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Organizace: 
IČ: . 

Účelový 
znak 

a 

33353 

33018 

33024 

31025 

33038 

33043 
33044 
33047 

33050 

33051 

MateřSká škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace 
70999783 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2014 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanlsm/l 

Vráceno v 

Poskytnuto prťlběhu roku Skutečně 
Ukazatel 

k 31. 12. 2014 
zpět na účet použito 

poskytovatele k 31. 12. 2014 
(informativní) 

b 1 2 3 

Neinvestiční dotace celkem s 822464,00 0,00 s 822464,00 
vtom: 
Pfímé náklady na vzdělávání (NIV celkem2_ - - - _5_~8p_Q9.!q~ ·- ·- _O,Q!J . _ _ __ 5 J88 O_q_q,_QQ 

z toho: 
a) platy zaměstnancO 

------
1- 4 i79 ooO.oo -- - ~. 179 000,0~ . -·----b) OON zaměstnanc(}_ ___ _ _ __ -- - ·-- -- - - - ~2__ 000,0~ --·-- -- --- - 62 ooo:OO 

c) ostatnl (pojistné+ FKSP+ ONIV) 1547 000 00 - - 1-54ióóo,oo 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žákO se zneVÝhodněním v roce 2014 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpOsobená potřebám žákO - dzincO z tzv. 
tfetích zemí na rok 2014 
Kompenzační učební pomllcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
12014 
Hodnocení žákll a škol podle výsledkO v soutěžích v roce 2013- Excelence 
!středních škol 2013 
Podpora implementace Etické wchow do vzdělávání v základních školách 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání v roce 2014 
Rozvojový program na podporu školních psycho\ogll a školních spedálních 

pedagogO ve školách a metodikll - spedalistO ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 
Rozvojový program Zvýšení platO pedagogických pracovníkťl RgS v roce 

Tabulka č. 1 

v Kč 

Vratka dotace při 
finančn ím 

vypořádání 

4=1-2-3 

0,00 

0,00 

- 0,00 

·-----~ 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

2014 - - - - _2_5.§.0_,QQ - - ---· P(QQ 9 560,0~ - 0,00 

z toho: c----"--- · - - - --- -- - .. - ·--· --- ·- --- -·---·· · 
a2 e.Jaty zaměstnanctJ _______ ______ ,. ___ - -· . --- _ ]_28~ •. qQ ", _ __ _____ 
b) ostatnl (pojistné+ FKSPi 2479,00 

33052 Rozvojový program Z~~ení e!atll prac~~n_~ ~9.~ _ _Y_!9Ce 2_Q14 - _24 99~,00 - - ·--- O,QQ 
z toho: 1--- -- --- - --

a) e.Jaty zaměstnanctl - -
--------

1----__ 1_E!_4~B,Q_~ -- -·----b) ostatnTr'Dofistné + Fi<sii _______ __ ____ · 
6456,00 

33166 Soutěže 

33435 zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob 
lse státn[oříslušností 'in.,;ho i'l~'> nského stát Evrooské u ni<' 

33435 Zajištěm podmínek základního vzdělávání nezietilých azylantO, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadateli! o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí cizincll umístěných v zařízení pro zajištění 
cizincO 

33457 Financování asistentíl pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 -
lmoduLB. 

Vysvětlivky: 
ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace 
sloupec 1 -uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2014 

-- - - ·- - ----
__ _ _ . .. L~~1,00 

2 479,00 

--- _ 24~04,00 

-------
18 448,00 --- -
6 456,00 

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prllběhu roku, za který se provádí finanční vypořádá ní, zpět 
na účet poskytovatele 

sloupec 3- uvádí se výše skutečně použitých prostředkll příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2014 
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnuti dotace. 

