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Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, 

 1. máje 234, 798 26 Nezamyslice 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2020 

 

 

VÝNOSY 

 

Dotace neinvestiční v Kč:   

 

státní-přímé náklady-úč.znak 33353                                         33 384 861,-- 

 z toho platy včetně OON                                               23 789 019,-- 

                            

  zákonné odvody                       8 549 012,--  

    

  přímé ONIV                           454 185,-- 

 

  mimořádné fin.prostředky na ICT Covid  496 364 

 

státní dotace celkem                                                                  33 384 861,-- 

 

zřizovatel Městys Nezamyslice                      3 250 756,-- 

 

Výuka bez překážek-II.etapa               792 793,-- 

 

Výuka bez překážek-III.etapa              259 750,45 

 

Podpora výuky plavání v ZŠ             _                                             78 928,-- 

 

Vzdělávací dny AŠSK                             8 821,-- 

 

Modul B                179 456,-- 

 

 Obědy do škol     ___________             8 398,-- 

Celkem dotace  poskytnuté                                                    37 963 763,45 

 

Vratka dotace 33353       69 090,-- 

Vratka Podpora výuky plavání v ZŠ    48 563,--  

Celkem dotace využité          37 846 110,45 

 
Provozní výnosy, vlastní zdroje, dary                    1 400 130,61 

Výnosy celkem                     39 246 241,06 
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NÁKLADY 

 

Ze státní dotace na přímé náklady UZ 33353 

 

Osobní náklady 

úč. 521 01 - mzdové náklady           23 834 424,-- 

       - z toho OON                   96 281,--           

úč. 524-zákonné sociální a zdravotní pojištění            8 035 121,-- 

úč. 527-odvod do FKSP                                                         478 028,-- 

Osobní náklady ze st. dotace                    32 443 854,-- 

 

V prosinci 2020 se ze školy odhlásili dva žáci, kteří byli podpořeni speciální pedagogickou 

podporou a prostředky za toto období byly předmětem vratky do státního rozpočtu ve výši 

50.876,-- Kč v hrubých mzdách a 18.214,-- Kč v odvodech.  

 

Ostatní neinvestiční výdaje  

 

 

 

Rozpočet na ONIV včetně mimořádných finančních prostředků na ICT Covid  byl 950.549,-- 

Kč a byl překročen o 17.649,--  Kč, částka byla hrazena z nedočerpaných prostředků na zákonné 

odvody. 

úč. 50104 - spotřební materiál - učebnice 54 695,50 

úč  50105 - učební pomůcky v OE 15 896,00 

úč. 50106 - spotřební materiál-uč. pomůcky bez OE 14 365,00 

úč. 50114 - uč. Pom. DDHM 0,00 

úč. 50116 - šk. vybavení 1. ročníku 25 302,00 

úč. 50118 - DDHM bez evidence 0,00 

pč. 50119 - DDHM v OE 1 688,00 

úč. 51201-  cestovné DVPP 1 719,00 

úč. 51202 – cestovné ostatní 12 169,00 

úč. 51808-Aktualizace programů a publikací 0,00 

úč. 51814 – ostat. služby školení 13 507,50 

úč. 51815 - DVPP-další vzděl.ped.prac. 4 800,00 

úč. 51816- plavecký výcvik 17 928,00 

úč.51818 – ostat.sl.jiné/učitelé lyžák/ 7 740,00 

úč.51820 - preventivní prohlídky 3 750,00 

úč. 51821 - DDNM bez evidence 0,00 

úč. 51822 - DDNM v OE 1 790,00 

úč. 55802 -učební pomůcky DHM 40 594,00 

úč.55803 -DDHM 397 347,06 

úč.55806-DNM 85 967,94 

úč.52704 – ochran.prac.pomůcky 12 628,00 

úč. 52105 – nákl.dočasné prac.neschopnosti 163 019,00 

úč. 52501 -  zák.poj.odpovědnosti za prac.úraz 93 292,00 

ONIV celkem 968 198,00 
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Ze státní dotace byly mimo jiné zakoupeny učebnice, učební pomůcky pro integrované žáky-

zvětšovací kamerová lupa a notebook. Bylo uhrazeno plavání žáků 2. a 3. ročníku. 

Z mimořádných finančních prostředků na ICT Covid jsme pořídili 25 ks notebooku HP Pro 

Book včetně tašek HP Business v celkové hodnotě 397.347,06 Kč a dále pak 5 ks Pero Apple 

Pencil k tabletům ve výši 13.049,-- a licence programu Foto studio za 19.990,--, interaktivní 

učebnice fyziky pro 7, 8 a 9 ročník za 59.700,-- a částečně jsme uhradili licenční klíč 

EuTNjEqn. Vybavení pro žáky 1. ročníku stálo Kč 25.302,-- a sestávalo z učebnic, VV potřeb, 

písanek aj.  

