
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

A. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 

1. Neinvestiční příspěvky v roce 2015 

Neinvestiční příspěvky v rámci rozpočtu zřizovatele 

Upravený rozpočet SMO-MOb Poruba ve výši 3 659,15 tis. Kč představuje vzhledem ke schválenému 

rozpočtu zvýšení celkem o 259,15 tis. Kč, a to o účelový příspěvek: 

- na pokrytí nákladů na plavání dětí ve výši 114,24 tis. Kč 

- na lyžařský výcvik ve výši 88,11 tis. Kč 

- na ozdravný pobyt ve výši 31,20 tis. Kč 

- na úhradu nákladů, souvisejících s osvětlením multifunkčního hřiště ve výši 15 tis. Kč 

- na realizaci projektu „Ostrava fandí hokeji“ ve výši 5 tis. Kč. 

- na sportovní aktivity žáků ve výši 5,60 tis. Kč. 

Prostředky státního rozpočetu na přímé výdaje 

Rozpočet Krajského úřadu MSK ve výši 16 915 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou výši 

17 862,173 tis. Kč, což představuje celkem zvýšení o 947,173 tis. Kč. Navýšení se týkalo: 

- zvýšení prostředků na platy včetně odvodů o 365 tis. Kč 

- účelové dotace v rámci RP “Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 495,242 Kč včetně 

odvodů 

- účelové dotace v rámci RP “Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství“ ve výši  86,931 Kč 

včetně odvodů. 

Neinvestiční účelové dotace z  SMO – MMO 

Z rozpočtu statutárního města Ostrava byly škole na základě smlouvy poskytnuty níže uvedené transfery: 

- dotace na ozdravný pobyt ve výši 172,80 tis. Kč (prostředky byly zaslány na účet školy již v roce 2014) 

- dotace na provoz multifunkčního hřiště pro veřejnost ve výši 60 tis. Kč 

- dotace na projekt “Naše škola dnes a dříve“ ve výši 30 tis. Kč. 

 

Neinvestiční transfery z prostředků ESF 

Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006 „Pedagog a tablety ve výuce“  

Evropský sociální fond v ČR poskytl dotaci ve výši 550,840 tis. Kč z OP VK na projekt s názvem 

„Pedagog a tablety ve výuce“ na období roku 2014 a 2015. Společná realizace projektu byla upravena 

Smlouvou o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 8. 9. 2014. Podrobné hospodaření s příspěvkem 

z ESF je uvedeno v tabulce č. 3. 

Projekt reg.č. CZ.1.07./1.1.00/56.0907 s názvem „Učíme se jazyk v Anglii“ 

Evropský sociální fond v ČR poskytl dotaci ve výši 533 720 Kč na projekt s názvem „Učíme se jazyk 

v Anglii“, realizovaného v rámci projektu OP VK – výzva č. 56. Na projekt byly vynaloženy výdaje 

v plné výši. Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 14. ledna 2016. Podrobné 

hospodaření s příspěvkem z ESF je uvedeno v tabulce č. 4. 

2. Výsledek hospodaření s příspěvky v roce 2015 

Hospodaření s příspěvky SMO-Mob Poruba 

tabulka č. 1                    tis. Kč 

Organizace  Plán 2015 

2005 

Upravený  

plán 2015 

Skuteč. 

HČ 

Skuteč. 

DČ 

Skutečnost 

k 31.12.2015 

% plnění 

 Výnosy 1 542 1 796,64 1 697,01 353,06 2 050,07 114,11 

 Náklady 4 942 5 455,79 5 255,38 293,53 5 548,91 101,71 

 Příspěvek SMO-ÚMOb 3 400 3 659,15 3 659,15 x 3 659,15 100,00 

 Výsledek hospodaření   0 0 100,78 59,53 160,31  

Škola vykazuje ke dni 31.12.2015  výsledek hospodaření v celkové výši 160,31 tis. Kč, z toho v hlavní 

činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 100,78 tis. Kč a v doplňkové činnosti pak 59,53 tis. Kč. 



