Rozbor hospodaření rok 2018
Základní údaje o škole

Název školy :

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice,
okres Uherské Hradiště
Školní 35
687 32 Nezdenice

Právní forma :

Příspěvková organizace / od 1.1.2003/

IZO :

102 731 705

IČO :

75020050

Zřizovatel :

Obecní úřad Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice

Ředitelka školy :

Mgr. Eva Jandásková

Kontakt na zařízení :

tel. 572 691 523 ZŠ
tel. 572 630 528 ŠJ
tel. 572 631 185 MŠ
tel. 572 632 204 ŠD
e-mail : reditelka zsnezdenice.cz

Součástí školy :

Mateřská škola
IZO : 107 612 488
Školní družina
IZO : 119 100 126
Školní jídelna
IZO : 103 279 091

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice mají právní subjektivitu od 1.ledna
2003.Hlavním zdrojem příjmů školy jsou dotace na provoz od zřizovatele Obec Nezdenice
a dotace od KÚ Zlín na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje.
Základním kritériem pro určení výši příspěvku jsou výkony organizace, tzn. počet žáků
v základní škole, mateřské škole, školní družině a počet stravovaných žáků ve školní jídelně
Základní škola a Mateřská škola poskytuje základní vzdělání a výchovu podle školních
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a pro předškolní vzdělávání.
Finanční prostředky školy jsou používány v souladu s potřebami žáků a jejich využití
zabezpečuje správný chod školy. Náklady na provoz školy tvoří především náklady na
energie,teplo, spotřební materiál, mzdy, odvody SP a ZP, opravy a údržbu, služby
a odpisy.

Celková dotace od KÚ Zlín na rok 2018
V tom dotace :

VP paměť institucí
šablony ESF - vzděl.pro konkurenci
šablony ESF - II. ZŠ a MŠ

6.282.354,00 Kč
175.906,-192.872,-312.162,--

5.601.414,-- Kč

Dotace
V tom :

Platy
OPPP
Odvody
Odvody FKSP
ONIV

3970860
82000
1346473
79735
122346

ONIV – jednotlivě
výdaje na učebnice ,hračky, učeb.texty a učeb.pomůcky
školení a semináře DVPP
cestovné
plavání žáků
náhrada za nemoc v průběhu roku
zákonné pojištění zaměstnanců
OOOP
Celkem

84804
3210
1205
0
15899
15828
1400
122346

Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu ze závaznými ukazateli platnými pro rok 2018.
Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů.

Celková dotace od zřizovatele a ostatní příjmy na rok 2018 1.373.595,63

V tom :

dotace od zřizovatele
stravné
výnosy z hl.činnosti-ván.dílny
školné MŠ a ŠD
úroky z účtu
čerpání z rezervního fondu

900.000,00
337.954,00
2.890,00
112.000,00
751,63
20.000,00

1.373.595,63
Čerpání provozních prostředků – jednotlivě
501 spotřeba materiálu
501 potraviny
502 spotřeba energie
511 opravy a údržba
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 služby
521 mzdové náklady
524 zákonné odvody
525 pojištění pracovního úrazu
527 jiné sociální náklady
551 odpisy HIM
558 DDHM

Rekapitulace hlavní činnosti :

Příjmy :
Výdaje :

124.042,31
337.689,29
247.181,00
14.557,00
1.691,00
360,00
299.318,32
189.594,00
61.199,00
7.611,00
5.063,00
0
74.269,50
1.362.575,42

7.655.949,63
7.644.929,42

Veškeré náklady školy jsou pokryty zmiňovanými dotacemi a rozdílem mezi příjmy a výdaji
je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2018 je tvořený hospodářský výsledek celkem
v částce 11.020,21 Kč
Stav zásob k 31.12.2018
Základní škola

stav pokladní hotovosti
stav poštovních známek
stav čistících prostředků

8.276,-532,-4.493,40

Školní jídelna

sklad potravin

14.454,77

Na účtu 311 – Odběratelé nejsou žádné pohledávky.
Na účtu 321 – Dodavatelé jsou závazky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2019
celkem 99.737,55 Kč

Naše organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických a právnických osob. Fondy našeho zařízení vykazují kladný
zůstatek a jsou kryty na účtech :
241 – Běžný účet
1.756.401,17
v tom
241 – Běžný účet
FRIM
52.128,-241 – Běžný účet
Rezervní fond
75.641,71
243 – Fond kulturních a sociálních potřeb

Čerpání jednotlivých fondů :
Fond 412 – fond kulturních a sociálních potřeb
Stav účtu k 1.1.2018
Tvorba ze základního přídělu 2018
Čerpání
příspěvek na stravování
péče o zdraví
posezení zaměstnanců
dary nepeněžní
zlepšení prac.prostředí
Zůstatek účtu k 31.12.2018

Fond 416 – fond reprodukce investičního majetku
Stav účtu k 1.1.2018
Zůstatek účtu k 31.12.2018

Fond 414 – rezervní fond
Fond 413 - rezervní fond tvořený HV
HV za rok 2017
Účelový dar Nadace Synot
Použití RF-zakoupení vypalovací pece z Nadace Synot
Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

70.852,--

53.178,-83.335,-16.104,-15.500,-3.574,-2.000,-4.646,-94.689,--

52.128,-52.128,--

10.000,-24.778,53
50.863,18
10.000,--20.000,-75641,71

Nezdenice 13.2.2019
Zpracovala: T.Jančová,účetní

Mgr. Eva Jandásková
ředitelka školy

