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Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace 

tř. Spojenců 702/8, 779 00 Olomouc 

t: 585225317, 585225611, ID: jnkmazs 

zsspojencuol@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 
Hospodaření školy v kalendářním roce 2020 

- zpracováno jako příloha k výroční zprávě o činnosti školy 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2020 v podobě účetní závěrky je zveřejněn v Obchodním 

rejstříku ČR vedeném při Krajském soudu v Ostravě. 
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Komentář 

I. Hospodaření s prostředky státního rozpočtu – rozepisuje dle závazných ukazatelů 

KÚ 

 

Čerpání rozpočtu přímých NIV v hlavní činnosti probíhalo v intencích závazných 

ukazatelů rozpočtu. Příděl mzdových prostředků na r. 2020  

 

Platy                 21.354.914 Kč 

OON                         3.700 Kč 

Pojistné (ZP+ SP)                  7.217.923 Kč 

FKSP             429.474 Kč   

ONIV                                                                               1.132.091 Kč 

Rozpočet celkem               30.138.102 Kč 

 

Další finanční prostředky – ÚZ 33079 (podpora financování PPČ do PHmax) 

Platy                       39. 640 Kč 

Pojistné (ZP+ SP)                       13.397 Kč 

FKSP         793 Kč 

ÚZ 33079 (podpora financování PPČ do PHmax)               53.830 Kč 

        

 

Mzdové prostředky, prostředky v položce OON a ÚZ 33079 byly čerpány na úroveň 

rovnou 0 Kč. 

 

Prostředky na nenárokové složky platu byly čerpány dle daných možností rovnoměrně. 

Nenárokové složky platu byly vypláceny diferencovaně dle kritérií zaměstnavatele 

v podobě osobního příplatku a mimořádných odměn s ohledem na rozsah a kvalitu 

vykonávané práce nebo splněných mimořádných úkolů.  

   

Z celkového objemu prostředků na platy bylo vyplaceno cca 17,95 % v nenárokové 

části, tj. 3.833.386 Kč v poměru  

− 825.009 Kč tj. 3,86 %  na osobní příplatky,  

− 3.008.377 Kč tj. 14,09 %  na mimořádné odměny. 

 

Objem vyplacených nenárokových složek platu zaměstnanců (OP+MO) se v porovnání 

s rokem 2019 zvýšil o 976.729 Kč, tj. o 34,19 % bez členění na pedagogické a 

nepedagogické zaměstnance.  

 

Položka OON obsahuje dohody o provedení práce - dohody na pedagogickou práci - 

přímá pedagogická činnost na LVK. 

 

ONIV – prostředky byly využívány především na:  

− nákup ICT techniky (ÚZ 33353) – 583.636 Kč,  

− náhrady mzdy za nemoc zaměstnanců – 118.859 Kč,  

− na úhradu zákonného pojištění za škody u Kooperativy – 86.660 Kč, 

− na úhradu mzdové režie ŠJ – 73.210,50 Kč, 

− na úhradu základního plaveckého výcviku žáků 1. stupně – 14.613 Kč, 

− na nákup učebních pomůcek, učebnic, školních potřeb pro integrované žáky a žáky 1.  

     ročníku – celkem 254.518,70 Kč, 
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− doplatek pojistného – 1.087 Kč,  

− učební pomůcky DDHM – 593,80 Kč. 

 

 

Odvod za nezaměstnané pracovníky se změněnou pracovní schopností (ZPS) se nám 

podařilo vynulovat díky nákupům u prodejců, kteří zaměstnávají zaměstnance se ZPS.  

 

    

II. Hospodaření s prostředky zřizovatele (SmOl) - příspěvek na neinvestiční 

provozní výdaje v hlavní činnosti  

      

 Čerpání příspěvku na provoz probíhalo rovnoměrně v intencích komentáře k rozpisu 

rozpočtu na r. 2020. 

 

 Výše příspěvku zřizovatele na krytí neinvestičních provozních výdajů naší 

organizace byl pro rok 2020 schválen ve výši 3 658 000 Kč. 

 Celý příspěvek na provoz byl vyčerpán – celková úspora (zisk) byla ve výši 

152.490,89 Kč. 

 

 

Účelově vázané prostředky  

Zajištění provozu hřiště pro veřejnost (mzdové náklady, vybavení) – 220 000 Kč. 

Vyčerpáno bylo 142.850 Kč, rozdíl (77.150 Kč) byl použit na základě souhlasu 

zřizovatele na opravy (40.000 Kč), služby (27.150 Kč) a spotřebu materiálu (10.000 Kč). 

 

 Materiál (účet 501) – tato položka je rozepsána v tabulce výsledku hospodaření.  

Jedná se o náklady na spotřebu materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, ostatní 

spotřeba, učebnice a učební pomůcky, knihy, předplatné, tisk). Čerpání bylo překročeno 

o částku 26.000 Kč.   

