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Organizace: 
IČ: 

Mateřská škola Opava, Neumannova - příspěvková organizace 
70999953 

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 mechanismll 

Vráceno v 

Účelový Poskytnuto prOběhu roku 

znak 
Ukazatel k 31. 12. 2014 

zpět na účet 
poskytovatele 
(informativnÍ) 

a b 1 2 

Neinvestiční dotace celkem 5 273 385,00 0,00 
vtom: 

33353 Přímé náklady na vzdělává~~(.t'!!'(celkem) 5 245 o_~O.Jl..Q ~,QO ----
z toho: 

a) platy zaměStnancJ 
~------· 

_} ~~~O_QOLOO 
-~-- ·- -~-

b) OON zaměstnandJ _ _1() QOO,OO 
~·---- --··--

· - c) Ost-atní (f)Oiistné +·l=ksi>+ oNIVJ 1 401000,00 

33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žákťi se zneVÝhodněním v roce 2014 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpllsobená potřebám žákO - cizincO z tzv. 
třf'tÍch z"mí n~ mk /014 

33025 Kompenzační učební pomfkky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
12014 

~ 

33038 Hodnocení žák1l a škol podle výsled kťi v soutěžích v roce 2013 - Excelence 
v • , škoi20n 

33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 
33044 Podpora loaooedické orevence v oředškolním vzdělávání v roce 2014 
33047 Podpora výuky vzdělávadho oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího 

I oroaramu oro základní vzdělávání v roce 2014 
33050 Rozvojový program na podporu školních psychologa a školních speciálních 

pedagog1l ve školách a metodikO - specialistO ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 
33051 Rozvojový program Zvýšení plat1l pedagogických pracovníka RgS v roce 

~--··· ---- 8~_37!00 _ ____ __ Q,OO 

z toho: 
- - ···- ···-----

a) platy zaměstnandl 6 546,00 
~---

b) ostatní (pojistné +iks?) 2 291,00 

33052 ~i?zvojový eragram ~'&šenfpl;!t~ pracovníku RgS v roce 2014 19 548,00 0,00 ----
z toho: 

- a) platy zamistnanétJ 14 480,00 1--- --- ----- -- ~-~- --· · ·~--- -·· --------
b) ostatní (pojistné+ FKSPJ 5 068,00 

33166 Soutěže 

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob 
lse státní oříslušností iiného členského státu Evrooské unie 

33435 Zajišten1 podmmek zakladmho vzdeJavam nezletilych azytantll, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadateltl o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí cizincll umístěných v zařízení pro zajištění 

lcizindl 
33457 Financovam asistent1l pedagoga pro deti, zaky a studenty se zdravotn1m 

postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 
lmnrluiR 

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 

Skutečně 

použito 
k 31. 12. 2014 

3 

5 273 385,00 

··-- 5 ~~90Q!O_O 

f-· 

-----

3 834 000,00 

10 000,00 
1 401 000,00 

---- 8 ~3_7,00 

-----·-------
6 546,00 
2 291,00 

___ .1:_9~ 

-------···------

--~~~QQ 
5 068,00 

sloupec 2 • vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prfiběh u roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět 
na účet poskytovatele 

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

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

Sestavil: Hanslik 

Tabulka č.l 

v Kč 

Vratka dotace při 
fi nančním 

vypořádání 

4- 1 -2-3 

0,00 

0,00 

0,7i0 -o:oo 
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 

Ředitel: 
dne: 

Bc. Eva Matušková 
18.3.2015 

/. -~~~/ 
-R~itk~~ii~is;d~ikrásky, 

'Opava, p1íspěvková organizace 
747 07 Opava, Neumannova 5 
'11'553 715 007, IČ: 70999953 



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

List č.3 

Mateřská škola Opava, Neumannova - příspěvková organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

