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Číslo organizace: 391 

Závěrečný účet 2014 

Název školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace 
Adresa: Jaselská 4, 74601 Opava 
IC: 72071397 
Ředitel: Jaroslava Poláková 
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho fídící tinnosti: Jana Vondálová 

Razítko a podpis ředitele PO 
Kontakt: 553 7121 00 
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Organizace: 
IČ: 

Účelový 
znak 

a 

33353 

33018 

33024 

33025 

33038 

33043 
33044 
33047 

33050 

33051 

33052 

33166 
33435 

33435 

33457 

Vysvětlivky: 

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace 
72071397 

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 

Poskytnuto 
prfiběh u roku Skutečně 

Ukazatel 
k 31. 12. 2014 

zpět na účet použito 
poskytovatele k 31. 12. 2014 
(informativnÍ) 

b 1 2 3 
Neinvestiční dotace celkem 7 415 627,00 0,00 7 415 627,00 
vtom: 
Přímé náklady na vzdělávání (NIV CE!_I_~em) - --_?_ 268000,00 0,00 7 268 000,00 

-· ---- -
z toho: 

--. -----a; platY zalněstnanctJ 
---- ---~ -··---- ---- --

-- --- · ---S 08~ ()_~O_,Q_D ---· -- 5 080 000,00 -
b) OON zaměstnanci} 

--------- _____ ?_O_Q_OQO~~O -- - ------- ---- 200 000,00 
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 1 988 000,00 1 988 000,00 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žákll se znevýhodněním v roce 2014 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpilsobená potřebám žákil - cizincil z tzv. 
třetích zemí na rok 2014 
Kompenzační učební pomllcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 

12014 
Hodnocení žákll a škol podle výsledkll v soutěžích v roce 2013 - Excelence 
!středních škol 2013 
Podpora implementace Etické výchovy 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 psychologů a školních speciálních 

pedagoga ve školách a metodikll - specialistll ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 
Rozvojový program Zvýšení platO pedagogických pracovn íkil RgS v roce 
~Q}_1 __ ---- ------ ---· ------· ·---·-- 9 q~7,00 _____ o_!_~Q .. _____ 9_Q_3_~~Q()_ 

z toho: 
a) platy zamistnancď 

-----· -- --------- -----------
-===--6 694,00 

-- --------------. -------- 6 694,00 ------- --
b) ostatní (pojistné+ FKSP) 2 343,00 2 343,00 

f3~_!1'ojový_pr_ogra~_Z~je_ní_p_l_a!_6_pr~c~vn[k6 R1JS v roc~ 2014 30 590,00 0,00 30_?90,00 ---- -- --- - ---
z toho: ---· ---- ··----·-·· ------- --- --· ----·- · 

a) platy zaměstnanci} 
-· ·--- -- - -- 22 659,00 - ------ - --- 22 659,00 

b) ostatní (pojistné+ FKSP) 7 931,00 7 931,00 
Soutěže 108 000,00 108 000,00 
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávaní dětr osob 
se státní Příslušností i i ného členského státu Evropské unie 
Zajistenr podmrnek zakladnrho vzdelavanr nezletilych azylanta, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadatelll o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí cizincil umístěných v zařízení pro zajištění 
lcizinet~ 
Financování asistentil pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 
-modul B 

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 
sloupec 2 -vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v pruběhu roku, za který se provádí fi nanční vypořádání, zpět 

na účet poskytovatele 
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkfi 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 poskytnutí dotace . 

Sestavil: 
Ředitel: 
dne: 

Vladana Halfarová 
Jaroslava Poláková 

13.3.2015 • ~A ____ 1_t!!S~---~1-~-r;,~, "''·'" ,.,,." ~, 
Siře disko voíného ca~tr. ::tv . 

pfispěvková organrz;o•.>' 
Jaselská 4 746 01 oc.",e 

-1· IČO: ?20 71 :397, 

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 

0,00 

______ Q,_OQ 

--- -·-· 
0,00 --
0,00 
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 školy, školského zařízení: 

List č . 3 

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

Účelový Poskytnuto 
Ukazatel znak k 31.12.2014 

Limit počtu 
Zaměstnanci za IČ 

zaměstnanců 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 19,65 
z toho: pedagogičtí pracovníci X 

nepedagogíčtí pracovníci X 

Zpracoval: 
Ředitel: Jaroslava Poláková 
Dne: 13.3.2015 

v Kč, na 2 des. místa 
vraceno v 

préJběhu roku Skutečně Vratka dotace 
zpět na účet použito při finančním 
poskytovatele k 31.12.2014 vypořádání 
(i nfn .,..., :.Hvn Í) 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 
31.12.2014 

