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Zpráva o činnosti organizace za rok 2014
1. Všeobecná část
1.1 Základní identifikační údaje o organizaci
Název organizace:
Identifikátor zařízení:
Sídlo organizace:
IČO organizace:
Právní forma organizace:

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká
1734/31, příspěvková organizace
600023389
466 01 Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31
60254190
příspěvková organizace

Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
 Základní škola praktická
 Základní škola speciální
 Přípravný stupeň základní školy speciální
 Školní družina
 Speciálně pedagogické centrum
 Zařízení školního stravování
Na základě každoročně uděleného souhlasu krajského úřadu v Liberci poskytuje škola
výchovu a vzdělání dětem v přípravných třídách.

1.2 Charakteristika a úkoly organizace
Stupeň poskytovaného
vzdělání
Obor vzdělání
Vzdělávací program

Základní
Základní škola
Základní škola speciální
Školní vzdělávací program 79-01-C/01, Základní škola, 31. 08.
2012 – 2. verze
Příloha č. 2: ŠVP pro přípravnou třídu pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí
Školní vzdělávací program 79-01-B/01, Základní škola speciální,
03. 09. 2013 – 2. verze
Vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j:
24 035/97-22 s platností od 01. 09. 1997 – dobíhající program
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy.
Schváleno MŠMT ČR, č. j.: 15 988/2003-24 s platností od 01. 09.
2003 jako učební dokument – dobíhající program
Vzdělávání podle § 42
Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením podle
ustanovení § 42 zák. č.561/2004 Sb.
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Výuka probíhá ve třech budovách pronajatých magistrátem města Jablonce nad Nisou:
 Liberecká 1734/31 – 1. – 9. třída ZŠ praktická, 1 třída ZŠ speciální a ředitelství školy,
 Josefa Hory 33 – 4 třídy ZŠ speciální, 1 třída přípravného stupně ZŠ speciální, školní
výdejna,
 Polní 10 – 2 třídy ZŠ speciální, 2 přípravné třídy, SPC, školní jídelna.
Základní škola praktická poskytuje:
 vzdělávání a výchovu lehce mentálně postiženým žákům a žákům postiženým
souběžně více vadami, autismem,
 v přípravných třídách vzdělání a výchovu předškolním dětem ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí.
Základní škola speciální poskytuje:
 vzdělávání a výchovu dětem a žákům středně těžce, těžce a hluboce mentálně
postiženým, dětem a žákům s autismem, dětem a žákům postiženým souběžně více
vadami.
Speciálně pedagogické centrum poskytuje:
 diagnostickou, poradenskou a terapeutickou péči dětem a žákům mentálně postiženým
a postiženým souběžně více vadami od 3 do 26 let.

1.3 Údaje o žácích školy (k 30. 9. 2014)
Počet tříd

Počet žáků

10
2

98
30

Průměr žáků na
třídu
9,8
15

7
1
--20

33
6
3
170

4,7
6
--8,5

Základní škola praktická
Přípravné třídy pro děti se
sociálním znevýhodněním
Základní škola speciální
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Žáci vzdělávaní dle § 42
Celkem

Školní družina

Počet oddělení
4

Počet dětí a žáků
50

Průměr dětí a žáků na oddělení
12,5

Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do 1. třídy 7 žáků.
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1.4 Údaje o pracovnících organizace

Přehled pracovníků:
Fyzické osoby celkem:
 z toho ženy
 z toho důchodci
 z toho začínající pedagogové
 z toho ostatní pracovníci

56
48
4
2
11

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Odborná a pedagogická způsobilost
VŠ pedagogické a Sppg (Mgr., PhDr., PaedDr.)
VŠ pedagogické a Sppg (Bc.)
VŠ pedagogické (Mgr.)
VŠ (ing., RSDr.)
ÚSO pedagogické s maturitou a Sppg
ÚSO pedagogické
ÚSO
ÚSO + kurz asistent pedagoga v rozsahu 120 hodin
SO s výučním listem + kurz asistenta pedagoga v rozsahu
120 hodin
Základní (2 asistenti pedagoga – veřejně prospěšné práce)
CELKEM

