Byly zrealizovány opravy  
kancelá�ských prostor budovy na adrese Hybe�ova 15, Brno. 

Náklady na ostatní slu�by se meziro�n� sní�ily o 2 804 tis. K�. Je to zp�sobeno úsporou související 
s omezením mo�nosti po�ádat vzd�lávací akce.

Odpisy dlouhodobého majetku byly za sledované období ni��í zejména v d�sledku p�esunu 
po�ízení n�kterých investic do následujícího roku.
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4.3    Finan�ní hospoda�ení

Výsledek hospoda�ení

Hospoda�ení organizace v roce 2020 skon�ilo s kladným hospodá�ským výsledkem               
z hospodá�ské �innosti ve vý�i 155 255,34 K�, který bude p�eveden do rezervního fondu. Ztráta     
z hlavní �innosti organizace ve vý�i 803 326,47 K� byla kryta �erpáním rezervního fondu.

Návrh na rozd�lení hospodá�ského výsledku do fond� organizace je uveden v p�íloze �. 10.

Stav bankovních ú�t�, hotovosti a pen��ních fond� k 31. 12. 2020 (v K�):

20 413 318,05

221 337,64

85 025,00

6 934 826,12

632 057,89

5 691 534,64

263 367,02

B��né ú�ty

Ú�et FKSP

Hotovost v pokladnách

Fond investi�ní

Fond odm�n

Fond rezervní

Fond FKSP

4.4    Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2020 jsou uvedeny v p�íloze �. 17.

Organizace eviduje na ú�tu 377 nedobytnou pohledávku ve vý�i 592 900 K� a k ní úroky        
z prodlení ve vý�i 187 513,97 K� a náklady soudního �ízení ve vý�i 57 173,00 K�.  Dohadné ú�ty 
obsahují projekty, které budou ukon�eny v následujících ú�etních obdobích. Ve výnosech p�í�tích 
období je obsa�eno kurzovné na vzd�lávací akce, které v�cn� a �asov� souvisí s následujícím 
ú�etním obdobím.

V závazcích evidujeme dlouhodobé úv�ry v nesplacené vý�i 4 257 720,81 K�. Úv�ry byly 
�erpány z d�vodu nutnosti refundace p�edfinancování projektových aktivit projekt� programu 
p�eshrani�ní spolupráce.  Dotace na tyto projekty jsou poskytovány formou ex post.
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Organizaci byly v roce 2020 poskytnuty následující finan�ní prost�edky:

4.5    Dotace a p�ísp�vky
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Nejvýznamn�j�í oblastí z pohledu vynalo�ených finan�ních prost�edk� byly v roce 2020 
investice spojené se správou a provozem budov.

Organizaci byly poskytnuty finan�ní prost�edky ve vý�i 200 000 K� na zhotovení projektové 
dokumentace a 2 800 000 K� na rekonstrukci kotelny, která z d�vodu havarijního stavu prob�hla 
na p�elomu roku 2020 a 2021 (usnesení ZJMK �. 20370/19/227) a bude proú�tována v roce 
2021.

Z ostatních významn�j�ích stavebních investic a oprav je t�eba zmínit p�edev�ím:

p�ípravné, zadávací a projek�ní práce pro úpravu prostor bývalého slu�ebního bytu
na prostory ur�ené k archivaci dokument� s ohledem na speciální po�adavky
dané normami 

instalaci dopravní elektrické závory p�i vjezdu na parkovi�t� organizace, která zamezila
neoprávn�nému vjezdu a parkování cizích vozidel. 

opravy kancelá�ských prostor budovy na adrese Hybe�ova 15, Brno. 

Z investic uskute�n�ných v roce 2020 sm��ovala také �ást finan�ní prost�edk� do nákup� 
licencí a databází.

4.6    Investice a rozsáhlé opravy majetku
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V roce 2020 probíhala ka�doro�ní údr�ba a technická kontrola vozového parku.

5.       Autoprovoz

    

Organizace vyu�ívá pro zaji�t�ní svých �inností 7 vozidel s pr�m�rným stá�ím více ne� deset 
let a 4 vozidla se stá�ím do p�ti let.

