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Výroční zpráva o hospodaření je zpracována na základě § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění, podle §§ 28-33 zákona č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynu MŠMT k použití a
kontrole účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním
školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických
pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu Další
vzdělávání pedagogických pracovníků s č.j. 33 210/2003-56.
Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí jako škola s právní
subjektivitou od 1.1.2003 hospodařila v roce 2014 se státními finančními prostředky a
finančními prostředky přidělenými zřizovatelem. Dále hospodařila s vlastními prostředky,
které získává poplatkem za obědy, za pobyt dítěte v mateřské škole a školní družině.
V květnu 2012 byl škole schválen grantový projekt Moderní škola pro
konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.3649 (tzv. Šablony).
Škola tím získá dalších 712 503 Kč ve dvou splátkách. V červnu 2012 jsme přes zřizovatele
školy obdrželi 427 501, 80 Kč. V září 2013 jsme přes zřizovatele školy obdrželi zbytek
celkové částky ve výši 285 001,20 Kč. Projekt skončil v roce 2014.
V červnu 2014 jsme se přihlásili do Grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0078
Profesní podpora pracovníků předškolního vzdělávání, který vyhlásila Pedagogická
fakulta České Budějovice. Učitelky MŠ jezdí na kurzy, které jsou zcela zdarma, a škola
získává finanční prostředky k zajištění platů pro suplenty, či na refundaci ušlé mzdy učitelek
v době školení.
25.8.2014 jsme podepsali smlouvu o partnerství v grantovém projektu vyhlášenou firmou
AV Media, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha Moderní technologie přináší užitek a
radost reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0045. Škola by měla získat celkem 365 880,00 Kč na
nákup notebooků, úhradu školení pro učitelky a vedení školy. Projekt potrvá do konce
července 2015.

Hospodaření s vlastními prostředky
Příjmy za rok 2014 (v Kč)

Příjmy
Příjmy celkem
- v tom:
Poplatky od rodičů
v MŠ
Poplatky od rodičů
v ŠD
Prodej sešitů
Projekt MŠ
Čerpání fondů
Prodej odepsaného
majetku
Příjmy z hospod.
činnosti
Prodej obědů v ŠJ
Ostatní příjmy (úroky)

1 332 207,39

67 957,00
25 000,00
948,00
9 658,00
352 126,20
100,00
329 590,00
534 280,00
12 548,19

Výdaje za rok 2014 (v Kč)

Výdaje
Výdaje celkem

1 270 410,85

- v tom:
Spotřeba materiálu
Fakturace, úhrada služeb
Mzdy

748 860,65
11 303,00
117 126,00

Zákonné sociální pojištění

33 020,00

Ostatní sociální pojištění

346,00

Zákonné sociální náklady

848,00

Náklady z DDM

206 280,00

Opravy a udržování

151 087,20

Cestovné

1 540,00

Hospodářský výsledek 61 796,54

Hospodaření se státními finančními prostředky
Investiční výdaje – v roce 2014 nebyly.
Neinvestiční výdaje
Určení

Schválený Skutečnost
rozpočet k 31.12.13
6 654 000
6 654 000

Neinvestiční výdaje celkem
- z toho
Náklady na platy
4 782 000
Ostatní osobní náklady pedagogové
52 000
Zákonné odvody sociálního a
zdravotního pojištění
1 644 000
Výdaje na učebnice, uč.pomůcky,
OOP, DVPP,pojištění
129 000
Zákonné sociální náklady (FKSP)
47 000
Náhrada nemoci zaměstnavatel
-

