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Název ~koly, ll kolského zařízení: Základni ~kola liji Hurníka Opava, Ochranova 6 • příspěvková organizace 
Adresa: Ochranova 6, 74601 Opava 
!C: 70999236 
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek 
Zástupce ředitele , který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídíc! činnosti: 
Mgr. Romana Foltýnová 
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vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea štenclová 
pověřená řízením odboru školství MMO 
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Magistrátu města Opavy 

Horní náměstí 69, 746 26 Opava 

pava, Ochranova 6 
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Organizace: 
IČ: 

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace 
70999236 

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 prostředkO finančních mechanism1l 

Účelový 
znak 

a 

33353 

Ukazatel 

b 
Neinvestiční dotace celkem 
vtom: 
~řím~ _náklady na ~~~~_@vání (N!V celke~J -·---· 

z toho: 

Poskytnuto 
k 31. 12. 2014 

1 

13 709 007,00 

13 ~73 000,00 

Vráceno v 
prtlběhu roku Skutečně 
zpět na účet použito 

poskytovatele k 31. 12. 2014 
(informativní) 

2 3 
0,00 13 709 007,00 

-. ~) p/~·ty zaiTiE_fr:~"ň~ď -==----=-= - --·-· - -------

33018 

33024 

33025 

33038 

33043 
33044 
33047 

33050 

33051 

. _ b) OON zamě_stf!!Jn~ _ . _. 
c) ostatní (pojistné+ FKSP+ ONIV) 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívni vzdělávání a 
vzdělávání žáka se zneVÝhodněním v roce 2014 
Bezplatná výuka českého jazyka přizp5sobená potřebám žáka - cizinc5 z tzv. 
.řet:ch zemí na rok 2014 
Kompenzační učební pomOcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
2014 
Hodnocení žáktl a škol podle výsledkil v soutěžích v roce 2013 - Excelence 
středních škol 2013 
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdě lávání v roce 2014 
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání v roce 2014 
Rozvojový program na podponu školních psychologll a školních speciálních 

pedagog O ve školách a metodikO -specialistO ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 
Rozvojový program Zvýšení platil pedagogických pracovníkO RgS v roce 

9 735 OOO,Q2 . ·-·-
42 000,00 

3 796 000,00 

9 400,00 

2()14 - - ------- - ----·- · ·-. - -- -- . - - - _ _ .l.LSQ~,oo . __ _ _ o,~ 

33052 

33166 
33435 

33435 

33457 

Vysvětlivky: 

z toho: 
a) platy zaměstnanctJ ------- ------- -

b) ostatní (poJistné+ FKSP) - - .. · -- · 

Rozvojový program Zvýšení plató pracovník() RQS v roce 2014 
z toho: 

a) piatY-zaměstnancď --~ -----

-- b) osiam7 {pojistné + FKSP) --- ·· 

Soutěže 
Zajištění bezplatné připravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob 
se státní oříslušností 'iného členského státu Evrooské unJe 
Zajištění podmínek základního vzděláván í nezletllých azylantíl, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadatel ll o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí dzinctl umístěných v zařízení pro zajištění 
dzincO 
Financování asistenttl pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 -
'modul B 

-- .. ·-- - .. 

-· 15930,00 
5 575,00 

105 102,00 

77 853,00 
27 249,00 

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 

0,00 

9 735 000,00 
42 00Q,OO 

3 796 000,00 

9 400,00 

21 S05,_o_~ 

15 930,00 
s 575,00 

105 102,00 

77 ~~~,00 
27 249,00 

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

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředka 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 p~s utí dotace. 

Sestavil: Bc. Marie Vaňková A Nl ěKOLA /4 Ředitel : Mgr. Manfred Hubálek Z KLAD I / 
dne: 17.3.2015 Ilji Hurnlka ./.1'-

Opava, Ochranova 6 r.-.. "R'iiziik'č·a·p;;~!piS'fě"{ii'iěiě-o~g~----------· 
přispěvková organizace w 

Tabulka č. 1 

v Kč 

Vratka dotace při 

finančním 

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 

_ _ o,og 

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 List č.3 

Název a adresa školy, školského zařízení: 

Základní škola liji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč na 2 des místa ' 
Vraceno v 

