ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2016
Základní škola a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod,
hospodaření s finančními prostředky:
–
poskytnutými od zřizovatele ve výši 266.000,00 Kč (provozní dotace)
–
poskytnutými ze státního rozpočtu ve výši 2.377.251,00 Kč (finanční prostředky na platy,
OON, pojistné, FKSP, ONIV)
–
poskytnutými občany z obce na stravné ve výši 95.765,00 Kč
–
poskytnutými rodiči a zaměstnani školy na stravné ve výši 203.431,00 Kč
–
příspěvek na MŠ ve výši 35.500,00 Kč
–
fondů (fond odměn, FKSP, rezervní fond)
Hospodaření školy se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2016 škola dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 4.539,32 Kč.
K celkovému zajištění provozu školy z největší části přispívají dotace od zřizovatele.
Rozpočet na přímé NIV byl použit na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků,
na sociální odvody,na pořízení učebních pomůcek, výuky plavání a FKSP.
Provozní dotace byla převážně použita na nákup režijního materiálu (např. čistící a hygienické
prostředky, kancelářské potřeby, potřeby ŠJ), potřeby pro MŠ a ZŠ, služby (např. za účetnictví,
pojištění, internet, telefon, odpady, kontroly apod.). V roce 2016 byla zakoupena lehátka ve výši
32.250,00 Kč, tiskárna ve výši 3.809,00 Kč. Dále byly zakoupeny např. maňásci do MŠ (2.712,00
Kč), nábytek např.policová stěna, policová skříňka, komoda, skříňka, sedací vak (10.642,00 Kč),
sada nádobí do školy (999,00 Kč), přemísťovací plošina a matrace (2.810,00 Kč).
Dalším zdrojem finančního krytí školy jsou fondy. Fond odměn, jenž je tvořen ze zisku, slouží
pro vypácení odměn zaměstnanců a vyrovnání překročených prostředků na platy. Rezervní fond,
který je také tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření a složí převážně k úhradě ztrát za
předchozí období, pokrytí případných sankcí a úhradu časového překlenutí mezi výnosy a náklady.
Oba tyto fondy nebyly v roce 2016 čerpány. FKSP je fond poskytující příspěvky zaměstnancům. V
roce 2016 byl fond tvořen 1,5 % ze mzdových prostředků a byl použit především na příspěvek na
stravování. Fond FKSP byl v roce 2016 tvořen v cekové výši 25.069,00 Kč a v daném roce bylo
použito 11.392,00 Kč na příspěvek na stravné.
Podrobnější informace o hospodaření školy lze čerpat ze čtvrletních uzávěrek. Hospodaření
školy se odvíjí od výše stanoveného rozpočtu a vykazování nákladů a výnosů.
V Jetřichově dne 12. 6. 2017
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