-1ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRNSKO
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Krnsko, okres Mladá Boleslav

Adresa

Krnsko 75, 294 31 Krnsko

IČO

710 10 408

Telefon

326 723 116

Forma hospodaření

Příspěvková organizace

Zřizovatel

Obec Krnsko

Zdroj příjmů

Škola hospodařila v r. 2018 s poskytnutými příspěvky od KÚ
Středočeského kraje a OÚ Krnsko.

I. Rekapitulace příjmů od 1.1. do 31.12.2018
Výnosy
Výnosy celkem

v tis. Kč
8.843,69

z toho:
- dotace na provoz (OÚ)
- dotace na přímé náklady (KÚ)

400,00
6.826,77

- příjmy ze školného

127,86

- příjmy ze stravného

664,57

- příjmy z poplatků ŠD
- čerpání RF
- čerpání RF - dary
- ostatní výnosy z činnosti (svoz žáků, ŠVP, školní akce)
- úroky banky

57,42
480,58
8,21
277,57
0,71
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II. Rekapitulace výdajů od 1.1. do 31.12.2018
Náklady

v tis. Kč

Náklady celkem

8.843,61

z toho:
- mzdové náklady a ostatní neinvestiční náklady (KÚ)
- OON (OÚ)
- náklady na režijní materiál (OÚ)
- náklady na učební pomůcky (OÚ)

6.826,77
11,00
138,73
0,66

- náklady na opravy (OÚ)

100,74

- náklady na školení (OÚ)

2,87

- náklady na ostatní služby (OÚ)
- zákonné a jiné sociální náklady (OÚ)

323,09
90,94

- náklady na stravování (žáci + cizí)

828,23

- náklady na školní akce (žáci)

133,18

- náklady na svoz dětí (žáci)
- ostatní náklady z činnosti (OÚ)
- odpisy majetku (OÚ)
- náklady z drobného dlouhodobého majetku (OÚ)

60,75
3,48
11,47
311,70

Komentář k jednotlivým položkám provozních výdajů hrazených z rozpočtu OÚ
V roce 2018 byly zúčtovány zejména tyto položky:
Režijní materiál: žaluzie, žákovské židle a stoly, výtvarné potřeby, drobný výukový materiál,
hračky do MŠ, ložní prádlo pro MŠ, nádobí do ŠJ, hry do ŠD, tiskopisy, papírenské zboží,
hygienické a čistící prostředky, ostatní drobný materiál
Učební pomůcky: učebnice pro ZŠ, předplatné čas. pro MŠ
Opravy: montáž plast. okna, opravy hasicích přístrojů, opravy myčky, servis kotle, opravy omítek a
malby
Služby: služby telekomunikací a pošty, internet, pojistné ZŠ, školení DVPP, služby v oblasti
BOZP+PO, nájemné bazénu na plavání MŠ, výuka plavání MŠ, dopravné žáků na plavání, upgrade
programového vybavení, zpracování finančního a mzdového účetnictví,, přístupové licence k SW,
revize tělocvičného a zahradního nářadí, revize HP, nájemné tiskárny VERSO, kopírování, stravné,
správa ICT a SW práce, služby pověřence pro GDPR, bankovní poplatky
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poplatky

svoz dětí, náklady na Krneckou paletu, manipulační a expediční

V roce 2018 byly přijaty sponzorské dary ve výši 13000 Kč.

OÚ Jizerní Vtelno

10.000 Kč

pí Abrahámová

3.000 Kč

Sponzorské dary byly čerpány ve výši 8.212 Kč na kulturní akci Krnecká paleta.
Prostředky rezervního fondu byly čerpány ve výši 480.576 Kč takto:
oprava omítek a malby
školní nábytek a šatny
montáž plast.okna
pískoviště
provozní náklady ZŠ 12/18

69.500 Kč
266.634 Kč
18.032 Kč
32.110 Kč
94.300 Kč

III. Výsledek hospodaření za rok 2018

Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Výnosy v hlavní činnosti celkem

8.843,69

Náklady v hlavní činnosti celkem

8.843,61

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti

0,08

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 0,08 tis. Kč byl z rozhodnutí zřizovatele zúčtován do
rezervního fondu.

Mgr. Jana Š í m o v á
ředitelka školy

V Mladé Boleslavi 19. 9. 2019
Vypracovala: Věra Knesplová