RZ

1B2 58 62

BOM 16 44

1BL 86 06

2BA 53 61

2B5 67 84

1BL 95 74

1BC 48 65

1BA 16 49

1B9 32 36

7B2 00 87

2BA 52 66

Stav km k 31. 12. 2020

237 859

178 321

94 646

12 887

127 364

46 239 

47 078 

54 126

242 515

143 335

20 478

Slu�ební auto

VW Transporter

Peugeot EXPERT

Peugeot BOXER

�koda Rapid

�koda FABIA

�koda Octavia

�koda Octavia BL

�koda Rapid HO

Peugeot BOXER VP

Citroën Picasso VP

�koda Rapid ZN
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6.       Pln�ní úkol� v oblasti nakládání s majetkem

    

Organizace hospoda�í s nemovitým a movitým majetkem, který jí byl p�edán do správy            
k vlastnímu hospodá�skému vyu�ití.

Sou�ástí majetku p�edaného do správy je budova (ulice Hybe�ova, �. p. 253), ve které 
v�t�ina �inností nabízených na�í organizací probíhá. Pro �innost organizace je vyu�íváno              
10 u�eben, 1 aula, 8 kancelá�í, 8 technických místností, 1 t�locvi�na (z technických d�vod� v roce 
2020 mimo provoz), nezast�e�ený dv�r s n�kolika místy pro stání osobních automobil�, sklepní       
a p�dní prostory slou�ící pro skladování. Budova ve Velkých Pavlovicích slou�í zejména k zaji�t�ní 
slu�eb �kolám a jako prodejna �kolního a papírenského zbo�í. Dal�í pracovi�t� vyu�ívají ke své 
�innosti pronajatých prostor.
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Stav
k 31.12.2020

ÚbytkyP�ír�stky
Stav

k 31.12.2019

256 980,00

1 618 278,38

86 636,00

2 641 536,00

23 354 465,42

6 717 468,25

13 260 527,22

275 290,89

 3 136 412,92

0,00

 0,00

 0,00

 0,00

0,00

172 848,00

461 656,91

2 030,50

57 833,79

0,00

4 114,00

86 636,00

0,00

90 832,01

0,00

1 058 370,63

60 207,42

182 614,77

256 980,00

1 614 164,38

0,00

2 641 536,00

23 263 633,41

6 890 316,25

12 663 813,50

217 113,97

3 011 631,94

013 Software

018 Drobný dlouhodobý

 nehmotný majetek

019 TZ dlouhodobého

 nehmotného majetku

031 Pozemky

021 Stavby

022 Samostatné movité

v�ci

028 Drobný dlouhodobý

hmotný majetek

901 OE DDNM sv��ený

902 OE DDHM sv��ený

V roce 2020 hospoda�ila organizace s majetkem v hodnot�
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7.       Pen��ní fondy

    

V roce 2020 byly pen��ní fondy pln�ny v plánované vý�i. V�echny pen��ní fondy organizace 
jsou kryty finan�ními prost�edky na bankovních ú�tech. Z d�vodu plánovaných významných 
stavebních investi�ních akcí do�lo na základ� schválení Radou JMK k p�evodu prost�edk� z fondu 
rezervního do fondu investic.

32

Tvorba �erpání

X

X

398 265,00

13 273,74

28 000,00

X

2 630 000,00

803 326,47

X

2 011 078,14

X

X

X

377 018,01

 277 000,00

411 � FOND ODM�N

P�íd�l ze zlep�eného HV

412 � FOND FKSP

P�íd�l do fondu z mezd

P�ísp�vek na závodní stravování

P�ísp�vek na kulturu a sport

Pen��ité dary � �ivotní jubilea

414 � FOND REZERVNÍ

P�íd�l ze zlep�eného HV

P�evod do fondu investic

Ostatní �erpání rezervního fondu

P�evod nespot�ebovaných dotací EU

Nespot�ebované dotace EU

416 � FOND INVESTIC

P�íd�l z odpis�

Investi�ní dotace od z�izovatele

P�evod z rezervního fondu

�erpání investi�ního fondu � DM

Odvod do rozpo�tu JmK

0,00

523 044,74

X

X

X

88 660,41

X

X

3 783 184,00

X

378 610,56

2 800 000,00

2 630 000,00

X

X
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8.       Inventarizace majetku