4 782 000
52 000
1 625 886
135 643
47 820
10 651

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Podle metodiky rozpisu a podle počtu žáků bylo jednotlivým složkám zařízení vyčleněno
na DVPP celkem 8 500 Kč.
V souladu se stanovenými prioritami vzdělávání byly tyto prostředky čerpány na:
1. nákup odborných publikací a metodických příruček
2. vzdělávání učitelek MŠ + ZŠ a vychovatelky ŠD – Rámcový vzdělávací program a
tvorba vlastního ŠVP – akce DVPP + NIDV
3. vzdělávání vedoucích pracovníků školy – akce Pedag. centra v ČB
4. vzdělávání v oblasti SPU - akce Pedagogického centra v ČB
5. vzdělávání v rámci svých aprobací a funkcí, které pedagogové na škole zastávají
6. vzdělávání výchovné poradkyně a protidrogové koordinátorky – akce PPP Prachatice
Učitelky, včetně vedení, se alespoň jedenkrát zúčastnily jedné vzdělávací akce. Hodně
finančních prostředků jsme použili na nákup odborných a metodických publikací. Čerpáme
z nich vědomosti a praktické zkušenosti jiných pedagogů a odborníků ke zkvalitnění a
obohacení výuky žáků, teorii prakticky využíváme ve školním vzdělávacím programu jak
v MŠ, tak i v ZŠ. Na DVPP jsme získali peníze v rámci projektu Šablony, na školení jsme
z tohoto zdroje příjmu vynaložili celkem 1 894,- Kč.
Učitelky z MŠ jezdily zcela zdarma na kurzy, které pořádala Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích.
Konstatujeme, že vzdělávací akce mají dobrou až velmi dobrou úroveň a jsou zdrojem
nových poznatků, prohlubování vědomostí a dovedností využitelných v pedagogické praxi.
Učitelé se vzdělávali na akcích pořádaných Pedagogickým centrem v Českých Budějovicích
– pracoviště Prachatice, NIDV České Budějovice, Pedagogickou fakultou České Budějovice,
Akademií moderního vzdělávání Plzeň, všechny učitelky ZŠ prošly školeními k práci
s interaktivní tabulí.

Výdaje (v Kč) na další vzdělávání pedagogických pracovníků
Určení
Plánováno
Výdaje na DVPP
12 900
- v tom
Poplatky kurzovného 8 000
Cestovné
2 000
Nákup odb.publikací 2 900

Skutečnost
11 010
5 316
1 282
4 412

V září 2014 vyhlásilo MŠMT ČR rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických
pracovníků regionálního školství v roce 2014. (ÚZ 33 051)
Čerpání:

z toho
odvody

Dotace celkem
platy
14 049,-

10 407,-

3 538,-

FKSP
104,-

V září 2014 vyhlásilo MŠMT ČR rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího
oboru Další cizí jazyk rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
v roce 2014. (ÚZ 33 047)
Čerpání:

Dotace celkem

Čerpání

2800,-

2800,-

V říjnu 2014 vyhlásilo MŠMT ČR rozvojový program Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33 052)
Čerpání:

z toho

Dotace celkem
platy
46 017,-

odvody
34 087,-

11 589,-

FKSP
341,-

Hospodaření s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem
Městysem bylo škole přiděleno 2 842 064,- Kč.

Neinvestiční výdaje

Skutečnost
k 31.12.14

Spotřeba materiálu
265 211,80
Spotřeba energií
597 214,00
Opravy a udržování
488 440,90
Cestovné
3 272,00
Ostatní služby
248 319,55
Mzdové náklady
605 546,00
Zákonné sociální
pojištění
205 883,00
Odpisy
23 064,00
Úrazové pojištění žáků
ČP + spoluúčast
6 713,00
Pojištění zaměstnanců
Kooperativa
22 550,00
1% převod z mezd do
FKSP
8 558,00
Náklady z drobného dl.
majetku
148 124,00
Celkem
2 622 896,25

