ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 14,
příspěvková organizace
Městský úřad
Cheb
V Chebu 17. 1. 2019
Věc: Rozbor plnění výnosů a nákladů za kalendářní rok 2018 – komentář
Naše organizace dosáhla k 31.12.2018 zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní
činnosti Kč 229.591,69 a v hospodářské činnosti Kč 58.006,66.
Důvodem zlepšeného hospodářského výsledku jsou tyto skutečnosti:
- nedočerpání finančních prostředků od zřizovatele ve výši Kč 213.149,69 (příspěvek
byl snížen o výnos ze školného ŠD Kč 15.000,--), z toho jsou především nedočerpány
položky energií (Kč 183.632,82) z důvodu úspory tepla.
- Ostatní položky rozpočtu byly téměř vyčerpány (zůstatek Kč 44.516,87 - jako rezerva
na samý konec roku, aby nedošlo k přečerpání rozpočtu)
- tržby za poškozené učebnice, ztráty UP a opisy vysvědčení ve výši Kč 350,-- vybrané školné bylo o Kč 600,-- vyšší, než bylo rozpočtováno.
Odpisy majetku pořízeného z prostředků EU jsou kryty výnosy ve výši Kč 492,--.
Příspěvek na partnerské vztahy a akce byl zcela vyčerpán. Příspěvek byl použit na dopravu,
pojištění a ceny pro žáky v rámci maškarního plesu pořádaného naší partnerskou školou
v Marktredwitz a dále na basketbalový turnaj, na akci Učíme se hrou a exkurzi našich žáků
v Tescu, na Den dětí a letní olympiádu pro spec. třídy.
Z položky drobný dlouhodobý hmotný majetek jsme v kal.roce 2018 nakoupili převážně
nábytek do tříd, dále pak interaktivní tabuli, vitríny, počítače, tiskárnu a datový projektor.
V období letních prázdnin, na naší škole probíhala rekonstrukce toalet, kterou sice hradil
zřizovatel, ale zároveň nám vznikly některé vícepráce. Proběhly malířské a zednické práce,
byly zhotoveny kryty na radiátory, byly opraveny podlahy v některých třídách.
Položka „odpisy“ byla čerpána podle schváleného odpisového plánu na letošní rok.
Přečerpání této položky je kryto výnosy-odpisy majetku pořízeného z projektu EU „Škola
základ života“ jsou proúčtovány do výnosů.
Čerpali jsme také náš fond odměn, a to ve výši Kč 70.000,--.
V roce 2018 pokračoval 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 31.12.2017 do našeho rezervního fondu, ve výši Kč 241.475,80 a to
v souladu s uvedeným projektem. Během roku jsme obdrželi 2. zálohu na tento projekt ve
výši Kč 219.197,20 (účtováno na dlouhodobé zálohy, neobjevuje se proto ani ve výnosech,
ani v rozborové tabulce). Z této 2. zálohy jsme čerpali ke dni uzávěrky Kč 63.023,20.

Nespotřebovaná částka Kč 156.174,- byla k 31.12.2018 opět převedena do našeho rezervního
fondu, odkud ji budeme v roce 2019 dále čerpat.
Rezervní fond jsme čerpali ve výši Kč 37.000,-- na dokoupení nábytku do tříd,
ve výši Kč 26.354,- a na nákup nových počítačů do kanceláře školy (výměna za nefunkční) a
dále na dokončovací práce na rekonstruovaných toaletách, rekonstrukci podlah, malířské
práce, výměnu oken.tabulí na toaletách, opravu hřebenáčů na střeše školy, opravu kopírek
celkem Kč 128.311,--.
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – dary jsme čerpali ve výši Kč 13.843,10 v souladu
s jejich poskytnutím (doprava žáků na sportovní hry, nákup šicího materiálu, částečnou
úhradu nákladů na interaktivní tabuli a k 70.výročí naší školy).
Čerpali jsme náš investiční fond ve výši Kč 77.748,-- na nákup keramické pece.
Použití fondu bylo schváleno zřizovatelem.
Příspěvek na přímé náklady byl zcela vyčerpán.
Naše škola vykonávala v roce 2018 hospodářskou činnost – realitní činnost. V této činnosti
jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši Kč 58.006,66.
K vyúčtování služeb spojených s užíváním škol. bytů dojde v řádném termínu roku 2019.
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