Příspěvkové organizace: Základní a mateřské školy – hlavní činnost
Hospodaření základních a mateřských škol v roce 2021 pokračovalo i v roce 2021 specificky
v návaznosti na pandemii a související opatření Vlády ČR. Výuka byla omezena a součástí
provozních výdajů byly opět výdaje na antigenní testy, desinfekce, roušky, teploměry a jiné
ochranné pomůcky.
.
Mateřské školy
Hospodaření mateřských škol, proběhlo i přes všechna úskalí bez problémů a skončilo
v celkovém saldu + 2 286 076,69 Kč.
 Celková ztráta vykázaná u tří mateřských školek činí – 284 744,47 Kč, jedná se o
ztrátu ze spotřeby energií.
 Celková úspora činí 2 570 821,16 Kč s tím, že 2 557 810,16 Kč je úspora v energiích
a částka 13 011,- Kč je úspora v odpisech.
 Výnosy z prodeje majetku vykazuje MČ Na Chodovci ve výši 10 000,- Kč
Úspora ve výši 2 570 821,16 Kč bude použita na:
 dokrytí ztráty energií v MŠ (284 744,47 Kč)
 do neinvestiční rezervy rady (1 286 076,69,- Kč) zejména na dopady nárůstu cen
energií
 na rekonstrukci kotelen ZŠ a MŠ (1 000 000,- Kč)
Finanční vypořádání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele – dokrytí ztráty z energií v Kč

Příspěvková organizace

Dokrytí ztráty

Mateřská škola Matěchova

55 626,12

Mateřská škola Svojšovická

33 321,56

Mateřská škola V Zápolí

195 796,79

Finanční vypořádání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele – odvod úspory z provozu v Kč