(sta t.v. P l -04) 

17,011 
11,791 
5,220 

~.ťtíHlis!w volneM času, 0[Ja1;~. 
uříspěvková organizace-: 

Jaseiská 4, 746 01 Opava 
-1 - iČO; 720 71 397 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 

Název a adresa školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace 

INáklndy v roce 2014 Hlavní činnost mM~nvó činnost 

-

! :;:;,;,,~);;,;)\' 

Pr·esuny Celkem l;;;:c;:~· c·r. :.:;-
finančních upravený .·,•:•.••:.·: Skutečnost k Skutečnost k 
prostředkil finanční L~'it''!di.ú·''>lHJ. plánu 2014 Plán 20 14 31. 12 20 14 Účet- položky 

mezi plán (FP) % (závěrka) 

položkami 2014 

~--~--~--a--------==~~~b~~~c d f g ~==~h~==j=-+-=F-k ~ 

501 Spotřeba materiálu 627,00 0,00 150,22 777,22 777,22 123,96 0,00 0,00 

vtom-potraviny 65,00 _44,87 109,8] 10~ 169,03 
-prádlo, oděv, obuv 0,00 0,00 

-knihy, učební pom\1cky 60,00 2,09 62,09 62,09 103 ,48 
- drobný hmol. Jllajetek 0,00 0,00 

- spotřebamateriálúostatni 502,00 91,59 593,59 593,59 I 18,25 
-ostatní (léky · zdravo.materiál) 11,6"/ ll ,67 11,6"/ 

502 Spotřeba energie 1080,00 O,OU -355,75 724,25 724,25 67,06 

I v tom- spotřeba vodr_ 69,00 -8,34 60,66 60,66 87,91 

-~ohřev vody 0,00 0,00 

-spotřeba plynu 686,00 -195,46 490,54 490~54 71,5 
. spotřeba el. energie 325,00 -151,95 173,05 173,05 53,25 

·pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 
· ostatní 0,00 0,00 

-n~y na_práci s mládeží 0,00 0,00 

Sll Opravy a u<l rzovam 230,00 332,42 562,42 
512 Cestovné 52,00 ll ,4~ 63,4'1 

513 Náklady na 12,00 -12,00 0,00 

518 Ostatní služby 3383,54 100,00 -3,68 3479,86 

v tom- služby poštovní 11 ,00 1 ,57 12,57 

-služby telekom. a radiokom. 85,00 -26,0 58,99 
-nájemné 780,00 -34,79 745,21 

- konzu1t., porad. a právní 0,00 0,00 

-školení a vzděláváni 19,00 -11,41 7,59 
-nákup služeb ostatní 2322,34 I 00,00 87,02 2509,36 

- :vybavení (DDNM) 25,00 -1,26 23,74 
-výměna písku- otevřené zahrady 0,00 0,00 

-internet 18,20 -0,05 18,1 
- správa sité 0,00 0,00 

-bankovní poplatky 34,00 -19,09 14,91 

-nákup služ.-pcrson. mzrtv oočtn 89,00 0,34 89,34 

- PV 0,00 0,00 
J:_V 0,00 0,00 

152! _Mzdové náklady (platy, OPPP) 986,67 U,UU 196,42 l1M3,U9 

lv tom -platy 'VVO 266,67 0,44 267, ll 
-platy, OPPP 1>.•• I v, hřiště) 720,00 195,98 915,98 

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 13,00 0,00 124,15 137,15 

v tom -soc. zdrav. poj. z, EVVO 90,2 90,21 
-soc. a zdrav.OPPP 13,00 33,94 46,94 

525 Jiné sociální po_jištění 0,00 0,00 

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 133,00 0,00 14,93 _147~ 

v tom - FKSP , EVVO 2,67 2,67 
- •nr nókl~ol-stravné zam. 133,00 8,57 141,57 
- FKSP ze mzdy UP 3,69 3,69 

