
Zpráva o hospodaření školy za rok 2015 
Prostředky  od  MŠMT na mzdy celkem 3825000  

          z toho na platy      3695000 

          z toho OPPP  130000 

Další příspěvek MŠMTna činnost 1453000  

          z toho na odvody soc. a zdrav. pojištění 

          a odvody do FKSP 
 

 

 

1339000 

          z toho na ONIV  114000 

Účel. dotace 33052,33061 182783  

Prostředky od zřizovatele – OÚ 1325287  

                     z toho prostředky na provoz  1325287 

Ostatní příjmy – hlavní činnost 646618,97  

Poplatky od žáků, rodičů (stravné,popl.MŠ,popl.ŠD)  517498,50 

Ostatní příjmy celkem (úroky atd.)  129120,47 

Čerpání FO, RF 162924  

Prostředky z doplňkové činnosti 0  

Celkové příjmy 7595612,97  

Čerpání :   

Účel.dotace 33061,33052 182783  

Náklady na mzdy od MŠMT celkem 3825000  

          z toho na platy  3695000 

          z toho OPPP  130000 

Další výdaje od MŠMT na činnost:   

Zákonné odvody zdr. a soc. pojištění a FKSP 1321291,90  

Výdaje ONIV hrazené z prostředků od MŠMT 131708,10  

          z toho na učebnice a učební texty                                        0    

          z toho učební pomůcky  85126 

          z toho na ochr.prac.pomůcky  4720 

          z toho další vzdělávání ped. pracovníků  1190 

          z toho zákonné pojištění odpovědnosti  8377,10 

          z toho plavecká škola  15500 

          z  toho náhrady nemoc  16795 

 5460783  

 

 

Provozní náklady celkem  

 

 

1942369,58 

 

          z toho el. energie, plyn, voda  378086 

          z toho opravy a údržba  477921,47 

          z toho materiál  188342,75 

          z toho nákup služeb výr. i nevýrob. povahy  218187,25 

          z toho drobný hmotný majetek  110284 

          z toho pojištění  31357 

          z toho potraviny  447244,90 

          z toho cestovné  311 

          z toho ost.výdaje  25478,21 

          z toho odpisy HIM  37707 

          z toho plav.škola  20250 

          z toho pracovní oděvy  0 



          z toho OPPP  7200 

Čerpání FO, RF,FRIM 162924  

Výdaje celkem 7566076,58  

   

Hospodářský výsledek 29536,39  

   

 

 

Prostředky fondů 

 
Fond Příjmy do fondu Výdaje z fondu Stav k 31.12.2015 

Fond reprodukce 37707 77924 57889,50 

Fond odměn 0 0 10142,20 

FKSP 38471,90 34251,36 67140,32 

Rezervní fond 88575,96 85000 12019,38 

 

 

 

Použití rezervního fondu v roce 2015 

 

- Oprava terasy                 85 000,- 

 

Čerpání FRIM v roce 2015 

 

- Oprava dveří MŠ           77 924,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


