Základní škola, Batňovice, okres Trutnov
_______________________________________________________________

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005
_______________________________________________________________
1. Základní charakteristika úkolů
Na základě zřizovací listiny, kterou vydala Obec Batňovice dne 19. 9. 2002 je Základní
škola, Batňovice, okr. Trutnov(Batňovice 181, 542 32 Úpice) zřízena jako příspěvková
organizace (IČO 75015536) účinností od 1.1.2003. Na základě rozhodnutí MŠMT je
škola ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a
školských zařízení s účinností od 1.1.2003 ( identifikátor organizace 650 056 922). Ve
výchovně vzdělávací oblasti je realizován projekt "Základní škola". Škola sdružuje
základní školu s plánovanou kapacitou 60 žáků (IZO: 102 566 950), školní družinu s
plánovanou kapacitou 30 žáků (IZO: 117 900 419) a školní jídelnu s plánovanou
kapacitou 90 jídel (IZO 102 906 866).
Statutárním orgánem základní školy je ředitel jmenovaný Obcí Batňovice se souhlasem
OŠMT Krajského úřadu v Hradci Králové.
2. Zhodnocení výsledků hospodaření
2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání
Celkový příspěvek na činnost v roce 2005 činil 2.880.497,- Kč, z toho příspěvek z
prostředků OŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.350.497.- Kč, z toho příspěvek na
činnost 2.312.000,- Kč, P1-SIPVZ 31.000,- Kč, dotace na zpřístupnění DVPP 17.000,Kč. Nedočerpaná dotace ve výši 9.503,- Kč byla vrácena do rozpočtu zřizovatele.
Příspěvek na činnost z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě
rozpočtu) činil 530.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2005 poskytnuty.
Celkové náklady na činnost školy k 31.12.2005 činily celkem 3.064.647,35 Kč (z toho v
hlavní činnosti 2.997.508,85 Kč), výnosy pak 3.194.551,88 Kč (z toho v hlavní činnosti
3.121.751,88 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 129.904,53 Kč (z toho
v hlavní činnosti 124.243,03 Kč). Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových
položek v porovnání se stanoveným rozpočtem je uveden v příloze.
2.2 Investiční činnost
Základní škola neobdržela v roce 2005 žádnou dotaci na investice. V období od 1.1. do
31.12. 2005 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.
2.3. Pracovníci a mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2005 byl stanoven ve výši
1.668.900,- Kč (z toho prostředky na platy 1.650.400,- Kč, OPPP 10.000,- Kč a
zpřístupnění DVPP 7.500,- Kč. Čerpáno bylo k 31.12. 2005 1.661.715,- Kč (mzdové
prostředky 1.650.400,- Kč a OPPP 10.000,- Kč a zpřístupnění DVPP 1.315,- Kč).

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 14.988,- Kč,z rozpočtu
obce mzdové prostředky ve výši 45.857,- Kč a OPPP ve výši 0,00,- Kč. Celkový objem
vyplacených mzdových prostředků je shrnut v příloze.
Evidenční počet pracovníků v roce 2005 činil 9,17 (z toho učitelé ZŠ 3,12, učitelé MŠ
1.91, vychovatelé 0,62, ostatní pracovníci 1,67 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 1,85).
2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)
Doplňková činnost v roce 2005 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků.
Celkové výnosy DČ v roce 2005 činily 72.800,00 Kč, náklady 67.138 50 Kč. Zisk z DČ
činil 5.661,50 Kč (viz příloha).
2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje
V roce 2005 nebyly základní škole poskytnuty finanční dary.
2.6 Finanční fondy
Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)
Stav fondu k 1.1.2005 činil 34.871,51 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových
prostředků za rok 2005 činila 34.250,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2005 25.639,80
Kč. Stav fondu k 31.12.2005 činil 43.427,71 Kč.
Fond rozvoje majetku (FRM)
Stav fondu k 1.1.2005 činil 55.996,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2005 činila
27.998,- Kč, čerpáno z fondu v roce 2005 nebylo, odvod do rozpočtu města nebyl
proveden. Stav fondu k 31.12.2005 činil 83.994,00 Kč.
Rezervní fond (RF)
Stav fondu k 1.1.2005 činil 15.186,26 Kč. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2004 byl proveden ve výši 1.898,22 Kč, čerpáno z fondu v roce 2005 nebylo. Stav
fondu k 31.12.2005 činil 17.084,48 Kč
Fond odměn (FO)
Stav fondu k 1.1.2005 činil 15.000,- Kč. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za
rok 2004 nebyl proveden . Čerpáno z fondu v roce 2005 nebylo. Stav fondu k 31.12.2005
činil 15.000,- Kč.
2.7 Péče o spravovaný majetek
Základní škola působí v budovách, které jsou majetkem Obce Batňovice a byly od 1. 1.
2003 převedeny do správy organizace.
Celkový objem oprav provedených v roce 2005 činil 30.025,50 Kč.
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku k 31.12. 2005 v pořizovacích cenách podle účetní
evidence činil 3.209.926,70 Kč – toho budovy a stavby 2.397.303,00 Kč . Inventarizace
hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2005 provedena k 31.12.2005 -

výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu.
Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob ( ostatní materiál) a
provedeno jejich zúčtování k 31.12.2005 (účtování o zásobách podle metody B). Ve
sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků
bankovních účtů k 31.12.2005- zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v
účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31.12. 2005 činí 9.820,50 Kč, zůstatek na běžném účtu
457.118,34 Kč, zůstatek na účtu FKSP 40.161,25 Kč.
2.8 Závazky a pohledávky
V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2005 účtováno o účtech 321 a 311.
Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31.12. 2005 19.071,70 Kč. Dalším
závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 18.639,- Kč (účet 342), odvody na
sociální a zdravotní pojištění 75.031,- Kč (účet 336), závazky vůči zaměstnancům
123.695,- Kč (účty 331 a 333), vypořádání dotací 9.503,- Kč (účet 349). Celkový objem
závazků k 31.12.2005 činí 245.939,70 Kč. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě
splatnosti.
Pohledávky k uvedenému jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 odběratele 3.944,00 Kč, 316 – pohledávky za stravným ve výši 24.796,- Kč, na účtu 314 –
poskytnuté provozní zálohy ve výši 28.679,- Kč, na účtu 378 - jiné pohledávky 1.650,Kč. Celkový objem pohledávek k 31.12.2005 činí 59.069,00 Kč. Žádná z uvedených
pohledávek není po lhůtě splatnosti.
2.9 Odvody do rozpočtu zřizovatele
V roce 2005 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu Obce Batňovice
3. Stručné zhodnocení další činnosti školy
Přehled hospodaření školy dle jednotlivých středisek a přehled hospodaření školní jídelny
jsou shrnuty v přílohách.
4. Závěr
V roce 2005 byla provedena kontrola České školní inspekce - kontrolu provedla
pracovnice České školní inspekce. Protokol o provedené kontrole je uložen v kanceláři
školy.

V Batňovicích 14 2. 2006

Mgr. Miloslava Pavlová
ředitelka školy

