Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
Škola hospodařila s rozpočtem ve výši
rozpočet byl čerpán na 99,93 %

30 919 100,-- Kč

v následujícím složení:

prostředky státního rozpočtu (MŠMT)
24 349 600,-- Kč
z toho:
• UZ 33353 běžný rozpočet
24 111 500,-- Kč
• UZ 33040 vybavení školských poradenských zařízení diagn.nástroji
41 500,-- Kč
154 600,-- Kč
• UZ 33063 podpora škol formou projektů zjedn. vykazování – Šablony I
celkem 386.664,-- Kč.(2017+2018 vyčerpáno 262 496,84 Kč)
zůstatek 124 167,16 Kč převeden do roku 2019
• ESF - Školní obědy pro žáky ZŠ a MŠ
42 000,-- Kč
čerpáno 1 200,-- Kč, zbytek převeden do roku 2019
příspěvek zřizovatele (MHMP) - UZ 91
z toho:
• dotace na provozní náklady
• účelově vázaná dotace na financování asistentů pedagoga
a posílení mzdových prostředků zaměstnanců školy
• dotace na opravu osvětlení v budově školy (zůst. z roku 2017)

6 569 500,-- Kč
2 630 800,-- Kč
3 818 100,-- Kč
120 600,-- Kč

Prostředky z UZ 91 byly vyčerpány v plné výši.
Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:
• úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a fotokroužek

93 195,-- Kč

• účelově vázané sponzorské dary - úhradu turistického kurzu žáků
(Zajíček na koni o.p.s.)
• nákup učebních pomůcek tř. 1.B (sponzorský dar otec žáka)
• dobrovolné vstupné - Akademie školy
• úroky z účtu školy

10 100,-- Kč
5 000,-- Kč
4 233,-- Kč
5 155,95 Kč

• poskytnuté finanční odškodnění od pojišťovny Marsh za havárii v
červenci 2018 - škoda způsobená bleskem dne 16.7.2018 vypálené
zařízení ICT v budově školyprostředky byly vyčerpány na nákup nových
komponentů

6 721,-- Kč

• bezúplatným převodem byl pořízen nábytek do kabinetu asistentů
pedagoga. V účetnictví byl oceněn částkou 2 955,-- Kč
Doplňková činnost .
• příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy)

38 000,-- Kč

•
•
•
•

19 803,50 Kč
9 744,-- Kč
10 000,-- Kč
59,50 Kč

výdaje z DČ
spotřeba energie
OON
poplatky z účtu

Hospodářský výsledek k 31.12.2018

18 196,50 Kč

