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Příloha k hospodaření školy za rok 2019

A) VÝNOSY

V roce 2019 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 23 757 626,07

z toho

dotace ze státního rozpočtu a EU  na přímé náklady (mzdy, odvody, ONIV) 19 887 626,07

příspěvek zřizovatele  na provoz základní školy 2 264 081,74

příspěvek zřizovatele  na provoz školní jídelny 481 182,86

příspěvek zřizovatele  na provoz tělocvičen  (organizace obce) 174 024,13

příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Sluníčko 347 484,95

příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Veverka 525 294,16

příspěvek zřizovatele  na provoz keramiky 0,00

příspěvek zřizovatele  na provoz školní družiny 77 932,16

ostatní výnosy z hlavní činnosti 1 658 540,48

tržby z prodeje služeb 1 637 331,48

z toho služby a prodej v základní škole 54 672,00

prodej stravy žákům a zaměstancům ve školní jídelně 1 306 914,48

školné a služby v Mateřské škole Sluníčko 112 400,00

školné a služby v Mateřské škole Veverka 136 400,00

prodej kurzů keramiky 2 995,00

školné ve školní družině 23 950,00

úroky z běžných účtů u bank 0,00

ostatní výnosy z činnosti 
1)

21 209,00

Výnosy z hlavní činnosti celkem 25 416 166,55

2) Výnosy z doplňkové činnosti

tržby z prodeje služeb 1 321 632,98

z toho

tržby z prodeje stravy a služeb „cizím“ strávníkům ve školní jídelně 675 204,35

tržby z pronájmu zařízení školní jídelny 123,97

tržby z pronájmu tělocvičen 21 750,00

tržby z penzionu FIT 622 717,37

tržby ze školního bufetu 1 837,29

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 1 321 632,98

1+2) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti celkem 26 737 799,53

________________________________________________________________________________________

- 1 -



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ LOSINY, příspěvková organizace

Osvobození 350, PSČ 788 15, IČ 70940045, DIČ CZ70940045, IZO 600 148 483

_______________________________________________________________________________________

_
B) NÁKLADY

Na hlavní činnost a provoz Základní školy a mateřské školy byly v roce 2019 vynaloženy následující náklady

v členění na jednotlivé činnosti a druh nákladu:

1) Náklady v hlavní činnost

náklady hrazené ze státního rozpočtu a ESF 19 301 313,00

z toho

mzdové náklady ze SR a EU 19 061 745,00

mzdy 14 010 474,00

ostatní osobní náklady (DPP z EU) 21 600,00

zákonné sociální pojištění 4 749 462,00

zákonné sociální náklady 280 209,00

náklady na ONIV, DVPP a jiné ze SR a EU 239 568,00

materiál učebnice, učební a kompenzační pomůcky 139 299,50

služby licence na vzdělávací sw, ostatní služby 35 779,50

služby další vzdělávání pedagogů 4 810,00

náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 58 509,00

zákonné sociální náhrady z náhrad mzdy za nemoc 1 170,00

Náklady hrazené z příspěvku na provoz od zřizovatele

a ostatních příjmů z činnosti školy 6 279 512,55

z toho

spotřeba materiálu 1 580 773,76

spotřeba energie 1 438 324,19

opravy a udržování 300 703,50

cestovné 31 932,00

náklady na reprezentaci 0,00

ostatní služby 1 002 010,81

mzdové náklady prázdninový provoz mateřské školy 0,00

mzdové náklady vedení kroužků  (z jiných zdrojů) 0,00

mzdové náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 59 418,00

mzdové náklady kroužky keramiky 0,00

zákonné sociální pojištění provoz tělocvičen  pro organizace obce 17 749,00

zákonné sociální pojištění kroužky keramiky 0,00

zákonné sociální náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 1 050,00

zákonné sociální náklady kroužky keramiky 0,00

jiné sociální náklady 
2)

0,00

náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 490 171,97

ostatní finanční náklady 
3)

13 646,86

ostatní náklady  z činnosti 
4)

301 694,46

odpisy dlouhodobého majetku 42 038,00

Náklady v hlavní činnosti celkem 25 580 825,55

________________________________________________________________________________________

- 2 -



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ LOSINY, příspěvková organizace

Osvobození 350, PSČ 788 15, IČ 70940045, DIČ CZ70940045, IZO 600 148 483

_______________________________________________________________________________________

_
2) Náklady v doplňkové činnosti

Mzdové náklady celkem 434 211,00

z toho

mzdy 255 950,00

ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 83 700,00

náhrada mzdy za nemoc 2 642,00

zákonné sociální pojištění 86 746,00

zákonné sociální náklady 5 173,00

ostatní náklady celkem 643 353,36

z toho

spotřeba materiálu 405 245,43

spotřeba energie 129 196,31

prodej zboží (školní bufet) 1 815,94

opravy a udržování 27 007,05

ostatní služby 80 088,63

náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00

Náklady v doplňkové činnosti celkem 1 077 564,36

1+2) Náklady v hlavní a doplňkové činnosti celkem 26 658 389,91

Rekapitulace nákladů a výnosů

výnosy hlavní činnosti 25 416 166,55

náklady hlavní činnosti 25 580 825,55

hospodářský výsledek hlavní činnosti -164 659,00

výnosy doplňkové činnosti 1 321 632,98

náklady doplňkové činnosti 1 077 564,36

hospodářský výsledek doplňkové činnosti 244 068,62

Celkový hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti školy za rok 2019 činí:

Ve Velkých Losinách dne 21. února 2020

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy

Komentář hospodářského výsledku:

Poznámky:

79 409,62 Kč

1)
 Ostatní výnosy z činnosti  (účet 649): za ztracené a poškozené učebnice, za ztracené klíče od šatních 

skříní, za ztracené žákovské knížky.
2)

 Jiné sociální náklady  (účet 528): periodické lékařské prohlídky zaměstnanců jsou nyní zahrnuty 

v ostatních službách.
3)

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

účtech (provozním, státním, FKSP).

Kladný hospodářský výsledek  byl ovlivněn tím, že škola měla za rok 2019 dostatečně vysoký zisk 

z doplňkové činnosti a tímto ziskem mohla dofinancovat ztrátu v hlavní činnosti s omezenými prostředky od 

zřizovatele a částečně ušetřit prostředky z rozpočtu obce.
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4)

 Ostatní náklady z činnosti (účet 549): 56 816,00 Kč  zákonné pojištění zaměstnavatele na úraz a 

nemoc z povolání; 238 208,46 Kč  krácený odpočet DPH koeficientem; 6 670,00 Kč  vrácené zálohy 

žákům za pronájem šatních skříní a Adopce na dálku: Poojita - Indie.
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