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1' Text výřoční zpráÝy stíučný Iozbor hospodďení ško]y za rok 20] 8

2' Tábulk] k ro7bořové čásli vJroční rpráv)

tabulka č' t Fjnanční rypořádání dotací poskyh1utJ'ch kÍajem za rok 20 t 8 (Ýče1ně avÍza vútky dotaóe)

3. Přílohy k roku 20l8

č' l - Kopie Úpra\a rozpočtu přiných \"ýdaj ů na vzděláván i UZ 333 53 k'l '12.2oI8
č'2 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků roku 20t8
č.3 - Kopie JnventaÍizční zpÍávy za rok 20]8
č.4 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontroly za Iok 2018



Struč ný rozbor hosoodoření školY zo rok 2018

od ]'1.20]4 rnánrc doplňkovou činrlosl @
BiÚ!p!éÚrč!1 ' V roce 2018 isme si tak v částcc l 5'9]5, zc zapír jčerr j'ch hLrdcbnich
narstlojů tylo pťLjčo\'ilt']é nástr'ojc z části opral'ili. a zakoupi]i jsrne ijerlen Zcela no\ý náslloj na
pťljčování.

1) Příinv:

a) pIovozní dotace 9'89l ' l39'- Kč
b) ir-Žb}'Z prodcje služeb úplata za vzdělání a výpůjčné 880.194'- Kč
c) čcrpání fondů organizace (lbnd oclměn) 40.8]2.- Kč

od I 1.2014

CELKEM:

]lozbor pI'tlvozní dotace:

Nejnr'estič|í i'ýdajc p]i]!!!]!4iq]] ]š]!!é!!
]imit n1zc1ových plostřcdků

z toho: MP na plat)
ooN

zákonné oclvocly
I;KSP
ONIV a n/rhrady zr nemoc

Příspčvck na pÍovoz z rozpočtu zřizovatele:

2) VÝdale:

a) h^,e'lični l,ýd.lje
Nebyl}' v ťoce 20]8 Žádnó.

Neinýes!iční ),ýddjc

l) TvoÍba a p!ua!!]](!!

přer'od z rokrr 2017
tvorha roku 2018

10.812.215,- Kč

9 791 139 - K(l
7.llJl '9ó2.- Kč
7.l7]'6I()' Kč

8']52.' Kč
2'439'06l.- Kó

l4]'679.]'1 Kč
26 486 66 Kč

]0a.a0()' -Kč

37.762,01
144.496,14

Kč
Kč

CELKEM přijny

stravcnky
kultulní a spol1oVní akce
ostatlrí využilí

]B2'25||,1] Kč

20'712.- Kč
3ó'805'- Kč
47.590'- Kč

(:ELKEM výdaie t05 t0-, K,.

SLa! lbndLL na ťlč1u'li2 je 77. ]5 i.:l] Kč'

Sta\' na úč1u 24J (účct FKSP) ic 7l ' l6l .69 r'ozdí1 o ncodl'cdcnotl tvorbu l"Ks1)
zmczd l2ll8 ve v;iŠi l4'045,72 Kč. c]orovnáni poplatkú rol(u ]0l8 9ó. Kč a
neuhrazenou lákturu zr \italníly (8' l52_- Kč)'



2) Neinr'cstičrri nákladl':

CELKEM

7 toho: a) učební a \'ýchovr'ré pomťLcky
b) náklad'y na platy
c) zákontré odl'ody SP a ZP
d) osl'soc.nál(l' rríhr'ad1 ncmoc
c) odvo,:l na l'l(SP
,l, : ..r I Ku. f\'r.,ti\.

g) n/rklady na údržbtl
h) el. proud, voda, plyn
ch) pojistné plnčnía pop]atky
i) matelláIor'é náklady
j) DIIIM do 40 lis. a DN!11M
k) drobrrý nrajetek do 3'000.-
l) školení zaměstnar'rců
rl) ostatní r'ráklady