    

Na základ� P�íkazu �editelky k provedení inventarizace v roce 2020, p�íkaz ze dne 
1.11.2020, byla provedena inventarizace majetku a závazk�, p�i které nebyly zji�t�ny �ádné 
inventariza�ní rozdíly. 

9.      Kontrolní �innost

    

Pr�b��n� byly provád�ny ve�ejnosprávní kontroly pr�b�hu a udr�itelnosti projekt� 
financovaných z EU od poskytovatel� dotací. Ka�dý m�síc byly provád�ny dokladové inventury 
sklad� a porovnání s ú�etním stavem. �tvrtletn� byly �editelce p�edkládány sestavy náklad�         
a výnos� organizace.

V rámci vlastní vnit�ní �ídící kontroly v organizaci nebylo zji�t�no záva�né poru�ení platných 
právních p�edpis� a vnitroorganiza�ních sm�rnic. 

Organizace zajistila pravidelnou revizi budov a za�ízení � tj. hromosvody, komíny, hydranty     
a hasicí p�ístroje, alarm EZS, kotelna � pravidelné revize dle �SN ve sv��ených budovách � Brno, 
Hybe�ova a Velké Pavlovice, Hlavní ulice.

�ádná inventarizace majetku a závazk� k 31. 12. 2020 prob�hla dle interní sm�rnice             
k provád�ní inventarizace. Porovnáním skute�ného a ú�etního stavu nebyly zji�t�ny 
inventariza�ní rozdíly.
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Plán kontrol na rok 2020

Kontrolní orgán

�editel

�editel

ved. org. odd.

�editel

�editel

inventurní komise

Termín

�tvrtletn�

�tvrtletn�

�tvrtletn�

�tvrtletn�

pololetn�

prosinec 2020

zam��ení kontroly

�erpání rozpo�tu

pokladní doklady

pokladní hotovost, ceniny

ú�etní doklady

pohledávky a závazky

fyzická inventura sklad�
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10.    Dopl�ková �innost

    

Dopl�ková �innost organizace je realizována dle Z�izovací listiny. V dopl�kové �innosti jsou 
zahrnuty aktivity, které byly vykonávány pro jiné subjekty ne� pro  �koly a �kolská za�ízení 
zapsané v Rejst�íku �kol. Jde zejména o prodej zbo�í a slu�eb, vzd�lávání a pronájmy.  

11.    Výro�ní zpráva o poskytování informací dle zákona �. 106/1999 Sb.,
           o svobodném p�ístupu k informacím

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu                  
k informacím, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zve�ej�uje organizace výro�ní zprávu za kalendá�ní rok 
2020 o své �innosti v oblasti poskytování informací.

Statistika o poskytování informací ve smyslu zákona:

§ 18 odst. 1 písm. a) � po�et podaných �ádostí o informace: 0
§ 18 odst. 1 písm. a) � po�et vydaných rozhodnutí o odmítnutí �ádosti: 0
§ 18 odst. 1 písm. b) � po�et podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
§ 18 odst. 1 písm. c) � opis podstatných �ástí ka�dého rozsudku soudu: 0
§ 18 odst. 1 písm. d) � vý�et poskytnutých výhradních licencí 0
§ 18 odst. 1 písm. e) � po�et stí�ností podaných podle § 16a, d�vody jejich podání 

a stru�ný popis zp�sobu jejich vy�ízení 0
§ 18 odst. 1 písm. f) dal�í informace vztahující se k uplat�ování tohoto zákona:
Obdobn� jako v p�edchozích letech byla organizace nej�ast�ji �ádána o poskytnutí opisu 
osv�d�ení o absolvování vzd�lávacích aktivit v rámci dal�ího vzd�lávání pedagogických
pracovník�. V�em oprávn�ným �ádostem bylo vyhov�no, informace byly poskytnuty 
v zákonné lh�t� a v po�adovaném rozsahu. Zve�ej�ování informací o �innosti organizace
bylo provád�no zejména prost�ednictvím webové stránky, p�íp. mailem.