 

Mzdy asistentů pedagoga včetně zákonných odvodů jsou zahrnuty v dotaci UZ 33353 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Dotace Výuka bez překážek II., která se čerpá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 byla v roce 2020 

čerpána ve výši 792.793,-- Kč, z toho: 

Hrubá mzda        417.619,-- 

DPN             4.974,-- 

OON           11.000,-- 

Odvody          151.951,-- 

Bee-Bot Blue-Bot sada pro MŠ         19.714,-- 

Taška na 12 iPadů            4.719,--  

Set ortopedických podlah-uč. pomůcka pro MŠ        2.339,-- 

Stavebnice Boffin 750           9.594,--   

Ostatní materiál                4.184,--  

Ostatní služby+školení         158.324,--  

Z dotace jsme uhradili program IRIS Lesní procházka včetně dopravy pro děti z 1. stupně ZŠ 

a dále Divadélko 1. pomoci pro děti z MŠ v celkové výši        8.375,--         

Celkem          792.793,--  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dotace Výuka bez překážek III., která se čerpá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 byla v roce 

2020 čerpána ve výši 259 750,45 Kč, z toho: 

 

Hrubá mzda         138 953,-- 

DPN             1 092,-- 

Odvody           49 908,-- 

ROBOT SENZE, 2 ks        58 295,48 

Software ROBOCLY         11 501,97  

Celkem        259 750,45 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dotace „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020“ (VI. etapa) byla využita 

na úhradu nákladů spojených s dopravou žáků do Aquaparku Vyškov, kde probíhala výuka, 

která se hradila z prostředků ONIV ze státního rozpočtu. Z epidemiologických důvodů většina 

výuky neproběhla, proto jsme převážnou část dotace vrátili.  

Poskytnutá částka    78.928,-- 

Čerpáno    30.365,-- 

Vratka     48.563,-- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dotace Vzdělávací dny poskytnutá na základě Smlouvy o spolupráci mezi Masarykovou 

základní školou a mateřskou školou a Asociací školních sportovních klubů ve výši 8.821,-- Kč 
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byla určena na úhradu nákladů spojených s uspořádáním vzdělávacích dnů pro žáky 1. stupně 

v době letních prázdnin. Projektu se zúčastnily tři třídy ZŠ, děti navštívily rozhlednu Kosíř, 

ZOO park Vyškov a Laser Game Brno. Částka byla určena k nákupu sportovních a výtvarných 

potřeb, k úhradě dopravy, vstupného a stravy pro žáky. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dotace ÚZ 33079 „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku 

PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“, Modul B. Jde o 

dofinancování nového způsobu financování školství, které se plně projevilo až v dotaci na 

přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 od 1.1.2021. Nároky, které vznikly od 1.9.2020 do 

31.12.2020 nebyly do ÚZ 33353 v roce 2020 zahrnuty, ale byly pokryty touto dotací 

 

Poskytnutá dotace     179 456,-- 

- Hrubá mzda     132 148,-- 

- Odvody        47 308,--  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Od 22.7.2020 má škola uzavřenou Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v rámci 

výzvy č. 30_20_010 s Olomouckým krajem. Cílem projektu je potravinová pomoc ve formě 

poskytování stravy v zařízeních školního stravování v době od 1.9.2020 do 30.6.2021. Cílová 

skupina jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let, jejichž způsobilost k podpoře je 

dána nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi, který ověří místně příslušné pracoviště 

Úřadu práce. V roce 2020 se z alokace podpory ve výši 116.093,25 Kč vyčerpalo pouze 

8.398,-- Kč z důvodu uzavření škol pro většinu žáků během pandemie. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Z dotace zřizovatele a vlastních příjmů + dary: 

 

Provozní výnosy celkem          4 597 481,21 Kč 

Provozní náklady celkem         4 592 406,03 Kč 

Rozdíl                    5 075,18 Kč  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Výnosy celkem                                                            39 246 241,06 Kč 

Náklady celkem                                                           39 241 165,88 Kč  

Hospodářský výsledek za účetní období                      5 075,18  Kč 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

V roce 2020 byly provedeny následující kontroly: 

 

Dne 25. 9. 2020 byla provedena Veřejnosprávní kontrola - provedla firma ON-OK Libina na 

základě pověření starosty Městyse Nezamyslice. Kontrola až na zjištěné nedostatky: u jedné 

z darovacích smluv nebyla u dárce uvedena zastupující osoba a u Servisní smlouvy s f. Ricoh 

byla uvedena jiná zastupující osoba, než která smlouvu podepsala, skončila kontrola 

s výsledkem-Bez závad.  
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Komentář k hospodaření školy za r. 2020 
 

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE 

 

V roce 2020 jsme zhodnotili telefonní ústřednu školy o 20.672,-- Kč a zakoupili jsme kopírku 

RICOH IM C2000 v hodnotě 68.136,31 Kč. Tyto výdaje jsme hradili z investičního fondu 

školy.  