Účelový Poskytnuto 
pr6běhu roku Skutečně Vratka dotace 

Ukazatel zpět na účet použito při finančním 
znak k 31.12.2014 

poskytovatele k 31.12.2014 vypořádání 
(i I · .,nÍ) 

33019 CZ.l.07/1.3.00/51.0034 .,Cioud je budoucnost vzdělávánr' 338 546 o 62 820 o 

Zaměstnanci za IČ 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 
z toho: pedagogičtí pracovníci 

nepedagogičtí pracovníci 

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková 
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek. 
Dne: 17.3.2015 

Průměrný 

Limit počtu 
přepočtený 

počet k 
zaměstnanců 

31.12.2014 
(stat.•;. Pl-04) 

36,8 37,723 
X 29,217 
X 8,506 

ZÁKLADNfŠKOLA ~ 
Ilji Hurnika 1 

Opava, Ochranova 6 1 / /!. 
pfiapěvková organiz~C:~-g;~~-~-~~~-----------------------------· 

Razítko a podpis ředitele org. 



Hos'podařeóf školy s finančnfmi prostředky zřizovatele 

Náuv a adresa Jkoly, školského zařízení: Základnl ~kola Ilji Humika Opava, Ochranova 6 - pflspěvková organizace 

[Náklady v roce 2014 

Úlet • pololky 

a 
ISiiTSpotřebaiiiiileriálu 

I v tom • potraviny 

- prádlo, oděv, obuv 

-_knihy, učební pomůcky 

- droboý hmot. majetek 

• _!poďeba materiálů ostatní 
· ost3tiil ( + léky - iál) 

ISOl Spotřeba energie 

lv tom • spotřeba vody 
• ÚT a ohřev vody 

• spotteba plynu 
- spot!'eba el. energie 

• pohonné hmoty a maziva 
-ostatní 
- náklady na práci s mládeU 

1511 Opravy a udržování 

1512 Cestovné 

'513 Níklady na 

1518 Ostatni slu!by 

lv tom- služby poštovni 
- služby telekom. a radiokom. 

-nájemné 

• konzult., porad. a právní 
· !koleni a vzdělávml 

- nákup služeb ostatní 
- ~ vybavení (DONM) 

· výměna písku - otevřené zahrady 

·internet 

· správa sítě 
- bankovní poplatky 
-nakup .. ~ .,mzdy,účto 

-PV 
-LV 

l5ll M2dové náldady (platy, OPPP) 

v tom -platy 
·platy, OPPP '• ·- ... h-Av. hřiště) 

514 Zákonné soc. pojišt~ní (zdrav., soc.,)_ 

v tom · soc.;zdrav. pof 
-soc. a zdrav.(zalll.··•hroofv, bl'iště) 

527 Zák. soc. oáldady (ptíděl do FKSP)_ 

vtom ·FKSP: 

-_fKSP , hfiště) 

- školení a vzd!lávání 

SlB Jiné sodální náklady 

IS38Jioé daaea poplatkf(kolky) 

I5Sl Odpisy majetku 

1558 Náklady zDDNM a DDHM 

IS49 Osla tll{ náklady z činností 

I v tom · pojišt~ni (majetku-;-úrazové)-

-ostatní 

1518 Ostatnl , polofky 

I v tom • náklady projektu Domino 
- náklady na účelový příspěvek ·· proj~ 

• náklady na účelový ptíspěvek · projekt 

. - 542- rl.:uty a_ penále 

INáklady celkem 

Zpracoval: 
Ředitel : 
Dne: 

Bc. Marie Val'lková 
Mgr. Manfred Hubálek 
17.3.2015 

b 

23~ 

45,00 

103,00 
33,00 

942,83 

93,36 

606,6C 

241 ,2B 

I,S9 

470,1U 

6,00 

479,00 

4,84 

~.oo 

138,1( 

18,0< 

57,0( 

8,0( 

65,8ť 

142,6~ 

89,50 
53,10 

~35 

37JS 

5,00 

~40 

~o 

4,00 

~.91 

130,00 

10,70 

0,00 

2776,7U 

0,00 

-14,00 

-14,0( 
0,00 

0,110 

0,00 

IOO,OC 

28,14 

Hlavni linnost 

d 

0,00 

-20,16 

-21,2_'7 

0,00 

29,63 

. 4~ 
O,OC 
O,OC 

-304~ 

-5,6~ 

o~ 
3,78 

-2,30 

_-_13,1! 

