Základní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod
Jetřichov 126, PSČ 54983 Meziměstí u Br. III
IČ 75016478

Zpráva o hospodaření školy
za rok 2020
Příloha k výroční zprávě školy 2020/2021

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




poskytnutými od zřizovatele ve výši 294.000,00 Kč (provozní dotace)
poskytnutými ze státního rozpočtu ve výši 4.307.888,00 Kč (finanční prostředky na platy, OON,
pojistné, FKSP, ONIV. Z prostředků ONIV bylo hrazeno: např. výuka plavání 3.990,00 Kč, škola Hejného
4.500,00 Kč, notebook 4 ks 44.0000,00 Kč, divadlo 1.999,00 Kč, licence výukové programy 9.993,00 Kč,
PC DELL 6.000,00 Kč, výukový program 2.662,00 Kč)

z OPVVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ v celkové
výši 400.358,00 Kč. V roce 2020 bylo celkem vyčerpáno 160.182,00 Kč (platy školního asistenta, výtvarné
potřeby a další).

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 – dopravné ve výši 8.736,00 Kč

poskytnutými občany z obce na stravné ve výši 96.206,00 Kč

poskytnutými rodiči a zaměstnanci školy na stravné ve výši 141.862,00 Kč

z příspěvků na MŠ ve výši 18.740,00 Kč

respirátory 4.930,90 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 2020 škola dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 7.616,45 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,
IT služby apod.). V roce 2020 byly zakoupeny např. bezkontaktní teploměr – 2 ks 3.798,00 Kč, tácky do ŠJ
1800,00 Kč, povlečení, ručníky MŠ 10.226,00 Kč, provozní náklady na plavání 4.200,00 Kč, počítačová myš,
externí disk 2.664,00 Kč.
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. V roce 2020 nebyl navýšen. Fond nebyl čerpán. Zůstatek na fondu k 1. 1.
2020 je ve výši 24.743,56 Kč, konečný zůstatek k 31.12.2020 ve výši 24.743,56 Kč.
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.
V roce 2020 byl navýšen o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2019 ve výši 966,72 Kč. Fond
nebyl čerpán. Zůstatek na fondu je k 1. 1. 2020 ve výši 8.085,08 Kč, konečný zůstatek k 31. 12. 2020 ve výši
9051,80 Kč.
Fond FKSP je fond poskytující příspěvky zaměstnancům. V roce 2020 byl fond tvořen 2 %
ze mzdových prostředků a byl použit především na příspěvek na stravování. Fond FKSP byl v roce 2020
tvořen v celkové výši 61.214,00 Kč. V daném roce bylo použito 10.153,00 Kč na příspěvek na stravné
a 5799,48 Kč na kulturní a sociální rozvoj. Zůstatek na fondu je k 1. 1. 2020 ve výši 86.950,40 Kč, konečný
zůstatek k 31. 12. 2020 ve výši 132.211,92 Kč.
Rezervní fond z ostatních titulů - na fondu jsou naúčtovány nevyčerpané zálohy za šablon ve výši
214.695,00 Kč.
Převodem kladného hospodářského výsledku z roku 2019 se zvýšil stav na rezervním fondu, fond FKSP byl
navýšen přídělem ze mzdových prostředků, který převyšoval výdej.
Podrobnější informace o hospodaření školy lze čerpat ze čtvrtletních uzávěrek.
V Jetřichově dne 17. 10. 2021

Vypracovala: Hana Kotyzová – účetní