Počet
pracovníků
14
4
5
1
1
2
6
8
2
2
45

Věková skladba pedagogických pracovníků:
do 30 let
7 pedagogů

do 40 let
8 pedagogů

do 55 let
22 pedagogů

nad 55 let
8 pedagogů
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2. Hospodářská část
2.1 Hlavní činnost organizace
Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost
a) Dotace poskytnuté MŠMT
MŠMT v roce 2014 poskytlo škole tuto dotaci:


přímé výdaje na vzdělávání ve výši 17 002 919 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky na zákonné odvody pojistného ve výši 58 036,70 Kč byly
převedeny v částce 56 645,38 Kč do ostatních neinvestičních výdajů na pokrytí náhrad za
pracovní neschopnost a nákup učebních pomůcek a ve výši 1 391,32 Kč na dofinancování
zákonných odvodů do FKSP.


další jednotlivé účelové dotace – neinvestice:

1. Financování asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním pro rok 2014, dotace činila celkem 434 520 Kč, z toho 321 867 Kč
mzdy, 112 653 Kč odvody 35%. Tato dotace MŠMT nepokryla veškeré mzdové náklady
na tyto asistenty pracující na celkový úvazek 2,0.
Zbývající mzdové náklady ve výši 92 264 Kč, které nebylo možné pokrýt z této dotace,
byly financovány z přímých výdajů na vzdělávání, z toho 65 900 Kč na platy, 23 073 Kč
na odvody 35% a 3 291 Kč náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti.
2. Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014, výše
účelové dotace na odměňování pedagogů činila 34 250 Kč, z toho 25 370 Kč na mzdy,
8 880 Kč na odvody 35 %. Výše dotace byla vyčerpána.
3. Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014, finanční prostředky
dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty na pokrytí rozdílu příslušných platových
tarifů platných do 30. 10. 1014 a platných od 1. 11. 2014, výše dotace činila 126 372 Kč,
z toho 93 609 Kč na mzdy, 32 763 Kč na odvody 35%. Finanční prostředky byly
vyčerpány.
4. Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014,
finanční prostředky dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty ve výši 19 000 Kč
na realizaci nákupu testového souboru „Inteligenční vývojová škála pro děti ve věku 5-10
let“, pro psychologa. Škola se na tomto programu podílela částkou 2 150 Kč.
5. Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se
zdravotním postižením v roce 2014, výše dotace činila 26 000 Kč.
Z dotace byl pořízen LED světelný vodní sloup s výškou 175 cm do rehabilitační
místnosti Snoezelen. Škola se podílela na pořízení pomůcky částkou 428 Kč.
6. Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014, finanční
prostředky na realizaci projektu pod názvem „Rozhýbejme jazýčky“ činila 19 293 Kč. V
rámci tohoto programu byla pořízena logopedická pomůcka iPad4 s příslušenstvím pro
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zvýšení komunikační kompetence u dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného
prostředí, která byla cílem projektu. Škola se podílela na projektu částkou 16 767 Kč,
z toho částkou 16 700 Kč na mzdy a zbývající částkou ve výši 67 Kč na pořízení
logopedické pomůcky.


projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – neinvestice:

Ke dni 28. 2. 2014 byla ukončena realizace projektu v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory „Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách“ s názvem „Učení nás baví“, registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2671, probíhající od poloviny roku 2011. Celkový výše dotace činila
932 856 Kč.
V roce 2014 bylo v rámci tohoto projektu čerpáno celkem 33 360 Kč, z toho:
- 28 060 Kč mzdové náklady osob podílejících se na naplňování výstupů
2 000 Kč správa serveru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
3 300 Kč úpravy webových stránek
Vzhledem k tomu, že v průběhu projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů
odpovídajících 100 % poskytnuté dotace, byly výdaje vynaložené na jejich dosažení
považovány za způsobilé.
Viz příloha č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v r. 2014.

