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  Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou 
Příspěvková organizace 

IČO: 75 01 86 91 
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Komentář k rozboru hospodaření v roce 2021: 
 
Příspěvková organizace hospodařila v roce 2021 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.  
V průběhu roku 2021 byly škole přiděleny státní finanční prostředky o celkovém objemu 

22 516 280,- Kč pod účelovým znakem 33353.  
 

V průběh roku 2021 byly čerpány prostředky OP VVV „Šablony ve škole – zábava pro děti“ pod 
účelovým znakem 33063. Čerpání prostředků započalo již v únoru 2019. Za rok 2019 bylo vyčerpáno 
535 729,94 Kč, za rok 2020 bylo vyčerpáno 500 868,04 Kč. Z celkové částky 1 285 365,- Kč se v roce 2021 
vyčerpalo  244 998,02 Kč. Z důvodu změny využití konkrétních šablon nebyla dočerpána částka 3 870,- 
Kč, která byla vrácena. 

V roce 2021 byla škole poskytnuta dotace OP VVV „Šance pro všechny“ v celkové výši 609 281,- Kč, z  
níž bylo v roce 2021 vyčerpáno 139 807,11 Kč. 

 
1. Přidělená státní neinvestiční dotace přímých výdajů na vzdělávání pod účelovým znakem 33 

353  o celkovém objemu 22 516 280,- Kč byla zcela vyčerpána. 
Z toho: 

 Na platy zaměstnanců bylo použito 16 007 321,- Kč. 

 Na OON 142 404,- Kč 

 Na zákonné odvody 5 404 151,58 Kč 

 Na ONIV 639 641,68 Kč 

 Na FKSP 322 766,74 Kč 

 Do fondu FKSP byla přidána i částka ze šablon 1 701,84 Kč. 
 

 Z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost byly vyplaceny v platech zaměstnancům 
z ONIV  částka 127 232,- Kč.  

 Celková konečná částka použitá na platy zaměstnanců včetně náhrad byla  
v celkové výši 16 134 553,- Kč. 

 
2. Prostředky na OON byly škole přiděleny o celkovém konečném objemu ve výši 142 404,- Kč ( 

z toho „doučování“ 40 404,-). Peníze byly využity na odměny zaměstnancům, kteři pracovali na 
základě dohod. 
 

3. Na ONIV  byla škole přidělena částka 601 460,- Kč. 
Na konci roku byla použita do ONIV i částka zbylá z odvodů 40 797,42 ponížená o  doplnění 
přídělu do FKSP 2620,74 Kč. Výsledná suma použitá na ONIV činila 639 636,68 Kč.  
 

4. Příděl do FKSP pod ÚZ 33 353 byl stanoven na 320 146 Kč. Tvorba FKSP byla v závěru roku 
dorovnána a navýšena o 2 620,74,- Kč z nedočerpaných odvodů na pojištění. Konečný příděl 
do FKSP byl 322 766,74 Kč. 
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   B)   Příspěvek města 

 Přidělený příspěvek od Města  byl ve výši 1 820 000 Kč určen na úhradu provozních 
nákladů a běžné údržby.  

o V rámci doplňkové činnosti škola získala 25 801,- Kč, a to především z pronájmu 
učeben a za učebnice poškozené žáky.  

o Do účetnictví bylo zahrnuta i dodávky antigenních testů pro žáky školy v celkové 
hodnotě 211 890,50 Kč. 

o Dar ve výši 200 000,-Kč od společnosti ŠKODA Auto, a.s., jehož přijetí bylo 
schváleno Radou města Dobruška dne 30.11.2020 byl zcela využit pro podporu 
technického vzdělávání žáků. 

o Prostředky získané z prodeje 3 ks nevyužitých stolních PC v celkové výši 6 900,- Kč 
byly též zahrnuty do účetnictví. Prodej PC byl schválen Radou města Dobruška dne 
14.6.2021. 

o Vyčerpáno bylo celkem 2 253 782,62 Kč. 
o Čerpání jednotlivých položek je patrný v přílohách. 

 
    C)  Investiční akce města ve škole 

 V roce 2021 nečerpala škola žádné investiční prostředky města. 
 

    D)  Stav hotovosti pokladny školy ke dni 31.12.2021 byl  19 910,- Kč. 
 
    E)  Rezervní fond a fond odměn 

 Z rezervního fondu roku 2020 bylo k dispozici 44 352,79 Kč, z rezervního fondu nebylo 
v roce 2021 čerpáno. 
Škola požádá vedení města o převod částky 10 808,88 Kč do rezervního fondu 
 na rok 2022. 

 Fond odměn činí  9872,52 Kč, v roce 2021 nebyl čerpán. 
 
    F)  KPŠP Dobruška, z.s. 

 V lednu 2019 byl přípravným výborem založen Klub přátel školy Pulická, z.s. KPŠP má 
založen samostatný účet, ze kterého jsou podporovány aktivity žáků. Cílem klubu je rozvíjet 
činnost dětí Základní školy, Dobruška, Pulická 378 ve školních i mimoškolních zájmových 
činnostech. 

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

V Dobrušce dne  11. 2. 2022                                  Zpracovala:         Mgr. Michaela Petráčková 

       ředitelka školy 
 

Projednáno ve školské radě dne:  ………… 2022 
Vyjádření rady: bez připomínek 
 
Podpis předsedy ŠR:        Petr Sadovský, v.r. 