3) HospodářskÝ vÝsledek

10'632'576,11 Kč

8.1.95l ,- Kč
1')22'794- Kč
2'452'944.- t(č

] 0':]75. Kč
] 14'49ó,34 Kč
]0'30j.24 KČ
l5.17l.- Kč

200.4'iC)._ Kč
17.009. Kč

l l8'583.2'1 Kč
3]'5l5,- Kč
7.814.- Kč

26')11-' Kč
267'954.29 I(č

[-lpra!ený

llspora

ÍoZpočet: l0.8l2.2l5. Kč
10.ó]2'576.11 Kč

l79'6]3,89 Kč

Hospodářský výsLedck CELKENI 179.638'89 Kč

DVPP v roce 2018

Dalšiho vzděliivání pcclagogických pracovnikťl se v rocc 20l8 účastnilo 'l pcdagogič1í placovnici.
ncpeda_qo gi c k ý pracovní k'

PočeÍ
?'tičllsÍ ně n.ýc hSemináře u školení v obhtsti Počel seminářů.

covníkit
Prohloultní odbor'nosti učitclů 22i

ír"ni sk,.rll'

Krytí účtů peněžních fondů

Fowl odměn

stav folrdu odrnčn na účtLr ,111.10 ic 6.06,l,- Kč. stav na analytickénr účtu 24l.l 1 je 6.06.l,- Kč.

Ftlnd kulttLrních tl stlciáltlít'h pElilb

Stav fbndunaúčtu'1l2'00je 77.l51,41 Kč. S1avrlaúčtu243 (účet l'KsP) je 7l.l61'69Kč.
Rozdíl tvoři neod\'edená tvorba FKSP z mezd ve vy'ši 14'045.72 Kč _r_ dorovnání popiatkú za 12/ l8
\'e výši 96,- Kč a neuhrazená lirktura za l'itamírry r'e výši lt.l52, Kč' Vše bude dor'ovnáno v n'rěsici

lcdnu 2019.



/'bnd lczrrýní

sta\'íbndu na ťlčtu 4] ].l0 ic l04.43l'42 Kč.

Itlnd reptpLhk! il:tc'dil!úpu4ieltl

Stav fondu na ťlčtu 4]ó'00je 0'-Kč

Počty žóků v roce 2018

I( 10.9.20I I by lo v zahajovacich
K Žáclr'rýrl výr'zzrlým r,ýk1'r'ůnr v

Stav na analytjckém účtn24I.I1 je 104.431'42 Kč

výkazcch ZUS ul'cclcn sta\,4.Í3 žákú.
nrítb-jhtl rcklt nedor:h;1zí

Údoje o procovnících školy

Aplobor'anost pcdagog1ckých pracovníkúje 100% (s \'iain*ami \'e vzclélriní)'
V roce 20l7120l8 pracovalo na školc cclkcm 26 pcdagogických pracovníků. z toho 21 Žen'
Tii učitelky jsor.r rra lodičo\'ské dovo]ené, Z toho dvě praclÚí na kťatší úvazk}'

O pr'orrlz školv sc stalaií2 praco\'llicc'

Poh|edóvky o závozky k 31.12.2018

K ] l ' ] 2.20 ] 8 zt]ý\,á or'ganizaci doplatit (v dobč splatnostj) Í'aktulv v celkové \'ýši 7.561'8l Kč
1)ol.i'l()l57 Aqua scrr'is sločnt Zc sláŽkovó vodv vc r'j'ši 4 002.- Kč
l)ol/40l59 prcvcl]tivníplohlidk}' vcvýši2.;100,-Kč
DoF/40l60 o2 teleibn l2l20l8 t,c výši l.1ó2'8l l(č

