
 

 ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  CHEB,  KOSTELNÍ  NÁMĚSTÍ  14 

příspěvková organizace 

 

 

Městský úřad 

Cheb 

                                                                                                    V Chebu 4. 7. 2019 

 

Věc: Rozbor plnění výnosů a nákladů za 2. čtvrtletí 2019 – komentář 

 

     Rozpočet finančních prostředků na kalendářní rok 2019 je čerpán průběžně dle aktuálních 

potřeb naší školy. 

Položka „materiál“ je čerpána ke dni uzávěrky na 66,95 %. Důvodem vyššího čerpání je větší 

nákup úklidového materiálu, papírenského materiálu a elektromateriálu pro údržbu školy a 

dále drobného majetku v pořizovací ceně do Kč 3.000,--. 

  

Položka „materiál pro přípr. třídu a ŠD“ byla v 1. pololetí roku čerpána na 31,76 %. 

K dalšímu čerpání dojde v novém školním roce. 

 

Položka „energie“ je čerpána dle aktuální spotřeby.  Ke dni uzávěrky na 51,06 %. 

 

Položka „služby“ je čerpána ke dni uzávěrky na 63,57 %.  Větší čerpání v této položce je dáno 

hlavně tím, že v 1.pololetí roku došlo k úhradě pojištění majetku na celý kal.rok a dále z této 

položky platíme kurzy sebeobrany, na které nám zatím nebyl navýšen rozpočet. 

 

Položka „náklady z drobného dl. majetku“ byla čerpána na 30,76 %. 

K většímu čerpání dojde v následujícím období, kdy budeme nakupovat školní nábytek. 

Část nákladů budeme hradit se souhlasem zřizovatele také z našeho rezervního fondu.    

 

Položka „údržba“ je čerpána na 97,72 %.  V 1. pololetí roku byly provedeny opravy 

elektroinstalace kovodílny a došlo k větší opravě kopírek. V případě potřeby budeme 

nedostatek fin.prostředků na této položce řešit rozpočtovou úpravou z položky „náklady 

z drobného dl.majetku“. 

 

Položka „odpisy“ je čerpána podle schváleného odpisového plánu na letošní rok. 

Odpisy majetku pořízeného z projektu EU „Škola základ života“ jsou proúčtovány do výnosů. 

 

Položka partnerské vztahy a akce školy je čerpána na 46,01 %. Příspěvek byl použit  

v 1. pololetí na dopravu, pojištění a ceny pro žáky v rámci maškarního plesu pořádaného naší 

partnerskou školou v Marktredwitz, dále na basketbalový turnaj, den dětí a další soutěže 

pořádané naší školou.  

 

Také v letošním roce probíhá na naší škole projekt, který byl zahájen už v kal. roce 2017 pod 

názvem Čteme spolu. Na tento projekt jsme čerpali finanční prostředky, které byly převedeny 

jako nespotřebované k 31.12.2018 do našeho rezervního fondu, ve výši Kč 143.772,--, a to 

v souladu s uvedeným projektem. V následujícím období bude projekt ukončen a provedeno 

jeho vyúčtování. 

 

Koncem června jsme oznamovali zřizovateli naše čerpání fondu odměn ve výši Kč 8.500,--. 



  

Přímé náklady jsou ke dni uzávěrky čerpány na 50 %.     

Větší nákup učebních pomůcek byl uskutečněn již v 1. pololetí roku. Stejně tak v tomto 

období byly vyšší náklady na cestovném. 

 

Příspěvek pod UZ 33076 určený k částečnému vyrovnání platů ped.pracovníků budeme čerpat 

v následujícím období. 

  

Hospodářský výsledek činí 40.145,30  Kč.    

V hospodářské činnosti – pronájem – jsme ve sledovaném období vytvořili HV ve výši 

38.496,--  Kč. Náklady u této činnosti budou odděleny až ve druhé polovině roku. 

 

 

                                           

                                                                                                   Mgr. Miloslava Hartmannová 

                                                                                                                  ředitelka školy 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                       

 

     

 

      

 