Sestavil: 
Ředitel : 
dne: 

Janušková M. 
Ludmila Knoppová 

16.3.2015 

·- ------__ . _ _ o,oo_ 
000 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2014 
Název a adresa ~koly, školského zařízení: 

Mateřská škola Opava, Havlíčkova- příspěvková organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
vraceno v 

Účelový Poskytnuto 
prOběhu roku 

Ukazatel zpět na účet znak k 31.12.2014 
poskytovatele 
(j .&. Í) 

Pni měrný 

Limit počtu 
přepočtený 

Zaměstnanci za IČ počet k 
zaměstnanců 

31.12.2014 
(stat.v. Pl-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 17,48 17,075 
z toho: pedagogičtí pracovníci X 11 ,828 

nepedagogičtí pracovníci X 5,247 

Zpracoval: Janušková M. 
Ředitel: Ludmila Knoppová 
Dne: 16.3.2015 

List č.3 

v Kč na 2 des místa 
' 

Skutečně Vratka dotace 
použito při finančním 

k 31.12.2014 vypořádání 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Název a adresa školy, školského zařízení: Matefská škola Opava, Havlfčkova- příspěvková organizace 

Náklady v roce 2014 

Úěet - položky 

a 

501 Spotřeba materiálu 

v tom - potraviny 

-prádlo, oděv, obuv 

- knihy, učební pomůcky 

- drobný luno!. majetek 

- spotřeba materíálťl ostatní 
-ostatní (léky • zdravo.material) 

502 Spotřeba energie 

v tom- spotřeba vody 

· ÚT a ohřev vody 

- spotřeba plynu 

- spotřeba el. energie 

- pohonné bmoty a maziva 

- ostatní (Specifikovat) 

- náklady na práci s mládeží 

511 Opravy a udržování 

512 Cestovné 

S 13 Náklady na reprezentaci 

518 Ostatní služby 

v tom- služby poštovní 

- služby te1ekom. a radiokom. 

- mijemné 

- konzult., porad. a právní 

- školeni a vzdělávání 

-nákup služeb ostatní 

-programové vybavení (DDNM) 

• výměna písku - otewené zahrady 

-internet 

- správa sítě 

- bankovní poplatky 

- nákup služ.·person.,mzdy,ůčto 

.pv 
-LV 

521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 

v tom - platy zaměstnanců 
-platy, OPPP (zam.·zahrady, hřiště) 

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 

v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 
• soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 

525 Jiné sociální pojištění 

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 

v tom · FKSP zaměstnanců 

- FKSP {zam.-zahrady, hřiště) 

- školeni a vzdělávání 

528 Jiné sociálnl náklady 

538 Jiné daně a poplatky (kolky) 

55 I Odpisy dlouhodobého majetku 

558 Náklady z DDNM a DDHM 

549 Ostatní náklady z činnosti 

v tom- pojištění (majetku, úrazové) 

·ostatní 

518 Ostatní nejmenované položky 

v tom • náklady projektu 

· náklady na účelový příspěvek - projekt 

- náklady na účelový příspěvek -projekt 

- 542 ·jiné pokuty a penále 

nedočerpáni ~iiól®litch .~!<em 
... 

.. ···· · ·· ···~ ·- · .....•.. -·· ..••..... 

Náklady celkem 

Zpracoval: Janušková M. 
Ředitel: 
Dne: 

Ludmila Knoppova 
16.3.2015 

·. = :_~/-~ 
... ~ .. ·.:.: ~ 

Navýšen!• , · '~.;;;:, .• 
-~~!mlfl~an. · 

J!lán 2014 
·•. pláiiif20 14 

· ;;~s~:::· zřizovatel. 