b) Příspěvky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů
Příspěvky od zřizovatele
Zřizovatel škole schválil rozpočet ve výši 3 558 810 Kč na provoz včetně účelového
příspěvku na:
- odpisy movitého majetku ve výši 153 510 Kč
- nájemné ve výši
342 000 Kč
- provoz SPC ve výši
150 000 Kč
Během roku 2014 byl rozpočet provozního příspěvku upraven navýšením o částku 3 542 Kč
na odpisy dlouhodobého hmotného majetku dle požadavku organizace.
Poskytnutý a
z toho:
-

schválený rozpočet příspěvku na provoz k 31. 12. 2014 tak činil 3 562 352 Kč,
odpisy movitého majetku ve výši
nájemné ve výši
provoz SPC ve výši

157 052 Kč
342 000 Kč
150 000 Kč

Příspěvek na odpisy nebyl čerpán v plné výši, v souladu s odpisovým plánem organizace na
rok 2014 byla vrácena zpět zřizovateli částka 4 601 Kč.
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Jako každoročně se i letos organizace snažila další finanční prostředky získat prostřednictvím
grantů.
V roce 2014 byly škole poskytnuty tyto účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje:


v rámci kapitoly 914 04 – působnosti, programu resortu školství, mládeže a
zaměstnanosti na uskutečnění 2 projektů, které byly schváleny Zastupitelstvem LK
dne 17. 12. 2013 a s termínem realizace do 30. 6. 2014 pod názvem:

1. Komplexní metodika pro práci s dětmi se SVP, výše dotace 22 000 Kč
V rámci této dotace byl pořízen testový soubor „Wechslerova inteligenční škála pro
dospělé“ umožňující diagnostiku mentálních předpokladů u klientů SPC pro děti
s mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Diagnostický nástroj byl pořízen již v roce 2013, jeho pořizovací cena činila 21 640
Kč a nedočerpaná výše dotace na projekt ve výši 360 Kč byla v roce 2014 vrácena
zpět na účet poskytovatele.
2. Zajištění péče o děti a žáky se SVP, výše dotace 70 000 Kč
Finanční prostředky v rámci této dotace byly poskytnuty a použity na pořízení
didaktických pomůcek pro rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu, rozvoj
jemné motoriky a k podpoře mimoškolních aktivit. Část pomůcek byla pořízena v roce
2013 a jejich výše činila 6 775 Kč a zbývající částka 63 335 Kč byla vyčerpána v roce
2014. Škola se na realizaci tohoto projektu podílela částkou 1 533 Kč.


v rámci kapitoly 926 04 – Dotační fond Libereckého kraje, programu resortu školství,
mládeže a zaměstnanosti, podprogramu 4.5. Pedagogická asistence na uskutečnění 1
projektu schváleného Zastupitelstvem LK dne 23. 9. 2014 a s termínem realizace do
30. 6. 2015 pod názvem:

1. Pedagogická asistence, výše dotace 68 000 Kč
V rámci této dotace na realizaci projektu byla v roce 2014 vyčerpána částka 27 200
Kč, z toho 20 148 Kč na mzdy, 7 052 Kč na odvody 35 % a použita na dofinancování
mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pedagogické asistence s cílem podpořit
zabezpečení kvalitního vzdělávání žáků s autismem a žáků se souběžným postižením
více vadami.


v rámci kapitoly 917 04 – transfery:

1. Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014, výše dotace 2 000 Kč
Výše dotace schválena Radou LK dne 30. 9. 2014 s termínem realizace do 31. 10.
2014. V rámci této dotace bylo vyčerpáno pouze 959 Kč v souladu s podmínkami
čerpání.
2. Diagnostické nástroje pro SPC, výše dotace 30 000 Kč
Dotace na projekt schválena Radou LK dne 1. 12. 2014 a s termínem realizace do 30.
6. 2015. Přiznaná výše dotace byla poskytnuta na pořízení diagnostických nástrojů pro
zkvalitnění diagnostického procesu speciálního pedagoga a psychologa ve Speciálně
pedagogickém centrum. V roce 2014 nedošlo k čerpání této dotace.
Viz příloha č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů
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Ostatní poskytovatelé příspěvků
1. Soukromý subjekt Profimedia s.r.o.
V průběhu roku 2014 se škola zapojila do projektu pod názvem „ICT do výuky krok za
krokem“, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0044 v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení se souhlasem zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy s finančním
příspěvkem v rozsahu § 32a zákona č.561/2004 Sb., školského zákona.
Příjemcem finanční podpory na tento projekt je soukromý subjekt společnost Profimedia s.r.o.
a jeho partnery s finančním příspěvkem tvoří celkem 33 škol Libereckého kraje včetně naší
školy, kteří jsou zapojeni do projektu. Pro naši organizaci je vyčleněna dotace 500 880 Kč.
Délka realizace projektu činí 11 měsíců s datem ukončení 31. 7. 2015.
Výše finanční podpory pro naši školu je poskytnuta na krytí mzdových nákladů
odpovídajících pracovnímu úvazku 0,3 pozice koordinátora realizačního týmu a na úhradu
nákladů souvisejících s pořízením IT techniky, kterou v rámci veřejné zakázky velkého
rozsahu zrealizuje příjemce dotace.
V roce 2014 bylo v rámci této finanční podpory na projekt čerpáno celkem 50 716 Kč, z toho
37 848 Kč tvoří mzdy a 12 868,10 Kč zákonné odvody ve výši 34% vzhledem k tomu, že se
jedná o ostatní pracovní poměry.
1. Okresní hospodářská komora Liberec
Ve druhé polovině roku 2014 se škola zapojila do projektu “Partnerství škol a
zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0073
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se souhlasem zřizovatele
s uzavřením smlouvy bez finančního příspěvku v rozsahu § 32a zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon.
Příjemcem finanční podpory tohoto projektu je sdružení podnikatelů Okresní hospodářská
komora Liberec, která získala celkem 11 070 185 Kč pro realizaci projektu. Projekt bude
ukončen 31. 12. 2015.
Klíčovou aktivitou celého projektu je sestavení minipodniků, zajištění jejich činností a
vybavení podle předložené specifikace. Na naší škole vznikly tyto minipodniky – Catering a
Řemeslná výroba.
V rámci zajištění činnosti těchto minipodniků škola pořídila především sadu pro výrobu
odznaků, vibrační brusku, set lepících pistolí, elektrické pájky, vypalovačky a ostatní drobný
materiál typický pro řemeslnou výrobu v hodnotě 35 246 Kč. Pro minipodnik Catering bylo
pořízeno kuchyňské a cateringové vybavení v částce 35 000 Kč.
2. Občanské sdružení DIANA
V minulých letech naše škola podávala projekty na financování dvou asistentů pedagoga
zajišťujících osobní asistenci dětí a žáků. Od listopadu roku 2010 tří asistentů pracujících
celkem na úvazek 1,4 zajišťujících kromě vzdělávacích i bazální potřeby kombinovaně
postižených dětí. Tito asistenti byli řazeni dle aktuálního katalogu prací jako další asistenti
pedagoga. V souvislosti s platností nového zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách se
změnila celá koncepce poskytování příspěvku na tuto péči. Platností tohoto zákona naše
organizace zůstala bez možnosti získat finanční prostředky formou grantů.
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Od doby platnosti tohoto zákona se škola snažila řešit tuto situaci formou smluvního vztahu –
dohody s občanským sdružením DIANA, které každoročně získávalo finanční prostředky od
rodičů postižených dětí navštěvujících naši školu. V roce 2014 se v tomto způsobu řešení
pokračovalo. Sdružení DIANA zajistilo krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga ve výši
334 851 Kč, z toho 245 786 Kč na platy, 86 034 Kč na odvody 35% a 3 031 Kč na náhrady za
prvních 14 dní pracovní neschopnosti.
3. Úřad práce Jablonec nad Nisou
Škola vytvořila v průběhu roku 2014 pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a
požádala Úřad práce v Jablonci nad Nisou o poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na těchto pracovních pozicích:


Asistent pedagoga
Dohoda č. LJN-VN-37/2013 a č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřená na dobu
určitou od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. V rámci této dohody ÚP poskytuje příspěvek ve
výši vynaložených prostředků na platy zaměstnance na pozici asistent pedagoga s
celkovým počtem vytvořených míst 2 a s pracovním úvazek 1,0.
V roce 2014 výše příspěvku činila 81 350 Kč, z toho 60 710 Kč na mzdy a 20 640 Kč
na odvody ve výši 34 %.



