Zpráva o hospodaření za rok 2018
Základní škola a mateřská škola Pěčín hospodařila v roce 2018 s prostředky
poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu (KÚ), s prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz školy, s prostředky rezervního fondu, s prostředky
získanými od rodičů dětí navštěvujících školu a s prostředky získanými vlastní činností.
Základní škola a mateřská škola Pěčín se vedle své hlavní činnosti, kterou je
poskytování předškolního, základního, zájmového vzdělávání a zajišťování školního
stravování dětí, a také závodního stravování zaměstnanců organizace dále věnovala i
doplňkové činnosti. Z doplňkové činnosti škola provozovala pronájem učeben a poskytovala
stravování pro cizí strávníky.
Celkové výnosy školy v roce 2018 činily 3 994 635,99 Kč, celkové náklady školy
3 992 207,20 Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady a tedy i hospodářský výsledek za rok 2018
je 2 428,79 Kč. Na hospodářském výsledku se podílí hlavní činnost (školní a závodní
stravování) a doplňková činnost (pronájmy a stravování cizích strávníků).

1. HLAVNÍ ČINNOST ŠKOLY
Celkové výnosy hlavní činnosti školy v roce 2018 činily 3 848 395,99 Kč.
Jednotlivě se na nich podílely následující položky:
●

Příspěvek na činnost od KÚ v celkové výši 3 294 144,00 Kč (82,47% z celkových
výnosů školy)
V roce 2018 škola přijala do svého rozpočtu od KÚ:
3 283 824,00 Kč na přímé výdaje na vzdělávání - na platy, ostatní osobní náklady
(OON), zákonné odvody, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a
ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ÚZ 33353
10 320,00 Kč na dotace na rozvojový program MŠMT: „Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2018 (II. etapa), ÚZ 33 070
Celkem škola použila z příspěvku na činnost od KÚ 3 294 144,00 Kč:
3 283 824,00 Kč na platy, OON – DPP, zákonné odvody, příděl do FKSP a ONIV –
učebnice, učební pomůcky, hračky, kniha do žákovské knihovny, zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
osobní ochranné pracovní pomůcky, náhradu platu za nemoc
10 320,00 Kč na náklady na dopravu z dotace rozvojového programu MŠMT:
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa), ÚZ 33070

●

Příspěvek na činnost od zřizovatele v celkové výši 340 000,00 Kč (8,51% z
celkových výnosů školy)
V roce 2018 škola přijala do svého rozpočtu od zřizovatele 340 000,00 Kč na provoz
mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní jídelny.
Celkem škola použila z příspěvku na činnost od zřizovatele 339 753,55 Kč
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●

Rezervní fond v celkové výši 9 241,00 Kč (0,23% z celkových výnosů školy)
Z rezervního fondu školy byla v roce 2018 použita částka:
9 241,00 Kč z hospodářského výsledku hlavní a doplňkové činnosti roku 2016 a 2017
na pořízení majetku, hraček a učebních pomůcek na podporu hlavní činnosti ZŠ a MŠ
Pěčín
Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2018 je 6 867,34 Kč a tvoří jej tyto položky:
2 711,67 Kč z hospodářského výsledku hlavní a doplňkové činnosti roku 2016 a
4 155,67 Kč z hospodářského výsledku hlavní a doplňkové činnosti roku 2017, které
dosud nebyly použity

●

Ostatní výnosy v celkové výši 205 010,99 Kč (5,13% z celkových výnosů školy)
Na ostatních výnosech ve výši 205 010,99 Kč se podílely tyto položky:
140 919,00 Kč stravné od vlastních strávníků - dětí
31 614,00 Kč závodní stravování zaměstnanců
26 250,00 Kč příspěvek od rodičů na činnost - školné MŠ
5 358,00 Kč příspěvek – darovací sml. na finanční dar „WOMEN FOR WOMEN“
168,00 Kč prodej papíru
12,45 Kč ostatní výnosy z činnosti - rozdíly v zaokrouhlení
689,54 Kč úroky z běžného účtu
Celkové náklady hlavní činnosti školy v roce 2018 činily 3 848 097,50 Kč

Bližší struktura nákladů a výnosů hlavní činnosti je rozpracována v přiložených
výstupech z účetnictví.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI
V ROCE 2018 ČINÍ 298,49 Kč

2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY
Celkové výnosy doplňkové činnosti školy v roce 2018 činily 146 240,00 Kč.
Jednotlivě se na nich podílely následující položky:
●

Škola - v celkové výši 2 800,00 Kč (0,07% z celkových výnosů školy)
V roce 2018 škola pronajímala učebny školy k cvičení jógy.

●

Školní jídelna - v celkové výši 143 440,00 Kč (3,59% z celkových výnosů školy)
Na výnosech doplňkové činnosti se především podílela školní jídelna a to vařením
obědů pro cizí strávníky.

Celkové náklady doplňkové činnosti školy v roce 2018 činily 144 109,70 Kč.
Z toho náklady školy činily 2 572,98 Kč (podílely se na nich tyto položky: spotřeba
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materiálu: 344,45 Kč, spotřeba energií a vody: 628,10 Kč, ostatní služby: 914,11 Kč, náklady
mzdové: 648,00 Kč, zákonné sociální náklady: 13,73 Kč, ostatní náklady z činnosti: 23,73
Kč, daň z příjmů: 0,86 Kč a náklady školní jídelny činily 141 536,72 Kč (podílely se na nich
tyto položky: spotřeba materiálu: 1 318,36 Kč, spotřeba surovin - potravin: 71 095,43 Kč,
spotřeba energií a vody: 18 407,60 Kč, ostatní služby: 5 935,51 Kč, náklady mzdové a
zákonné a jiné sociální pojištění: 43 003 Kč, zákonné sociální náklady: 838,77 Kč, ostatní
náklady z činnosti: 162,77 Kč, odpisy dlouhodobého majetku: 128,00 Kč, náklady z drob.
dlouhodob. majetku: 641,68 Kč, daň z příjmů: 5,60 Kč).
Bližší struktura nákladů a výnosů doplňkové činnosti je rozpracována v přiložených
tabulkách a výstupech z účetnictví.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
V ROCE 2018 ČINÍ ZISK VE VÝŠI 2 130,30 Kč
Z toho škola se na hospodářském výsledku doplňkové činnosti podílí částkou 227,02 Kč
(10,66% z HV DČ) a školní jídelna částkou 1 903,28 Kč (89,34% z HV DČ).
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