1528 Jiné sociální náklady 2,00 0,49 2,49 

1538 Jiné daně a poplatky (kolky) 3,00 1,66 4,66 
1551 Odpisy dl 'majetku 99,79 U,OU 99,79 

1558 Náklady z DDNM a DDHM 98,50 18,06 116,56 

1549+569 ~tni nákl>t<Jrz činnosti 76,00 0,00 -24,53 51,4" 

lv tom ·pojištění (majetku, úrazové) 55,00 - 11 ,63 43,3i 

- ostatni 21,00 -12,90 8,10 
0,00 0,00 

1518 Ostatní nejmenované položky 1035,00 0,00 271,89 1306,89 

lv tom - náklady na účelový příspěvek 700,00 0,00 700,00 

·dary 45,00 37,55 82,55 

!náklady na účel. Při''"' tn. 120,00 -12,00 108,00 

lúčelová dotace KÚ přes účet MMO 170,00 -97,00 73,00 

!dotace na mzdy ÚP 313,40 313,40 
:účelova d~ z rozp . .ti!'v!O 16,50 16,50 

í. v položkách celkem -13,44 IJ,44 

NliU.Jad.y cetl<em 

562,42 
63,4~ 

o,oo 
3479,86 

12,57 

58,99 
745,21 

7,59 
2509,36 

23,74 

18,1 

14,91 

89,34 

1\M3,U9 

267,11 
915,98 

137,15 

90,21 
46,94 

0,00 

1~ 
2,67 

141,57 
3,69 

2,49 
4,66 

99,79 
116,56 

51,4" 

43,37 

8,10 

1293,45 

700,00 
82,55 

108,00 
73,00 

31~,_±9 
16,50 

244,53 

122,06 

0,00 

102,85 

114,27 

69,40 
95,54 

39,95 
108,05 

94,96 

99,73 

43,85 

100,38 

l1 9,91 

100, 16 
127,22 

10~5,00 

36 1,08 

111,23 

106,44 

124,50 
155,33 

IUU,UU 

118,34 

&~ ,72 

78,85 

38,57 

124,9 ~ 

100,00 
183,44 

90,00 
42,94 

7 268,00 přímé náklady 
39,62 zvý šení platů 

0,00 

0,00 

u,uu 

0,00 

_(),_00 

U,UU 

0,00 

Zpracoval: 
Ředitel: 

Vladana Halfarová ~tředíslw ·~~3111eno t:usu, Ufi!21111 
Jaroslava Poláková p~ispěv\<ová organizaci;} 

13.3.2015 Jaselská 4. 7 46 O 1 Opava 
~~--í~C~J.~./J .. ~. !:-! azitko a podpis ředitele org. Dne: 

-1- IČO: '120 71 397 

0,00 

0,00 

u,uo 

0,00 

O,()(J 

O,UU 

o,uu 

U,UU 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
Název a adresa školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava. příspěvková organizace 

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

' ;,;;:;'.;_;};!~~;.; l'resuny 
Celkem 1~1::'~~~1LK;: 

Výnosy i~.~~'&';; i~' 
Úpravy finančních 

upraven~· 
finančního prostředků ~~~~~~~~1 ·.,:.:c.:·.,,;·;;'···· plánu mezi 

finanční plán 

,.:··;:''>:'.''· .. >.· nnl"·:;.hm' 
(FP) 2014 Fi .. ~;.c:.':;c·.s: 

a b c d f g 
t'riJrny ze SKoJneno u,uu u,uu 
PhJrny ze stravneho O,UU u,uu 
u_roky U,5U -0,4~ u,uz u, u z 
l'ouz•tl rezervmho tom.lu ao vynosu u,uu u,uu 
l'ouz•tJ mvestlcmho tonau uo vynosu 7U,Ul! -7u,uu u, u u 
• ouz;tí fonuu odmčn do vynosu 0,00 u,oo 
Ustatm pnJrny z v lastm cmnost1 Z?OH,OO O,UU -JU4,71 Z4U3,Z~ 240J,Z~ 

v tom: vstupné z akci 1025,00 67,54 1092,54 1092,54 

zápisné ZU 815,00 62,84 877,84 877,84 

ncpravidelná činnost 90,00 -17,83 72,17 72,17 
kurzy keramiky, vodní turistiky 680,00 -373,31 306,69 306,69 
organizační zaj .základen 98,00 -43,95 54,05 54,05 

u,uu U,IJIJ 

O,UU . U,U(J 
U,UU U,UU 

IUstatm pnJ my z Jmycn za roJ U lU~:>,UU u,uu IIUU,Y4 .HC>5,Y4 .HC>S,Y4 

v tom: zůstatek účtu 602, účet 649 1730,00 842,49 2572,49 2572,49 

účelová dotace KU + soutěže 170,00 -97,00 73,00 73,00 

soutěže MSMT 120,00 -12,00 108,00 108,00 

dary 45,00 37,55 82,55 82,55 
DPA dotace na mzdy UP 313,40 313,40 313,40 

dotace z rozpočtu MMO 16,50 16,50 16,50 

Výnosy celkem 4843,50 0,00 725,75 5569,25 5569,25 

NÁKLADY CELKEM Hlavní činnost 

Navýšení-
Přesuny 

Celkem 
finančních Skutečnost k 

Plán 2014 
snížení finan. 

