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Příloha k hospodaření školy za rok 2017

A) VÝNOSY

V roce 2017 dosáhla Základní škola a mateřská škola Velké Losiny následujících výnosů v členění

na jednotlivé činnosti a ve struktuře:

1) Výnosy z hlavní činnosti

dotace na hlavní činnost a provoz celkem 16 308 316,00

z toho

dotace ze státního rozpočtu a EU  na přímé náklady (mzdy, odvody, ONIV) 13 332 426,00

příspěvek zřizovatele  na provoz základní školy 1 464 932,30

příspěvek zřizovatele  na provoz školní jídelny 351 755,70

příspěvek zřizovatele  na provoz tělocvičen  (organizace obce) 150 792,00

příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Sluníčko 411 919,12

příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Veverka 469 288,17

příspěvek zřizovatele  na provoz keramiky 51 293,33

příspěvek zřizovatele  na provoz školní družiny 75 909,38

ostatní výnosy z hlavní činnosti 1 539 999,34

tržby z prodeje služeb 1 536 731,34

z toho služby a prodej v základní škole 144 017,00

prodej stravy žákům a zaměstancům ve školní jídelně 1 191 869,34

školné a služby v Mateřské škole Sluníčko 73 260,00

školné a služby v Mateřské škole Veverka 88 110,00

prodej kurzů keramiky 14 925,00

školné ve školní družině 24 550,00

úroky z běžných účtů u bank 0,00

ostatní výnosy z činnosti 
1)

3 268,00

Výnosy z hlavní činnosti celkem 17 848 315,34

2) Výnosy z doplňkové činnosti

tržby z prodeje služeb 1 506 207,46

z toho

tržby z prodeje stravy a služeb „cizím“ strávníkům ve školní jídelně 784 942,05

tržby z pronájmu zařízení školní jídelny 0,00

tržby z pronájmu tělocvičen 19 000,00

tržby z penzionu FIT 572 069,56

tržby ze školního bufetu 130 195,85

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 1 506 207,46

1+2) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti celkem 19 354 522,80
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B) NÁKLADY

Na hlavní činnost a provoz Základní školy a mateřské školy byly v roce 2017 vynaloženy následující náklady

v členění na jednotlivé činnosti a druh nákladu:

1) Náklady v hlavní činnost

náklady hrazené ze státního rozpočtu a ESF 13 318 107,00

z toho

mzdové náklady ze SR a EU 13 084 035,00

mzdy 9 596 291,00

ostatní osobní náklady (DPP z EU) 37 800,00

zákonné sociální pojištění 3 258 019,00

zákonné sociální náklady 191 925,00

náklady na ONIV, DVPP a jiné ze SR a EU 234 072,00

materiál učebnice a učební pomůcky 158 475,00

služby plavecká výuka žáků 13 275,00

služby DVPP, ostatní služby 35 107,00

náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 26 681,00

zákonné sociální náhrady z náhrad mzdy za nemoc 534,00

Náklady hrazené z příspěvku na provoz od zřizovatele

a ostatních příjmů z činnosti školy 4 774 398,40

z toho

spotřeba materiálu 1 421 381,61

spotřeba energie 1 268 473,66

opravy a udržování 156 041,44

cestovné 14 761,00

náklady na reprezentaci 0,00

ostatní služby 702 150,81

mzdové náklady prázdninový provoz mateřské školy 0,00

mzdové náklady vedení kroužků  (z jiných zdrojů) 47 260,00

mzdové náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 49 490,00

mzdové náklady kroužky keramiky 39 466,00

zákonné sociální pojištění provoz tělocvičen  pro organizace obce 14 146,00

zákonné sociální pojištění kroužky keramiky 13 421,00

zákonné sociální náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 832,00

zákonné sociální náklady kroužky keramiky 789,00

jiné sociální náklady 
2)

430,00

náklady z drobného dlouhodobého majetku 675 963,89

ostatní finanční náklady 
3)

19 784,00

ostatní náklady  z činnosti 
4)

318 356,99

odpisy dlouhodobého majetku 31 651,00

Náklady v hlavní činnosti celkem 18 092 505,40
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2) Náklady v doplňkové činnosti

Mzdové náklady celkem 503 630,00

z toho

mzdy 287 857,00

ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 111 325,00

náhrada mzdy za nemoc 798,00

zákonné sociální pojištění 97 877,00

zákonné sociální náklady 5 773,00

ostatní náklady celkem 759 540,19

z toho

spotřeba materiálu 441 106,49

spotřeba energie 133 154,41

prodej zboží (školní bufet) 106 239,44

opravy a udržování 7 436,99

ostatní služby 65 298,08

náklady z drobného dlouhodobého majetku 6 304,78

Náklady v doplňkové činnosti celkem 1 263 170,19

1+2) Náklady v hlavní a doplňkové činnosti celkem 19 355 675,59

Rekapitulace nákladů a výnosů

výnosy hlavní činnosti 17 848 315,34

náklady hlavní činnosti 18 092 505,40

hospodářský výsledek hlavní činnosti -244 190,06

výnosy doplňkové činnosti 1 506 207,46

náklady doplňkové činnosti 1 263 170,19

hospodářský výsledek doplňkové činnosti 243 037,27

Celkový hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti školy za rok 2017 činí:

Ve Velkých Losinách dne 19. února 2018

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy

Komentář hospodářského výsledku:

Poznámky:

4)
 Ostatní náklady z činnosti (účet 549): 40 631 Kč zákonné pojištění zaměstnavatele na úraz a nemoc 

z povolání; 274 455,99 Kč krácený odpočet DPH koeficientem; 3 270 Kč vrácené zálohy žákům za 

pronájem šatních skříní

-1 152,79 Kč

1)
 Ostatní výnosy z činnosti  (účet 649): 1 000 Kč prodej vyřazeného pianina, 1 868 Kč za ztracené 

a počkozené učebnice, 400 Kč za ztracené klíče od šatních skříní
2)

 Jiné sociální náklady  (účet 528): periodické lékařské prohlídky zaměstnanců.
3)

 Ostatní finanční náklady (účet 569): celoroční poplatky bance ze vedení a pohyb na 3 bankovních 

účtech (provozním, státním, FKSP).

Záporný hospodářský výsledek  byl ovlivněn tím, že škola od zřizovatele neobdržela rozpočtovaný 

účelový příspěvek 150 000 Kč na pořízení interaktivních tabulí do MŠ, ty pořídila z běžného příspěvku na 

provoz
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