Osobní asistent
Dohoda č. JNA-VN-36/2014 a č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřená na dobu
určitou od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015. Tato dohoda rovněž zavazuje ÚP k poskytování
příspěvku ve výši vynaložených prostředků na platy zaměstnance na pozici osobní
asistent s celkovým počtem pracovních míst 2 a s výší úvazku 1,0.
V roce 2014 výše příspěvku činila 41 830 Kč, z toho 31 217 Kč na mzdy a 10 613 Kč
na odvody ve výši 34 %

c) Výsledek hospodaření
Organizace k 31. 12. 2014 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve
výši 242 231,46 Kč.
Zřizovateli byla předložena žádost s návrhem na rozdělení a převod zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 242 231,46 Kč následovně:
- částkou 193 785,46 Kč do rezervního fondu
- částkou 48 446,00 Kč do fondu odměn
Viz příloha č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkové organizace.
d) Peněžní fondy
Fond odměn
Zdrojem fondu odměn byl v r. 2014 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření hlavní
činnosti roku 2013 ve výši 6 300 Kč schváleného na základě usnesení Rady Libereckého
kraje.
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Fond kulturních a sociálních potřeb
Zdrojem tvorby FKSP byly základní příděly ve výši 1% za každý kalendářní měsíc. Z celkové
částky vynaložené na platy činily 131 395,32 Kč.
Čerpání fondu ve výši 105 264 Kč bylo použito na neinvestiční výdaje dle vnitřní organizační
směrnice „Pravidla čerpání FKSP“ v souladu s vyhláškou MF ČR č.114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, včetně pozdějších předpisů.
Fond rezervní
Rezervní fond byl v r. 2014 tvořen:
- přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření hlavní činnosti roku 2013 ve výši
25 214,47 Kč schváleného na základě usnesení Rady Libereckého kraje
- poskytnutím finančních darů účelově určených v celkové výši 77 808 Kč, viz přehled
obdržených darů bod i)
Současně byly finanční dary požity v souladu s předmětem jednotlivých darovacích smluv.
Celková výše použitých finanční prostředky fondu činila 35 225 Kč, z toho:
- 21 000 Kč pořízení balanční dráhy
- 14 225 Kč na stravování žáků v období od 1. 9. do 30. 12. 2014
Fond investic
Zdrojem tvorby investičního fondu byly pouze odpisy dlouhodobého movitého majetku dle
odpisového plánu organizace na r. 2014 ve výši 152 451 Kč.
Viz příloha č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace.
e) Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným
peněžním fondům
Fond rezervní, fond odměn a fond reprodukce majetku
Tyto fondy byly v r. 2014 plně finančně kryty.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Konečný zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014 není shodný se stavem
na účtu. Stav fondu na konci kalendářního roku je vždy vyšší. Nelze realizovat převod
základního přídělu za měsíc prosinec, který je znám až v lednu na základě vyplacených mezd.
Současně není ani technicky možné, aby poplatky a úroky z účtu FKSP za měsíc prosinec
byly převedeny, jsou též známy až v prvním měsíci následujícího roku.
Běžný účet FKSP k 31. 12. 2014 je nižší o tyto nepřevedené finanční prostředky:
 tvorba FKSP 12/2014
 úroky z účtu FKSP za 07-12/2014 ponížené o poplatky z účtu FKSP za 09-12/2014
 příjmy FKSP ponížené o výdaje z pokladny za 4.Q/2014
 příspěvky na obědy za 4. Q/2014
 vyplacené bezúročné půjčky FKSP zaměstnancům z BÚ
Viz příloha č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech
k příslušným peněžním fondům.
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f) Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v r. 2014
Přehled nákladů
Celková výše nákladů v r. 2014 činila celkem 22 069 641,30 Kč.
Do nákladů jsou zahrnuty:
 spotřeba materiálu a energie:
o nákup potravin do ŠJ, veškerého materiálu (režijní, kancelářský, apod.), učebnice,
knihy do učitelské a žákovské knihovny, materiál na výuku a ostatní nezbytné
