Výroční zpráva o hospodaření
rok 2018
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 je součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní
rok 2018/2019.
Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov je příspěvková organizace tvořena dvěma základními
organizačními jednotkami:



4002 – škola
4008 – školní jídelna

Orj. 4002 má jeden OdPa:


3113 – základní škola (ZŠ)

Orj. 4008 má jeden OdPa:


3141 – školní jídelna (ŠJ)

Prostředky k hospodaření jsme v roce 2018 získávali ze zdrojů, které jsou uvedeny v následující
tabulce a v účetnictví sledovány a také jednotlivě vyhodnocovány hospodářským výsledkem podle jim
příslušejícího znaku Uz:
zdroj finančních prostředků

Uz

hospodářský výsledek v Kč

KÚ JMK – přímé náklady na vzdělávání

33353

0

33063

0

33070

0

Město Oslavany – zřizovatel

00079

-71 228,77

Vedlejší činnost ZŠ – tělocvična

00001

16 381

Vedlejší činnost ZŠ – dětské dopravní
hřiště

00003

8 377

Nájmy

00006

46 108

Hospodářská činnost ŠJ - HOČ

00008

4 840,80

KÚ JMK Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělání
KÚ JMK Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2018

Celkem HV

4 478,03

Přehled výnosů podle Uz

Rozpočty

škola
3113

jídelna

celkem

3141

ZŠ + ŠJ

Uz

Kč

Kč

Kč

33353

21 326 981

2 122 315

23 449 296

33063

452 593,01

452 593,01

33070

28 350

28 350

0079

3 222 663,49

0001

22 600

22 600

0003

17 500

17 500

0006

67 000

67 000

0008

3 201 814,38

341 185

0810

4 000

celkem

25 141 687,50

6 424 477,87

341 185
4 000

5 665 314,38

30 807 001,88

z toho
poplatky od rodičů za
poškozené učebnice

1 248

1 248

Dotace investiční
Dotace neinvestiční
od zřizovatele
dotace neinvestiční
od JMK, státní

3 101 647,40

497 852,60

3 599 500

21 807 924,01

2 122 315

23 930 239,01

Přehled nákladů podle Uz

3113

školní
jídelna
3141

Uz

Kč

Kč

Kč

33353

21 326 981

2 122 315

23 449 296

33063

452 593,01

452 593,01

33070

28 350

28 350

0079

3 302 063,79

0001

6 219

6 219

0003

9 123

9 123

0006

20 892

20 892

Rozpočty

škola

3 193 642,85

0008
0810
celkem

336 344,20
4 000
25 150 221,80

5 652 302,05

Platy celkem

17 488 986

OON celkem

38 170

učebnice, UP,
školní potřeby
včetně darů

ZŠ + ŠJ

6 495 706,64

336 344,20
4 000

z toho

zákonné
odvody
SP a ZP
odvod do
FKSP

celkem

6 000 485
348 949
258 728

30 802 523,85

Hospodářský výsledek
Základní škola vykázala účetně ke dni 31. 12. 2018 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 4 478,03
Kč, kdy výsledek hlavní činnosti činil -71 228,77 Kč a byl vykompenzován kladnou částkou výsledku
z hospodářské činnosti 75 706,80 Kč.
Základní škola je financována z krajských zdrojů, z prostředků zřizovatele – Města Oslavany a v roce
2018 pokračoval projekt „ZŠ Oslavany 22“, který je financován pomocí dotace z EU – jeho realizace
začala v roce 2017.
KÚ JMK v roce 2018 poskytl finanční prostředky v účelových znacích 33353 – dotace na hlavní
činnost základní školy a 33070 – dotace na výuku plavání žáků. Tyto účelové dotace byly využity
v souladu s platnými metodickými pokyny MŠMT a beze zbytku vyčerpány.
Finanční prostředky zřizovatele základní školy – Města Oslavany jsou využívány především na
provozní náklady školy. Celková částka neinvestiční dotace za rok 2018 představovala příspěvek ve
výši 3 599 500 Kč.
Nejvyššími náklady, které hradí příspěvek města, jsou náklady na vytápění, elektrickou energii a vodu.
Dalšími v řadě jsou poplatky spojené se službami za internet, kopírování, svoz odpadu, ostrahu,
telefonní a bankovní poplatky. Opakovanými náklady jsou i poplatky za programové vybavení, licenční
poplatky a náklady na revize tělocvičného nářadí, elektrospotřebiče a protipožární zařízení. Nemalá
část výdajů tvoří také platby za opravy a udržování, např. WC, elektroinstalace, malování, údržba
zeleně v areálu školy, úklidové prostředky a hygienický materiál.
V roce 2018 pokračovala rekonstrukce tříd. V budově I. stupně byla položena nová podlaha ve čtyřech
učebnách. Na II. stupni školy proběhla výměna elektroinstalace včetně úsporného osvětlení, dodávka
keramických tabulí s dataprojektorem, položení nového PVC a vymalování ve dvou učebnách.
Z důvodu opotřebovanosti a v rámci zvýšení bezpečnosti v oblasti GDPR byly vyměněny zámky v celé
budově II. stupně a pořízen nový uzamykatelný nábytek do kanceláře. Byly komplexně
zrekonstruovány šatny u tělocvičny. Pro nové pedagogy byly pořízeny notebooky.
Nárůst strávníků ve školní jídelně znamenal pro školní kuchyni generální rekonstrukci. Školní kuchyně
sloužila bez větších oprav od roku 1994. Z důvodu objemných prací byl zkrácen se souhlasem
zřizovatele školní rok o jeden týden. Byla provedena výměna odpadů, elektroinstalace a rozvodů vody,
obkladů, byly upraveny skladovací prostory a zázemí pro zaměstnance školní jídelny. Zásadní
změnou ale bylo vybavení kuchyně. Nové zařízení umožnilo navýšení kapacity strávníků. Investorem
rekonstrukce bylo Město Oslavany.
Školní jídelna zabezpečuje stravování nejen žáků a zaměstnanců základní školy, ale i pro všechny
děti školy mateřské. A do hospodářské činnosti jídelny patří zabezpečení stravování pro zaměstnance
v MŠ Duha a DDM. Vaří se také pro část strávníků cizích.
Hospodářskou činnost, která vylepšuje celkový výsledek hospodaření v základní škole, doplňuje také
pronajímání nebytových prostor. Dále pronajímání sportovního areálu, dopravního hřiště a tělocvičny.
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