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škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace, se sídlem Spálov č.p. l,74Ż 37 Spálov
infovedeni@zsspalov.cz \ryww.zsspalov.cz
Kontakt na mateřskou školu: Tel.:556 729 68l,727 919 Sl8;Kontakt na školníjídelnu: tel. 556 7Ż9 692;

Tel. +420 556 729 682r727 919 528, e-mail:

zÁvnnľčľÁZPRÁvA o HoSPoDAŘENÍ - R. 2020
Vypracoval:

Maľcela Kuncová - účetníškoly
PaeđDľ.ZďeněkKotas - ředitel školy

A/ Stručnéhodnocení činnosti, pro kteľébyla příspěvkovd zřízena, včetně doplňkových činností

s

Zák|adni škola a Mateřská škola ve Spálově v ľoce 2020 provozovalahlavní i doplfüovou činnost v souladu
ustanoveními Ziizovací listiny příspěvkové organizace měsţse Spálov a dodatku ke Zţizovacílistině ze dne

.3.2014.
Hospodaření příspěvkové organizace bylo členěno v roce 2019 na osm základních účetníchjednotek
(zźklaďní škola - 01, školnídružina - 02, školníklub - 03, školníjídelna ZŠ_04, mateřská škola_ 05, školní
jídelnaMŠ_06, montessori sekce ZŠ-07 apľogľampro rodiče sdětmi do 4letvHľanicích_ 09, ktery naše
škola zaštitţę a kteľý je ekonomicky na škole nezávislý). Yýznamný vliv na hospodaření příspěvkové
organizace měla pandemická situace, na zaklaďě které se uzavíľalnebo omezoval pľovoz všech školských
zaţízeni. Tato skutečnost se odrazila téměř ve všech organizačníchjeđnotkách. Přesto byly příjmy z doplňkové
činnosti, z dotaci a granti, z ťtnaĺlěnich daru a z příspěvků na ěinnost děfi MŠa žaka ZŠze strany spolků
SRPŠa Montessoľi Spálov spolku na takové úľovni, že celé hospodaření příspěvkové otganizace skončilo se
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zlepšeným hospodářským výsledkem.
plánů (včetně
Hlavní činnost ZŠa MŠ- výchovně vzděIâvací pľoces dle aktuálních školníchvzđéItĺvacích
_
je
pľovozního zajištění)
stále pľioritou. I přes sníženépříjmy, zejména v doplňkové činnosti, se podďilo
ukončit hospodaření v ľoce 2020 s kladným hospodářským výsledkem: 35 019'25 Kč.
I přes omezení doplňkové činnosti v oblasti stľavování i pľonájmu tělocvičny jsme přesto ve sledovaném
období dosahli zlepšeného hospodářského ýsledku ve qýši l's 8'l'6,47 Kč. Počet strávníkůz řad veřejnosti se
vzhledem na kapacitní moŽnosti školy snížila celý proces vaření pro veřejnost se přesunul do školníjídelny
v MŠ.Pľioritou je zajištěnístravování pto žáky a personál našíškoly.
Hospodaření příspěvkové oľganizace přesto skončilo s kladným výsledkem, a to: 50 835'72 Kč.

B/ Hodnocení ukazatelťł zúkladních účetníchjednotek stanovených posleďní verzi pldnovaného rozpočtu
pro rok 2020 příspěvkové oľganizaci včetně núvľhu na ľozdělení zlepšeného hospođlÍřskéhovýsledku.
Hodnocení jednotlivych ukazatęIů dle výše uvedených účetníchjednotek je předmětem Plnění plánu
ľozpočtu (plan ýnosů a náklaďt) za rok 2020, kteý je k dispozici u účetníškoly a účetnízřizovatele _ dle
poslední veţze upraveného rozpoětu foľmou ľozpočtových opatření je celkové plnění následující:

Celkové plnění

výnosy:
skutečnénáklady:
_ ľozdíl:
-

_

-

26177 623,72Kć
26126 788'00 Kč
50 835'72

Kč

Z toho účelovédotace

UZ 00005 Město Hľanice 26 000,- vyčeľpáno v plné ţši
UZ 07131 olomoucký laaj 139 000,- vyčeľpáno v plné vyši
UZ 00000 Příspěvek na pľovoz zţizovatelem 2 000 000,- čeľpánose zlepšeným hospodářským výsledkem
UZ 33353 Dotace MSK na příménáklady 21 ĺ02 542,- vyč,eryáno v plné výši
l 763 167,- čeľpánoprůběžně đlepotřeby zejména k splnění
UZ 33062 Pľojekt Podpora společnéhovzđélâvźní
šablon nebo podpory pľojektu