         

 V položkách spotřeby el. energie, vody, plynu a tepla (účet 502) jsme průběžně 

hospodařili v intencích plánovaného rozpisu. Celkově čerpáno 860.760 Kč. Na základě 

souhlasu zřizovatele bylo převedeno 300 000 Kč na položku Opravy a udržování 

(100.000 Kč) a Ostatní služby (200.000 Kč). Úspora ve výši 257.240 Kč byla použita 

na krytí odpisů. 

 

 Opravy a udržování (účet 511) – hlavní položky  

− malování učeben a kanceláří –   31.950 Kč, 

− montáž stropních podhledů –    58.975 Kč, 

− elektropráce –     50.190 Kč, 

− oprava a výměna rozvodů vody –   145.539 Kč, 

− stavební práce –     115.700 Kč, 

− podlahářské práce –    58.283 Kč, 

− oprava střechy, nátěry, oprava okapů            127.790 Kč; 

− výměna vchodových dveří v suterénu 47.380 Kč; 

− ostatní drobné     123.283 Kč. 

 

 Celkem bylo čerpáno 674.390 Kč. Úspora v oblasti Opravy a udržování v celkové 

výši 30.900 Kč. Plánované akce v oblasti oprav a údržby byly všechny realizované.  
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 Čerpání na opravy z FI, RF 

− v roce 2020 bylo čerpání z fondu investic ve výši 104.060 Kč a z rezervního fondu 

ve výši 4.940 Kč (použití daňové úspory ze zisku v hospodářské činnosti v roce 

2019).  

 

  

 Náklady na účtech 512, 513, 518, 524, 527, 558  

• cestovné (512) – 16.790 Kč,  

• náklady na reprezentaci (513) – 3.088 Kč,  

• ostatní služby (518) - poštovné, poradenské služby, telefony, zpracování mezd, praní 

prádla, provozní, režie ŠJ, DVPP, bankovní poplatky, nájem bazénu pro sportovní 

plaveckou výchovu (plavecké třídy) a základní plavecký výcvik, servis PC a SW, 

ostatní služby …) 843.860 Kč (úspora proti rozpočtu ve výši 78.140 Kč a byla 

použita ke rytí odpisů),  

• zákonné sociální náklady (521, 527) – SP + ZP za poskytnuté dary k výročí z FKSP, 

OOPP, lékařské prohlídky, školení zaměstnanců – 72.650 Kč. 

• DDHM (558) – hlavní realizované položky – 307.634,94 Kč 

− 4 x PC – 83.127 Kč, 

− IP telefonní přístroje – 26.015 Kč, 

− školní nábytek – 35.715 Kč, 

− termoporty ŠJ – 40.893 Kč, 

− generátory ozonu – 29.820 Kč, 

− učební pomůcky HV – 15.110 Kč, 

− učební pomůcky do F – 10.384 Kč, 

− učební pomůcky Př – 14.458 Kč 

 

 

 Odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 byly ve výši 340 771 Kč. Tvorba IF 

z odpisů byla ve výši 203 152 Kč, výše investičního transferu byla 137 619 Kč. 

  

  

  Hospodaření v r. 2020 bylo posíleno o:  

− úroky z BÚ – 1 725,53 Kč,  

− ostatní výnosy z činnosti (úhrady za poškozené učebnice, plnění pojistného krytí) – 

6.424 Kč, 

− čerpání fondů  

FKSP – 35.440 Kč 

RF – 4.940 Kč 

IF – 104.060 Kč 

− výnos z časového rozlišení investičního transferu – 137.619 Kč (z této částky není 

tvořen FI), 

− výnosy z hospodářské činnosti (krátkodobé pronájmy) – 12.192,50 Kč,  

− neúčelové peněžní dary – 64.854 Kč (od rodičů žáků, použito na nákup generátorů 

ozonu, pracovní sešity) 

 

  Výsledek hospodaření v roce 2020 je roven zisku ve výši 164.683,39 Kč.  

Na celkové výši zisku organizace se podílí zisk z hospodářské činnosti ve výši  

12.192,50 Kč a zisk v hlavní činnosti ve výši 152.490,89 Kč. 

Stavy prostředků na fondech organizace 
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Fond kulturních a sociálních potřeb   186.009 Kč 

Fond rezervní  178.147,22 Kč (nedočerpaná částka 

Šablony II ve výši 100.408,40 Kč, 

nedočerpaný dar W4W ve výši 3702 Kč) 

Fond investic      655.926,96 Kč  

 

 

Organizace dostala zálohu na Šablony II ve výši 1 568 328 Kč. K 31.12.2020 byla 

vyčerpaná částka 1.467.919,60 Kč. Zbývající část bude čerpána v roce 2021. 

 

 

V roce 2020 na úplatách za ŠD škola vybrala 46.560 Kč a celou částku použila na nákup 

spotřebního materiálu. Celá částka byla vyčerpaná.  

 

 

V roce 2020 škola obdržela pro zajištění stravování dětí ze sociálně slabých rodin 

peněžní účelový dar od nadace W4W ve výši 14.134 Kč. 

 

 

III. Kontrola hospodaření 

 

V termínu od 14. 10. 2020 do 9. 2. 2021 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola 

na místě. Předmětem kontroly byly vnitřní směrnice příspěvkové organizace platné ke dni 

zahájení kontroly. 

 


