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Organizace: 
IČ : . 

Záklodní škola <1 Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková org<~nizace 
70999341 

Údaje o finančnim vypořádáni dotaci 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 Skutečně 

znak 
Ukazatel 

k 31. 12. 2014 
zpět na účet použito 

poskytovatele k 31. 12. 2014 
(informativní) 

a b 1 2 3 
Neinvestiční dotace celkem 3420944,00 0,00 3420 944,00 
v tom: 

33353 ~!TI~_!l_ákfady~~-~d~láv~L (N~V celke!!J)_ _ -- -- ---- - ----- -- __ l_J_Éťi ~DO~Q 0,00 f-- -··-3]_66 Otx.J!OQ -- ·-- -- -
z toho: 

,=.__ a)platyzaměstnancď- ---------- ------ -- ---·· - ··- --- -· - !--- - ·- . ·· · • 

-----·---- ·- ____ 2 ~3l ooo,qg ·------· -- _______ _?~_3 O()Q,~ 

b) OON zaměstnandl - - --- -· -- --- -·- _ _!l_Qgq,oo ··--·- .. -- ---·· ?.~-~ 
c) ostatnl (pojistné + FKSP+ ON!V) . 925 000,00 925 000,00 

33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání <1 

vzdělávání žákO se znevÝhodněním v roce 2014 
33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpOsobená potřebám žákO - cizincO z tzv. 

třetích zemí na rok 2014 
33025 Kompenzační učební pomOcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 

2014 
33038 Hodnocení žákO a škol podle výsledkO v soutěžích v roce 2013 - Excelence 

!středních škol 2013 
33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 
33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 
33047 Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávaóho 

I programu pro základní vzdělávání v roce 2014 
33050 Rozvojový program na podporu školních psycholog ll a školních spedálních 

pedagog(l ve školách a metodikO - specialistO ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2014 
33051 Rozvojový program Zvýšení platO pedagogických pracovníkO RgS v roce 

?Q_l<!_ _______ - ··------ - . """ -------···----- •. ·----- -·- "-· -~ -571~~ ·--- 0!0_0 
" - " --- __ }~.-~?1!99 

__ z toho: _____ _ _ _________ _____________ ----·· _. ·----- ·-··----·- --· ·- ----· ···- ··· -- . ---- ·--··. --
---~)_p_latyZ!m~an~p_____ _ _ ----·- ·- -- f~-~~9~~~ ----- ----- -" " _ _ __ _?6_}"!_9,0_0 

b) ostatnl (pojistné+ FKSP) 9 222,00 9 222,00 
33052 Rozvojový program Zvý~ní platO pracovníkO RgS v r~ce ~Q1_4 _________ - --- 1~}73,0Q - ___ _ __ QLQO ~--- 1~_~3,QQ 

ztoho: __ -- -------··-- -- --·----- --- !---- · ·- .. ----·-- . 
!----!}_platy za._městnandJ --·- _ --··- ___ _!~-l_~qt9_0 _ _ ___ ! 4 3so,o_o - ··--- - - -

b) ostatn/ (pojistné+ FKSP) s 023,00 

33166 Soutěže 

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob 
lse státní oř' slušností "iného členského státu Evrooské unie 

33435 Zajištění podmmek základního vzdělávaní nezietilých azylantO, osob 
požívajících dop lňkové ochrany, žadateiO o udělení mezinárodní ochrany na 
území České republiky a dětí dzincll umístěných v zařízení pro zajištění 
ldzindl 

33457 Financování asistent!l pedagoga pro děti, žaky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014-
mnrllll R 

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 
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části j iž v prO běhu roku, za který se provádí finančn í 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 minus sloupec 2 minus sloupec 3 

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

5 023,00 

Tabulka c. l 

v Kč 

Vratka dotace při 

finančním 
vypořádání 

4 - 1-2 - 3 

0,00 

_ ___ _ _ O,QQ 

--------_____ _g~~ 
_ ______ 0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

··----·- - Q,.QQ 

----- - - -------
~-

0,00 
0,00 

________ 9.LQQ 

~:- --~:_p,óo 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Sestavil: 
Řed itel: 
dne: 

