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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: 

Základní škola T. G .. Masal)ika Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace . 
41813300 . . . ' ' .. .: .... . 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 20 14 
Finanční vypořádání dotaá poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotaá na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanisma 

Ukazatel 

b 
Neínvestiční dotace celkem 
v tom: 
P! í_111é nákl~dy n~ _y~~ělávání (NIV celk':r.r!> 

z toho: 

-- a}j!aty zjjnés!_nan~"f.~-~~ = -=~ ~=---: 
__ _ !})_ CJ_O!'!__zaměstni!_npJ __ _ _ _ 

c) ostatní (pojistné+ FKSP+ ONIVJ... 
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žák1l se znev-ýhodněním v roce 2014 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpOsobená potřebám žák1l - dzincfl z tzv. 

!třetích zemí na rok 2014 
Kompenzační učební pomOcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
~14 
Hodnocení žák1l a škol podle výs!edkO v soutěžích v roce 2013 - Excelence 

! středních škol 2013 
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 
Podpora :ogopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 
Podpora výuky vzdělávacího oboru Dalšl cizí jazyk Rámcového vzdělávaóho 
!programu pro základní vzdělávání v roce 2014 
Rozvojový program na podporu školních psycholog O a školních spedálních 

pedagog ll ve školách a metodikO -specialistO ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 
Rozvojový program Zvýšeni platO pedagogických pracovníkll RgS v roce 2014 

ztoho: 
a) platy zaměsiňánaJ - -- ·---·- ---·- ------ - ----

--- b} ostaini (po]/~tné + FKSP) ---- --- . - --- -·- --- -

Rozvojový_prograrn Zvýšen_íplat1l pracovníkťi _fl_gS v roce 2014 ___ _ _ _ 

r ___ z t~j~J,a.~ !~m.~~n~~~ď __ --~-~~~~~ ~~--~~= 
b) ostatní (pojistné+ FKSP) 

Soutěže 

Zajištění bezplatné přípravy k zaďenění do základn1ho vzdělavání dět1 osob 
se státní příslušností iiného členského státu Evrooské unie · 
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylanti!, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadateli! o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí cizincO umístěných v zařízen í pro zajištění 
izincu 

Financování asistentll pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 -
lmodul B 

Vráceno v 

Poskytnuto 
prélběhu roku 
zpět na účet 

k 31. 12. 2014 poskytovatele 
(informativní) 

1 2 
23 877 633,00 0,00 

___ _ ?3 618 oqQ,OO 

16 9?_1. _090r00 ··- 
.. __;_o.o ooo,oo _ 
6 597 000,00 

61 066,00 

14 800,00 

37 ~Q5,00 ()_,00 

Skutečně 
použito 

k 31. 12. 2014 

3 
23 877 633,00 

_ _ 16 ?21_q90,00 
100 000,00 

6 597 000,00 

61 066,00 

14 BOO 00 

37 805,00 

- - -- --- - - - - --
~8 004,00 - - - - - ----- 2~_0Q4,00 

9 801,00 9 801,00 
_ ____ 145 962,~0 _ ___ O,Q_Q __ __ ---~-45962,0Q 

_ _ _ 10l!_g_Q,OQ 
37 842,00 

_______ 10~. l~Q,~O 

37 842,00 

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 
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prOběhu 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 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 

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 

000 

0,00 

0,00 
o 00 
0,00 

o 00 

o 00 

0,00 

- -- -· - - 0,00 
0,00 
0,00 

o,o_o 
000 
0,00 

o 00 

o 00 

0,00 

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dota~ ;{LA DNÍ § K_C L,'\ ., 

Á ;)4 , .. , ~"kl'l Optwa R1eorova 1" 
Sestavil : Radmila Caletková 

0 
.. •.l - ,,;~ " 1': <k á rn'a"·1 , a~ce 

Ř - 'íspev ov· o ..,, • · •· • 
editei: Mgr. Aleš Moravec 't't}f ;-o-- ~~ <-Va Riegrova 13 

dne: 13.3.2015 - -----..1-~--=-----~-~~..:-,.~~;~~!;. ':č · 478 i3 300 
Razifko a podpis řed itl!Ie' órg. · '" 



Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2014 List č.3 

Název a adresa školy, školského zařízení: 

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13- příspěvková organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč, na 2 des. místa 
vraceno v 