. O,OC 
0,00 

_-9,34 

-9,0B 

. 0,00 

12,01 

42,51 

2l,l:l 

21,13 
0,00 

-4,10 

2,9l 

0,18 

O, ll 

2.6~ 
0,00 

O,(l(l 
5,77 

54,1~ 

.J,6S 

4,00 

-7,68 

0,00 

44,118 

11 ,86 

0,00 

f g 

~~ _!_80,55 

0,00 

24,84 

81,73 

ó,oo 
-612_25 
270,91 

5,§2 
0,00 
0,00 

16~ 

11,3~ 

o~ 
4611,71 

2,54 

39~ 

o.o~ 

0,0< 

24,84 

81 ,73 

270,91 

1~,59 

11,35 

_(1,81 
4611,711 

2,S4 

_l28,7ť 128.~ 

8,9" 8,92 
O,OC 

21,0< 
69,01 

108,31 

163,73 

110,63 
53,10 

0,8() 

11,32 

1,58 

O,Q 

0,00 

_(),(liJ 
338,74 

17,01 

14,00 

_(l,()(J 
172,22 

100,00 

40,00 

0,00 

69,0 

108,31 

163,73 

110,63 

41,~' 

~ 

_(1,80 
8,31 

l,S8 

338,74 

17,02 

14,0C 

140,00 

IOO,OC 

114,14 •14-'.44 /./4/,'fU 271!),111 

_88,12 J,OU 

79,~ 3,()() 

112,2~ ~ 

_3_5MCI 

!I,SJ 

52,48 

J_2! ,0i 

J64,5j 

l14~ _ll,(l! 

J23.~ 

lll,JU O,UU 

100,70 

154,07 o,ou 
112,86 

:tll•~ 73 6,0~ 

J11,ll O,(l(l 

28,22 

. 0,110 

List č. 4 

5,11 

S,l 

ll, U 

II,UU 

0,00 



Hospodaření školy s fmančními prostředky zřizovatele List č.5 
Název a a dresa §koly, ~kolského zaffzenf: Zák1adnl škola liji Hurnlka Opava, Ochranova 6 - prlspěvková orga 

Výnosy_ v roce 2014 _(_v tis. K~. na dvě des. mrsta) 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

Přesuny 
.... ,., 

·~ i .,.. Celkem ·~· . 
Výnosy fo14 ~ 

Úpravy finančních 
upravený 

Skutečnost'll Skutečnost k Skutečnost k 
finančního prostfedků 

finančnf plán 
31.12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 201 4 ,. plánu mezi 

(FP) 2014 •' (záv~~).; % (záv~rka) 

položkami r: -~_?;t:::r ;~~~:·. 

a b c d f g h j k 
Pfljmy ze §kolnéllo 100,50 -5,65 94,85 94,85 94,38 
Příjmy ze stravného 0,00 0,00 
U roky 2,21 l,ll 1,21 
Pmtžit( re~ervJ11JlO fondu rln výnn•u 38.00 -38,00 0,00 0,00 
Použiti invelltičnlho fondu do výnosú 187,70 -187,70 0,00 0,00 
Použiti fondu odměn do vynosu 21,13 21,13 21,13 

Ostatnl pfljmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 24,57 24,57 24,57 92,00 123,17 

vlom: 0,00 0,00 
-pojistná událost 21,15 21,15 21,15 
- poplatky za služby 0,40 0,40 0,40 

3,02 3,02 3,02 
-pronájmy 0,00 0,00 92,00 123,17 

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

; Ostatnl pfíjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 

v tom: - projekl Zahrada 40,00 40,00 40,00 
-Domino 0,00 0,00 
- projekl Zahrada - dobudováni 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Výnosy celkem 326,20 0,00 -143,44 182,76 182,76 56,03 92,00 123,17 

Hlavní činnost Doplň ková činnost 

Nav)'šenl-
Přesuny 

Celkem 
NÁKLADY CELKEM finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

Plán 2014 
sníženi finan. 

prostl'edkú 
upravený 

31.12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
plánu 2014 

mezi 
finanční plán 

(závěrka) o;. (závěrka) 
zl' i z. 

