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Běžné výdaje 
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I.KOMENTÁŘ k textové části 

 
 

 Zhodnocení výsledků za dané období: 
 

Běžné výdaje – hlavní činnost 

 

V tomto kalendářním roce ukončila organizace hospodaření se záporným hospodářským 
výsledkem v hlavní činnosti ve výši 4 620,52. Na druhé straně vykázala organizace 

z doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 230 146,50 Kč. Finanční 
prostředky na pokrytí provozních nákladů byly organizaci v průběhu roku navýšeny celkem o 

600 000,-Kč oproti předešlým rokům, takže nebylo nutné žádat o uvolnění finančních 
prostředků z investičního fondu. Tyto prostředky použila organizace zejména na pokrytí 

nákladů za energie a služby. V oblasti mzdových prostředků byly pokryty veškeré potřeby 
organizace včetně platů asistentů pedagoga a nepedagogických pracovníků. 

Organizace žádala o uvolnění finančních prostředků z fondu odměn, investičního fondu a 
rezervního fondu. Prostředky fondu odměn nebyly využity. Prostředky investičního fondu 

byly využity na rekonstrukci skleníku, která byla spolufinancována z prostředků dotace 
Ministerstva životního prostředí v rámci výzvy č. 16/2017 a dále na údržbu pozemků a 

budovy školy. Prostředky rezervního fondu byly využity ve výši 79 174,15,- Kč na vybavení 
odborných učeben, některých tříd a knihovny.  

Organizace obdržela finanční prostředky na primární preventivní programy, které probíhají 
celý školní rok 2019 – 2020 a byly do konce kalendářního roku čerpány jen částečně. 

Organizace požádala o převedení zbylých finančních prostředků ve výši 36 200,-Kč do 
dalšího kalendářního roku (UZ 115). 

Organizace se účastnila projektu Šablony pro Základní školy I, který byl ukončen 31. 8. 2019. 
Organizace nedočerpala finanční prostředky ve výši 25 569,-Kč, které bude vracet po 

finančním vypořádání (UZ 10734). Důvodem vrácení této částky je neuskutečnění dvou bloků 
doučování. Celkově organizace obdržela v tomto projektu částku 396 992,-Kč. Organizace 

dále pokračuje v projektu Šablony pro Základní školy II., kde neproinvestovaná částka ve výši 
471 244,-Kč byla převedena do rezervního fondu. Projekt pokračuje až do roku 2021. 

 

Součástí organizace je chráněná dílna Jinan, která je financována především z prostředků 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Přehled financování je uveden níže. 
- z dotace MPSV v celkové výši 879 000,- Kč 

- z dotace MHMP UZ 91 dofinancováno celkem ve výši 170 727,29 Kč 
- z dotace MČ P11 ve výši 20 000,- Kč  

- z darů pro Jinan celkem 56 723,70 
 

Běžné výdaje – Doplňková činnost 

 

Organizace pronajímá prostory – školnický byt, a pronájem nebytových prostor,  
- za prodej školních výrobků zhotovených dětmi  

- za prodej výrobků zhotovených dětmi v chráněné dílně Jinan 
 

HV z hlavní činnosti k 31. 12. 2019      -4 620,52,- Kč 

HV z doplňkové činnosti k 31. 12. 2019    230  146,50 Kč 

 
Rozdíl – zisk 225 525,98,-  navrhujeme přidělit do fondu odměn ve výší 80 000,- Kč a do  

rezervního fondu 145 525,98 Kč. 
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Kapitálové výdaje 

 
 

V roce 2018 byly organizaci poskytnuty investiční prostředky na stavbu celoroční 
venkovní učebny ve výši 2 500 000,-Kč. V roce 2018 byla stavba zahájena a provedeny 

základy stavby. Hlavní část byla ale realizována až v roce 2019. Stavba byla dokončena 
v měsíci říjnu 2019. 

 
Dále organizace obdržela investiční prostředky na realizaci nového skladu na dřevo pro 

dřevařskou dílnu a současně s tím byla opravena zpevněná plocha před celou budovou B, 
kde jsou umístěny dílny. 

 
Na základě doporučení školského poradenského zařízení byl pořízen schodolez pro 

potřebné žáky. 
 

 

Mzdová oblast 
 

V oblasti mzdových prostředků byly pokryty veškeré potřeby organizace včetně platů 

asistentů pedagoga a nepedagogických pracovníků. Zdroje fondu odměn nebyly použity. 
 

 
 

Mgr. Vančatová Spáčilová Magdaléna 
                   ředitelka školy                   

účet 416      

zřízení celoroční venkovní učebny č5/15 
z 21.3.19 UZ 99      2 250 559,36              2 318 016,86     

                     
-       

mobiliář celoroční venkovní učebny 
č5/15 z 21.3.19 UZ 99           67 457,50         

venk.učebna -dofinancování z vl.činnosti UZ610            5 902,62                    5 902,62       

venk.učebna přeúčt.z vl.činn na dotaci 
MHMP UZ94/004422         117 500,00                117 500,00     

                     
-       

sklad dřeva a zpevněné plochy č.1814 z 
26.8.19 UZ94      1 971 761,00              1 971 800,00     

                
39,00     

na poříz. Skleníku RHMP2792 z 30.10.18 
dot.SFŽP UZ610         163 274,31                601 000,00       

na poříz. Skleníku příspěvek ze SFŽP UZ 90502         438 155,00                438 155,00       

pásový schodolez přeúčt.z vl.č.na dotaci 
MHMP UZ94/0045092           99 220,00                  99 300,00     

                
80,00     

opravy z IF mytí oken,praní koberců UZ710         136 075,00                136 075,00       

         5 249 904,79         