Hospodaření celkem 

tabulka č. 2              tis. Kč 

Organizace  Plán 2015 

2005 

Upravený  

plán 2015 

Skuteč. 

HČ 

Skuteč. 

DČ 

Skuteč. 

k 31.12.2015 

% plnění 

Výnosy vlastní 1 542 1 796,640 1 697,01 353,065 2 050,07 114,11 

Výnosy z transferu SMO-ÚMOb 3 400 3 659,150 3 659,15 x 3 659,15 100,00 

Výnosy z transferu SMO - MMO x  262,800 256,50 x 256,50 97,60 

Výnosy z transferu KÚMSK 16 915 17 280,000 17 280,00 x 17 280,00 100,00 

Výnosy z transferu KÚMSK-ÚD x 582,173 582,17 x 582,17 100,00 

Výnosy z transferu ESF–Tablety x 150,080 150,08 x 150,08 100,00 

Výnosy z transferu ESF–Výzva 56 x 553,720 553,72 x 553,72 100,00 

Výnosy celkem 21 857     24 284,563 24 178,64 353,06 24 531,70 101,02 

Náklady celkem 21 857    24 284,563 24 077,85 293,53 24 371,38 100,36 

Výsledek hospodaření  0 0 100,78 59,53 160,31  

Hospodaření s účelovými dotacemi ze statutárního města Ostrava 

Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

Organizace obdržela  od SMO-MMO mimo rozpočet zřizovatele účelovou dotaci ve výši 172,80 tis. Kč 

na realizaci 14 denního ozdravného pobytu pro žáky školy. Dotace byla čerpána ve výši 166,50 tis. Kč. 

Zbývající částka ve výši 6,30 tis. Kč byla po dohodě vrácena poskytovateli dotace v červenci 2015. 

Dotace na provoz multifunkčního hřiště pro veřejnost 

V dubnu 2015 byla poskytnuta poskytovatelem neinvestiční dotace na ve výši 60 tis. Kč. Z dotace škola 

uhradila dohody o provedení práce - mzdové náklady správců hřiště. 

Dotace na projekt „Naše škola dnes a dříve – tvoříme a bádáme o historii naší školy“ 

V souladu se smlouvou škola obdržela v květnu 2015 prostředky ve výši 30 tis. Kč na výdaje, spojené 

s realizací účelu dotace –propagace, tisk, spotřební materiál a jiné náklady. 

Hospodaření s účelovými dotacemi z rozpočtu KÚMSK 

Organizace obdržela od  KÚMSK  mimo rozpočet zřizovatele dvě účelové dotace na Rozvojový program 

k následujícímu účelu: 

-  „Zvýšení platů pracovníků školství“               ve výši 495,242 Kč 

-  „Zvýšení tarifních platů pracovníků školství“ ve výši   86,931 Kč. 

Výše uvedené dotace byly využity plně. 

Hospodaření s transfery z ESF 

Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006 „Pedagog a tablety ve výuce“  

tabulka č. 3                           v tis.  Kč 

Náklady  Plán 

2014/2015 

Úprava 

plánu 

2015 

k 30.06.2012 

Čerpání 

2014 

k 

30.06.2012 

Čerpání 

2015 

k 

30.06.2012 

Celkem 

521 – Mzdové náklady 176,000  64,000 112,000 0 

524 – Zákonné pojištění 59,840  21,760 38,080 0 

558 – Náklady z dlouhodobého majetku 315,000 -3,342 311,658 0,000  

CELKEM 550,840 547,498 397,418 150,080 547,498 

Příjemcem dotace byl SHARP CENTRUM OLOMOUC s. r. o. Olomouc. Finanční podíl naší organizace 

činil dle smlouvy 550,840 Kč. Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

byl tento podíl upraven na konečnou částku 547 498 Kč. Tato částka odpovídá výše uvedeným nákladům. 

Projekt byl zahájen 1.9.2014 a byl ukončen 31.7.2015. 