b c 
376,57 0,00 

75,00 

85,00 

50,00 

166,57 

655,00 o, o o 
39,00 

507,00 

106,50 

2,50 

227,00 

2,00 

269,80 0,00 

1,80 

50,00 

4,00 

120,00 

5,00 

4,00 

9,00 

76,00 

68,00 0,00 

30,00 

38,00 

12,00 0,00 

12,00 

0,10 

0,00 0,00 

175,93 

100,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

..... 
H:!ISb,4U u,uu 

mavní činnost 

PtesW!y Celkem 
finančních upravený Skutečnost k Skutečnost k 
prostředku finanční 3U2. 2014 plánu 2014 v 

mez1 plán (FP) (závěrkll) % 
položkami 2014 

d f ~ h 

-4,15 372,42 372,42 98,90 

0,00 0,00 

-41,78 33,22 33,22 44,29 

-35,68 49,32 49,32 58,02 

-43,68 6,32 6,32 12,64 

116,99 283,56 283,56 170,23 
0,00 0,00 

-206,77 448,23 448,23 68,43 

12,10 51 ,10 51,10 131,03 

0,00 0,00 

-206,22 300,78 300,78 59,33 

-12,06 94,44 94,44 88,68 

·0,59 1,91 1,91 76,40 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-4,76 222,24 222,24 97,90 

-0,02 1,98 1,98 99,00 

0,00 0,00 

37,43 307,23 307,23 113,87 

-0,52 1,28 1,28 71,11 

-14,51 35,49 35,49 70,98 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

ll,93 15,93 15,93 398,25 

·8,58 111,42 111,42 92,85 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-2,00 3,00 3,00 60,00 

0,84 4,84 4,84 121 ,00 

0,38 9,38 9,38 104,22 

49,89 125,89 125,89 165,64 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2,37 70,37 70,37 103,49 

-30,00 0,00 0,00 

32,37 70,37 70,37 185,18 

-10,56 1,44 1,44 12,00 

-10,56 1,44 1,44 12,00 
0,00 0,00 

-0,09 0,01 0,01 10,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,13 176,06 176,06 100,07 

109,42 209,42 209,42 209,42 

o, o o 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

.<"·'"· 0,00 

-77,UU HlU!I,4U lliU!~,40 <J5,n 

List č. 4 

Doplňková činnost 

Skutečnost k 
Plán 2014 31.12 2014 

(závěrka) 

i k 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

·o;oo ·u~oo 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.S 

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace 

Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvl\ des. místa) 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

Přesuny 
Celkem 

··---
,::;-;;...~·--=.:.:: - + Úpravy finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Výnosy 
Plán20J1: . finančn ího prostťedku 

upravený 
. 31.12. 2QL4 planu 2014 v Pian 2014 31.12. 2014 

~~:'f:'-i ' plánu mezi 
finanční plán 

i (záv!rka) ' % (závěrka) 

položkami 
(FP) 2014 ,. 

a b c d f g h j k 
Pfijmy ze ~kolného 398,40 40,22 438,62 438,62 110,10 

Příjmy ze stravného 0,00 0,00 

U roky 1,00 -0,92 0,08 0,08 8,00 
Použití re2:crvního fondu do výnosů 0,00 0,00 

Použ iti investi~ního fondu do výnosů 125,00 -110,41 14,59 14,59 11,67 

Použití fondu odměn do výnosů 0,00 0,00 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 23,00 0,00 -5,89 17,11 17,11 74,39 0,00 ~00 
vtom: 0,00 0,00 

- pojistná událost 0,00 0,00 

• poplatky za služby 0,00 0,00 
log~die 16,00 -4,96 11,04 11 ,04 69,00 
-pronájmy 7,00 -0,93 6 ,07 6,07 86,71 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Ostatní příjmy z jiných zdroju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v tom: - projekt 0,00 0,00 

0 ,00 0,00 

-projekt 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Výnosy celkem 547,40 0,00 -77,00 470,40 470,40 85,93 0,00 0,00 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Navýšení-
Přesuny 

Celkem 
NÁKLADY CELKEM fmančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

Plán2014 
snížení finan. 

pros !ledků 
upravený 

3l.l2. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
plánu 2014 

mezi 
finanční plán 

(uivěrka) % (uivěrka) 
zfiz. 

položkami 
(FP) 2014 

1886,40 0,00 -77,00 1809,40 1809,40 95,92 0,00 0,00 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

ROZDÍL (náklady minus výnosy Celkem 
Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

