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Orgé!nizace: 
IČ: 

Účelový 
znak 

a 

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvkova organizace 
70999163 

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 prOběhu roku Skutečně 
Ukazatel 

k 31. 12. 2014 
zpět na účet použito 

poskytovatele k 31. 12. 2014 
(informativní) 

b 1 2 3 
Neinvestiční dotace celkem 8 413 361,00 o,oo 8 413 361,00 
vtom: 

Tabulka č.1 

v Kč 

Vratka dotace při 
finančním 

vypořádání 

4=1-2-3 
0,00 

33353 Přímé náklady na vzděláv~~i.QHV celkem) __ . --~ ~~~-OQO!OO - - Q!O.Q I--·· 8 -~~ .QOO,OO 0,00 
z toho: 

t-a) platy za~ěstnancď --
. ~ 6_ o..~_ifqQ;iK.J 

----~----
1----- ·- ___ . .. . 

·-- -- -·-· · 
____ 6 OO_Q_Qf?O,OO 0,00 

b) OON zaměstnancď ... .. . - ·· . • __ _7_0., QOO,OO _____ 1_p_poo,~o ""----~ I--· c) oStatní (poJistné ;.·"Fisi>+ ÓNIVf --· ·---·- ··-----~--- . -
2 284 000 00 2 284 000,00 o_oo 

33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žákO se zneVÝhodněním v roce 2014 0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpOsobená potřebám žákO - cizincO z tzv. 
!třetích zemí na rok 2014 0,00 

33025 Kompenzační učební pomOcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
2014 0,00 

33038 Hodnocení žákO a škol podle výsledkO v soutěžích v roce 2013 - Excelence 
středních škol 2013 0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 0,00 
33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 0,00 
33047 Podpora výuky vzdělávadho oboru Další dzí jazyk Rámcového vzdělávaóho 

lproqramu pro základní vzdělávání v roce 2014 0,00 
33050 Rozvojový program na podporu školních psycholog !I a školních speciálních 

pedagog O ve školách a metodikO -specialistO ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 0,00 

33051 Rozvojový program Zvýšení platO pedagogických pracovníkO RgS v roce 
2Ql,4_ ___ _____ _ _ .. _________ ___ __ .... ----.... ··--·- !~~QB,OQ 

z toho: 
_ ., _ __ ,._O,QQ .. _ __ _!.6 308,_~ r- ______ <2._00 

=·a)ptaiY ~é!.m~a'l~4..===··==-~~~ ==-~--===-:-: · 
---· .... ~· · ··--·--·- ··· - ··-- -- - - -·- . -- ··---- ----···-~---·· 

____ . l] _ _D80,00 .. · ------·. - _ ___ 12 Q~Q,_()_Q --- --4~ 
b) ost4tní (pejistné + FKSP) 4 228,00 4 228,00 o_oo 

33052 R!JZVOjový P~9!:_am_~~~n_~~~ .e.r:~covník0 ~g_S y_ roc~ 2014 . ... ---·-··- ~-3 __ Qg_o._o 0,00 43_9.53,_~ ---~ ·····- ---· ---
z toho: 

-- aj platy zaměsiiianc/J _ _____ - ·---- --····· ... _ __ .. ···------ . ·-- - --- . . - - - - .. 31 89úo f-·-- - .... 
.. ·--_3.!J!~1,0ť2 0,00 ·----- -· 

b) ostatnfrtJOjistnl"i-.i=Ks'PT-· · --- i i i6i;oo 1---·-------
11162,00 0,00 

33166 soutěže 

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zakladního vzdělavání dětí osob 
lse státnloříslušnost! iinéhÓ členského státu Evrcoské unie 

33435 Zajištění podmínek základmho vzdělávání nezletilých azylantO, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadateiO o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí dzincO umístěných v zařízeni pro zajištění 
izindl 

33457 Financování aslstentťl pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 
!modul B 

Vysvětlivky: 
ve sloupd 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 prflběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět 

na účet poskytovatele 
sloupec 3 -uvádí se výše skutečně použitých prostředk1l příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2014 . _ 
sloupec 4- uvádf se vratka dotace př1 finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 m1nus sloupec 2 minus sloupec 3 ·•• ./ '-., ZS a MS ?.P~.VA-~OMÁ~OV 1<nl' _ pnspě·.· .• ova ~rgan1zace 

Potvrzuji1 že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podminkami při pos~~i!reé, Ooava- Kcrr.arov 747 70 
téc 7C 1'9 ·SJ hark soc- és:;a O;;ava 1817CiM7/0JOO 

