Zpráva o hospodaření za rok 2014
ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

1. Tvorba hospodářského výsledku
HLAVNÍ ČINNOST
Výnosy tvoří
dotace Města na provoz
nájemné O2
projekt jednoduché stroje
příspěvky rodičů na ŠD
úroky
byty
placení knih rodiči
celkem
zapojení fondů + fond odměn
celkem
Náklady tvoří

Hospodářský výsledek

tepelné energie
vodné
elektrická energie
opravy
služby pošt
další služby
praní prádla
stočné
aktualizace softweru
materiál včetně knih a učebnic
DDHM
odpisy
mzdy
sociální a zdravotní pojištění
bankovní poplatky
ostatní
(zdr.prohl.,ochr.p.pomůcky…)

132.005,59

2. 886. 000,148. 445,72
4. 100,126. 840,2.814,40
121. 000,97.046,3. 386.246,12,
159.825,3 .546.071,12
1.006.897,56
237.337 ,338.840,160.369,96.309,19
450.968,07
18.672,20
145.498,41.733,39
611.946,03
52.011,12.552,149.924 ,52.122,42
12.819,83
26.065,84
3.414.065,53

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy

Náklady

tělocvična

pronájem tělocvičen
zpracování mezd

213.715,106.100,319.815,-

čist. prostředky (materiál)
spotřeba energií
revize
mzdy
sociální a zdravotní pojištění

5.394,62.880,1 .329,21.000,7.454,93
98.057,93

zpracování mezd služby (školení a program Vema)
pojištění Kooperativa
mzdy
sociální a zdravotní pojištění
zákonné pojištění

celkem

Hospodářský výsledek pronájem tělocvičny
zpracování mezd
celkem

Celkový hospodářský výsledek

20.996,11
4 152,59.333,20.366,96
593,33
-------------105.441,40
203.499,33

115.657,07
658,60
116.315,67

248.321,26

2. Dotace a dary (mimo příspěvku na provoz od MěÚ a KÚ)- od koho, na co byly
využity

Škoda Auto Kvasiny - projekt Jednoduché stroje

50.000,-Kč

Pewag Vánoční jarmark

3.000,- Kč

Rodiče žáků ZŠ Vánoční jarmark

24.700,-Kč

3. Fondy – viz.tabulka Finanční fondy zaslaná s Pravidly zřizovatele

Finanční fondy
Fond kulturních a sociálních potřeb
v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014
Tvorba
Čerpání
Konečný stav k 31.12.2014

65.941,53
128.610,07
116.137,78.414,60

Čerpání fondu FKSP - příspěvek na stravování
penzijní připojištění zaměstnanců
financování vzdělávacího zájezdu a příspěvky na tábory
zaměstnanců
kulturní a tělovýchovné akce pro zaměstnance

29.685,50.900,28.920,6.632,-----------116.137,-

Fond odměn
tvorba fondu byla převodem části hospodářského výsledku roku 2011
fond odměn byl použit na platy zaměstnanců
v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014
Tvorba
Čerpání
Konečný stav k 31.12.201

73.830,75
120.000,149.924,43.906,75

Rezervní fond
v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014
Tvorba
Zdroje (rozepsat položkově)

65.587,52
121.579,74
převedení části hospodářského výsledku roku
2013 - 43.879,74
Škoda auto projekt 50.000,Pewag
3.000,Vánoční jarmark 24.700,-

Čerpání
Čerpání (rozepsat položkově)

13.564,Vánoční jarmark 9.464,Škoda auto projekt 4.100,-

Konečný stav k 31.12.2014

173.603,26

Investiční fond
tvorba fondu byla tvořena odpisy
v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014
Tvorba
Zdroje (rozepsat položkově)

4.276,60
12.552,12.552,- odpisy

Čerpání
Čerpání (rozepsat položkově)

0

Konečný stav k 31.12.2014

16.828,60

4. Zaměstnanci:
Kategorie zaměstnanců
Pedagogové
Nepedagogové

průměrný počet
39
10

5. počty žáků

Období od 1.1.20114 do 31. 8. 2014
I. tupeň 290 žáků
v 12 třídách
II. stupeň 239 žáků
v 10 třídách

průměr na třídu 24,2
průměr na třídu 23,9

Celkový průměr na třídu 24,0

Období od 1.9.2014 do 31. 12. 2014
I. tupeň 270 žáků
v 11 třídách
II. stupeň 245 žáků
v 11 třídách
Celkový průměr na třídu 23,4

průměr na třídu 24,5
průměr na třídu 22,3

Závazky a pohledávky – rovněž stručně popsat
Závazky

Pohledávky

faktury
mzdy
sociální a zdravotní pojištění
daň
elektřina a vodné
odvod ČMOS

30.139,92
899.704,500.971,115.620,138.313,1.328,-

celkem

1.686.075,92

elektřina
část nákladů na VEMU
pronájem - byty
vodné

98. 490,29.016,91
121.000,39.913,
---------------

celkem

288.419,91

Přílohy:
1.
přehled čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů

2.
kopie Fin.vypořádání dotací poskytnutých krajem

V Rychnově nad Kněžnou 23. 1. 2015

Milan Kotek
ředitel školy