Z ostatních Závazkil zbývá:
_ zaplatit zákolrné poiištěnÍ Kooperativa \'c \'Ýši 8.523'8li Kč na ] ' č1vl1letí roku 20l9.
- přc\'ést na účt}' Zixněstrranců jejich l;iplaty Za rlrěsíc prosinec 20l8 vc výši 5l8.9iÍ8'- Kč'
- zaplatit 7dravotni a sociálrlí pojištění Z mezd Za měsíc plosil1ec 20l8: 65.507'_ Kč (VZP)

Zap]a1i1 Záloho\'ou dali ve \'ýši

l4'622'-Kč (ZPMV)
8.472'- Kč (VqZP)
l.657,- Kč (ZP Škoda)
4'562'-Kč (oZP)
22l.237'- Kč (oSSZ)'
99.2ó0'- l(č (l;U)

Zóměry v ob|asti finoncovóní v roce 2079

V oblasti DVPP.ic našíln cilcm eÍ'ektivně vtuŽi\'i]l ploslředky lla dalši VZdčl1tváni pcdagogických
placor'níků' Poc1porol'.rt pro1ěsní růst a urnožnit získávíni nových poznat](ů VyuŽitelnj'ch \'praxi.

Potřeba obnor'v nábr-tku a hudebních nástrojů
.Ie tieba i rradi'rle pokr:rčovat v postupnó obnově jak inverrtáře, tak v obrrově l'rudcbních tláslrojů. Cc]l}
hudebr'rioh nástlojů jsoll vysoké' denně se na nč hrajc a dochází tíln k jejich značnén]u opotřcbcní'
V ]'álnci pťldní vesla\'by, k1erá je plánovaná od 1'7.20l9 bucje třeba novó Llčcbn)' v)'ba\'il stri\ajícím
či zccla novtinr ."'vbitvením (Zejména Llčebnll ]'Do no\,é os\'ět]ení' zvrtkor,á aparatura)' V původní
1iídé výtvarného oboru, ktcťý se piesune do půdnich prostoť. vznikne další učebna oborrr huclebni]ro
(rrovč r'-vtnalovat' pořidit kober'ec. stťrl pro vyučujícího. připadně skřinč). '



V rálnci \'čtšich onla\ a ťldrŽb.\'ic nulné Zajistit:
_ nátěÍ s1řcch}' Šliol)'
_ kontro1Ll e opťavu radiá1(]Ň

- r:ýnrčnu oken a za1eplcni budov\'
- pclstupnotr výrrra1bu škol'v

Jako každoročně je třcba Zmil1it' 1]a to opravdu nedá zapomenout- v roce 20 l l by l vyplacoválr pťo jl]kt

nd výměnu oken, zatcpleni budor1'a r'ekonst Ňci topení. Iozpočet na nátěr střecliy b)'l 7pracovár]jiŽ

v předešlých lctcch'
Na špatný stal' oken upozolňujenle nepŤetÍžitě ' okrra' předcvším ze Zadní str-any btldo!'"", již nejdou

de\'irat (v případě otc\'řcní není jistota 'ielro správnó1ro uzavření)' vc tiídách tak není moŽné ř1tdně

včtrat' Je to stlalla' kam sluníčko pies dcn ncdojde' je pak obtižné, z dťtvodu vclkél'ro úliikll tepla
v zinrrin'r období' tyto učebny \'ytopit' V ostat11ích tři(lách ne1ěs í - při prudšiclr deštích dooháZi

k zatékání vody dol'nitř, pokaŽdé jinýrni okny (po dešti ie třcba iít škollL Zkontťolo\'at ' i o \'íkendu,

aby v,lda někde dloullo nes1á]a). okna nedodají ani cclkovérrru r'zhledu budovy'

Celkové hodnocení hospodoření v rcce 2018

- PozoLrn MonTani (DOF1,I002l zc clne 23.2.2018)
- Noti' pro hudcbni obor (l)ol'r:10011 ze dnc 16.3.2018)

