
2. Hospodářská část – ZŠ Vysoké nad Jizerou 2015 
2.1.  Hlavní činnost organizace 
 

Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: 
 

Příjmy celkem 9.128.946,40,- 

 

Poskytnutá dotace celkem 8.277.672,- 

 

v tom -  dotace od KU LBC na platy a ONIV    6.708.635,- 

  -  dotace UZ 33052 zvýšení platových tarifů      201.166,- 

  -  dotace UZ 33061 zvýšení odměňování pracovníků RgŠ    33.591,- 

  -  dotace UZ 33058 – Moderní škola 2015       276.860,- 

 -   dotace UZ 33457 – Asistent pedagoga         42.820,- 

  -  dotace Nákup pomůcek pro sport a TV         10.000,- 

  -  účelová dotace – doprava EDUCA           4.600,- 

  -  na provoz ŠJ od zřizovatele       100.000,- 

          -  na provoz od zřizovatele       900.000,- 

   

příjmy ostatní celkem  851.274,40,- 

příjmy (ostatní výnosy z činnosti a úroky)  13.288,40,- 

příjmy za obědy 564.849,- 

příjmy (školné ŠD) 25.490,- 

příjmy (svačinky) 132.353,- 

příjmy z VHČ (pronájem, kopírování, automat, cizí str.) 111.340,- 

přefakturace přepravného 3.954,- 

 

Výdaje na hlavní činnost organizace: 
Výdaje celkem 9.006.514,08,- 

 

Neinvestiční výdaje celkem ze státního rozpočtu 6.708.635,-  

z toho - výdaje na platy SR 4.803.623,- 

 - OON 44.000,- 

 - výdaje na náhrady za 14 dní PN 11.640,- 

 - soc. a zdrav. pojištění 1.633.225,- 

 - ost. sociální náklady 48.152,75,- 

 

ONIV  přímé 167.994,25,- 

 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána. 

 

Neinvestiční výdaje celkem 2.297.879,08,- 

 

Ostatní neinvestiční výdaje z obecních prostředků 826.088,44,- 

z toho 

 501 kanc.potřeby, mycí prostředky a uč.pomůcky 137.486,05,- 

 502 energie 204.581,- 

 511 údržba 142.202,- 

 512 cestovné  10.927,- 



 518 služby 172.851,55,- 

 521 mzdové náklady 7.780,- 

 524 sociální a zdravotní pojištění 2.646,- 

 525 ostatní sociální pojištění 191,09,- 

 527 zákonné sociální náklady 77,80,- 

 549 pojistné 7.334,- 

 558 nákup DDHM 140.011,03,- 

 563 Kurzové rozdíly 0,92,- 

 

Neinvestiční výdaje – potraviny    526.375,05,- 

Neinvestiční výdaje celkem provoz ŠJ    156.185,81,- 

Neinvestiční výdaje celkem z VHČ ŠJ      94.063,78,- 

Neinvestiční výdaje celkem z VHČ - svačinky      126.129,-       

Neinvestiční výdaje celkem z 33052 zvýšení platových tarifů    201.166,-       

Neinvestiční výdaje celkem z 33061 zvýšení odměňování pracovníků RgŠ 33.591,-       

Neinvestiční výdaje celkem z 33058 Moderní škola 2015    276.860,-       

Neinvestiční výdaje celkem z 33457 Asistent pedagoga    42.820,-       

Neinvestiční výdaje celkem z účelové dotace –Nákup pomůcek pro sport a TV 10.000,-       

Neinvestiční výdaje celkem z účelové dotace – EDUCA                              4.600,-       

 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 122.432,32 Kč, který vznikl 

úsporou provozních nákladů. 

 

2.2.  Doplňková činnost organizace 
Předmětem doplňkové činnosti organizace je pořádání kulturních, společenských a 

sportovních akcí, pronájem ploch pro reklamu, kopírování, pořádání odborných kurzů a 

kroužků, stravování cizích strávníků, ostatní drobná činnost a pronájem prostoru pro 

provozování nápojových automatů. 

 

2.3.  Výsledky inventarizace za rok 2015 
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 283.060,55,- 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0,- 

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.880.660,02,- 

 

2.4.  Plnění nápravných opatření 
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

2.5.  Stavy fondů k 31.12.2015 
Fond odměn  36.000,- 

Fond kulturních a sociálních potřeb  26.773,33,- 

Fond rezervní ze zlep. VH  306.707,94,-  

Fond reprodukce majetku  222.000,- 

 

2.6.  Doklady 
 

 Rozvaha k 31.12.2015 

 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 

 Příloha organizačních složek státu k 31.12.2015 

 Výkaz P1-04 za rok 2015 