Příspěvková organizace

Odvod provozní úspory

MŠ BoTa

447 571,12

MŠ Fillova

150 619,25

MŠ Spořilovská

97 927,27

MŠ Jílovská

75 013,15

MŠ Jitřní

51 172,61

K Podjezdu

4 551,47

MŠ Mezivrší

60 355,02

MŠ Na Chodovci

303 230,07

MŠ Na Větrově

7 637,00

MŠ Na Zvoničce

284 741,87

MŠ Němčická

101 551,11

MŠ Přímětická

77 409,96
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MŠ 4 Pastelky

129 475,24

MŠ Krčská mš

559 275,15

MŠ Trojlístek

220 290,87

Finanční vypořádání – odvod z prodeje majetku v Kč

Výnos z prodeje majetku v roce 2021 vykazuje mateřská škola Na Chodovci, a to ve výši 10
000,- Kč. Tyto prostředky se mateřské škole vrací zpět do rozpočtu v rámci finančního
vypořádání.
Náklady
501 – Materiál
Spotřeba především hygienického a čistícího materiálu, nákup potravin, výtvarný materiál,
ochranné pomůcky pro zaměstnance, materiál do lékáren, kancelářský materiál, materiál pro
údržbu, materiál na údržbu zahrad, knihy a předplatné tisku, dekorace školních chodeb a
jídelen, nákup hraček, v roce 2020 samozřejmě v omezeném množství.
502 – Energie
Spotřeba energií – voda, srážková voda, teplo a teplá vody, plyn, elektřina
511 – Opravy a údržba
Náklady spojené s drobnými opravami a údržbou objektů, movitých věcí a školních zahrad
např.
 MŠ BoTa: oprava oken, konvektomatu, baterie, zámků, myčky, světel, nábytku,
schodů, ventilace, žaluzií, lavičky malování, čištění žlabů
 MŠ Fillova: oprava videotelefonů, škrabky, wc, kotle, umyvadla, údržba zahrady
 Spořilovská MŠ: oprava radiátorů, malování, oprava pračky, údržba zahrady, údržba
pískoviště, lakýrnické opravy
 MŠ Jílovská: oprava tiskárny, kopírky, elektroopravy, šicího stroje, dveří, pračky,
malování, výměna písku.
 MŠ Jitřní: oprava osvětlení, žaluzií, vysavače, telefonů, alarmu, kopírky, údržba
zahrady
 MŠ K Podjezdu: oprava sporáku, pánve, traktoru, kompostéru, žehličky, malování,
údržba zahrady
 MŠ Matěchova: oprava myčky, konvektomatu, kuchynské váhy, výtahu, instalaterské
opravy, opravy robota, podlahových krytin, piana
 MŠ Mezivrší: malování, oprava myčky, konvektomatu, světla, údržba zahrady
 MŠ Na Chodovci: oprava chladničky, koridoru, kopírky, wc, zámků, malování,
instalatérské opravy, opravy elektro, oprava dlažby, údržba zahrady, pískoviště
 MŠ Na Větrově: oprava těsnění, mycího stroje, okapů, vysavače, herních prvků a
dopadové plochy,
 MŠ Na Zvoničce: oprava škrabky, myčky, dveří, zámků, pračky, malování, údržba
zahrady, instalaterské opravy
 MŠ Němčická : oprava dveří, elektro, oken, kopírky, pračky, tiskárny, pece, lakýrnické
práce
 MŠ 4 Pastelky : oprava zvonků, tiskárny, dveří, kanalizace, brány, plotu, myčky,
konvektomatu, malování
 MŠ Přímětická: oprava mixeru, myčky, trouby, sekačky, zámkové dlažby, baterií,
vysavače, údržba zahrady
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 MŠ Svojšovická: oprava kotle, myčky, dveří, malování, údržba zahrady
 Krčská mateřská škola: oprava myčky, mandlu, traktoru, malování instalatérské
opravy
 MŠ Trojlístek: oprava pánve, světla, sekačky, lednice, kopírky, malování, opravy
vodovodních rozvodů
 MŠ V Zápolí: oprava vysavače, radiátorů, zámků, drtiče, malování,
 MŠ Voráčovská: oprava chladícího boxu, podlahové krytiny, bojleru, zabezpečovacího
zařízení
512 - Cestovné
Jízdné v MHD ať už doprovodného učitelského dozoru nebo pracovníků škol do peněžních
ústavů, na poštu a nákupy pro školku
513 – Reprezentace
Zde jsou náklady na kulturně společenská posezení zaměstnanců jako poděkování jim za
výborně odvedenou práci, nákup kávy, květin a drobného občerstvení pro reprezentaci školy,
občerstvení u příležitosti oslav výročí škol
518 – Služby
Největší položkou služeb je nájemné za budovy a pozemky, odvoz odpadu, praní prádla,
mimořádné úklidy dále pak telefonní poplatky pevné a mobilní linky, poštovné, školení
zaměstnanců, revize, poplatky internet, údržba software, zpracování provozního a mzdového
účetnictví, propagace, inzerce a archivní služby
521,524,525,528 mzdové náklady a související odvody
Náklady na osobní náklady hrazené jednak z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a
jednak z rozpočtu hl.m. Prahy a rozpočtu zřizovatele.
558 – Nákup DDHM
Nákupy drobného dlouhodobého hmotného materiálu
551 – Odpisy majetku
Součástí příspěvku na provoz jsou i odpisy movitého majetku, výše je navržena na základě
odpisových plánů v případě, že odpisy majetku byly zadaný kalendářní rok nižší, než byl
odpisový plán je nevyčerpaný rozdíl předmětem odvodu do rozpočtu zřizovatele.
Nedočerpané odpisy celkem k vrácení jsou ve výši 13 011,- Kč
591 – Daň z příjmů ,
Jedná se o daň z úroků z BÚ.
Výnosy: výnosy jsou tvořeny výnosy ze školného, stravného a u některých mateřských škol i
výnosy z realizovaných kroužků.
Fondy: Čerpání fondů se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném
znění. Fond investic se používá zejména na nákup investičního majetku, nebo na opravy a
udržování. Tvoří se odpisy movitého majetku, získanou investiční dotací (příspěvku).
Rezervní fond se využívá na provozní, zřizovatelem nezajištěné náklady, včetně nákupu
movitého majetku, který nemá investiční charakter, tvoří se např. z darů, ze zlepšeného
hospodářského výsledku na základě souhlasu zřizovatele apod.
Stavy fondů (zejména rezervního) mimo jiné ovlivňují i dotace poskytnuté z EÚ a rozpočtu
hl.m., Prahy na projekty realizované MŠ (např. v rámci OPP Pól růstu nebo Podpora škol
185

formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ.). Nevyčerpané
prostředky z dotací zaslaných na projekty se ke konci roku převedou na rezervní fond.
Informativní tabulka. Účel čerpání vybraných fondů:

Mateřská škola

Investiční fond

Rezervní fond

BoTa

dokrytí oprav a odpisů, kůlový plot
hrací, věž, domeček s pexesem, altán

čerpání na projekty Šablony, OPPR

Fillova

dokrytí oprav a odpisů

zvýšené náklady na revize

Spořilovská MŠ

dokrytí oprav

Jílovská

dokrytí odpisů, čajník, lezecká stěna

čerpání na projekty Obědy
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
čerpání darů, provozní náklady

Jitřní

dokrytí odpisů a oprav

nečerpán

K Podjezdu

herní prvek pružinová plošina

čerpání na projekty OPPR

Matěchova

dokrytí odpisů

čerpání na projekty Šablony, OPPR

Mezivrší

nečerpán

nečerpán

Na Chodovci

dokrytí odpisů, nákup konvektomatu

čerpání na projekty Šablony

Na Větrově

nečerpán

Na Zvoničce

dokrytí odpisů

čerpání na projekty Šablony, OPPR
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
obědy, provozní náklady

Němčická
4 Pastelky

dokrytí odpisů, kuchyňky, pítko
čerpání na projekty Šablony, OPPR
dokrytí odpisů, interaktivní tabule 2 ks, čerpání na projekty Šablony, OPPR,
zahradní fitness sestava
čerpání darů, provozní náklady

Přímětická

dokrytí oprav

Svojšovická

dokrytí oprav a odpisů
čerpání na projekty Šablony
dokrytí odpisů a oprav, universální
robot, pračka, zahradní domky, škrabka čerpání na projekty Šablony
dokrytí odpisů, žebřík s houpadlem,
elektrická pánev
notebook, provozní náklady

Krčská škola
Trojlístek
V Zápolí
Voráčovská

čerpání na projekty Šablony

dokrytí odpisů a oprav, škrabka
dokrytí odpisů, vestavěná sestava
nábytku na míru

zvýšené provozní náklady
čerpání na projekty OPPR

Základní školy
Hospodaření základních škol proběhlo bez problémů a skončilo v celkovém saldu +
5 582 991,29 Kč:
Celková ztráta vykázaná u některých základních škol činí – 1 165 644,05 Kč s tím, že se
jedná o ztrátu vykázanou v nákladech na energie
Celková úspora vykázaná u některých základních škol činí 6 746 635,34 Kč, s tím, že:
 6 247 293,36 Kč je úspora v energiích

137 500,69 Kč je úspora v odpisech
 Provozní úspora vykázaná v HV u ZŠ Školní ve výši 361 841,29 Kč není předmětem
odvodu do rozpočtu zřizovatele, bude rozdělena do RF a Fondu investic
 Výnosy z prodeje majetku činí 2 000,- Kč (ZŠ U Krčského lesa)
Úspora ve výši 6 384 794,05 Kč bude použita na:
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dokrytí ztráty energií v ZŠ (1 165 644,05 Kč)
neinvestiční rezervy rady (3 219 150,-Kč) zejména na dopady nárůstu cen energií
na rekonstrukci kotelen MŠ a ZŠ (2 000 000,- Kč)

Finanční vypořádání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele – dokrytí ztráty v Kč
Základní škola