 

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2020 činí 727.269,23 Kč. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Provozní náklady: převážnou část nákladů tvoří položky za plyn, elektřinu, vodu a 

stočné, odpisy, čistící prostředky a opravy – např. oprava interaktivních tabulí a další 

elektroniky, čerpadel v MŠ, kotlů v jídelně MŠ, malování, oprava zabezpečovacího zařízení 

aj. v celkové hodnotě cca 335.tis. Kč. Dále jsme pořídili pračku a sušičku pro MŠ,   zařízení 

na změkčování vody v ŠJMŠ, PC do kanceláře školy, ohřívače vody do učebny VV, 20 ks PC 

Premio do počítačové učebny v hodnotě 199.tis., server pro zálohování dat NAS v hodnotě 

31.tis. apod. V rámci protiepidemických opatření jsme zakoupili termodisplej ke vstupu do 

školy k měření teploty příchozích a několik bezkontaktních teploměrů, ozónovač k desinfekci 

místností, bezdotykové dávkovače dezinfekce, nemalé výdaje jsme měli se zakoupením 

čistících prostředků, dezinfekcí apod.. Další významnou položkou jsou potraviny ve školních 

jídelnách, které jsou ale kryty výnosy ze stravného.  

 

Dary a příspěvky: 

  

V roce 2020 jsme obdrželi následující finanční a věcné dary: 

 

Finanční dary:    

 

Pro potřeby mateřské školy      Kč   2 000,--    

Pro potřeby mateřské školy      Kč   5 000,-- 

Pro potřeby mateřské školy       Kč   1 000,-- 

Pro potřeby mateřské školy      Kč   3 000,-- 

Pro potřeby mateřské školy      Kč   1 000,-- 

Pro potřeby mateřské školy      Kč   1 000,-- 

Pro potřeby mateřské školy      Kč   1 000,-- 

Pro potřeby základní školy      Kč   2 000,-- 

Pro potřeby mateřské školy       Kč   2.000,-- 

Pro potřeby základní školy      Kč 30.000,-- 

Ceny do soutěže ZŠ v hodnotě     Kč      853,78 

Vánoční dárky pro MŠ      Kč   5 046,48 

Celkem         Kč 53.900,26 

  

Finanční dary byly účtovány na Fond rezervní z ostatních titulů.  
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Použití Fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku a fondu 

rezervního z ostatních titulů: 

 

Fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku byl čerpán ve výši 25.000,-- na úhradu 

nákladů spojených s úhradou fa za koupi 20 ks PC Premio Profes. na vybavení učebny PC. 

Fond rezervní z ostatních titulů byl čerpán na úhradu pití pro děti v rámci Sportovního dne 

školy ve výši 1.699,20 Kč, částka 5.900,26 Kč je proúčtování věcného daru – viz. Rozpis na 

straně 5.  

 

Výsledek hospodaření: 

Výsledek hospodaření za rok 2020 vykázán ve výši 5 075,18 Kč. 

 

Peněžní prostředky k 31. 12. 2020: 

 

Stav účtů u Fio banky:  

úč. 24101 – BÚ školy    5 780 748,01 Kč 

úč. 24110 – BÚ ŠJZŠ            3 589,-- Kč  

úč. 24120 – BÚ ŠJMŠ                                         15 542,20 Kč 

úč. 24150 -  BÚ EU peníze školám II.                0,-- Kč 

úč. 24151 – BÚ EU peníze školám III.             733 174,55 Kč 

úč. 261 – pokladna             9 094,--  Kč 

     celkem     6 542 147,76 Kč 

 

 

Stav bankovního účtu fondu a účtu FKSP   

 

úč. 24301 - BÚ FKSP   1 012 896,11 Kč 

úč. 412     - účet FKSP           1 062 421,11 Kč  

Rozdíl         49 525,--   Kč 

 

Rozdíl je dán částkou  52.525,-- Kč, základní příděl do FKSP za prosinec 2020, který byl 

převeden v lednu 2021 a částkou 3.000,-- Kč – jde o uhrazenou fakturu, která byla omylem 

uhrazena z BÚ školy, ale měla být uhrazena z FKSP. Při inventarizaci byla chyba nalezena a 

oprava provedena v únoru 2021.   

 

 

V Nezamyslicích dne 1. 6. 2021 

 

Zpracovala: Pavlíková Dagmar 

 

 

 

 

 

        Mgr. Petr Jordán  

           ředitel školy 
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