Hospodářský výsledek 219 167,75

Čerpání z rezervního fondu v roce 2014

ve fondu k 1.1.2014
338 097,78

čerpáno k 31.12.2014
300 197,20

zbývá k 31.12.2014
37 900,58

Čerpání z investičního fondu v roce 2014

ve fondu k 1.1.2014
91 496,00

čerpáno k 31.12.2014
44 929,00

zbývá k 31.12.2014
46 567,00

Hospodaření s finančními prostředky přidělenými škole k realizaci grantového projektu

v rámci Globálního grantu CZ.1.07./1.1.10/01.0067 (Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ
Strunkovice nad Blanicí) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Projekt byl ukončen k 31.1.2012
Krajským úřadem bylo škole přiděleno celkem 2 379 818,21 Kč ( ze státního rozpočtu ČR
356 972,75 Kč a z peněz Evropské unie 2 022 845,46 Kč), které byly využity takto:
Neinvestiční výdaje
Pořízení DHM
Školení pedagogů
Exkurze pro žáky
Publicita
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Poplatky EU fond
Celkem

Skutečnost čerpání od
1.3.2009 do 31.1.2012
418 850,00
45 880,00
550 099,70
3 551,80
1 312 000,00
49 300,00
1 161,00
2 380 842,50

Celkově čerpaná částka od skutečně obdržené se liší o 1 024,29 Kč, což jsou úroky
z účtu.
Od 1.2.2012 běží 5 let udržitelnosti projektu dle Smlouvy o realizaci grantového projektu
čl.VII, odst. 13.

Hospodaření s finančními prostředky přidělenými škole k realizaci individuálního
projektu Moderní škola pro konkurenceschopnost reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.3649
realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V květnu 2012 obdržela škola prostřednictvím Krajského úřadu a zřizovatele školy od
Ministerstva školství ČR částku 427 501,80 Kč a v září 2013 zbytek celkové částky ve výši
285 001,20 Kč.
Celkem 712 503,00.
Projekt skončil v roce 2014..
Do konce roku 2014 bylo čerpání následující:

Neinvestiční výdaje
Cestovné
Vzdělávání pedagogů
Mzdové náklady
Drobný dlouhodobý
majetek
Celkem

Skutečnost čerpání
334,00
1 560,00
99 600,00
73 504,00
174 998,00

Čerpání v průběhu projektu od 2.2.2012 do 31.12.2014
spotřeba materiálu
cestovné
pořízení DNHM pod 7000,- Kč
vzdělávání pedagogů
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
DDHM 3000-40000,-Kč
DDNM 7000-60000,- Kč
celkem

7 000,00
2 739,00
20 677,00
7 892,00
253 800,00
1 904,00
285 780,00
132 711,00
712 503,00

Škola získala další interaktivní tabuli, celkem máme tři interaktivní tabule, notebooky,
učitelky procházely školeními, vytvářely digitální učební materiály (DUMy) pro výuku na
interaktivní tabuli, zakoupili jsme řadu učebních pomůcek pro zatraktivnění výuky.
Hospodaření s finančními prostředky přidělenými škole k realizaci grantového projektu

Moderní technologie přináší užitek a radost reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0045, jehož jsme
partnerem. Projekt vyhlásila firma AV Media, a.s., Pražská 1335/63, 10200 Praha 10.
Smlouvu o partnerství jsme podepsali 25.8.2014, potrvá do konce července 2015. Škola by
měla získat celkem 365 880,00 Kč na nákup notebooků, úhradu školení pro učitelky a vedení
školy. K 31.12.2014 škola obdržela 237 822,- Kč + 1,48 Kč činily úroky.
Čerpání k 31.12.2014:
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
celkem
do rezervního fondu z ostatních
titulů převedeno

31 920,00
7 980,00
42 773,00
195 050,48

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 v roce 2015
Hospodářský výsledek za rok 2014 v částce 280 964,29 Kč jsme navrhli rozdělit do
peněžního fondu organizace v roce 2015 takto:
1. do rezervního fondu 268 604,29
2. do fondu odměn
12 360,00
Návrh byl schválen na zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí dne
11.3.2015
Výroční zpráva o hospodaření byla projednána na poradě pracovníků školy dne
15.4.2015.

Výroční zpráva o hospodaření byla schválena školskou radou dne 27. 5. 2015

Mgr. Hana Pártlová
ředitelka školy