Účelový Poskytnuto 
znak 

Ukazatel 
k 31.12.2014 

Limit počtu 
Zaměstnanci za IČ 

zaměstnanců 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 16,31 
z toho: pedagogičtí pracovníci X 

nepedagogičtí pracovníci X 

Zpracoval: Hanslík 
Ředitel: Bc. Eva Matušková 
Dne: 18.3.2015 

v Kč na 2 des místa 
' 

vraceno v 
pr~běhu roku Skutečně Vratka dotace 
zpět na účet použito při finančním 
poskytovatele k 31.12.2014 vypořádání 
(jL .~ 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 
31.12.2014 

(stat.v. Pl-04) 

16,55 
10,850 
5,700 

Materská ~kola Sedmikrásky, 
Opava, pflspěvková organizace 
747 07 Opava, Neumannova 5 

---------~~cfj_-~-~~~-~~:~---------
Razítko a podpis ředitele org. 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 

Název a adresa školy, školského zařízení: Matei'ská škola Opava, Neumannova- příspěvková organizace 

Náklady v roce 2014 

Účet- položky 

a 

SOl Spotřeba materiálu 

v tom - potraviny 

- prádlo, oděv, obuv 

- knihy, učební pomůcky 

- drobný hmot. majetek 

- spotřeba materiálů ostatní 
- ostatní (léky - zdravo.materiál) 

502 Spotřeba energie 

v tom -spotřeba vody 

- ÚT a ohřev vody 

- spotřeba plynu 

- spotřeba el. energie 

- pohonné hmoty a maziva 

- ostatní (Specifikovat) 
- náklady na práci s mládeží 

Sll Opravy a udržování 

5U Cestovné 

513 Náklady na reprezentaci 

518 Ostatní služby 

v tom- služby poštovní 

- služby telekom. a radiokom. 

-nájemné 

- konzul!., porad. a právní 

- školerú a vzdělávání 

- nákup služeb ostatní 

- programové vybavení (DDNM) 

- výměna písku - otevřené zahrady 

-internet 

- správa sítě 

- bankovní poplatky 

-nákup služ.-person.,mzdy,účto 

-PV 

-LV 
15:Z.1 Mzdové náklady (platy, uPPPJ 

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

524 Zákonné soc. poJí~tění (zdrav .• soc.) 

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

525 Jiné sociální pojištění 

5:z.7 Lák. soc. náklady (příaěJ ao FK:;P) 

v tom - FK.SP zaměstnanců 

- FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 
- školení a vzdělávárú 

528 Jiné sociální náklady 

153!1 Jmé daně a poplatky (kolky) 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 

558 Náklady z DDNM a DDHM 

549 Ostatní náklady z činnosti 

v tom- pojištění (majetku, úrazové) 

- ostatrú 

518 Ostatní nejmenované položky 

v tom - náklady projektu 

- náklady na účelový příspěvek - projekt 

- náklady na účelov)i příspěvek- projekt 
- 542 -jiné pokuty a penále 

l~rpállÍ v položkách cclkem 

~k.Jaay celkem 

Zpracoval: 
Ředitel: 
Dne: 

Hanslik 
Bc. Eva Matušková 

18.3.2015 

Nav)i.!.erú-

Plán 2014 
snížerú finan. 
plánu 2014 

zřizovatel. 

b c 
344,25 0,00 

80,25 

149,00 

115,00 

442,67 0,00 

60,31 

284,86 

91,00 

6,50 

303,55 

3,00 

245,70 0,00 

1,00 

42,00 

1,00 

116,50 

8,00 

9,00 

11,00 

57,20 

45,83 o,oo 

45,83 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

36,09 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

l'l.::l,U, u,uu 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

meZI 

položkami 

d 
6,52 

0,00 

0,00 

127,91 

-123,10 

1,71 
0,00 

-150,89 

4,59 

0,00 

-142,61 

-7,62 

-5,25 

0,00 
0,00 

-55,65 

2,86 

0,00 

-56,48 

0,05 

-34,96 

0,00 

0,00 

3,80 

-9,80 

0,00 

-8,00 

0,35 

0,00 

1,58 

-9,50 

0,00 
0,00 

17,35 

0,00 
17,35 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

216,51 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

20,38 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

20,38 

U,bU 

Celkem 
upravený Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

finanční 31.12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
plán (FP) (závěrka) % (závěrka) 