HČ) Plán 2014 
upravený 

3l.l2. 20 14 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
finanční plán 

(FP) 2014 
(uivěrka) % (závěrka) 

1339,00 0,00 1339,00 1339,00 100,00 0,00 0,00 

HČ-dotace HČ-dotace 
0,00 ZískzDČ 

od zřizov. od zřizov. 
·-··.:.....-

ZiskzHČ 

Vypsat ostatní nejmenované 
Hlavní činnost 

položky z nákladů (finanční 
Navýšenf Celkem 

prostředky z jiných zdrojů- Skutečnost k Skutečnost k 

Plán 2014 
finančního upravený 

31.12. 2014 plánu 2014 v 
dotace, projekty •.. ) plánu 2014 finanční plán 

(uivěrka) % 
ztiz. (FP)2014 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanční prostředky z jiných zdroJŮ 
, 

zaúčtovat do nákladů 1 vynosů. 

Zpracoval : 
Ředitel: 
Dne: 

Janušková M. 
Ludmila Knoppová 

16.3.2015 

Mat•f•U ~ola Opna 
Havlftkova 

ll$ vkové or; tJnlzece 

~~ .. ~:~.!~~ 7~;:l ~~30pava 
r~tko a podpis ředitele org. 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace 

U)!l"avený ho~odářský výsledek 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa 
-z hlavní činnosti 0,00 
- z doplňkové činnosti 0,00 

Celkem k 31.12.20 14 před zdaněním 0,00 
Předpokládané zdanění celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 0,00 
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 0,00 

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad S tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: 

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IČ (v Kč) 

Ukazatel v plné výši 

Upravený pi'ispěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zfizovatele celkem na rok 20 14 I 339 000 

Prúměr žáků (dětí) v kal. roce 2014 152 

Prúměr PP na jednoho žáka (dítě) 8809 

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) 

Návrh na příděl 
Návrh na Současný 

Ukazatel Stav k 31.12.2014 převod v roce 11ktuální stav k 
ze ZHV2014 

2014 datu zpracování 

Rezervní fond 0,00 0,00 X 0,00 

Fond odměn 0,00 X 0,00 

Investiční fond 144316,70 X X 144 316,70 

Ptevod z rezervního do investičního fondu X X X 

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. 
Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: 

Zpracoval: Janušková M. 
Ředitel: Ludmila Knoppová 
Dne: 16.3 .2015 

,. ••• ,.u ~~ola o,.ava 
Havlftkov. 

pli~"vlwvfl organizace 
HavHc'!ková 4, 741 01 Opava 

ICO.: ~9 9~ 7~3 - / 

········ Ratl'.t('~~fo;g············· ·· 

List č.6 



Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2014 

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2013 a 2014- Rozvaha, bilance (porovnání -brutto 2013 a 2014) 

Účet Brutto 2013 Brutto 2014 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

013 IPfírůstkv Kč celkem: -
0,00 0,00 

úbytky Kč celkem: 

018 a 019 0,00 
lofírůstkvKč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

031 1 941 854,00 1 941 854,00 0,00 
pflrůstkv Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 14 469 020,60 14 644 938,60 175 918,00 
prirůstkv Kč celkem:175918 TZ MS Milostovice 
úbytky Kč celkem: 

022 313 357,94 313 357,94 0,00 
lorirůstkv Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

028 a 029 2 458 564,77 2 604 343,77 145 779 00 
lofírůstkv Kč celkem: 218 821 /sekačka lednice,kopírka,nábvtel< 

' úbytky Kč celkem: 73042 

p~esuny- hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč 
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 

-- - - - -

V položce 502 ·energie došlo z důvodu realizace projektu EPC k úspore finančních prostredků, které byly použity ve prospěch položky 501-spotřeba materiálu ostatni a položky 
558 - DDHM na porlzení nového nábytku do tríd. 
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Zpracoval: Janušková M. 
Ředitel: Ludmila Knoppová 
Dne: 16.3.2015 

Razítko a podpis ředitele ogr.: 