Dokrytí provozní ztráty

ZŠ Horáčkova

247 188,00

ZŠ Jeremenkova

135 708,42

ZŠ Jílovská

136 164,88

ZŠ Plamínkové

40 490,20

ZŠ a MŠ Sdružení

606 092,55

Finanční vypořádání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele – odvod úspory v Kč
Škola

Odvod úspory

ZŠ Filosofská

688 479,20

ZŠ Horáčkova

41 169,99

ZŠ Jitřní

444 881,44

ZŠ Jižní

111 983,77

ZŠ a MŠ Kavčí hory

584 066,07

ZŠ Křesomyslova

266 331,00

ZŠ Mendíků

116 047,13

ZŠ Na Chodovci

301 368,79

ZŠ Na Líše

480 970,40

ZŠ Na Planině

913 794,13

ZŠ Nedvědovo náměstí

280 947,34

ZŠ a MŠ Ohradní

230 794,00

ZŠ Poláčkova

277 266,00

ZŠ Školní

361 841,29

ZŠ Táborská

536 935,49

ZŠ U Krčského lesa

747 918,01

Finanční vypořádání – provozní úspora ZŠ Školní:
Rezervní fond : 201 841,29 Kč
Fond investic: 160 000,- Kč
Finanční vypořádání – odvod z prodeje majetku

