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  Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378, okres Rychnov nad Kněžnou 

Příspěvková organizace 

IČO: 75 01 86 91 
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Komentář k rozboru hospodaření v roce 2018: 

 

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2018 se státními účelovými dotacemi z rozpočtu 

MŠMT prostřednictvím Královéhradeckého kraje a s příspěvkem zřizovatele Města Dobrušky. 

Malé procento výnosů činily příjmy školy. 

Hospodaření se všemi prostředky je přehledně vykázáno v přiložených tabulkách. 

 

Výsledky hospodaření: 
 

A)   Přidělené státní prostředky.  

1. V průběhu roku 2018 byly škole přiděleny státní finanční prostředky o celkovém 

objemu 12 999 997 Kč pod účelovým znakem 33350 a 16 000 Kč na Podporu 

vzdělávání cizinců ve školách pod ÚZ 33024. 

 

2. Přidělená státní neinvestiční dotace přímých výdajů na vzdělávání pod účelovým 

znakem 33 353  o celkovém objemu 12 999 997 Kč byla zcela vyčerpána. 

Z toho: 

 Na platy zaměstnanců bylo použito 9 283 572 Kč. 

 Na OON 99 000Kč 

 Na zákonné odvody 3 190 074 Kč 

 Na ONIV 241 680 Kč 

 Na FKSP 185 671 Kč 

 

 Z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost byly vyplaceny mzdové prostředky 

z ONIV v částce 20 096 Kč.  

 Celková konečná částka použitá na platy zaměstnanců byla v celkové výši 9 303 

668 Kč 

 

3. Prostředky na OON byly škole přiděleny o celkovém konečném objemu ve výši 99 000 

Kč. Peníze byly využity na odměny zaměstnancům, kteři pracovali na základě dohod. 

 

4. Na ONIV  byla škole přidělena v březnu částka 227 702 Kč. Na nákup pomůcek pro 

podpůrná opatření žákům, byla částka navyšována na konečných 241 680 Kč. 

Na konci roku byla použita do ONIV i částka zbylá z odvodů 33 261,64 Kč.  

Výsledná suma použitá na ONIV činila 274  941,64 Kč.  

 

5. Příděl FKSP byl stanoven na 179 813 Kč  a během roku navýšen na 185 671 Kč. 

Tvorba FKSP byla v závěru roku dorovnána a navýšena o 402,36 Kč z nedočerpaných 

odvodů na pojištění. Konečný příděl do FKSP byl 186 073,36 Kč 

 

   B)   Příspěvek města 

 Přidělený příspěvek od Města  byl ve výši 2 073 000 Kč určen na úhradu provozních 

nákladů a běžné údržby. Během roku však vznikly mimořádné výdaje na opravu 

větracího systému schodišťových oken (89 550 Kč) a zhotovení nové dlažby ve 
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vestibulu školy (62 834 Kč). 

 Vedení školy požádalo o navýšení rozpočtu o 120 000 Kč, které bylo využito na 

vybavení nové školní družiny. 

o V rámci doplňkové činnosti škola získala 30 711 Kč, a to především 

z pronájmu učeben a místa na potravinový automat.  

o Z rezervního fondu roku 2017 bylo k dispozici 19 097,84 Kč. Tento rezervní 

fond nakonec nebyl čerpán. 

o Výsledek hospodaření za rok 2018 pak skončil s částkou + 6 489 Kč. 

o Škola požádá vedení města o převod této částky do rezervního fondu na rok 

2019. 

o Čerpání jednotlivých položek je patrný v přílohách. 

 

    C)  Investiční akce města ve škole 

 V termínu od 1.7.2018 do 30.9.2018 firma STATING provedla rozšíření místnosti 

původního oddělení školní družiny a  vybudovala nad vestibulem školy v 1. patře 

přístavbu nové místnosti, která je v současnosti propojena s původní učebnou. 

Hodnota investice je 1 945 737,- Kč.  

 

    D)  Stav hotovosti pokladny školy ke dni 31.12.2018 byl  30 701 Kč. 

 

    E)  Fond odměn činí  9872,52 Kč, v roce 2018 nebyl čerpán. 

 

    F)  Poznámky: 

 Poslední veřejnosprávní kontrola hospodaření zřizovatelem proběhla ve škole 

v listopadu 2018. Kontrolované období leden až září 2018 bylo bez vážných závad. 

Při kontrole bylo doporučeno oddělení financí získaných sběrovými kulturními 

akcemi od příspěvku města, např. založením spolku přátel školy. Z těchto peněz 

pak budou hrazeny odměny a ceny pro žáky v různých soutěžích. 

 

 

Poznámka: Přílohy-přehledy čerpání jsou pouze v tištěné verzi. Na požádání jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

 

V Dobrušce dne  11.2. 2019 

             Zpracoval:                 Mgr. Václav Hlavsa 

        ředitel školy 

 

 

 

Projednáno ve školské radě dne:  18.2.2019 
 
Vyjádření rady:   bez připomínek……………………………………………………………………………………… 
 
Podpis předsedy ŠR:        Petr Sadovský, v.r. 