Účelový Poskytnuto 
pruběhu roku Skutečně Vratka dotace 

Ukazatel zpět na účet použito při finančním 
znak k 31.12.2014 

poskytovatele k 31.12.2014 vypořádání 
(jnf,..,,,....,.~iHnÍ) 

33123 Zaostřeno na vzdělání 2 525 736 2 525 736 

Průměrný 

Limit počtu 
přepočtený 

Zaměstnanci za IČ počet k 
zaměstnanců 

31.12.2014 
(stat.v. Pl-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 59,56 59,647 
z toho: pedagogičtí pracovníci X 47,206 

nepedagogičtí pracovníci X 12,441 

Zpracoval: 
Ředitel: 

~j;~~~~~i~~i!l~~~~i~~~~~:i111Billi.Jiillg~'11flt+~IJ!E 
Mgr. Aleš Moravec 

Dne: 13.3.2015 



Hospodaření ~koly s finaněními prostředky zřizovatele List č. 4 

Název a adresa §koly, §kolského zafl'zenf: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13- pfíspěvková organizace 

[Náklady v roce ZOl4 

ÚleC - pololky 

a 

[sOfSpotřebamateriálu 

I" tom - potraviny 
- prádlo, oděv, obuv 
- knihy, učebnl pomůcky 

. drobný hmot. majetek 

- spotteba rnateriáltl ostabtí 
- ostatnl (léky • .iál) 

_SOl Spotl'eba energie 

lv tom - spotřeba vody 

- úT a ohfev vody 
- spotfeba plynu 

- spotfeba el. energie 

- pohonné hmoty a maziva 

-ostatní 
- aáklady aa práci s m1ádell 

!Sll Opravy a uddování 

1512 Cestovné 

1513 Náklady na 

1518 OstatDI slllŽby 

lv tom- služby poštovni 

· slllŽby telekom. a radiokom. 

-nájemné 

- konzult., porad. a právnf 

- školeni a vz&lilváni 
. nákup služeb ostatní 

~vybaveni (DDNM) 

-~ písku · otevfené zahrady 

-internet 
. správa sít~ 

- bankovní poplatky 

-PV 
-LV 

[Sll Mzdové náklady (platy, OPPP) 

v tom . platy 
-platy, OPPP 1• _ •• ~o.~ , bl'išti) 

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

v tom • soc., zdrav. poj . 
• SOC, a ,,t,...v I••~ •• ohro.tv, hffltl) 

[527 Zák. soc. náklady (pfíděl do FKSP) 

[vtom - FKSP 

- školeni a vzděláváni 
[528 Ji~ sodálnl ni klady 
1538 Jiné daně a poplatky (kolky) 

ISSl ~y • majetku 
ISS8 Náklady z DDNM a DDHM 

[549 O~tni náklady ~ linnosti 

I v tom · pojištění (majetku;<;raZové)-

·ostatní 

[518 Os~tnl ; položky 

I" tom • náklady projelctu 
• náklady na účelový plísp6vek- projel<!_ 

-náklady na účelový pfísp6Wk • projekt 

INáklady celkem 

Zpracoval: 
Ředitel: 
Dne: 

Radmila Caletková 
Mgr. Aleš Moravec 

13.3.2015 

b c 
~79 0,00 

20(!.Qťl 

90,00 

251,7~ 

228o,oo _o~~ 

156,00 

1617,00 

495,00 

12,00 

949,05 

20,00 

980,5! -46,00 

S,OC 

6S,OC 

312,0( 

40,0( 

17,5{ 

70,0( 

160,0<1 
11!,0{ 

28,56 l,9! 

28,56 2,95 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

551,88 

100,00 

20,00 0,0_(1 

20.QO 

0,00 0,00 

Hlavní činnost Donlňkn"4 činnost 

Celkem Pfesmty 
finančních 
prosttedkll 

mezi 
položkami 

upravený I k t k 
finančnl I 3ltÍ2._ ~o.'i41plánu2014' Plán 2014 31.12. 2014 

plán (FP) • '(iiva&íílt % (záv~rka) 
2014 ·'1· . 

d f 

0,00 O,OC 

226,46 316,46 

7,14 163,14 

0,00 0,0() 

-77,92 417,08 

. o~ .Q,Q(J 
0,00 0,00 

-12,00 0,00 

-214,62 734~ 

-20,00 u,ou 
0,00 O,(J(J 

-n,zJ 1157,32 

-0,23 4,77 

. -1,32 63,6! 