Specifické UZ 0004 - doplňková činnost: -

výnosy:

446 900'00

Kč

rozdíl:

15 816'47

Kč

náklady: 431 083'53 Kč

C/ Vyhodnocení hospodaření příspěvkové oľganízace :

1. Hospodářský

výsledek, náklady a výnosy

Zlepšený hospodářský qýsledek (ZHv) Zâkladní školy a Mateřské školy Spálo v zarck2O2O
bylve vyši
50 835'72 Kč. V hlavní činnosti byl ZHY ve qýši 35-019,25 Kč na vediejsĺ činnosti
byl ZHY ve rrýši
15816,47 Kč.

Návľh na ľozdělení:
Do fondu odměn 50 o/ortj25 4l7,86Kć
Poznámka:
Zfondu odměn se využívajípľostředky zptavid|a na posílenímzdoqých pľostředků a odměny zaměstnanců.
V ľoce 202l bude využit k stejnému účelu,zĄména však k personálnimu żajištěnípľovozu 2. stupně zt;'1ladní
školy. V ľoce 2020 po předběžnémpľůzkumu zâjmu o vzdělźtvtnív našicň skolach (ZŠa vĺśi
i nadále
'" 2. stupeň
ľţdpokládâ, že jediným úsekem, kteý bude potřebovat financování z jinýchnež stźúnichzdľojůbude

zs.

Do fondu Îezerv50 o/"'t]25 417186Kč

2.

Přehled o čeľpánífondů oľganizace
V roce 2020 jsme z fondu odměn na p|aty a odměny pľacovníků0
(investičnífond) jsme čeľpali0 Kč.

Kč Z

fondu ľeprodukce majetku

3.

Péčeo spľavovaný majetek, investičníčinnosto ű,držbaa opľavy
Y r. 2020 jsme z pľovozního ľozpočtuškoly v poloŽce oprav a űdržby budov zajistili někteľé úpľavy
v montessoľi třídách, dovybavení někteých učęben dle aktuální potřeby, kuchyní u ŠÍu dľobnou űdržbu
a
doplnění vzdělźxacíchpomůcek v ziákladní i mateřské škole.
Náľočnějšíűđržbya opravy v roce 202I plarnjeme ve spolupľáci sę ztizovatelem (opľava podlaĘ
tělocvičny). Navíc pľobíhajípřípravy narealizaci rozšířeníkapaciťpřístavbou ztkladniškoly.

4.

5.

Pohledávky a závazĘ, zpráva o ĺnventarizaci majetku
V ľoce 2020 _jsme vyřadili majetek v celkové Výši 93 40I,I3 Kč. Nakoupili jsme majetek ve vyši
1 059 275,28 Kč (qýznamnou poloŽkou bylo vybavení tříd nábytkem i pómůckami, tóchnické vybavení
v souvislosti s pandemií, dále elektľická pánev, chladnička , mraztlk, ľobot- vybavení kuchyně ľ{Š).
Pohledávky jsou aktuálně ve vyši 4 485 Kč.
Ztwazky jsou aktuálně ve výši 62l23,89 Kč. Aĺynívše uhľazeno/.
Vyhodnocení doplňkové činnosti
V doplňkové činnosti budeme pokĺačovattak, aby postupně docházelo k útlumu počtu stravovaných
cizich stľávníků(se zřetelem na náľůstžâků,v zŠ;a tento ztlměr koľesponduje s p"rsorrâlní
pľoblematikou ve školních jídelnách (financováno zľozpočtu MSK a ýsledku doplňkové činnosti).
V pľonájmu tělocvičny se budeme snaŽit ľacionálně zlepšit služby a případně využítvětšídoby
pľonájmu veřejnosti. V roce 2020 ýrazně ovlivněno epidemiologickými opatřeními.

Ei Dne 29.10.2020 bylapľovedenaveřejnoprźlvnikontrolap. Pavlínou Sendleľovoubeznedostatků.
F/ Tabulková část včetně finančníchvykazů (viz. přílohy).

GlPožadavek na příspěvek ztizovatele do návľhu rozpočtu 202L
Provozní příspěvek îapÎovozzŠ
a MŠve Spálově byl schválen zastupitelstvem měsţse ve výši
2 200 000'- Kč s tím, že využívâme i jiných možnostív ľámci finančníchzdro|ů. Bližšíspecifikace
předpokládaných nákladů a příjmůrozpočtu na ľok 202l je
samo
dokumentu
(Žádost o provozní příspěvek na ľok 202I).

Ve Spálově dne 8.
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