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Příloha k hospodaření školy za rok 2020

A) VÝNOSY

V roce 2020 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 26 234 216,04

z toho

dotace ze státního rozpočtu a EU  na přímé náklady (mzdy, odvody, ONIV) 22 784 216,04

příspěvek zřizovatele  na provoz základní školy 2 455 115,97

příspěvek zřizovatele  na provoz školní jídelny 157 705,47

příspěvek zřizovatele  na provoz tělocvičen  (organizace obce) 118 698,91

příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Sluníčko 292 314,13

příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Veverka 374 730,87

příspěvek zřizovatele  na provoz keramiky 0,00

příspěvek zřizovatele  na provoz školní družiny 51 434,65

ostatní výnosy z hlavní činnosti 1 067 524,17

tržby z prodeje služeb 1 062 752,17

z toho služby a prodej v základní škole 0,00

prodej stravy žákům a zaměstancům ve školní jídelně 863 452,17

školné a služby v Mateřské škole Sluníčko 72 800,00

školné a služby v Mateřské škole Veverka 108 000,00

prodej kurzů keramiky 0,00

školné ve školní družině 18 500,00

úroky z běžných účtů u bank 0,00

ostatní výnosy z činnosti 
1)

4 772,00

Výnosy z hlavní činnosti celkem 27 301 740,21

2) Výnosy z doplňkové činnosti

tržby z prodeje služeb 825 592,76

z toho

tržby z prodeje stravy a služeb „cizím“ strávníkům ve školní jídelně 404 399,77

tržby z pronájmu zařízení školní jídelny 247,94

tržby z pronájmu tělocvičen 11 500,00

tržby z penzionu FIT 409 445,05

tržby ze školního bufetu 0,00

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 825 592,76

1+2) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti celkem 28 127 332,97
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B) NÁKLADY

Na hlavní činnost a provoz Základní školy a mateřské školy byly v roce 2020 vynaloženy následující náklady

v členění na jednotlivé činnosti a druh nákladu:

1) Náklady v hlavní činnost

náklady hrazené ze státního rozpočtu a ESF 22 712 546,00

z toho

mzdové náklady ze SR a EU 22 217 135,00

mzdy 16 367 794,00

ostatní osobní náklady (DPP z EU) 0,00

zákonné sociální pojištění 5 522 383,00

zákonné sociální náklady 326 958,00

náklady na ONIV, DVPP a jiné ze SR a EU 495 411,00

materiál učebnice a učební pomůcky 338 082,00

služby plavecká výuka žáků 7 308,00

služby DVPP, ostatní služby 23 510,00

náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 124 031,00

zákonné sociální náhrady z náhrad mzdy za nemoc 2 480,00

Náklady hrazené z příspěvku na provoz od zřizovatele

a ostatních příjmů z činnosti školy 4 200 494,48

z toho

spotřeba materiálu 1 438 223,55

spotřeba energie 1 166 190,88

opravy a udržování 328 168,42

cestovné 2 053,00

náklady na reprezentaci 0,00

ostatní služby 674 312,72

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 14 966,00

zákonné sociální pojištění kroužky keramiky 0,00

zákonné sociální náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 940,00

zákonné sociální náklady kroužky keramiky 0,00

jiné sociální náklady 
2)

0,00

náklady z drobného dlouhodobého majetku 320 562,52

ostatní finanční náklady 
3)

10 723,00

ostatní náklady  z činnosti 
4)

135 765,39

odpisy dlouhodobého majetku 49 171,00

Náklady v hlavní činnosti celkem 26 913 040,48
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2) Náklady v doplňkové činnosti

Mzdové náklady celkem 351 957,00

z toho

mzdy 221 691,00

ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 47 860,00

náhrada mzdy za nemoc 2 988,00

zákonné sociální pojištění 74 924,00

zákonné sociální náklady 4 494,00

ostatní náklady celkem 422 174,02

z toho

spotřeba materiálu 267 348,59

spotřeba energie 72 530,01

prodej zboží (školní bufet) 0,00

opravy a udržování 10 053,03

ostatní služby 72 242,39

náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00

Náklady v doplňkové činnosti celkem 774 131,02

1+2) Náklady v hlavní a doplňkové činnosti celkem 27 687 171,50

Rekapitulace nákladů a výnosů

výnosy hlavní činnosti 27 301 740,21

náklady hlavní činnosti 26 913 040,48

hospodářský výsledek hlavní činnosti 388 699,73

výnosy doplňkové činnosti 825 592,76

náklady doplňkové činnosti 774 131,02

hospodářský výsledek doplňkové činnosti 51 461,74

Celkový hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti školy za rok 2020 činí:

Ve Velkých Losinách dne 28. února 2021

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy

Komentář hospodářského výsledku:

Poznámky:

440 161,47 Kč

1)
 Ostatní výnosy z činnosti  (účet 649): Za ztracené a počkozené 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 ostatatních 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 2020 dostatečně vysoký provozní 

příspěvek obce a tím financovat hlavní činnosti a částečně ušetřit prostředky z rozpočtu na dofinancování 

školních investic obce v následujívím roce.
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4)

 Ostatní náklady z činnosti (účet 549): 34 561,00 Kč zákonné pojištění zaměstnavatele na úraz 

a nemoc z povolání; 98 654,39 Kč krácený odpočet DPH koeficientem; 2 550,00 Kč vrácené zálohy žákům 

za pronájem šatních skříní.
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