 

 

 



Projekt reg.č. CZ.1.07./1.1.00/56.0907 s názvem „Učíme se jazyk v Anglii“ 

tabulka č. 4                             v tis.  Kč 

Náklady  Plán 2015 Čerpání 2015 

501 - Materiál  0,09 

512 - Cestovné  16,03 

518 - Služby  495,80 

521 - Dohody o provedení práce  41,80 

CELKEM 553,72 553,72 

Evropský sociální fond v ČR poskytl dotaci ve výši 533 720 Kč na projekt, realizovaný v rámci projektu 

OP VK – výzva č. 56. Na projekt byly vynaloženy výdaje v plné výši. Závěrečná monitorovací zpráva 

projektu byla schválena dne 14. ledna 2016. 

3. Přehled o tvorbě fondů a jejich použití   

tabulka č. 5                                            v tis. Kč 

Fondy Fond odměn Fond FKSP Rezervní fondy Investiční fond 

Účet 411 412 413,414 416 

Stav k 1. 1. 2015 51,315 28,408 151,095 121,467 

Zdroje fondu celkem 5,000 130,670 5,942 82,659 

Čerpání celkem 35,000 109,305 8,000 0,00 

Stav k 31.12.2015 21,315 49,773 157,037 204,126 

 

4. Stručné zhodnocení roku 2015  

 Výnosy 

Výnosy celkem 

Upravený plán výnosů ve výši 5 456 tis. Kč byl splněn na 105%. Ve sledovaném období byl plán 

celkových výnosů naplněn částkou 5 709 tis. Kč. Meziročně růst celkových výnosů vzrostl o 10%. Vyšší 

výnosy ovlivnily nejen vyšší provozní a účelové dotace zřizovatele, ale také vyšší tržby za stravné 

z důvodu vyššího počtu stravovaných osob ve školní jídelně. Vyšší výnosy byly použity na nákup 

školních lavic a židlí s nastavitelnou výškou a vybavení klasických učeben nábytkem. 

Vlastní výnosy 

Vlastní výnosy vykazovaly plnění ve výši 114%, tj. 2 050 tis. Kč. Největší položkou tvořily výnosy 

z prodeje služeb, které dosáhly výše 1 400 tis. Kč. Výnosy za stravné z hlavní činnosti dosáhly hodnoty 

1 223 tis. Kč (+ 78 tis. Kč oproti roku 2014), výnosy za stravné z doplňkové činnosti činily 176 tis. Kč  

(+ 34 tis. Kč). 

Další položkou, která přispěla ke kladnému VH hlavní činnosti, byl mimořádný výnos v souvislosti 

s dobropisem dodavatele tepla ve výši 72 tis. Kč.  

Meziroční růst vlastních výnosů, který činil 213 tis. Kč, byl částečně posílen zapojením vlastních 

prostředků rezervního fondu a fondu odměn ve výši 43 tis. Kč. 

 Náklady 

Náklady byly plněny na 102% k upravenému rozpočtu, v celkovém objemu představovaly částku  

5 549 tis. Kč. Meziroční růst nákladů byl cca 7%, který byl zapříčiněn především vyššími náklady na 

pořízení drobného hmotného krátkodobého majetku (+ 153 tis. Kč oproti roku 2014) a náklady z pořízení 

drobného hmotného dlouhodobého majetku (+ 76 tis. Kč).  

 Výsledek hospodaření 2015 

Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2015 skončil ziskem ve výši 160,31 tis. Kč. Zisk 

hlavní činnosti činil 100,78 tis. Kč a zisk z doplňkové činnosti činil 59,53 tis. Kč.  

Zlepšený výsledek hospodaření ovlivnilo: 

- meziroční zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz o 300 tis. Kč  

- mimořádně teplá a suchá zima  

- mimořádný příjem ve výši 72 tis. Kč, který škole poskytla Veolia Energie ČR Ostrava a.s. jako cenové 

vyrovnání tepla za loňský rok. 