TO m ~ '""=••""'"" a Sestavil: 
Ředitel: 
dne: 

Ing. Miluše Horáková 
Mgr. Tomáš Weicht 

19.3.2015 
~--zitk-;;~-p:;;dpiŠ-fědit~ř~-;;;g~----------

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



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

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvkova organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
Vraceno v 

Účelový Poskytnuto 
prť:lběhu roku 

Ukazatel zpět na účet 
znak k 31.12.2014 

poskytovatele 
{j .~. ',•ní) 

Průměrný 

Limit počtu 
přepočtený 

Zaměstnanci za IČ počet k 
zaměstnanců 

31.12.2014 
(stat.v. Pt-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 24 22,994 

z toho: pedagogičtí pracovníci X 16,430 
nepedagogičtí pracovníci X 6,564 

Zpracoval: Ing~ Miluše Horáková 
Ředitel: Mgr. Tomáš Weicht 
Dne: 19.3.2015 

List č.3 

v Kč na 2 des místa ' 

Skutečně Vratka dotace 
použito při finančn ím 

k 31.12.2014 vypořádání 



I 

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Listč. 4 

Název a ad resa §koly, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvkova organizace 

Náklady v roce 2014 

Úěet- položky 

a 

SOl Spotřeba materiálu 

v tom- potraviny 

-prádlo, oděv, obuv 

-knihy, učební pomůcky 

- drobný hmot. majetek 

- spotřeba materiálů ostatnl 

- ostatní (lél-y - zdravo.materiál) 

SOl Spotřeba Utergie 

v tom - spo!řeba vody 

- ÚT a oblev vody 

- spotřeba plynu 

- spotřeba el. energie 

- pohonné hmoty a maziva 

- ostatnl (Specifikovat) 

- náklady na práci s mládeží 

511 Opravy a udržování 

512 Cestovné 

513 Náklady na reprezentaci 

518 Ostatní služby 

v tom- služby poštovní 

- služby telelcom. a radiokom. 

-nájemné 

- konzult., porad. a právní 

- školerú a vzdělávání 

- nákup služeb ostatní 

- programové vybaveni (DDNM) 

- výměna písku - otevřené zahrady 

-internet 

- SJlráva sítě 

- bankovní poplatky 

-nákup služ.-person.,mzdy,účto 

- PV 
-LV 

Sll Mzdové náklady (platy, OPPP} 

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

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

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

525 Jiné sociální pojiitění 

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 

v tom - FKSP zaměstnanců 

- FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 

- školen! a vzděláváni 

528 Jiné sociální náklady 

S38 Jiné daně a poplatky (kolky) 

SS! Odpisy dlouhodobého majetku 

558 Náklady z DDNM a DDHM 

549 Ostatnf náklady z činnosti 

v tom - pojišt~ní (majetku, úrazové) 

-ostatní 

518 Ostatní nejmenované položky 

v tom - náklady projektu 

- náklady na účelový příspěvek - projelct 

-ůěelový pfispěvek-plavecký výcvik 

- náklady na účelový příspěvek - projelct 

- 542 -jiné pokuty a p enále 

p\itfó'čerpánl:~olliáélt .. c~'ke.Ut;;;',,,,§:·~ ,; .; 

Náklaay celkem 

ZpracovaJ: 
Řeáiteí : 
Dne: 

Ing. Miluše Horáková 

Mgr. Tomáš Weicht 

19.3.20 15 

_.,_"(~~ ·.··· . ~·~.=-·~.::;,~~~·:;.:··~ . ... 
Navýšení- • 

Plán 2014 
snižeol finan. 
plánu 201~L. 

:iřlzovntel. 
'. 

" 