Janušková M. 
Mgr. Pavel Gregor 

14.3.2015 d~~-:_z--~--~· {~~íik~" podpis tedit~fiof 

.tdlliko·d••l s~<"'' .. "' ~l'lte~Ka $kola 
Opava. Vavrov1.e, 
p~ispěvkové organtz.ace 

747 73 Opava. Vávrovice, Chmelova 2 
ICO: 70999341 

Tel.: 553 7!l3 056 



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

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice- príspěvková organizace 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

Účelový Ukazatel 
znak 

Zaměstnanci za JČ 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 

z toho: pedagogičtí pracovníci 
nepedagogičtí pracovníci 

Zpracoval: Janušková Monika 
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor 
Dne: 

Poskytnuto 
k 31.12.2014 

Limit počtu 
zaměstnanců 

9,26 
X 

X 

vraceno v 
prOběhu roku 
zpět na účet 

poskytovatele 
. -"· í) 

Prňměrný 

pře počtený 

počet k 

31.12.2014 
I (stat.v. Pl-04) 

9,019 
6,774 
2,245 

List č.3 

v Kč, na 2 des. mfsta 

Skutečně Vratka dotace 
použito při finančním 

k 31.12.2014 vypořádání 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 

Název a adresa §koly, školského zařízení: Základní škola a Materská škola Opava-Vávrovice - prispěvková organizace 

Náklady v roce 2014 

Účet- položky 

a 

501 Spotřeba materiálu 

v tom - potraviny 

- prádlo, oděv, obuv 

- knih~, učební pomůcky 

- drobný hmot. majetek 

- spoti'eba materiálů ostatní 
- ostatnl (léky - zdravo.materiál) 

502 Spotřeba energie 

v tom - spotřeba vody 

- ÚT a ohřev vody 

- spolfeba plynu 

- spotřeba el. energie 

- pohonné hmoty a maziva 

- ostatní (Specifikovat) 
• náklady na práci s mládeží 

Sll Opravy a udržováni 

512 Cestovné 
S13 Náklady na reprezentaci 

518 Ostatnr služby 

v tom· služby poštoVIIi 

- služby telekom. a radiokom. 

• nájetmté 

- konzult., porad . a práVIIí 

- školeni a vzdělávání 

- nákup služeb ostatní 

- programov~ vybavení (DDNM) 

- výměna písku - otevřené zahrady 

-internet 

-správa sítě 

• bankovní poplatky 

-nákup služ.-person.,mzdy,účto 

-PV 
-LV 

Sll Mzdové náklady (platy, OPPP) 

v tom - platy zam!stnanců 
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřištf) 

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

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

525 Jiné sociálnf pojištění 
S27 Z:ik. soc. n:l!dndy (příděl do FKSP) 

v tom - FKSP zaměstnanců 

• FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 
- §koleni a vzděláváni 

S28 Jiné sociální náklady 

538 Jiné daně a poplatky (kolky) 

5S1 Odpisy dlouhodobého majetku 

558 Náklady z DDNM a DDHM 

549 Ostatnl náklady z činnosti 

v tom - pojištěni (majetku, úrazové) 

- ostatni 

S18 Ostatní nejmenované položky 

v tom - náklady projektu 

- náklady na účelový příspěvek - projekt 

-náklady na účelový příspěvek -projekt 
- 542 · j iné pokl! ty a penále 

@.!a~[v,,jiOiqlkách:~etk~ll:fc 
' · ••· " 

;Náklady celk~m 

Zpracoval : Janu~ková Monika 
Ředíte i: 
Dne: 

Mgr. Pavel Gregor 
14.3.2015 

.:~Ef:;~É<i·•. 
Plán 20l4 

.. 
" -

. ~.- -

b 
74,25 

3,00 

21,25 

50,00 

ISS,SO 

12,00 

127,50 

45,00 

1,00 

20,00 

196,50 

1,50 

20,00 

3,00 

40,90 

6,00 

36,00 

4,00 

77,00 

8, 10 

0,00 

0,00 

0,00 -

167,SO 

52,00 

0,00 

0,00 

bY::I,-/::1 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

" 
. ··};,(,:· . . ': ·:~ \ 

Nayýšeni" 
Přesuny Celkem 

sn~ili firtao:· ' 
finančních upravený Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 
prosti'edků finanční . 31.1~. 20.14 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 plánu 2014 · 

mezi plán(FP) (závirka) % (závěrka) 
zřizovatd. 