0,00 O,Ul 

~ 0,0< 
_38,36 - 350,3ť 

~ 27,4 
_ 0,0< O,OC 

0,0< 17,5( 

_.s.s; 64,4! 

6,31 166,31 

~ 72,0C 
-7,1! 24,3~ 

0,00 0,00 
-7,15 24,36 

0,12 0,12 

0,00 0,00 
9,55 9,55 

0,00 0,00 

~ 559,66 

497,70 S97,BJ 

14,86 J4,86 

~ 34,77 
0,09 O,Q2 
0,00 O,IJ() 

_7~ 7J9,!1Z 

739,70 739,70 

0,00 0,00 

0,00 ~ 

0,12 0,11 

• o Ji 
g 

316,46 

163, 14 

1186lJ1 
417,08 

73_96 

11!17,J2 

63,68 

~.70 

350.Jii 
27,41 

17,50 

64,!8 

11,82 

166,32 

72,0< 
l4,3ť 

24,36 

0, 12 

9,55 

559,66 

~70 

34,86 

34,77 

_Q.Q9 

739,70 

739,70 

h j ~ 

35:,62 

~ ~ 2,28 

84,26 15,00 6,82 

O,OC 

U,Ul 

!17,4J 

_97j)J_ 

o,oc 
-~ 

68,53 

100,00 

J03~ 

58,75 

u,ou u,uu 

Jl,OU 111,71 

1.!,QQ ~ 

U,'IU 0,114 

0,90 0,!4 

101,23 _10,00 7~ 

174_.30 0,00 ~ 

_1 73~ 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola T . G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - přispěvková' 

Výnosy v roce 2014 (v tis Kč na dvě des místa) ' 
I Hlavni činnost Doplňková činnost 