2014 

f g h j k 

350,77 350,77 101,89 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

208,16 208,16 259,39 

25,90 25,90 17,38 

116,71 lí6,71 101 ,49 
0,00 

291,78 291,78 65,91 0,00 0,00 

64,90 64,90 107,61 

0,00 

142,25 142,25 49,94 

83,38 83,38 91,63 

1,25 1,25 19,23 

0,00 
0,00 

247,90 247,90 81,67 

5,86 5,86 195,33 

0,00 

189,22 189,22 77,01 0,00 0,00 

1,05 1,05 105,00 

7,04 7,04 16,76 

0,00 

0,00 

4,80 4,80 480,00 

106,70 106,70 9 1,59 

0,00 

0,00 0,00 

9,35 9,35 103,89 

0,00 

12,58 12,58 114,36 

47,70 47,70 83,39 

0,00 
0,00 

63,18 63,18 137,86 0,00 0,00 

0,00 
63,18 63,18 137,86 

0,00 0,00 0,00 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 

36,09 36,09 100,00 

216,51 216,51 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

20,38 0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

20,38 

t'l.::l,b, l'IUI,.H ,IS,bl u,uu u,uu 

(Materská škola Sedmikrásky, 
Opava, pffspěvková organizace 

----~i. ....... ~;,~o; 7~~~~a;, ~Ó~~;~~~~~; 
Razítko a podpis ředitele org. 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 

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

Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

Hlavní činnnst Doplňková činnost 

Yresuny 
Celkem 

Výnosy 
Úpravy finančních 

upravený 
Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

Plán 2014 finančního prostředků 31.12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
plánu mezi 

finanční plán 
(závěrka) % (závěrka) . (FP) 2014 

a b c d f g h j k 
IPhJmy ze školného 3911,00 14~~ 4U4,J~ 4U4,J~ ~ 
IJ>r•Jmy ze stravného _II,IJil _ll,ll!l 
[U roky l,lJU -11,11~ U,ll u, u ll,UU 

[Pouz•tl rezervního fondu do vynosu u,oo 11,1111 

ll'ouz•ti mvestítnlho mnau ao vynosu .lb,~ -l,~U lb,!!~ lb,!!~ ~ 
jYouz•ti fondu odmo:ll do výnosu _II,IJil _ll,ll!l 
10statm příJmy z vlastni finnosh 11,00 u,oo b,J4 b,J4 ~ ~ ~ 
vtom: 0,00 0,00 
- pojistná událost 0,00 0,00 
-poplatky za služby 0,00 u,uu 
- 0,00 0,00 
-pronájmy 6,34 b,3 (>,34 

11,1111 u,oo 
_11,\111 u,uu 

U,UIJ __\},IIIJ 
[Ustatm pr•Jmy z Jmych zdrOJ U u,oo u,oo u,oo 11,00 u,uu u,oo u,oo 
v tom: - projekt 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

Výnosy celkem 427,09 0,00 0,60 427,69 427,69 100,14 0,00 0,00 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Navýšeni-
Přesuny 

Celkem 
finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k NÁKLADY CELKEM 

Plán 2014 
sníženi finan. 

prostředků 
upravený 

31.12. 2014 plánu2014v Plán 2014 31.12. 2014 
plánu 2014 

mezi 
finanční plán 

(závěrka) % (závěrka) 
zři z. 

položkami 
(FP) 2014 

1421,09 0,00 0,60 1421,69 1401,31 98,61 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. 2014 plánu2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
finanční plán 

(FP) 2014 
(závěrka) % (závěrka) 

994,00 0,00 994,00 973,62 97,95 0,00 0,00 

HČ-dotace 
HČ-

dotace od 20,38 ZiskzDČ 
od zřizov. 

zřizov. 

