Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice,
příspěvková organizace
Velkomoravská 220/264, 696 18 Lužice, IČO: 75023369

Výroční zpráva ZŠ a MŠ
Lužice
o hospodaření
za rok 2020

Příjmy
1. Hlavním zdrojem příjmů školy je příspěvek poskytovaný obcí Lužice, pro rok 2020
schválený ve výši 5,300.000,-- . Uvedená částka k 31.12.2020 byla poukázána na
náš bankovní účet v plné výši.
2. Dotace ze státního rozpočtu zasílaná Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně,
pro rok 2020 schválená na mzdové náklady ve výši 18,400.262 Kč,
ONIV 491.773,- Kč.
Po úpravách činil celkový příspěvek, vč. odvodů částku 18,892.035,-- Kč. Tato
částka byla do 31.12.2020 poukázána na náš bankovní účet v plné výši.
3. Účelová dotace v oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
ve výši 509.326,92 Kč.
4. Tržby za stravné ze školních jídelen ve výši 669.975,-- Kč, za školné 166.600,- Kč.
5. Jiné ostatní výnosy 6.115,-- Kč.

Výdaje
1.

Čerpání výdajů prostředků na provoz k 31.12.2020 je ve výši 4,784.843,91 Kč.
Nejvyšším výdajem je pro příspěvkovou organizaci výdaj za nájemné za sportovní
halu ve výši 930.000,--Kč, spotřeba plynu ve výši 257.529,04 Kč (po odečtení části
nákladů do DČ a ostatních zdrojů), spotřeba elektrické energie byla ve výši
293.049,04 Kč a opravy dosáhly výše 401.053,26 Kč.
Nákup drobného hmotného majetku 0–3.000 Kč představuje celkem částku
493.018,37 Kč a 3–40.000 Kč částku 778.973,23 Kč. V majetku 3-40.000 Kč se
jedná o notebooky, tablety, interaktivní tabule, mikroskopy, zabezpečovací systém,
apod. (podrobně viz příloha)

.

Provozní výdaje obce jsou rozděleny:
ZŠ
3,212.091,16 Kč
ŠJ-ZŠ
439.126,03 Kč
ŠD
67.985,36 Kč
MŠ
945.226,10 Kč
ŠJ-MŠ
120.415,26 Kč
_______________________________
Celkem
4,784.843,91 Kč
Čerpání výdajů z příspěvku obce Lužice je k 31.12.2020 – čerpání je sníženo
v důsledku úspory na energiích. K těm došlo při uzavření základní a mateřské školy,
kdy byla snížena teplota vytápění v jednotlivých objektech. Rovněž nebyla
při uzavření škol čerpána plánovaná spotřeba elektrické energie a spotřeba vody.

2.

Čerpání výdajů z kraje k 31.12.2020 je ve výši 18,892.035,-- Kč.
Čerpání prostředků na platy a pojištění je odpovídající vývoji růstu platů
zaměstnanců.
Výdaje na platy jsou v celkové výši 18,400.262,-- Kč.
Výdaje na ONIV v celkové výši 491.773,-- Kč.
Výdaje jsou rozděleny:
ZŠ
ŠJ-ZŠ
ŠD
MŠ
ŠJ – MŠ

platy 11,624.434,70 Kč
platy
805.313,06 Kč
platy
945.038,04 Kč
platy 4,378.646,62 Kč
platy
646.829,58 Kč

ONIV 424.508,-- Kč
ONIV
7.955,-- Kč
ONIV
0,-- Kč
ONIV
49.671,-- Kč
ONIV
9.639,-- Kč

3. Prostředky poskytnuté z Evropské unie (OP VVV) příspěvková organizace v roce 2020
čerpala v celkové výši 509.326,92 Kč, a to následovně:
Výdaje na mzdové náklady, vč. odvodů

380.162,12 Kč

Výdaje na NIV (DVPP, uč.pomůcky, DrHM)

129.164,80 Kč

4. Tržby ze školních jídelen ve výši 669.975,--Kč byly použity na spotřebu
potravin.
Školné ze školní družiny a mateřské školy ve výši 166.600,-- bylo použito
na provozní náklady ve školní družině a v mateřské škole.

Podrobná čísla jsou uvedena v tabulkách.
V Lužicích 18.3.2021
Zpracovala: Radmila Churá
Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Vít Hubačka ………………………………….

