
Příspěvkové organizace v odvětví školství - výsledky hospodaření 
za rok 2014 

K 31. 12. 2014 bylo statutární město Opava zřizovatelem 29 škol a školských zařízení, z toho 
12 mateřských škol, 15 základních škol, 1 zařízení školního stravování a I školského zařízení 
pro zájmové vzdělávání. 

1. Financováni provozu školských příspěvkových organizací 

Školským příspěvkovým organizacím byly poskytnuty od zřizovatele podle upraveného 
rozpočtu k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 71.634.240 Kč 
(mateřským školám 15.623.430 Kč, základním školám 43.343.310,00 Kč, zařízení školního 
stravování 9.579.500 Kč, školskému zařízení pro zájmové vzdělání 3.088.000 Kč). 

Částka ve výši 1.358.240 Kč představovala pro základní školy objem finančních prostředků 
z provozní činnosti, které byly poskytnuty z upraveného rozpočtu zřizovatele pro žáky 
na lyžařský a plavecký výcvik. 
Další výdaje v rámci prostředků na provoz byly vyčerpány na financování otevřených zahrad 
mateřských škol a hřišť základních škol pro veřejnost v celkové výši 1.236.810 Kč 
a na pronájem pro práci s mládeži ve výši 1.245. 750 Kč. 

2. Výsledek hospodaření 

Hospodařeni školských pnspěvkových organizací skončilo s hospoáářským výsledkem 
ve výši 2.475.632,94 Kč. Na tomto hospodářském výsledku se podílelo 22 organizací. 
7 organizací hospodařilo s nulovým hospodářským výsledkem. 

3. Návrh zřizovatele na rozděleni hospodářského výsledku 

Na základě hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací ve výši 
2.475.632,94 Kč za rok 2014 zřizovatel navrhuje rozdělení do fondu odměn 

a do rezervního fondu takto: 

příděl do fondu odměn ve výši 240.420,00 Kč, a to .u 1 mateřské školy ve výši 520 Kč, 
u 3 základních škol ve výši 230.000 Kč a u Střediska volného času 9.900,00 Kč, 
příděl do rezervního fondu ve výši 1.960.267,89 Kč. 

Zřizovatel navrhuje, aby MŠ Pekařská, a ZŠS použila část svého rezervního fondu 
k posílení svého investičního fondu. 

Seznam jednotlivých organizací a jejich podrobné výsledky hospodaření jsou uvedeny 
v přiložených souhrnných tabulkách "Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2014". 
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