prostředků 
upravený 

31.12. 2014 
plánu 2014 

tnezi 
finanční plán 

(závěrka) 
zři z. 

položkami 
(FP) 2014 

7831,:'50 100,00 725,75 86:'57.2:'5 8643.81 

IJ.{UZ,IHI (náklady minus výnosy-
HČ) 

Hlavní činnost 

Celkem 
Skutečnost k 

Plán 2014 
upravený 

3Ll2. 2014 
finanční plán 

(FP) 2014 
(závěrka) 

2988,00 0,00 3088,00 3074,56 

UČ-dotace UČ-dotace 
od zřizov. od zřizov. 

Vypsat ostatní nejmenované 
Hlavní 

činnost 

položky z nákladů (finanční Navýšení Celkem 
Skutečnost k 

prostředky z jiných zdrojů- Plán 2014 
finančního upravený 

31.12.2014 

dotace, projekty ... ) 
plánu 2014 finanční plán 

(závěrka) 
zřiz. (FP) 2014 

účelový nein. příspěvek 700,00 700,00 700,00 

dary organizace 45,00 45,00 82,55 

soutěže MŠMT 120,00 !20,00 108,00 

účelová dotace KÚ soutěže 170,00 170,00 73,00 

dotace na mzdy ÚP 0,00 313,40 

účel. dotace z rozp.MMO 0 ,00 16,50 

Celkem 1 035,00 0,00 0,00 1035,00 1293,45 .. • o TV ' o o 
Fmanční prostředky z Jmých zdrOJ U zauctovat do nakladu 1 vynosu . 

Zpracoval: 