položkami 2014 -.. --· .~- --:. ..: .... ·.; ;..._ 

" -
c d f g h j k 

0,00 -17,10 57,15 S7,15 76,97 0,00 0,00 

0,00 0,00 

2,22 5,22 5,22 174,00 
-6,M 14,61 14,61 68,75 
0,00 0,00 

-12,68 37,32 37,32 74,64 
0,00 0,00 

0,00 -31,86 1S3,64 153,64 82,82 0,00 0,00 

1,62 13,62 13,62 113,50 
0,00 0,00 

-22,73 104,77 104,77 82,17 
-10,58 34,42 34,42 76,49 

-0,17 0,83 0,83 83,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,89 21,89 21,89 109,45 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 42,76 239,26 239,26 121,76 0,00 0,00 

-0,22 1,28 1,28 85,33 
-4,81 15,19 15,19 75,95 
0,00 0,()(1 

0,00 0,00 

-2,41 0,59 0,59 19,67 

48,75 89,65 89,65 219,19 

2,45 2,45 2,45 

0,00 0,00 

-1 ,00 5,00 5,00 83,33 
-3,40 32,60 32,60 90,56 

0,76 4,76 4,76 119,00 

2,00 79,00 79,00 !02,60 

0,64 8,74 8,74 107,90 
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 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 

-0,06 167,44 167,44 99,96 

32,40 84,40 84,40 162,31 25,00 25,00 

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 

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

30,00 0,00 30,00 30,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

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

::;·., .~: ······ 0,00 ~'w • ••••• ·-··· .m,oo1 .lli,U.J "/::I.J, / ll 753,78 I Uli ,.J'f 25,00 .l::I,UU 



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 

Název a adresa ~koly, školského zařízení: Základnf škola a Matefská škola Opava-Vávrovice - příspěvková 01 

Výnosy v roce 2014_(v tis. Kč, na dvě des. místa) 
H lavni činnost Doplň ková činnost 

I'C' ·;~.,?l:{ . '; Presuny 
Celkem 

Výnosy Úpravy finančních 
upravený 

Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 
·-

Plán2lH4 finančního prostředků 31.12. 2'l>f4 plánu 2014 v Plán 2014 31.12. 2014 
. · .. finanční plán ... 

plánu mezi 
(FP) 2014 

(závěrka) % (závěrka) 

položkami 

a b c d f g h j k 
Příjmy ze školného 70,25 8,18 78,43 78,43 ll 1,64 

Příjmy ze stravného 0,00 0,00 
U roky 2,00 -0,84 1,16 1,16 58,00 

Použití rezervního fondu do výnosů 19,00 0,00 19,00 19,00 

Použití investl~níbo fondu do výnosů 0,00 0,00 

Použití fondu odměn do výnosů 20,00 1,69 21,69 21,69 108,45 

Ostatní příjmy z vlastni činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 o, o o 25,00 25,00 

v tom: 0,00 0,00 

- pojistná událost 0,00 0,00 

- poplatky za služby 0,00 0,00 
- 0,00 0,00 
- pronájmy 02 CZECH 0,00 0,00 25,00 2.5,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Ostatní příjmy z jinych zdroj u 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 o. o~ 
v tom: -projekt 30,00 0,00 30,00 30,00 

0,00 0,00 

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

Výnosy celkem 92,25 49,00 9,03 150,28 150,28 162,91 25,00 25,00 

Hlavni činnost Doplňková činnost 

Navýšeni-
Pfesuny 

Celkem 
NÁKLADY CELKEM sníženi finan. 

finančních 
upravený 

Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 
Plán 2014 

plánu 20! 4 
prostředků 

finančn í plán 
31.12. 2014 plánu 2014 v Plán 2014 3l.l2. 2014 

mezi (závěrka) % (závěrka) 
zřiz. 

položkami 
(FP)2014 

695,75 30,00 28,03 753,78 753,78 108,34 25,00 25,00 

Hlavní činnost 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 
finanční plán 

(FP) 2014 
(závěrka) % (závěrka) 

... .. 
603,50 -19,00 603,50 603,50 100,00 0,00 . 