položkami 
(FP)20 14 

2776,70 114,14 -143,44 2747,40 2715,18 97,78 69,00 74,16 

mavnf ~noost Doplňková činnost 

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

HČ) Plán 2014 
upravený 

31.12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
finančnl plán 

(FP)2014 
(závěrka) o;. (závěrka) 

0,00 2532,42 l 03,34 23,00 
,, 

49,01 2450,50 2564,64 ~· 

HČ-dotace HČ-dotace 
;) ,, !~;. :.,:;::;;.~. ,.:' ...... 

od zfizov. od zfizov. 
j-:p,'3l,ll .ZiskzDČ·. 
' ·l _· ,. ·· ··. 
"L'l'~~ ~·.4-0~· 

~ l"•'> 

zi.í~'~'llt · 

Vypsat ostatní nejmenované 
Hlavni činnost 

položky z nákladů (finanční 
Navýšenl Celkem 

prostředky z jiných zdrojů- finančnlho upravený 
Skutečnost k Skutečnost k 

Plán 2014 31.12. 2014 plánu 2014 v 
dotace, projekty ... ) plánu 2014 finančni plán 

(závěrka) % 
zřiz. (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 výnosů. 

Zpracoval: 
Ředitel : 
Dne: 

Bc. Marie Vaňková 
Mgr. Manfred Hubálek 
17.3.2015 

razítko a podpis feditele org. 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Název a adresa školy, školského zařízení: Základnf škola liji Hurníka Opava, Ochranova 6- príspěvková organizace 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa 
• z hlavní činnosti 32 221 81 
• z doplňkove činnosti 49 013,00 
Celkem k 31.12.2014 pfed zdaněním 81 234 81 
Předpokládané zdaněni celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta·) 81 234,81 
Položky upravujlcí hosp. výsledek celkem(+,-) 0,00 
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 81 234,81 

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

Zisk z důvodu přeplatku plynu, vyúětováného v lednu 2015. 

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

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2014 2 564 640 

Průměr žAků (dětí) v kal. roce 2014 337 

Průměr PP na jednoho žAka (dítě) 7610 

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

Návrh na pfldčl 
Návrh na Současný 

Ukazatel Stav k31.12.2014 převod v roce aktuálnl stav k 
zeZHV2014 

2014 datu zpracování 

Rezervní fond 95 762,50 36 234,81 X 95 762,50 

Fond odměn 20 756,00 45 000,00 X 20 756,00 

Investiční fond 120 536,83 X X 120 536,83 

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 předpisu. 

!!! Zdůvodnění výše návrhu př{dělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: 

List č.6 

Fond odměn bude použitý převážně za plnění mimořádných úkolů pro správní zaměstnance a pro pedagogy za reprezentaci školy. 

Zpracoval: Bc. Marie Val'\ková 
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek ........................................................................................... 
Dne: 17.3.2015 Razítko a podpis ředitele org. 



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 
I přírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

018a019 58 716,00 58 716,00 0,00 
přírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

031 6 551 178,00 6 551 178,00 0,00 
přírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 30 802 707,70 31 002 491 ,70 199 784,00 
[přírůstky Kč celkem: Venkovní tělocvična 
úbytky Kč celkem: 

022 1 319 041 ,70 1 477 821,70 158 780,00 
pfírustky Kč celkem: 169 872,- Kč- zahradní traktor, interaktivní tabule 
úbytky Kč celkem: - 11 092,- Kč 

028 a 029 5 303 269,20 5 408 251,92 104 982 72 
~řlrůstky Kč celkem: 226 865,95 Kč- nákup DDHM 

' lJ_bytky Kč celkem:_-121 883,23 _ 
- -

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

účet 502 Nárůst spotřeby plynu -od června leto~niho roku přechácime k dodavateli, který vybral MMO 
501 Nákup DDHM jsme odlužili na další rok a nákup bude financován z projektu "Cioud je budoucnost vzdělávání" 
511 Úpravu ~kolního hři~tě jsme se souhlasem MMO financovali z investic a na ~kaln í zahradu jsme získali finance z projektu "Arboretum pro slavíky" 
518 Zlskalijsme grant na projekt pro DOMINO (Festival v Rize) 
521 čerpání fondu odměn 

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková 
Ředitel : Mgr. Manfred Hubálek 
Dne: 17.3.2015 
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