Zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Brána, základní škola a mateřská škola byla zřízena Sborem Jednoty bratrské v Nové Pace dne 1. 9. 2007. Den zápisu
do rejstříku škol je 25. 2. 2008 s datem zahájení činnosti 1. 9. 2008. Škola je samostatným právním subjektem
s právní formou: školská právnická osoba.
Její součástí je mateřská škola, základní škola, školní jídelna - výdejna a školní družina.
Hospodaření školy se řídí rozpočtem schváleným radou školy a peněžními prostředky získanými z dotací a darů.
Druhy finančních prostředků a příjmy školy
1) Provozní dotace
• Provozní dotace (MŠMT): na přímé neinvestiční výdaje hlavní činnosti.
Dotace byla poskytnuta na činnost základní školy, mateřské školy, družiny a stravování. Provozní dotace
ve výši 3 015 000,- byla plně vyčerpána na provozní náklady školy (zejména na mzdové náklady, nájemné
a nákup učebnic). Bylo dodrženo čerpání dle jednotlivých činností a přidělených prostředků na tyto
činnosti.
• obec Ubislavice: dotace byla ve výši 17 500,- Kč poskytnuta jako příspěvek na úhradu elektrické energie.
Dotace byla plně vyčerpána a účel byl dodržen.
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: byla přijata 2. splátka ve výši 157 259,- Kč.
Celkově bylo v r. 2013 čerpáno 208 552,- na nákup IT vybavení, školení a mzdové prostředky na
zpracování dig. učebních pomůcek. Zbylé prostředky budou čerpány v r. 2014, a proto jsou vedeny na
Výnosech příštích období s analytikou dotace EU.
• Dotace na asistenty pedagoga (MŠMT) ve výši 293 225,- byla plně čerpána na mzdové náklady asistentů
pedagogů v ZŠ a MŠ.
2) Přijaté příspěvky
Tyto příspěvky pomáhají zajišťovat hlavní činnost organizace. Příspěvky v r. 2013 poskytli:
•
•
•

rodiče žáků:
SAS Esprit:
Alion CZ:

160 796,10 000,6 000,-

3) Tržby za svačiny
Nákup materiálu na svačiny dětí v MŠ ve výši 57 529,- plně uhradili rodiče.
4) Přijaté úroky
Úroky z peněžních prostředků na běžných účtech organizace - 79,80 Kč.
Rezervní fond:
Výdaje: úhrada ztráty za rok 2012 ve výši 34 430,66 Kč
příděl do sociálního fondu 16 000,- Kč
Sociální fond:
Příjmy: příděl z rezervního fondu 16 000,- Kč

Výdaje: příspěvky na obědy zaměstnanců 18 709,70 Kč.
Výdaje školy (v celých Kč)
Spotřebované nákupy:
Školní pomůcky, knihy, časopisy
Drobný HM: notebooky, CD přehrávače, zahradní domek, hrací plošina

Částka
-79 585
-235 137

Svačiny MŠ

-57 529

Ostatní: kancelářské a hygienické potřeby atd.

-23 016

Energie, voda

-244 956

Služby:
Cestovné

-5 460

Nájemné

-282 660

Ekonomické služby

-58 000

Režijní náklady obědy žáků

-85 506

Ostatní služby: školení, software, poštovné…

-44 787

Osobní náklady: mzdy a pojištění, sociál. náklady
Ostatní náklady: bank. pop., pojistné školy
NÁKLADY celkem

-2 593 979
-6 927
-3 717 542

Hospodářský výsledek školy
Zisk ve výši 69 849,62 bude rozdělen do rezervního a sociálního fondu dle rozhodnutí rady školy.
Škola neprovozuje doplňkovou činnost.
Revizi účetnictví za r. 2013 provedla zřizovatelem pověřená revizorka Marie Benešová.
Přílohy: Výsledovka za rok 2013, Rozvaha za rok 2013, Zpráva z revize účetnictví za rok 2013

V Nové Pace dne 23. 8. 2014

Zpracovala: Veronika Černá

Schválila: Mgr. Dana Kašparová – ředitelka školy

Schváleno radou školy dne:
Za radu: Bohdan Čančík – předseda rady