b c 
420,26 0,00 

!0~.25 

164,00 

150,00 

718,00 0,00 

20,00 

528,00 

170,00 

321,07 36,88 

392,()9 0,00 

3,00 

42,00 

40,00 

100,00 

10,00 

11,00 

30,00 

11 ,09 

145,00 

67,22 0,00 

67,22 

22,83 0,00 

22,83 

0,28 

0,70 0,00 

0,70 

204,06 

0,00 0,00 

16,40 0,00 

16,40 

·-
:.l:lb:l.,~l I'< ' . ::'- J"b,~~ 

Hlavní činnost 

Přesuny Celkem 
finančních upravený 
prostfedků finanční 

mezi plán (FP) 
položkami 2014 

d f 
6,74 427,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1114 110,00 

1,00 165,00 

2,00 152,00 
0,00 0,00 

-147,64 570,36 

6,68 26,68 

0,00 0,00 

-136,38 391,62 

-17,94 152,06 

0,00 0,00 

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

-250,66 107,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

96,20 488,29 

1,86 4,86 

-7,28 34,72 

-0,04 39,96 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

6 1,73 181 ,73 

25,35 25,35 

-10,00 0,00 

0,00 11 ,00 

2,00 32,00 

0,95 12,04 

21,63 146,63 

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

-67,22 0,00 

0,00 0,00 
-67,22 0,00 

-22,83 0,00 

0,00 0 ,00 

-22,83 0,00 

-0,28 0,00 

-0,70 0,00 

0,00 0,00 

-0,70 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

83,17 287,23 

143,S8 143,58 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

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

8,20 24,60 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 16,40 

0,00 0,00 

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

8,20 8,20 

-1!!1,44 1.U4l'S,J:l 

Doplňková činnost 

:.:.,t~:t:fz:y 

s~ťei!nost k Skutečnost k Skutečnost k 
)1.12. 2014 plánu2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
(závěrka) % (závěrka) 

-. ...... 

g h j k 
427,00 101,60 8,00 0,19 

110,00 103,52 

165,00 100,61 

152,00 101,33 8,00 0,19 

S70,36 79,44 3,50 3,50 

26,68 133,40 0,30 0,30 

391,62 74,17 2,50 2,50 
152,06 89,45 0,70 0,70 

107,29 33,42 

488,29 124,54 12,79 6,35 

4,86 162,00 

34,72 82,67 

39,96 99,90 I ~ 70 6,35 

161 ,73 161 ,73 

25,35 

0,00 0,00 

11,00 100,00 

32,00 106,67 

12,04 108,57 

166,63 114,92 

0,00 0,00 54,40 34,92 

54,40 34,92 
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 

287,23 140,76 

143,58 

0,00 0,00 0,00 

16,40 100,00 0,00 0,00 

16,40 100,00 

1.U4U,1!! ~4,.51. 7 l'S,b~ 44,~() 

.
1
""./' '• ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV 

~
[ ~ J , přispé1:;ová organiuce 

, ..... -;;;;...._ U ~koln Opava - Komárov 747 70 
• ICo: 70 m ~63. bMk. s~· é~s O!!o"v.! !81 7r.79a711mťl 
~-- ------~~~~~-~-~ .. 2-~.~ .. :.~~:.a·mail • zskomarov@liscall.cz 
a podpis ředitele org. 



Hospodaření školy s fmančními prostředky zřizovatele List č.5 
Název a adresa ~koly, ~kolského zařízení: Základní škola a Materská škola Opava-Komárov, príspěvkova org 

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

~· ~~ff/f}}:~ 
Výnosy 

P1án:2014 
.. 

a b 

Příjmy ze školoébo 266,41 
Příjmy ze stravného 

U roky 9,00 

Použití rezervniho fondu do výnosu 
Použití ir.ve.>~tičního fondu do výnosů 170,00 

Použití fondu odměn do výnosu 

Ostatní příjmy z vlastni činnosti 0,00 

v tom: 

- pojistná událost 

• poplatky za služby 
- příjmy z kroužků 
-pronájmy 

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 

v tom: - projel1 

- projek1 

Výnosy celkem 445,41 

NÁKLADY CELKEM 
Plán 2014 

2162,91 

ROZDÍL (náklady minus výnosy 

HČ) Plán 2014 

1717,50 

Vypsat ostatní nejmenované 
položky z nákladů (finanční 
prostředky z jiných zdrojů-

Plán 2014 
dotace, projekty ... ) 

,Celkem 0,00 .. 
Finanční prostředky z Jmých zdroJŮ 

Zpracoval: 

Ředitel: 
Dne: 

Ing. Miluše Horáková 
Mgr. Tomáš Weicht 

19.3.2015 

Úpravy 
finančního 

plánu 

c 

0,00 

0,00 

0,00 

Navýšení-
sníženi finan. 

plánu 20 14 
zřiz. 

36,88 

Navýšeni 
finančního 

plánu 2014 
zřiz. 

