Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření
školy
za rok 2015

V Mostě dne: 8. 3. 2016

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Zpracovala: Kasperová Drahoslava, DiS, ekonomka školy
Projednala a schválila Školská rada dne: 30. 3. 2016

1) Přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v
platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)
Hospodaření školy je pokryto dotacemi od zřizovatele, KÚ Ústí nad Labem, doplňkovou
činností a ostatními výnosy školy.
Rozpis výnosů za rok 2015
Provozní dotace (MmM)
Účelové dotace MmM-správce hřiště
Dotace KÚ (mzdy, ONIV)
Dotace KÚ-asistent pedagoga
Dotace EU
Dotace – rozvojové programy(šk.psycholog,tarify)
Tržby - stravné
Tržby- doplňková činnost
Tržby – školné ŠD,ŠK
Ostatní výnosy
Úroky
Použití fondů (RF, IF)
Příjmy za ŠvP
Celkem výnosy

2 673 000,156 895,25
18 027 095,148 433,1 204 369,20
842 413,1 224 340,222 769,113 560,813 589,15
2 187,79
172 400,59
424 100,26 025 151,98

Rozpis nákladů za rok 2015 (neinvestiční výdaje)
Státní rozpočet
Náklady na platy pracovníků
Sociální a zdravotní pojištění
FKSP
Učebnice, učební pomůcky
Ochranné pomůcky
Plavání
DVPP
Kooperativa
Ostatní
Celkem náklady SR

13 731 490,4 660 739,129 559,313 947,03
19 868,55
34 610,34 138,58 235,42
39 552,76
19 027 941,-

Rozpis provozních nákladů za rok 2015
Provozní rozpočet
Spotřeba materiálu (potraviny, kanc. potř., čist. potř…)
Energie
Opravy a revize
Ostatní služby
Mzdové a sociální náklady
Ostatní náklady(nákupy z EU)
Odpisy majetku
Celkem náklady - provoz
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2 287 767,37
1 465 153,532 708,75
1 472 262,62
183 000,630 121,18
177 808,6 748 820,92

Výše hospodářského výsledku za rok 2015
Výnosy za období celkem:
Náklady za období celkem:
Dosažený hospodářský výsledek:

26 025 151,98
25 776 761,92
248 390,06

2. rozbor hospodaření a závěr
Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši 248 390,06 Kč v doplňkové činnosti.
Zlepšený VH byl dosažen z výnosů za pronájmy tělocvičny a učeben, dalším výnosem v DČ
je i podíl nájemného za služební byt a platby za sportoviště a z ostatních příjmů – přeplatky
energií.
Čistý příjem z doplňkové činnosti činí 95 323,54 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2015 byl navržen k rozdělení takto: 248 390,06 Kč do
rezervního fondu školy.
V roce 2015 byly zcela vyčerpány finanční prostředky z dotace KÚ. Z rozvojových programů
bylo vráceno zpět na účet KÚ 24 948,80 Kč.

2) Přehled o sponzorských darech v roce 2015
Dárce
Účel
Výše
Výše
Čísla dokladů
daru
čerpání
Allkon Meziboří
Pro potřeby školy
1 000,SD DTS Vrbenský
Pro potřeby školy
2 000,Suroviny Švarc
Pro potřeby školní
3 000,3 000,- VP 154
družiny
Lasslopová Most
Pro potřeby školy
2 000,Women for Women
Obědy pro děti
62 515,19 142 ID12,14,17,19
3. Informace o výsledcích kontrol
V roce 2015 na naší škole byly provedeny tyto kontroly:
V roce 2015 v organizaci byla provedena následná veřejnoprávní kontrola, jejímž
předmětem byla namátková kontrola hospodaření příspěvkové organizace a prověření
přiměřenosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla
provedena oddělením kontroly statutárního města Mostu.
Zjištěné nedostatky: opravy záznamů nebyly prováděny dle zákona o účetnictví,
existence rizika nepředání všech vybraných příjmů v hotovosti do pokladny z důvodu
ručního číslování dokladů, odlišnost záznamu na vydané stvrzence za fotbalový
kroužek.
Na základě zjištěných nedostatků byla přijata nápravná opatření – opravy veškerých
dokladů budou prováděny podle § 35 zákona o účetnictví, pro výběr příjmů
vybíraných v hotovosti mimo pokladnu byly zavedeny předtištěné číslované doklady a
zaměstnanci vedoucí kroužky byli poučeni o kontrole shodnosti jmen a zároveň na
dokladech o příjmu finančních prostředků.
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Dále byla v organizaci provedena metodická dohlídka v souvislosti s čerpáním
dovolené a studijního volna ředitele školy. Nedostatky nebyly zjištěny.

Mgr., Bc. Roman Ziegler
Ředitel školy

Přílohy:
1 – rozbory hospodaření za rok 2015
2 – finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem
3 – Stavy a pohyby fondů za rok 2015
3