 

B. Základní údaje o hospodaření školy v 1. pololetí roku 2016 

1. Neinvestiční příspěvky, poskytnuté v 1. pololetí roku 2016 

Neinvestiční příspěvky v rámci rozpočtu zřizovatele 

Upravený rozpočet SMO-MOb Poruba ve výši 3 510,99 tis. Kč představuje vzhledem ke schválenému 

rozpočtu zvýšení celkem o 310,99 tis. Kč, a to o účelový příspěvek: 

- na pokrytí nákladů na plavání dětí ve výši 57,96 tis. Kč 

- na lyžařský výcvik ve výši 87,00 tis. Kč 

- na ozdravný pobyt ve výši 91,20 tis. Kč 

- na úhradu nákladů, souvisejících s osvětlením multifunkčního hřiště ve výši 9,83 tis. Kč 

- na projekt „ Zpřístupnění víceúčel. sportovních hřišť v areálech ZŠ veřejnosti“ ve výši 65 tis. Kč. 

Prostředky státního rozpočetu na přímé výdaje 

Rozpočet ke dni 30.6.2016 činil 19 103 tis. Kč a obsahoval tyto ukazatele: 

a) závazné ukazatele        13 713 tis. Kč 

z toho: prostředky na platy       13 713 tis. Kč 

  ostatní osobní náklady                 0 tis. Kč 

b) orientační ukazatele          5 390 tis. Kč 

z toho: zákonné odvody          4 661 tis. Kč 

  příděl do FKSP             206 tis. Kč 

  ONIV včetně náhrad            523 tis. Kč. 

Neinvestiční účelové dotace z  SMO – MMO 

Z rozpočtu statutárního města Ostrava byla škole poskytnuta účelová dotace na projekt „Hledáme spolu 

poselství ukryté v knihách“ ve výši 35 tis. Kč. 

2. Výsledek hospodaření s příspěvky ke dni 30.6.2016 

Hospodaření s příspěvky SMO-ÚMOb Poruba 

tabulka č. 1                       tis. Kč 

Organizace  Plán 2016 

2005 

Upravený  

plán 2016 

Skuteč. 

HČ 

Skuteč. 

DČ 

Skutečnost 

k 30.06.2016 

% plnění 

 Výnosy 1 878 2 065,09 1 266,74 196,58 1 463,32 70,86 

 Náklady 5 078 5 576,08 3 195,26      157,81 3 353,07 60,13 

 Příspěvek SMO-ÚMOb 3 200 3 510,99 1 919,99 x 1 919,99 54,69 

 Výsledek hospodaření   0 0       -8,53   38,77      30,24  

Škola vykazuje ke dni 30.6.2016  výsledek hospodaření v celkové výši 30,24 tis. Kč, z toho ztráta hlavní 

činnosti činila 8,53 tis. Kč a zisk doplňkové činnosti dosáhl výše 38,77 tis. Kč. 

Hospodaření celkem 

tabulka č. 2                tis. Kč 

Organizace  Plán 2016 

2005 

Upravený  

plán 2016 

Skuteč. 

HČ 

Skuteč. 

DČ 

Skuteč. 

k 30.06.2016 

% plnění 

Výnosy vlastní 1 878 2 065,09 1 266,74 196,58 1 463,32 70,86 

Výnosy z transferu SMO-ÚMOb 3 200 3 510,99 1 919,99 x 1 919,99 54,69 

Výnosy z transferu SMO - MMO x      35,00       0,00 x       0,00 x 

Výnosy z transferu KÚMSK 19 103 19 103,00 9 237,20 x 9 237,20 48,35 

Výnosy celkem 24 181 24 714,08 12 423,93 196,58 12 620,51 51,07 

Náklady celkem 24 181 24 714,08 12 432,46      157,81 12 590,27 50,94 

Výsledek hospodaření  0 0       - 8,53    38,77         30,24  

 

 