Výnos z prodeje majetku v roce 2021 vykazuje pouze Základní škola U Krčského lesa, a to
ve výši 2 000,- Kč. Tyto prostředky se základní škole vrací zpět do rozpočtu v rámci
finančního vypořádání.
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Náklady:
501 – Materiál
Nákup zejména hygienického a čistícího materiálu, nákup potravin, výtvarný materiál,
ochranné pomůcky pro zaměstnance, materiál do lékáren, kancelářský materiál, materiál pro
údržbu, materiál na údržbu zahrad a školních hřišť, knihy a předplatné tisku, dekorace
školních chodeb a jídelen,
502 – Energie
Spotřeba energií – voda, srážková voda, teplo a teplá vody, plyn, elektřina
511 – Opravy a údržba
Náklady spojené s opravami a údržbou objektů, movitých věcí a školních zahrad, např.
 ZŠ Bítovská: opravy traktoru, svítidel, kopírky, alarmu, ohřívací vany, kamer,
malování
 ZŠ Filosofská: opravy sekačky, traktoru, konvektomat, dveří, tepelného čerpadla, ,
podlaha, světel, kotle, žaluzií malování
 ZŠ Horáčkova: opravy kopírky, vjezdové brány, kamerového systému, chladícího
boxu, , traktoru, konvektomat, multipánve, sporáku, malování elektroopravy
 ZŠ Jeremenkova:
 ZŠ Jílovská: opravy telefonní ústředny, dataprojektoru, myčky, kamer, traktoru, ,
příjezdové brány, světel, malování
 ZŠ Jitřní: běžné opravy a údržba
 ZŠ Jižní: opravy topení, elektro, rozhlasu, plynových spotřebičů, škrabky,
dataprojektoru, malování
 ZŠ a MŠ Kavčí Hory: opravy kuchyňského robotu, sprchy, rolety, myčky, PC,
sporáku, malování
 ZŠ Křesomyslova: opravy zámků, sekačky, keramické pece, konvektomatu, osvětlení
malování
 ZŠ a MŠ Mendíků: opravy podlah, gastro, konvektomatu, vrat, kotelny, rolet, lampy,
malování
 ZŠ Na Chodovci: opravy zahradního traktoru, žaluzií, keramické pece, podlahové
krytiny, kopírky, telefonní ústředny, malování
 ZŠ Na Líše: opravy rozhlasu, úklidového stroje, dveří, odpadů, brány kamery, kotle,
sklenářské opravy, malování
 ZŠ Na Planině: opravy chladícího zařízení, konvektomatu, kopírky, myčky, traktoru,
elektroinstalatérské a stavební práce,
 ZŠ Nedvědovo náměstí: opravy myčky, lakování, konvektomatu, zámků elektropravy,
 ZŠ a MŠ Ohradní: opravy myčky, traktoru, kotle, školních hodin, chladící skříně,
podlah, lavice, elektroopravy, konvektomat
 ZŠ Plamínkové: opravy kopírky, odpadů, myčky, telefonní ústředny, projektoru,
okenní fólie
 ZŠ Poláčkova: opravy elektroinstalace, dveří, pánve, oken, tabule, myčky, termostatu,
traktoru, světel.
 ZŠ a MŠ Sdružení: opravy elektroinstalace, myčky, plynová stoličky, údržba zahrady
lakýrnické práce
 ZŠ Školní: malování, opravy žaluzií, kopírky, datového projektoru, školního rozhlasu
 ZŠ Táborská: opravy telef. ústředny, wc, plynové pánve, podlah škrabky, dveří,
malování, lakování
 ZŠ U Krčského lesa: oprava kopírky, konvektomatu, traktoru, baterie, myčky,
kanalizace, elektroopravy, malování
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512 – Cestovné
Jízdné v MHD ať už doprovodného učitelského dozoru nebo pracovníků škol do peněžních
ústavů, na poštu a nákupy pro školu nebo cestovné na školy v přírodě a lyžařské kurzy.
513 – Reprezentace
Zde jsou náklady na kulturně společenská posezení zaměstnanců jako poděkování jim za
výborně odvedenou práci. Nákup kávy, květin a drobného občerstvení pro reprezentaci školy,
občerstvení u příležitosti oslav výročí škol
518 – Služby
Největší položkou služeb je nájemné za budovy a pozemky, odvoz odpadu, mimořádné
úklidy dále pak telefonní poplatky pevné a mobilní linky, poštovné, školení zaměstnanců,
revize, poplatky internet, údržba software, zpracování provozního a mzdového účetnictví,
propagace, inzerce a archivní služby, školy v přírodě, letní a zimní výcvikové kurzy,
přednášky, plavání, adaptační kurzy apod.
521,524,525,528 mzdové náklady a související odvody
Náklady na osobní náklady hrazené jednak z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a
jednak z rozpočtu hl.m. Prahy a rozpočtu zřizovatele.
558 – Nákup DDHM
Nákupy drobného dlouhodobého hmotného materiálu
551 – Odpisy majetku
Odpisy jsou ve schváleném rozpočtu schváleny dle odpisových plánů, v případě překročení
odpisového plánu z důvodu nákupů majetku se překročení odpisů řeší snížením Fondu
investic. Nedočerpané odpisy v celkové výši 137 500,69 Kč jsou předmětem vypořádání a
vrací se do rozpočtu zřizovatele.
591 – Daň z příjmů
Jedná se o daň z úroků z BÚ.
Výnosy:
Ve výnosech kromě stravného a školného za družiny jsou i výnosy získané činností školy ( za
školy v přírodě, letní výcvikové kurzy, zájezdy, kulturní akce, zkoušky z jazyků, plavání,
ozdravné pobyty, letní tábory, adaptační kurzy apod.).
Fondy: základní školy, obdobně jako mateřské školy, čerpaly finanční prostředky ze svých
fondů na náklady, s kterými nebylo počítáno v příspěvku na provoz. Čerpání fondů se řídí
zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Fond investic se používá
zejména na nákup investičního majetku, nebo na opravy a udržování. Tvoří se odpisy
movitého majetku, nebo získanou investiční dotací (investičním příspěvkem). Rezervní fond
se používá na provozní, zřizovatelem nezajištěné náklady, včetně nákupu movitého majetku,
který nemá investiční charakter. Tvoří se např. z darů, ze zlepšeného hospodářského výsledku
na základě souhlasu zřizovatele apod.
Stavy fondů mimo jiné ovlivňují i dotace poskytnuté z EÚ a rozpočtu hl.m., Prahy na
projekty realizované ZŠ (např. v rámci OPP Pól růstu nebo Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I a II.).
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Informativní tabulka. Účel čerpání vybraných fondů:

Škola

Jílovská

Rezervní fond
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
tabule, monitor, plynová pánev, myčka, zvýšené náklady na správu sítí a
dokrytí odpisů
mzdové náklady
dokrytí oprav a odpisů, podlahový stroj, čerpání na projekty Šablony, čerpání
skříně na míru, tabule, datové kabely
darů, zvýšené provozní náklady
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
univerzální krouhač
čerpání darů, zvýšené provozní náklady
čerpání na projekty Šablony, čerpání
dokrytí běžných oprav,
darů
dokrytí odpisů, nákup konvektomatu,
čerpání na projekty Šablony, Obědy,
swirch, server
čerpání darů

Jitřní

lupa, interaktivní tabule, dataprojektor

Jižní
ZŠ a MŠ Kavčí
Hory

OPPR akce Skleník
dokrytí odpisů, PC učebna z projektu
OPPR, záložní zdroj, server

Křesomyslova

nečerpán

ZŠ a MŠ Mendíků
Na Chodovci

dokrytí odpisů a oprav
interaktivní tabule, parní čistič, stolní
kutr

Na Líše

dokrytí odpisů

Na Planině

dokrytí oprav a odpisů

Nedvědovo náměstí
ZŠ a MŠ Ohradní

dokrytí odpisů a oprav
mycí stroj, majetek z OPPR, dveřní
systém, notebook, tabule Amos

Plamínkové

dokrytí odpisů

Poláčkova

dokrytí odpisů
šplhací sestava, lezecí prvek, houpačka
vahadlová

Bítovská
Filosofská
Horáčkova
Jeremenkova

ZŠ a M%Š Družení
Školní
Táborská
U Krčského lesa

Investiční fond

dokrytí odpisů
dokrytí odpisů, dataprojektory, dělící
stěna
dokrytí oprav, informační panel, mycí
stroj
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čerpání na projekty Šablony, OPPR
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
čerpání darů, posílení FRIM na
dofinanc. projektů
čerpání na projekty Šablony, Obědy,
zvýšené náklady na projekt OPPR
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
čerpání darů, zvýšené provozní náklady
na PC sestavy
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
zvýšené provozní náklady
čerpání na projekty Šablony, zvýšené
provozní náklady
čerpání projektu Šablony, OPPR,
zvýšené provozní náklady
čerpání darů
čerpání projektu Šablony, OPPR,
čerpání darů
čerpání projektů Šablony, OPPR,
čerpání darů, neuznané náklady z OPPR
nečerpán
čerpání na projekty Šablony, OPPR,
Obědy, zvýšené provozní náklady
čerpání projektu Šablony, OPPR,
čerpání darů
čerpání na projekt Šablony, čerpání
darů
čerpání projektů Šablony, OPPR,
Obědy
čerpání projektů Šablony, čerpání darů,
zvýšené provozní náklady

Příspěvkové organizace: Základní a mateřské školy – Hospodářská (doplňková) činnost
Mateřské školy:
Doplňková činnost je realizovaná v souladu se zřizovacími listinami, u mateřských škol se
jedná většinou o krátkodobé pronájmy prostor, praní prádla, zájmové kroužky a jiné
příležitostní činnosti. Zisk z této činnosti se jim přiděluje do Fondu odměn a fondu
rezervního. Dle pokynů HMP se do fondu odměn může dát max. 80% ze zisku.
Základní školy:
Doplňková činnost je obdobně jako u mateřských škol realizovaná v souladu se zřizovacími
listinami, jedná se o dlouhodobé a krátkodobé pronájmy prostor, tělocvičen, hřišť, vaření
obědů pro cizí strávníky a jiné příležitostní činnosti. Zisk z této činnosti se jim přiděluje do
Fondu odměn a Fondu rezervního, max. 80% ze zisku. ZŠ Ohradní ZŠ Sdružené použije zisk
z této činnosti na dokrytí ztráty minulých let.
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