,, 
0,00 

HČ-dotace HČ-dotace 
.. . i 

0,00 Získ zDČ 
od zřizov. od zřizov. - .-

Zisk z HČ 

Vypsat ostatní nejmenované 
Hlavní činnost 

položky z nákladů (finanční 
Navýšenf Celkem 

prostředky z jiných zdrojů~ Skutečnost k Skutečnost k 
Plán 2014 

finančního upravený 
31.12. 2014 plánu 2014 v 

dotace, projekty ... ) plánu 2014 finanční 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 .. • o .v o 
Finanční prostředky z Jmých zdroJ u zauctovat do nákladů 1 výnosu . <l!"'"'l"'i>l'1' .,...,,,. lil Man.•'·~~~ itKt:>ta 

Opevs • Vávrovi~Je, 

Zpracoval: 
Ředitel : 
Dne: 

Janušková Monika 
Mgr. Pavel Gregor 

14.3.2015 

. prfspěvkova organizace 
747 73 Opava· Vávrovice, Chmelová 2 

7 ~
lCO· 70999341 

, / -r 1 ._·~9:'1 os~ 
... ~ ..... : ..................... ........... . 

odpis ředite l org. 



Hospodaření školy s fmančními prostředky zřizovatele List č.6 

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní š kola a Matefská škola Opava-Vávrovice - přfspěvková organizace 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa 
-z hlavní činnost i 0,00 
- z doplňkové činnosti 0,00 

Celkem k 3 I .12.20 !4 před zdaněním 0,00 
Předpokládané zdanění celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 0,00 
Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) 0,00 
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 0,00 

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 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 příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2014 603500 

Průměr žákl'l (dětí) v kal. roce 2014 70 

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 8 621 

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

Návrh na přídě.l 
Návrh na Současný 

Ukazatel Stav k31.12.2014 převod v roce aktuální stav k 
zcZHV2014 

2014 datu zpracování 

Rezervní fond 21 678,43 0,00 X 21 678,43 

Fond odměn 7 895,00 0,00 X 7 895,00 

Investiční fond 640 971 ,81 X X 640 971 ,81 

Převod z rezervního do investičního fondu X X X 

V případě nekrytí peněžních fondti finančními prostředky uved'te 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: Janušková Monika 
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor 
Dne: 14.3.2015 

Z akladnl SKaia a Mateřská šl<ola 
~pava - Vavrovioo, 
pnspěvkova organ1zs-cs 

747 73 Opava- Vávrcvice, Cl;,.118il')vá '/ 
IČO: 7099934; . -

4~~~J[;~:~. 



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 Zdůvodněni pohybu majetku (vypsat) 

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

018 a 019 14 369,00 14 369,00 0,00 
IPfírustky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

031 635 004,00 635 004,00 0,00 
lpffrustky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

021 10 843 046,86 1 o 843 046,86 0,00 
pfírustky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem : 

022 125 826,00 125 826,00 0,00 
pfírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem: 

028 a 029 2 305 390,05 2 418 889,05 113 499,00 
pfírustky Kč celkem:113499 /vybaveni učebny,ohfevný stůl ,stojany 

'------- --
úbytky Kč celkem: 

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

zvýšená náklady- ostatnl služby 

zvýšené náklady- majtetek 

Zpracoval: Janušková Monika 
Ředitel : Mgr. Pavel Gregor 
Dne: 14.3.2015 

Razítko a podpis ředitele ogr.: 

změna v pfístupu k internetu (bezdrátový prfstup za pevnou linku z důvodu pfekážek na dodávce signálu) 
praní prádla MS, změna dodavatele 
revize 
sponzorsky dar- využití k provedeni tesafských úprav 
reprografické práce souvisejíc! s vefejnou prezentaci školy 
neplánovaný nákup nového ohfevného stolu v MS (renizní závada na dosavadním stole jej vyfadila z provozu) 

ZákftKJi•l -:;;.."',., "' """tt#~!al•ia , .... 1 .. 
Opava - Vavroviae, 
l)tispěvkova orgamzace 

741 ·r3 Opavo- Vávrovice, Chmelová 2 
lČO: 70999341 
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