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Maľcela l(uncovár - ťlčetníškoly
Paed[)ľ' ZdeněkKotas _ řeclitel šlĺol

Á/ Stľučnéhodnocení činnosti, pľo kteľéb.yIa příspěvkovli' zřÍzena, včetně doplňkových čin.ností
7,âkladnÍ škola a Mateřská Školave Spálově Vľocę 20l9 pľĺlvozovala hlavrrí idoplňkovot-l činnost
v souladu s ustanoveními Zţiztlvací listiny příspěvkovĺĺoľgaĺrizace nrěstyse Spálov a ctoclatku ke Zţizovací
listině ze dne 7 .3.2014.
Hospoclařerrí příspěvkové oľganízacebylo členěno v ľoce 2019 na osnr základních účehríchjednotek
(základlrí škola - 01, školnídľilžina- 02, školnílĺlub - Ü3, škollríjídelna 7.Š_ a4, mateřská stóla _
os'
školníjídelna MŠ- 06, nrontessoľi sekce zš - ol a pľogľam pľo ľodičes dětrni do 4 tet v l-Iranicíclr
-09'
který naše škola zaštit'uje a kteľý je ekononrický na škole nezávislý). Významnou výnosovĺlu poloŽkotr
byly pří.imy z doplňkovć čirrnosti. z dotĺrcía gľantů,z Íinarrčllíchciaľůa z příspěvků na činnost đctĺvĺŠu
Žáků ZS ze stľany spotkri SRPŠa Montess<lľi Spálov spolku.

Hlavní činnost ZŠa MŠ* výclrovně vzdělávací pľooes clie aktuáĺních školníoh vzdělávacíclr plánťl
(Školapľo život, vč. dođatkli1-5 a alçtualizované r"ri" ŠVPpľo PV PoháĺJkové putování, platné od l 9.
'
2017 a nově vývol'ené části pľo nrĺlntessoľi třídu, platné do 1' 9' 2018), včetně pľovozníhozajištění_ je
stále pľíoritou. I př'es zvýšerrénáklady, zejnénav peľsonáhrí oblasti' se podaři|o ukončit hospodařelrí v ľoce
2019 s kladným hospoclářským výsledkem: 7 144,43 Kč.

V doplnkové činnosti zĄĺnénav oblasti stľavování, ľesp. Z příjmťr ze Zajištění stravování, jsme ve
sledovaném obĺĺobídosáhli ľovněžzlepšeného hospodářskóho výsledku ve výši 25 417,23 Kč. Iročet

sl;ľárvníkůz řad veřejnosti se snaŽínre udľžet i rraclále rra stejnérn počttl, neboť peľspektivně bucle nutné počty
ciz,ich stľávníkůsnižovat, nebot'pľioľitou je zajištěrrístľavování pra Źaky a personál našíškoly.

V oblasti pronájlnu části školníclrpľostoľ (tělocvičny) se výnosy polrybují v pr'ibližně stejné úľovtri'

stále však nejsou zatím využity všechny rĺožnostidoby pľonájrnu.

Hospodaření příspěvkové oľganizaoe plYesto skorrčilo s kladnýrn výsledkem, a to: 32 56t,66 Kč.

B/ IIodnocení ukazatelů zúkkulĺtíchúčetníchjetĺnotek stanovenýclt posleĺlníverzi plánovanl!ĺlo
ľozpučtu pľo ľok 2019 příspěvkové organ.izaci včetně nli'l,ľltu nn ľozĺIělenízlepšeného hospoĺIlűřskéha

výsledku.
I{oclnooenĺ jeclnotlivých ukazatelťr dle výše uvedených účetníchjednotek je přecimětem Plnění pláni-ĺ
ľozpočtu (pláll výnosů a nákladťl) za ľok 20|9, který je l< dispozici u ťlčetníškoty a ťlčetrrízřizovatele -.dle
poslední yęÎzeupľaveného ľozpočtu foľmou rozpočtových opatření.ie celkové plnění rrásledující:

Celkovó plnění

23 034 313'59 Kč
23 001 75l
I(č
'93
32 56l'66 Kč

výnosy:
skutečnénáklady:
- ľozdĺl:
_

_

-

Z taho rĺčelovédotace

UZ a0019 Město llranice 2l 000,- vyčeľpánov plné výši
U7' 00019 olomoucł<ý Waj 7l900,- vyčeľpánov płnévýši
I

\)rJ wvvvv l rrĎľşVçlţ lLiţL pLvy\r'1, Ll'|:Zuvł/-ţ|jręILL L L+\}v UUU'- Ĺ'çI'ĺ)ŁlIlU Şţ'ZlęĺJŞęIlylIIIIUSIJUţItţIslţyIIr Vystęĺ'tKęIĺr
U7' 33353 l)otace MSK na př'íménáklady 17 353 521,- vyč,eľpáno v plné výši

IlZ

Ţa|2 |1ojekt -Pclclpoľa společnéliovzdëláváni
k splněnĺ šablon rrebo podpoľy pľojektu

l

SpecĺíickéUz 0004 - eloplňlcĺlvá činnost: -

C/

ţ/J) h o

dn

o cen

547 352,- čerpáno průběžně dle potřeby ze'imé,na

výnosy:
599 78l'00'_ Kč
nálĺlady: 574 363,77,-Kč
ľozĺlíI:
24 4l7,23,- Kč

í h os p o cl ař e n í p ř, ísp ěv k o v é o r g an Ízac e :