3. Přehled o tvorbě fondů a jejich použití v l. pololetí roku 2016 

tabulka č. 3                                    v tis. Kč 

Fondy Fond odměn Fond FKSP Rezervní fondy Fond investic 

Účet 411 412 413,414 416 

Stav k 1. 1. 2016 21,315 49,773 157,038 204,126 

Zdroje fondu celkem 81,315 100,501 211,538 231,942 

z toho     

- příděl z výsledku hospodaření  r. 2015 60,000 x 100,313 x 

- tvorba z odpisů x x x 27,816 

- základní příděl  do FKSP x 100,501 x x 

- dary peněžité-neúčelové x x 40,00 x 

- dary peněžité-účelové x x 14,50 x 

Čerpání celkem 0,00 107,846 193,50 0,00 

Stav k 30.06.2016 81,315 42,428 118,351 231,942 

Vývoj fondů 

Počáteční stavy fondů činily k 1.1.2016 celkem 432 tis. Kč. Stěžejním fondem je Fond investic, který 

vykazuje zůstatek ve výši 232 tis. Kč. Dalším významným fondem je Rezervní fond, jehož čerpání činilo 

193,50 tis. Kč. Třetím fondem je Fond odměn, jehož hodnota se zvýšila o 60 tis. Kč (příděl z titulu 

rozdělování VH) na 81 tis. Kč. Posledním fondem je FKSP, jehož čerpání činilo 108 tis. Kč. Konečné 

stavy všech fondů činily k 30.6.2016 celkem 474 tis. Kč. 

4. Stručné zhodnocení 1. pololetí roku 2016 

 Výnosy 

Výnosy celkem 

Upravený plán výnosů ve výši 5 576 tis. Kč byl splněn na 61%. Ve sledovaném období byl plán 

celkových výnosů naplněn částkou 3 383 tis. Kč. Meziročně růst celkových výnosů vzrostl o 6%. Vyšší 

výnosy ovlivnily nejen zapojení prostředků rezervního fondu do rozpočtu, ale zejména nárůst tržeb za 

stravné z důvodu vyššího počtu stravovaných osob ve školní jídelně a zvýšení cen za potraviny. 

Vlastní výnosy 

Vlastní výnosy dosáhly hodnoty 1 463 tis. Kč. Meziroční růst vlastních výnosů, který činil 139 tis. Kč, 

byl posílen zapojením vlastních prostředků rezervního fondu ve výši 154,50 tis. Kč. 

Největší položkou tvořily výnosy z prodeje služeb, které dosáhly výše 940 tis. Kč. Výnosy za stravné 

z hlavní činnosti dosáhly hodnoty 848 tis. Kč (+ 148 tis. Kč oproti roku 2015), výnosy za stravné 

z doplňkové činnosti 92 tis. Kč (-10 tis. Kč). 

Další položkou, která přispěla ke kladnému VH hlavní činnosti byl mimořádný výnos, a to v souvislosti 

s dobropisem dodavatele tepla ve výši cca 33 tis. Kč, který se týkal cenového vyrovnání tepla za loňský 

rok 2015. 

 Náklady 

Náklady byly plněny na 60,13% k upravenému rozpočtu, v celkovém objemu představovaly částku  

3 353 tis. Kč. Meziroční růst nákladů byl cca 3%, který byl zapříčiněn především vyššími náklady na 

pořízení potravin a vyššími náklady na energie o 43 tis. Kč. 

 Výsledek hospodaření organizace s příspěvkem SMO – MOb Poruba 

Výsledek hospodaření běžného účetního období ke dni 30.6.2016 skončil ziskem ve výši 30,24 tis. Kč. 

Ztrátu hlavní činnosti ve výši 8,53 tis. Kč snížil zisk z doplňkové činnosti ve výši 38,77 tis. Kč.  

Dalšími příčinami kladného výsledku hospodaření byly: 

- zapojení prostředků rezervního fondu do rozpočtu ve výši 154,50 tis. Kč  

- mimořádný příjem ve výši 33 tis. Kč, který škole poskytla Veolia Energie ČR Ostrava a.s. jako cenové 

vyrovnání tepla za minulý rok 2015. 