Ředitel: 
Vladana Halfarová -~ 
J•ro•l•v• Poláková j 

Sli'erl~sko VOinehi! casu, IJpi:~ta, 

1./ j f . ,1 !:m.sp~vkova organizace 
~~~ fl' ·~e.Js~a 4. 746 0'1 Opava 

,. iCO: 720 71 397 

Skutečnost k 

plánu 201 4 v 

% 

h 

4,00 

u,uu 

~~7 

106,59 

107,71 

80,19 

45,10 
55,15 

!5J,JJ 

148,70 
42,94 

90,00 

183,44 

114,98 

Skutečnost k 

plánu 20 14 v 

% 

11 0.37 

Skutečnost k 

plánu 2014 v 

% 

102,90 
· .. : . . · 

ú ,44 : 
::' ... : 

.: .· ,· · : ·. 

ZiskzliČ' 

Skutečnost k 
plánu 21114 v 

% 

100,00 

183,444444 

90 

42,9411765 

124,97 

List č .5 

Doplňková činnost 

Skutečnost k 

Plán 2014 3112.2014 

(závčrka) 

j k 

u, u u u,ou 

U,IJII U, lil! 

-- ----

0,00 0,00 

Doplňková činnost 

Skutečnost k 

Plán 20 14 3 1.12 . 20 14 

(závěrka) 

0,00 0,00 

Doplňková činnost 

Skutečnost k 

Plán 201 4 3 1.12. 2 014 

(závěrka) 

0,0( ď: O, O( 

.· .·· : . .. ·· 

· z;sl<:~nč 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 

Název a adresa školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava. příspěvková organizace 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsled ek 
v Kč, na 2 des. 

míst a 
- z hlavni činnosti 13 444,35 
- z doplňkově činnosti 

Celkem k 31.12.201 4 před zdaněním 13 444,35 
Předpokládaně zdaněni celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 13 444,35 
Položky upravuj Ieí hosp. výsledek celkem(+,-) 0,00 
Upravený hosp. vysled ek (zisk+, ztrata-) 13 444,35 

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

Vzhledem k rozsahu činností a akcí v závěru kalendářního roku (předvánoční akce, předvánoční a předsilvestrovská 
představení v loutkovém divadle atd.), nebylo možné spolehlivě odhadnout jaké příjmy z těchto akcí vybereme. Tím jsme 

nebyli schopni dosáhnout nulového hospodářského výsledku. 

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

Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 20 I 4 3 088 000 

Průmčr žáků ( dčlí) v kal. roce 20 I 4 o 
Průměr PP na jednoho žáka (dilě) #DIV/O! 

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

Návrh na přiděl 
Návrh na Současný 

Ukazatel Stav k 31.12.2014 převod v roce aktuální Sl9V k 
ze Zll V 2014 

21114 ltb tn 

Rezervní fond 2 744.32 3 544,35 X 2 744,32 

Fond odměn 7 841,65 9 900,00 X 7 841 ,65 

lnvesliční fond 363 947,00 )( X 363 947,00 

Převod z rezervního do investičního fondu X X 0,00 X 

V případě nekryti peněžních fondů finančními prostředky uved'te důvod a navržené opatření k jeho odstranění. 

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výs ledku) 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: 

Finanční prostředky z fondu odměn, hodlá organizace využít na částečné pokrytí MP z MŠMT. 
Oproti minulému roku byl, rozpočet tšchto prostředků opět snížen. 

Zpracoval: Vladana Halfarová 
Ředitel : Jaros lava Poláková 
Dne: 13.3.2015 

...... ! .. ............ ... ... ....................................... ...... ... .............. . 

' Razítko a podpis ředitele org. 

~h'adis!{o volneho času úpa~"' 
ofíspěvková organ!zaco 

Jasefská 4, 746 01 Coava 
IČO: 720 71 39 



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 0,00 0,00 0,00 
přirustky Ke celkem: 
úbytky Kč celkem: 

018 a 019 15 350,00 15 350,00 0,00 
,přírůstky Ke celkem: 
úbytky Kč celkem: 

031 1 430 373,00 1 430 373,00 0,00 přírůstky Ke celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 7 747 363,00 7 747 363,00 0,00 
!přírůstky Ke celkem: 
úbytky Kč celkem: 

022 1 263 143,17 1 263 143,17 0,00 přírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

028 a 029 4 176 151,61 4 498 613,82 322 462,21 přírůstky Kč celkem:499026,83 nověporlzeny ma]etek 
úbytky Kč celkem:176564,62 odpis majetku 

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

501 -spotřeba materiálu +150,22 
Za položku potraviny jsme vynaložili vice finančních prostředků . protože jsme organizovali velké množství příměstských a pobytových akcí, o tyto akce byl zvýšený zájem , bylo přihlášeno více dětí , 

tudíž větší potřeba jídla. Z toho plyne větší množství finančních prostředků . Dalším důvodem je také zvýšená cena potravin v uplynulém roce. 

Za položku ostatní materiál jsme vynaložili více finančních prostředků , protože jsme nakoupili větší množství učebních pomůcek a dalšího materiálu k práci s dětmi při akcích a také v zájmových 
kroužcích. 
Léky jsme nakupovali jako doplně nf lékárniček, které nezbytně potřebujeme na veškeré pobytové akce a také v jednotlivých učebnách a na vrátnicích - pro drobná poranění , která pravidelně řešíme. 

502 -spotřeba energii - 355,75 
Ve snížené částce na energie se projevila změna dodavatele a také mírná zima. 

511 -opravy a udržování +332,42 
V roce 2014 jsme díky úspoře finančních prostředků na energie opravili podlahu v tanečním sále (dle zápisu z prověrky BOZP nezbytné), vymalovali jsme část prostor SVC, dále jsme vynaložili prostředkJ 
na údržbu vozidel. 

521 - mzdové náklady +196,42 
Vzhledem k většímu počtu zájmových kroužků , jsme vynaložili více finančních prostředků na úhradu DPP pro vedoucí těchto aktivit. S tím souvisí i zvýšený náklad na sociální a zdravotní pojištění (524) 

558 - náklady z DDHM + 18,06 
Nakoupili jsme více učebních pomůcek pro žáky. 

549,569 - ostatní náklady z činnosti - 24,53 
Ušetřili jsme na ~jištění majetku· autopojištění, úrazy 

Razítko a podpis ředitele ogr.: 

Zpracoval: Vladana Halfarová 
Ředitel : Jaroslava Poláková 1 

/fl.t. t~ I IV 
Dne: 13.3.2015 

)._ 

Střeaislco votn~ha liuu , Opava, 
příspěvková organ1zace 

Jaselská 4, 746 01 Opava 
-t - IČO; 720 71 397 