Přesuny 1.;: .·:< ;:.:• . 
Celkem 

~~~ 
Výnosy 

• ú~~ finančních 
upravený 

Skutečnost k Skutečnost k 

finančního prostředků plánu 20 14 v Plán 2014 31.12. 2014 

plánu mezi 
finanční plán 

)'X % (závěrka) 

položkami 
(FP) 20 14 

. ,: . 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 170,05 -12,88 157,17 157,17 92,43 

Příjmy ze s travného o.o~ 0,00 

U roky 10,00 -6,65 3,35 3,35 33,50 

Použiti rezervního fondu do vynosu 9,00 16,12 25,12 25,12 279,11 

Použíti investičního fondu do výnosů 562,88 -82,82 480,06 480,06 85,29 

Použiti fondu odměn do výnosu 0,00 o,oo 
Ostatní příjmy z vlastni činnosti 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 190,00 162,75 

v tom: 0,00 0,00 

-_j)Ojistná ud;ilost 0,00 0,00 

- pop I atky za sl už by 3,98 3,98 3,98 
. 0,00 0,00 

· pronájmy 0,00 0,00 190,00 162,75 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Ostatní příjmy z jiných zdroj u 0,00 0,00 714,90 714,90 714,90 0,00 0,00 

v tom: - projekt 71 4,90 714,90 714,90 

0,00 0,00 

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

Výnosy celkem 751 ,93 0,00 632,65 1384,58 1384,58 184,14 190,00 162,75 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Navýšení . 
Přesuny 

Celkem 
NÁKLADY CELKEM snížení ti nan. 

finančních 
upravený 

Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 
Plán 2014 

plánu 2014 
prostredkú 

finanční plán 
31. 12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 31. 12 . 2014 

zři z. 
mezi 

(FP) 20 14 
(závěrka) % (závěrka) 

položkami 

5472,83 -43,05 632,65 6062,43 6062,3 1 110,77 186,30 148.53 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

ROZDÍL (ná klady minus výnosy- Celkem 
Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 

HČ) Plán 2014 
upravený 

31. 12. 2014 plánu 20 14 v Plán 2014 3 1.1 2. 2014 
finanční plán 

(závěrka) % (závěrka) 
(FP) 2014 

·-

4720,90 0,00 4677,85 4677,73 99,09 3,7( 14,2 

Hť:-dotace HČ-dotace 
0,12 Zisk zDČ 

od zřizov. od zřizov. .. 
· . 

Zisk z HČ 

Vypsat ostatní nejmenované 
H lavni činnost 

položky z nákladů (finanční 
Navýšení Celkem 

prostředky z jiných zdrojů- Skutečnost k Skutečnost k 
Plán 2014 

finančního upravený 
31. 12. 2014 plánu 201 4 v 

dotace, projekty ... ) plánu 20 14 finanční plán 

zfiz. (FP) 2014 
(závěrka) % 

projekt Zaostřeno 0,00 2,21 
I projekt Bádání 0,00 64,81 
jprojekt Odhorná učebna 0,00 582,06 
jprojekt Škola digitálního věku 0,00 90,62 

0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 739,70 

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. z~. !(Ll,D!'~Í !il'i.CL .. 

~
l.\3 . t:'a.'lltuylm Opava, Hlegr.ovv. i,_; 

Zpracoval : 

Ředitel: 
Dne: 

Radmila Caletková 

Mgr. Aleš Moravec 

13.3.201 5 A .5. piíspěvková o:qail t<.ac~ 
~46 Oi Or-'.lv~. f-')te~rov .. 13 .. 

'ty;, - ftl'.q.,W!i-.,"5 82. IČ· ~•7B -1~1: Ut· 

................. J..: ................................. .. 
razítko a podpis ředitele org. 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13- příspěvková organizace 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa 
- z hlavni činnosti 118,65 
- z doplňkové činnosti 14 221,00 

Celkem k 31. 12.2014 před zdaněním 14 339,65 
Předpokládané zdaněni celkem 0,00 
Celkem po zdaněni (zisk+, ztráta-) 14 339,65 
Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) 0,00 
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 14 339,65 

!!! 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 pfispěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2014 4 677 850 

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2014 5 12 

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 9136 

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

Návrh na příděl 
Návrh na Současný 

Uk~tzatel Stav k 31.12.2014 převod v roce aktuální stav k 
ze ZHV 2014 

2014 datu zpracováni 

Rezervní fond 130 121,64 14 339,65 X 130 12! ,64 

Fond odměn 16 833,00 0,00 X !6 833.00 

Investiční fond 438 445,02 X X 438 445,02 

Převod z rezervního do investičního fond u X X 0,00 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 ínvestičníbo fondu: 

2~l<lADf~i fit\.OL,"". 

Zpracoval : Radmila Caletková 
Ředitel: Mgr. Aleš Moravec 
Dne: 13.3.20 15 

A ~;· ; f1ln_~ili'Yim Ov.:wa, í~iegrova 
· ' ~msp· .. !~vv:.~ orga;u.<.ace 

i)éJ Opava, f3iegrova 1:1 
• '71, ~::;·· .. ~.i~C:.t78 "1 3 ~00 

·········· ·· ···········I·:~····· ·· · ·· · ·· ··· ···· ·· · ············ · · · ············· ·· ··· ···· ·· 
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) 

01 3 0,00 0,00 0,00 IPfírůstkv Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

018 a 019 256 931,00 271 653,00 14 722,00 lpfirůstky Kč celkem: proaramové wbavení -14 722,- Kč 
úbytky Kč celkem: 

031 8 730 880,00 8 730 880,00 0,00 tp_firůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 39 936 830,00 39 936 830,00 0,00 [QI'írůstky_ Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

022 1 083 118,60 1 321 825,72 238 707,12 lpfírůstky Kč celkem: kopírka, keramická tabule, interaktivní tabule, hlasovací systém- celkem 238 707,12 Kč 
úbytky Kč celkem: 

028 a 029 6 441 826,35 7 511 456,34 1 069 629,99 IQ!irůstky Kč celkem: 1 226 969,66 Kč 
úbytky Kč celkem: 157 339,67 Kč 

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

z položky 502 přesun na 558 -z důvodu úspory energie (plynu a elektfiny) 

z položky 511 přesun na 501 -méně oprav než bylo plánováno 

z položky 512 přesun na 551 a 549- cestovné hrazeno ze SR, navýšení odpisů během roku z důvodu nákupu nových DHM, vyplaceno vice odškodněni za úrazy než plánován 

Zpracoval: Radmila Caletková 
Ředite l : Mgr. Aleš Moravec 
Dne: 13.3.2015 

Razítko a podpis ředitele ogr.: 
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