Krom� vý�e uvedeného organizace bezprost�edn� zodpovídá mno�ství telefonních                
a e-mailových dotaz� p�edev�ím ze strany �kolské ve�ejnosti, na které se informa�ní povinnost 
podle citovaného zákona �. 106/1999 Sb. nevztahuje.

Nebyly ú�továny �ádné finan�ní úhrady podle § 17 zákona �. 106/1999 Sb.
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12.    Závodní stravování

    

V organizaci bylo v roce 2020 zabezpe�ováno závodní stravování náhradním zp�sobem      
ve smyslu § 4 a 5 vyhlá�ky  �. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhrad�           
v p�ísp�vkových organizacích z�ízených územními samosprávnými celky.

Zam�stnanc�m byly v roce 2020 poskytovány stravenky v celkové hodnot� 100,- K�,           
z toho:

p�ísp�vek zam�stnavatele z FKSP 80,- K� na stravenku
náklady hrazené strávníkem 20,- K� na stravenku

13.    Záv�r

    

�innost St�ediska slu�eb �kolám je koordinována a usm�r�ována Odborem �kolství 
Krajského ú�adu Jihomoravského  kraje v souladu se Z�izovací listinou v jednotlivých oblastech 
hlavní a dopl�kové �innosti a v souladu se schváleným Dlouhodobým zám�rem vzd�lávání              
a rozvoje vzd�lávání Jihomoravského kraje. Organizace napl�uje aktuální po�adavky kraje             
a cílových skupin v oblasti vzd�lávání pedagogických pracovník�,  rozvíjí komplexní systém dal�ího 
vzd�lávání dosp�lých a poskytuje slu�by a podporu �kolám v celé �kále oblastí. Pro pln�ní hlavního 
ú�elu a p�edm�tu �innosti slou�í sí� jednotlivých pobo�ek a pracovi��. I p�es nutný p�echod            
na distan�ní formu vzd�lávání se potvrdila výhodnost vyu�ití p�irozené spádovosti t�chto 
pracovi��  pro v�echny cílové skupiny. 

V pr�b�hu sledovaného období se i p�es mimo�ádná opat�ení související s pandemií 
onemocn�ní covid-19 poda�ilo pokra�ovat v pln�ní zadaných úkol�. Udr�itelnost výkon� 
organizace, která, by� se jedná o �kolskou vzd�lávací organizaci z�izovanou ve�ejnou správou         
a zapsanou ve �kolském rejst�íku a slou�ící primárn� regionálnímu �kolství, a která není nijak 
financována ze státního rozpo�tu, je zejména výsledkem zvý�eného úsilí zam�stnanc�  St�ediska 
slu�eb �kolám. 

K efektivit� �innosti organizace p�isp�lo také udr�ení minimálního mo�ného pot�ebného 
po�tu kmenových pracovník� a zárove� maximální pln�ní koncep�ních cíl� organizace v oblasti 
zvy�ování kvality slu�eb, roz�i�ování oblastí dal�ího vzd�lávání, rozvoje nových kontakt�                  
a navazování spolupráce s dal�ími institucemi a odborníky. Velmi d�le�itým p�edpokladem 
úsp��ného pln�ní úkol� byla také finan�ní podpora a úzká spolupráce se z�izovatelem, která 
významn� p�isp�la k úsp��nému pln�ní zadaných krátkodobých, st�edn�dobých i dlouhodobých 
úkol�.

A�koliv pandemie covid-19 prom�nila plány a �innost celé organizace a i dal�í období bude 
nesmírn� obtí�né,  budeme i nadále usilovat o pln�ní stanovených cíl�  a efektivní fungování na�í 
organizace.
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