1. Hospodářský

výsleclek, náklady a výnĺlsy

Zlepšený hospodářský výsledek (ZI1v) Zźkladníškoly a Matel*ské školy Spálov zaľak20l9 byl ve výši
32 56l,66 Kč. V hlavní činnosti bylZIN l,e výši 7 144,43,- Kč rra veĺllejšíčirrnosti byl'Zţi-V ve výši
25 417,23 Kć.
Zlepšený lrospodárřský výsledel< čini32 561,66o_ Kč.
Návľh na ľozdělení:
l)o firndu ođměrr80 o^,ti. 26 049,33 Kč
Foznámka:
Z fondu odměn se využívajípľostředky zpľavidla nn posílenímzdových pľostředkri a odľněmy
zaměstnanců. V ľoce 2020 bude využit k stejnómu účelu,zejména však k peľsonĺ{lníľnuzajišĺöľii,
pľovozu 2. stupně z:ĺkladnĺškoty' V ľocę 2020 po pí'cĺlbčŽnćmpľůzkumu zájmu ĺl vzĺlělávĺ{nív naši,r'
školách (ZS a MS) se i nadĺłlepř'edpokláĺJil,źşjedinýľnúselĺem,kÚcry buĺle potřebovat Íinancovĺ'lní
z jiných než státních zĺlľojri buĺle 2. stupeli ZŠ.
Do fondu tlZËĺ-Y20 o/", tj. 6 5t2,33 Kč

2.

Přehled o čeľpánífonclri oľgalrizace
Vľoce 2019 jsme čeľpalizÍbndu odrĺěn na platy a odměny pľacovníkťl48063,19orepľodl'lkce majetktl (investičnífond) jsnre čeľpali82 9a2,55,- Kč,'

Kć. Zfundu

3.

Péčeo spľavoYaný majctek, ĺnvostĺční
činnost, údľžbaÍr opľâvy

4.

Pĺlhleĺlĺĺvkya zźłvazlĺy, zpľán a o inventaľizaci maj etku
V ľoce 2019 " jsme vyřadili rrrajetek v celkové výši 0 Kč. Nakoupili jsnre majetek ve výši
575 666,63,_ Kč (význalnnou položkotr byĺ sţľavovacísystém, technické vybavení, keľamická pĺ-,r),
Polrledávky jsou aktuálně ve výši 6 092,- Kč,.
7'âvazkyjsou aktuálně ve výši 60 048,50,-Kč. lNyní vše uhľazeno/.

5.

Vyhodnocenícloplňkové činnosti
V doplňl<ové činnosti buclenle pĺrkľačclvattak, aby postupně cloclrázelo k ťrtlumu počtLr
stľavovaných cizích strávníkri (se zt'etelem na ĺrárťtst Žáků v zŠ)a současně aby 4 kuchar'ky molrly
mít úplné'přípaclně částečnépľacovní uvazky ve školníkuchyni zŠ'v pronájmu tělocvičny se

V
zajistili dodávku výmĺŢnu
pocllahovó krytiny ve dvou třícĺách v MŠ,ciovybavení někteiých trčeben clle akttlální potřeby, tuchynĺ a Š-l
a dľobĺrouúdľŽbua doplnění vz.dělitvacíclr pomůcek v záklaclní i mater'ské škole.
Náľočnějšíiĺdĺžbya opra\/y V ľoce 202a plćnrljeme ve spolupľáĺ;i se zřizovatelem (oprava podla,h;,'
tělocvičny, ľekonstľtlkce sociálního z,ázen'li v bucĺově zakIadní školy). Navío probíhajíjedđanĺu
iľĺp.u'y
lia případné ľozšířeníkapacit přístavbou ztkladní školy.
ľ. 2019 jsĺrre z pľovoznílroľozpoč1ttškoly v poloŽce opľav aűďrž,by budov

buclelrre srraŽit ľaciĺxrálně zlepšit sluŽby a přĺpadně vytlżítvětšĺcĺoby pľonájmu veř.ejnosti.

E/ Dne 12.I1.2(}l9 byla pľovedena veře.jnopľávní kontro[a p. Pavlínott Sendleľovou bez nedostatkťl.
F/ Ţabulková čirst včętně Íitrančnícłr
výkazŮ (viz. přílohy).
2

GlPožadavek na přĺspěvek zřizovatele do návľhu ľozpočtu 2020,
l. Pľovozní příspěvek naptovoz ZŠa MŠve Spálově si đovolujemenavľhnout stanovit ve vysl
2 000 000'- Kě s tím, že využíváme i jiných možnostív ľámci finančníchzdrojů.
Bližší
speciÍikace předpokládaných nákladů a přĺjmů ľozpočtuna ľok 2020 je předmětem
samostaürého dokumentu (žádost o provozní příspěvek narok2Ü20
Ve Spálově dne 15. bţezrla2020
Zlklodníškoĺoq Moteřski školo
5pĺ1lov
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PäeclDľ ZđenékKotas,
ředitel školy

