HOSPODÁ
HOSPODÁŘSKÁ
ČÁST
2013

Gymnázium, Stříbro,
Soběslavova 1426, PSČ 349 01 Stříbro
Výroční zpráva
za hospodářský rok 2013

Ředitel školy, v souladu § 10, 11, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
vzdělávání a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy v platném znění předkládá výroční zprávu
o hospodaření za rok 2013
Identifikační údaje organizace
Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Sídlo:

Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro

IČO:

708 425 82

Zřizovatel:

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Hlavní účel a předmět činnosti:
Vymezuje § 153, 154 a 155 z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Škola sdružuje:

Osmileté gymnázium – s kapacitou 240 žáků
Obchodní akademii - s kapacitou 132 žáků
Školní jídelnu s kapacitou 330 jídel

Doplňková činnost organizace:

Okruh doplňkové činnosti organizace vymezuje § 27, odst. 2g
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (škola provozuje realitní činnost – pronájem nebytových prostor, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů,
školení).

2. Hospodaření organizace za rok 2013
2.1. Výnosy – tab. 1
Výnosy z hlavní činnosti činily Kč 21 875 tis.. Podstatnou část výnosů tvoří dotace
na přímé náklady a dotace na provoz školy. Výše dotací ze státního rozpočtu činí celkem Kč
14 699 tis., z toho na přímé náklady na vzdělávání Kč 14 672 tis., na platy a odvody
pedagogických pracovníků na podzimní maturitní zkoušky Kč 27 tis.. Dotace od zřizovatele
na provoz činily Kč 2 741 tis.. Další dotace na podporu mezinárodní spolupráce - Spojené
arabské emiráty Kč 40 tis., dotace na Podporu preventivních aktivit a výchovy k toleranci
2013 Kč 20 tis., dotace na učební pomůcky a odbornou literaturu - Talent 2013 (AJ) Kč 35
tis. Z projektu EU Peníze školám bylo čerpáno Kč 601 tis., na projekt Partnerství škol bylo
čerpáno Kč 50 tis.. Další dotace na zahraniční praxe studentů činila Kč 666 tis.. Z projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání bylo čerpáno Kč 419 tis.. Přijaté úroky
činily Kč 1 tis., kurzové zisky Kč 11 tis., ostatní výnosy z činnosti Kč 17 tis., výnosy za
stravné od žáků a zaměstnanců Kč 1 118 tis., výnosy z prodeje služeb (dobíjení kreditů na
kopírování, ztráta čipů apod.) Kč 21 tis. a proúčtování nekrytého investičního fondu činilo Kč
1 436 tis..
Použití vlastních fondů představovalo čerpání FRIM v částce Kč 196 tis. na nákup služebního
automobilu a Kč 54 tis. na nákup serveru. Čerpání Fondu odměn činilo Kč 5 tis.
Výnosy hospodářské činnosti přestavovaly výnosy z pronájmu nebytových prostor Kč 135 tis.
a výnosy z prodeje služeb Kč 1 tis..
Výnosy celkem činily Kč 22 011,--tis..

2.2. Náklady – tab. 1
Náklady celkem činily Kč 21 825 tis., z toho na platy ze státního rozpočtu Kč 10 585 tis.,
na OON bylo čerpáno Kč 157 tis., na odvody SP, ZP Kč 3 606 tis., na FKSP 106 tis.,
na učebnice Kč 62 tis. a na učební pomůcky a tisk Kč 45 tis..
Platy z ostatních zdrojů činily Kč 88 tis., platy z doplňkové činnosti činily Kč 9 tis..
OON z ostatních zdrojů (projektů) představovaly Kč 336 tis. a z doplňkové činnosti Kč 20
tis..
Provozní náklady
Příspěvek na provoz byl vyčerpán částkou Kč 2 741 tis.,. Nejvyšší nákladovou položku
tvořily náklady na energie – plyn Kč 650 tis., el. energii – Kč 486 tis. a na vodné a stočné Kč
185 tis..
Náklady na hospodářskou činnost činily Kč 100 tis..

2.3. Hospodářský výsledek tab. 1
Hospodářský výsledek činí Kč 86 tis., z toho HV z doplňkové činnosti činí Kč 37 tis.
a z hlavní činnosti Kč 49 tis.. Z kladného HV si organizace tvoří Rezervní fond
a Fond odměn.

3. Závěr
V roce 2013 škola hospodařila s přidělenými prostředky na provoz v úsporném režimu.
U vynaložených výdajů byla sledována jejich účelnost a efektivita.
V současné době je dokončena 3. etapa rekonstrukce střechy, organizace žádala zřizovatele
o přidělení dalších investičních prostředků na dokončení celkové rekonstrukce střechy budovy
školy – 4. a 5. etapy (je již vypracovaná projektová dokumentace). Investice na dokončení
rekonstrukce střechy na rok 2013 nebyly přiděleny. Technický stav zbývající části
neopraveného střešního pláště budovy školy je kritický (do budovy školy na mnoha místech
stále zatéká). Školu čeká také odstranění závad z energetického auditu – izolace rozvodů vody
a tepla, odstranění hygienických závad na sociálních zařízeních (na základě výsledků kontroly
OHS Tachov).
V roce 2012 se škola přihlásila do projektu EU - Peníze školám – Šablony. Škole byla
přiznána dotace v celkové výši Kč 1 170 tis., tento projekt bude ukončen v dubnu 2014.
V roce 2013 se škola přihlásila do projektu zřizovatele Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání, škole byla přiznána dotace ve výši Kč 3,982 mil..

Přílohy:
1. Tabulka č. 1 - Přehled hospodaření
2. Účetní výkazy – k nahlédnutí u ředitele školy
a) 65 – Rozvaha
b) 67 – Výkaz zisků a ztráty
c) 68 – Příloha
d) R 67 – Resortní výkaz nákladů a výnosů PO
e) Finanční vypořádání dotací
f) Závazné ukazatele

Příspěvková organizace
Přehled hospodaření za rok

Gymnázium Stříbro
2013
Tab. 1

VÝNOSY

Výnosy celkem
Výnosy z hlavní činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
Fondy
NÁKLADY

Náklady celkem
Náklady z činnosti

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek z hospodaření hospod. činnosti

Výnosy
z hlavní
činnosti
v tis. Kč
21 875
1 157
11
19 271
1 436
Náklady
z hlavní
činnosti
v tis. Kč
21 826
21 826

Výnosy
z hospod.
činnosti
v tis. Kč
137
137
0
0

Hospod.
výsledek
z hlavní
činnosti
49

Hospod.
výsledek
z hospod.
činnosti

Náklady
z hospod.
činnosti
v tis. Kč
100
100

37

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 28. 2. 2014 a předložena Radě
rodičů a Školské radě.
Výroční zprávu – hospodářskou část zpracovaly: Hana Galatová, Ing. Věra Šedivá

Výroční zprávu předkládá:
Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Ve Stříbře dne 28. února 2014

