Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
k 31. 12. 2014
Činnost
Hlavní
Doplňková

Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

k 30. 6. 2015
Činnost
Hlavní
Doplňková

1. Náklady celkem

19 766,49

154,97

9 312,55

73,44

2. Výnosy celkem

19 775,27

184,53

9 533,60

78,00

příspěvky a dotace na provoz (účet 672)

19 215,18

9 299,88

z toho
ostatní výnosy

560,09

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

8,78

233,72
29,56

221,05

4,56

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace celkem v tis. Kč
1.

z
toho

k 31. 12. 2014

Neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu (NIV)

16 322,25

přímé náklady na vzdělání celkem (UZ 33 353)

16 196,26

z toho

mzdové výdaje

11 702,91

ostatní celkem (UZ 33 047, 33 051, 33 052)
2.

z
toho

3.

125,99

Neinvestiční příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC

2 892,92

neinvestiční příspěvek na provoz

2 096,66

neinvestiční příspěvek na mzdy

577,00

příspěvek na lyžařský výcvik

29,90

účelové granty

16,00

účelové dotace – projekt KÚ

0,00

Dotace EU peníze školám

173,36

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, atd.)

560,09

Komentář k ekonomické části:
Hlavní činnost organizace
Škola hospodařila s finančními prostředky, které obdržela formou dotací, sponzorských darů a
grantů. Všechny závazné ukazatele pro rok 2014 byly dodrženy.

Dotace na rozvojový program Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání ( UZ 33 047 ) –poskytnuta i vyčerpána ve výši 12 400,-- Kč, dotace na
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rozvojový program MŠMT - Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství
v roce 2014 ( UZ 33 051 ) – poskytnuta i vyčerpána ve výši 31 773,-- Kč a dotace na
rozvojový program MŠMT – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( UZ 33 052 )poskytnuta i vyčerpána ve výši 81 815,-- Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti školy byl 8 785,-- Kč, z hospodářské činnosti byl
29 556,17 Kč.

Doplňková činnost organizace
Škola prováděla svou doplňkovou činnost v souladu s jejím povolením ve zřizovací listině.
Tato doplňková činnost navazuje na hlavní účel a předmět činnosti školy. Doplňková činnost
nenarušuje plnění hlavní činnosti organizace a je vedena odděleně. Zisk z doplňkové činnosti
je využíván pro rozvoj hlavní činnosti organizace v souladu s rozhodnutím a schválením
zřizovatele školy.
Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy v roce 2014 byl tvořen především
výnosy z pronájmu sportoviště, reklamní plochy, učeben a půjčovného sportovních potřeb.
Byl vyčíslen ve výši 38 341,17 Kč. RM schválila převod částky 23 563,17 Kč do rezervního
fondu a částky 14 778 Kč do fondu odměn.
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