0,00 

Hlavni činnost Doplňkové činnost 

Presuny 
Celkem . ·-

finančnlch 
upravený 

s~ruiečnóst k Skutečnost k Skutečnost k 
prostředků 

finanční plán 
31.12. 20Jlf planu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 

mezi 
(FP) 2014 

(zavěrka) o/o (zavěrka) 

položkami 

d f g h j k 
26,00 292,41 292,41 109,76 

0,00 0,00 
-7,44 1,56 1,56 17,33 
0,00 0,00 

-170,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 79,39 45,85 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 79,39 45,85 
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 

-151 ,44 293,97 293,97 66,00 79,39 45,85 

Hlavní činnost Doplň ková činnost 

Přesuny 
Celkem 

finančnlch 
upmvený 

Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 
prostfedk~ 

finanční plán 
3 1.12. 2014 plánu 2014 v Plán 201 4 31. 12. 2014 

mezi 
(FP) 2014 

(zavěrka) % (závěrka) 

položkami 

-151 ,44 2048,35 2040,15 94,32 78,69 44,96 

Hlavní čiaaost Doplňková činnost 

Celkem 
Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

upravený 
31.12. 2014 phinu 201 4 v Plán 2014 3l.l2. 2014 

finanční plán 
(FP) 2014 

(závěrka) % (záv!rka) 

0,00 1754,38 1746,18 101 ,67 0,70 0,89 

HČ-dotace HČ-dotace 
-· .. 

od zřizov. od zřizov. 
8,20 Zisk~DČ 

ZiskzHČ 

Hlavni činnost 

Celkem 
Skutečnost k Skutečnost k 

upravený 
31.12. 2014 plánu 2014 v 

finančnl plán 
(FP} 2014 

(závěrka) % 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, přispěvkova organizace 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa 
- z hlavni činnosti 8 202,91 
- z doplňkové činnosti 889,53 
Celkem k 31 .12.2014 před zdaněním 9 092,44 
Předpokládané zdaněni celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 9 092,44 
Položky upravujíc( hosp. výsledek celkem(+,-) 0,00 
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 9 092,44 

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

Z důvodu nižšího nákladu za energie. 

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

Upravený pfispěv. na provoz (PP) skutečnost od 
~zřizovatele celkem na rok 20 14 I 754 380 

Průměr žákO (děti) v kal. roce 2014 193 

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 9 090 

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

Návrh na příděl 
Návrh na Současný 

Ukazatel Stav k 31.12.2014 
zeZHV 2014 

převod v roce aktuální stav k 
2014 datu zpracování 

Rezervni fond 10 552,23 9 092,44 X 10 552,23 

Fond odměn 0,00 0,00 X 0 ,00 

Investiční fond 333 806,22 X X 333 806,22 

Převod z rezervního do investičního fondu X X X 

V případě nekrytí peněžních fondl'l finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k j eho 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: Ing. Miluše Horáková 
Ředitel: Mgr. Tomáš Weicht 
Dne: 19.3.2015 
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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 2:014) 

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

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

018 a 019 42 448,70 64 228,70 21 780,00 
prirůstkyKč celkem:21780 porizení základny pro PC (PF 363_1_ 
úbytky Kč celkem: 

031 1 530 936,00 1 530 936,00 0,00 
!Qi'irůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 11 692 543,20 11 692 543,20 0,00 
lpfirůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 
pfírůstky Kč celkem: 95696 

022 808 228,00 872 402,00 64174,00 
úbytky Kč celkem: 31522 v tom 15990 Kč a 15532 Kč (televize a bytová stěna) 

028 a 029 2 861 475,05 3 011160,09 149 685,04 
pflrůstky Kč celkem: 377054,80 
úbytky Kč celkem: ~7369,76_ 

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

- -

účet 558- skutečnost se navýšila oproti plánu o 143,58 tis. Kč z důvodu pofízeni učebních pomůcek s pofizovaci cenou nad 3000 Kč 
účet 502 - spotreba plynu je nižšl ve srovnání s plánem o 136.38 tis. Kč z důvodu ml mé zimy a nižšl ceny za plyn 

-- -- --

účet 518- je vyšší ve srovnání s plánem z důvodu zahrnutí revizi, odborných prohlfdek, vývozu odpadu, praní prádla, kopírováni za ZŠ Kom, MŠ Kom, MŠ Pod 
účet 518- programové vybaveni DDNM je vyšší oproti plánu oproti plánu o 25,35 tis. Kč z důvodu porizenl programů k PC 
účet 521 , 524. 525 527 - mzdové náklady nebyl oproti plánu využit z 1lůvodu neplaceni správce hriště 
účet 551 byl o 83,17 tis. Kč vyšší ve srovnání s plánem z důvodu sjednocení odpisů u TZ budov 

Zpracoval: Ing. Miluše Horáková 
Ředitel: Mgr. Tomáš Weicht 
Dne: 19.3.2015 
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