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Základní škola a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod, hospodařila s finančními prostředky: 

 

 poskytnutými od zřizovatele ve výši 276.000,00 Kč (provozní dotace) 

 poskytnutými ze státního rozpočtu ve výši 2.848.558,00 Kč (finanční prostředky na platy, OON, 

pojistné, FKSP, ONIV. Z prostředků ONIV byla zakoupena např. multilicence programu Poznáváme 

přírodu za 9450,00 Kč, notebook za 14947,00 Kč, sedací vak, terapeutický pás aj) 

 z OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ v 

celkové výši 257123,00 Kč pro MŠ a 226344,00 Kč pro ZŠ. V roce 2017 bylo celkem vyčerpáno 

172857,20 Kč (platy chůvy a školního asistenta, multilicence programů Mluvení je hra a Vlastivěda 

za 7360,00 Kč, mikroskop za 3629,00 Kč , didaktické pomůcky Hra se slovy a Tři prasátka za 

4171,00 Kč, mapa ČR za 2995,00 Kč, hračky MŠ dům pro panenky a obytný vůz za 1667,00 Kč, 

dětské hřiště a hračky Bruder za 1333,00 Kč a další). 

 z programu Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ ve výši 40000,00 Kč Částku jsme použili na nákup a 

instalaci technického vybavení. 

 poskytnutými občany z obce na stravné ve výši 98.484,00 Kč 

 poskytnutými rodiči a zaměstnanci školy na stravné ve výši 233.938,00 Kč 

 z příspěvků na MŠ ve výši 38.800,00 Kč 

 z příspěvků na MŠ z minulých let ve výši 46.879,82 Kč 

 z fondů (fond odměn, FKSP, rezervní fond) 

 

Hospodaření školy se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů. 

V roce 2017 škola dosáhla hospodářského výsledku ve výši 1371,66 Kč. 

 

Rozpočet na přímé NIV byl použit na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, na sociální 

odvody, na pořízení učebních pomůcek, výuku plavání a FKSP. 

 

K celkovému zajištění provozu školy z největší části přispívají dotace od zřizovatele. 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 2017 byly zakoupeny 2 notebooky za 26324,00 Kč, skříň na úklidové prostředky za 3.299,00 

Kč. Dále byly zakoupeny např. botník, komoda, bezdotykový koš do ŠJ, hrnce, pokličky, koberce a další. 

 

Dalším zdrojem finančního krytí školy jsou fondy.  

 Fond odměn, jenž je tvořen ze zisku, slouží pro vyplácení odměn zaměstnanců a vyrovnání 

překročených prostředků na platy.  

 Rezervní fond, který je také tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření a slouží převážně k úhradě 

ztrát za předchozí období, pokrytí případných sankcí a úhradu časového překlenutí mezi výnosy a 

náklady.  

            Oba tyto fondy nebyly v roce 2017 čerpány.  

 Fond FKSP je fond poskytující příspěvky zaměstnancům. V roce 2017 byl fond tvořen 2 % ze 

mzdových prostředků a byl použit především na příspěvek na stravování. Fond FKSP byl v roce 

2017 tvořen v celkové výši 39.909,00 Kč a v daném roce bylo použito 12.432,00 Kč na příspěvek na 

stravné a 2.400,00 Kč na kulturu. 

 

 

 

 

 

 

 

Převodem kladného hospodářského výsledku z roku 2016 se zvýšil stav na rezervním fondu a fondu odměn, 

fond FKSP byl navýšen přídělem ze mzdových prostředků, který převyšoval výdej. 

Podrobnější informace o hospodaření školy lze čerpat ze čtvrtletních uzávěrek.  

 

V Jetřichově dne 18.10.2018                                                     Vypracovala: Hana Kotyzová – účetní 

Zůstatky na fondech k 1.1.2017 K 31.12.2017 

Fond FKSP 32274,40 Kč 57351,40 Kč 

Rezervní fond 34456,80 Kč 37498,14 Kč 

Fond odměn 23245,58 Kč 24743,56 Kč 