Zisk z HČ 

Vypsat ostatní nejmenované Hlavní činnost 

položky z nákladů (finanční 
Navýšení Celkem 

prostředky z jiných zdrojů- Skutečnost k Skutečnost k 
Plán 2014 

finančního upravený 
31.12. 2014 plánu2014 v 

dotace, projekty ... ) plánu 2014 finanční plán 
(závěrka) % 

ziíz. (FP) 2014 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. v c - , c 
Finanční prostředky z JIDých zdrOJŮ zaúctovat do nakladu 1 vynosu . Mate,ská škola Sedmikrásky, 

10pava, p~fspěvková organizace 
747 07 Opava, Neumannova 5 Zpracoval: 

Ředitel: 
Dne: 

Hanslik 
Bc. Eva Matušková 

18.3.2015 
1 B'553 715 007, IČ : 70999953 

........................... . .............. . 
razítkó a podpis ředitele org. 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 

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

Upravený hospodářský yýsledek 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa 
- z hlavní činnosti 20 376,00 
- z doplňkové činnosti 0,00 
Celkem k 31.12.2014 před zdaněním 20 376,00 
Předpokládané zdanění celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 20 376,00 
Položky upravující hosp. výsledek celkem ( +,-) 0,00 
I Upraveny hosp. vysledek (zisk+, ztrata-) :.W.:fló,UU 

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: 

Vzhledem k situaci, že mělo dojít k sloučení dvou subjektů, tak z naší strany bylo přistupováno s maximální 
obezřetností a snažili jsme se o co možná největší přesun kladného HV do roku 2015 

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IC (v Kč) 
Ukazatel v plné výši 

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2014 994000 

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 20 14 135 

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 7363 

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 aktuální stav k 
zeZHV 2014 

2014 datu 7nr<O~nv>l "' 

Rezervní fond 15 907,13 20 376,00 X 15 907,13 

Fond odměn X 0,00 

Investiční fond 143 435,64 X X 143 435,64 

Převod 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: Hanslik 
Ředitel: Bc. Eva Matušková 
Dne: 18.3.2015 

ÍMateYská škola Sedmikrásky, 
Opava, prfspěvková organizace 
?47 07 Opava, Neumannova 5 

I I. ~ /)' c;....ff553 715 007, I Č: 70999953 
•••••••••••••••••••••~~~••••••••••••ao•••••••ao•••••••••••••••• 

Razítko a podpis ředitele org. 



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

. ~-·· -- - --- -- - -- - - -- -- ...... .... ,. --- ·- - -._ _.. -- - - .. _._ .. ____ , ---- ---- ,r-· - .. ··-··· -·-··- -- ·-- -- . . , 
Účet Brutto 2013 Brutto 2014 Pohyb majetku 

013 0,00 0,00 0,00 
pfírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

018 a 019 0,00 0,00 0,00 
Ql'frůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

031 2 565 440,00 2 565 440,00 0,00 
pfírustkv Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 3 283 624,10 3 283 624,10 0,00 
IPfírustky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

022 169 597,00 124 202,00 -45 395,00 
lpfírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 45395 

028 a 029 1 903 023,48 2 078 616,57 175 593,09 IPfírustky Kč celkem: 254785 
úbytky Kč celkem: 79191 ,91 

pfesuny- hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč 
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 

U všech nákladových položek jsme se snažili uspoi'it a to z důvodu očekávaného sloučení 

Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

K výraznému navýšeni došlo pouze u nákladové položky náklady na DDNM (účet 558) a to také z důvodu očekávaného sloučení 
neboť bylo nutno pfipravit zázeml pro sloučení 

U majetku jsme nakoupili hlavně vybaveni pro učebny a hračky pro děti 

Zpracoval: Hanslik 
Ředitel : Bc. Eva Matušková 
Dne: 18.3.2015 
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