- Noty plo hudcbni obot (l)OF/40040 ze dne 9.'1.2018)

- Not}'pro hudcbníobor (I)OF]40085 zc dnc 23'8'2018)
Sixolbn Yanlaha B Tenoť (DoF/40095 ze clne 6.9'2018)

_ PozorLn Monzirni NÍZSL 83 l-L (DoI'/401 l 1 ze dnc 12' 10'2018 - část)

- Hudcbní nástrojc k bicim (DOIJ,/401 l6 ze dne 31 ' l0'2018)

I 1.070.-
5.3 10.-
,1.5t)0,

9.310,-
12.990.
2.6tlu.

r 0.052.-
23.990.-lrotoaparál Nikon (DoI]14012'1 ze c1ne 9.1 1 .201 8 )

CEí.I(EM l00.000'-Kč

lludební otroljslne \'-Yba\'ili no\ ý]1 in\'cntářen Z dotacc Měs1a Dobťušk!'(ve \'ýši 100.000._ Kč). ale

také 7 provozu škol}'( klar'írní židlička, pedálový adaptér ke klal'iru)'
Chod ško11'ajeji plezenLaci pÍo veřejnost.jsmc vylepšilinol'ým fiÍoapcr'áteÚ zn canon

Pro spr'ávnó vyřešerrí (-iDPIl b}'Lr Zakoutr]cna plechot'á zanlykatelná skiíň'

Našc poděkor'ání za rok 20l8 náleží v ncjvětši mířc našcrnu zřizol'atcli, NlěsÍn |)ohť šťc

Clěkujcmc 7a je1lo ccloročDi snal]u ZměniL sli1\'naši btldovy alespoň zcvlritř, kdyŽ Zvcnčí tolnU mnohdt'

br'tiní strana panrátkářů - pťojckt půdní r'estavby bude reaii7ováu oC] 1'7'2019 a nlv se na něho

připravujcne půda.jeZ\'elkóčáStivyklizcná,čekásenapřislibcnotl jal.l1i spolLlpráci s lechnickýlli
službarni'
I 1'lelošnÍn roce jsne šctřili l'inanční prostředky (proto i \' roce 2018 poncchán olgirnizaci Zisk)

bude třeba nové pťostol'y zařírlil vybal'enirn. opravit a vybaÝil třídu stávaiicího ateliéťu, kdc vznikne

dalši hudební třída. I'inlnčnč náročr'ré bude i zařizení nor'ě vzniklé učebny l,Do'
l)ěkujenre 7a \'stiícnost a ponrocnolr ]'uku. z:] bezplatné pr'onájny dobrušskýclr ploslor pťo naše

rnimoŠl<olrri aktivlt1''. za možnost ukázat plácl našicl'r uóite]tl a žáků při dobr'ušských akcích pr'o

r'cřejnost (vcrnisáže výstav. v!stoupeDí pro školy a rodiče vKině 70' zahraniční ná\'štěvy.

c1opror'odrrý plog1am k akoím ]něsta), za odměn}' pro Žáky Za jejich úspéchy a vystotlpcní a za

spo1upráci Ý Zajjštčni mnolrých z1tžíků (v locc 2018 probě]rl \'ýměnný pobyt dětí výtvarného obotl
z 11olandsl<a. ieiich r'}'rtču]ícirl bylo městcnl zajišténo ubytování a slmva apod')'

DěkLljcme i Spo1l(Ll fodičů ! přítc1 Základrrí rrrlčlccké škol)'_, ktcťó je škole iápomocnc
stl'ánce přede\'šim plo clat1'pro žlrk,"_.

/nt'a,:ovlla: li.'' \4clllni Rr-l.',rn ' ; ': l]l'j'l"l'"úol
. " ''''í .12 

']
Výročni zpráva o hospodaření školy za rok 2018 byla scl'rválerra peclagogickou l:rdou dnc 6'3.20l9'
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Fr'antišek {ima,
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