školní potřeby, osobní ochranné pracovní prostředky, léky a zdravotnický materiál,
časopisy, nákup pohonných hmot do služebního vozu,
o spotřeba energií.
 služby:
opravy a udržování dlouhodobého majetku a drobného majetku, cestovné, ostatní cestovní
náhrady, nájemné, telefonní poplatky, služby pošt, odvoz komunálního odpadu, přeprava
obědů do výdejny, údržba programového vybavení, služby zpracování dat, internet, služby
správy počítačové učebny, servis kopírovacích strojů, školení a vzdělávání, zajištění
plaveckého výcviku žáků, náklady na reprezentaci, bankovní poplatky
 osobní náklady:
platy, mzdy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody pojistného, tvorba FKSP, zákonné
pojištění, zajištění závodní preventivní péče, náhrady za prvních14 dní pracovní
neschopnosti.
Pozn.:
v účetnictví jsou analyticky vedeny osobní náklady na:
o asistenty pedagoga zajišťující osobní asistenci
o asistenty pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním
o asistenty pedagoga v rámci veřejně prospěšných prací
o zvýšení platů pedagogů
o zvýšení platů všech pracovníků regionálního školství
o mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu Pedagogická asistence
o mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu EU pod názvem
„Učení nás baví“
o mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu EU pod názvem „ICT
do výuky krok za krokem“
o mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu Zajištění péče o děti
se SVP
o mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu Logopedická
prevence
 ostatní náklady z činnosti:
pojištění majetku a žáků
 odpisy dlouhodobého hmotného majetku:
odpisy movitého majetku dle odpisového plánu organizace,
 náklady z drobného dlouhodobého majetku:
učební pomůcky, drobný dlouhodobý majetek, výukový software.
Přehled výnosů
Celková výše výnosů v r. 2014 činila celkem 22 311 872,76 Kč.
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Do výnosů jsou zahrnuty:
 tržby z prodeje služeb:
o poskytování školního stravování a závodního stravování zaměstnancům ve
vlastním zařízení
o poskytování zájmového vzdělávání – pobyt ve družině za úplatu
 ostatní výnosy:
o připsané úroky z běžných účtů
o příjmy od žáků za ztrátu a poškození učebnic
o finanční prostředky poskytnuté Sdružením rodičů a přátel postižených a
handicapovaných dětí DIANA se sídlem v Jablonci n. N. Tyto finanční prostředky
nám byly poukazovány na základě smluvního vztahu - dohody.
o finanční prostředky na projekt EU „ICT do výuky krok za krokem“
o finanční příspěvky poskytnuté Úřadem práce v Jablonci n.N. na vytvořená
pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací
o ostatní finanční prostředky, granty a dotace:
zúčtování realizace okresního kola Sportovních her mládeže
 příspěvky a dotace na provoz:
přímé náklady na vzdělávání, účelové dotace, příspěvek na provoz a odpisy DHM
od zřizovatele, dotace na projekty z EU, granty.
Viz příloha č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2014
g) Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014
Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014
Organizace má na základě dokladové inventury k 31. 12. 2014 evidovány závazky
v celkové výši 75,31 Kč, z toho:
 nepřevedené úroky z účtu FKSP za 09-12/14 ve výši 75,31 Kč, které budou
v následujícím roce převedeny na účet FKSP a řádně přeúčtovány
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014
Organizace má na základě dokladové inventury k 31. 12. 2014 evidovány pohledávky ve výši
803,56 Kč, z toho:
 nepřevedené poplatky z účtu FKSP za 4.Q/14 ve výši 731,46 Kč,
 nezúčtovaný dobropis ve výši 72,10 Kč za potraviny
Viz příloha č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014.
h) Plán investic organizace na rok 2014
Organizace v roce 2014 plánovala čerpat finanční prostředky fondu investic na:


pořízení dlouhodobého majetku
1. Interaktivní mobilní zařízení
2. Sestavu interaktivní tabule včetně pojezdu, ultrakrátkého dataprojektoru a PC
monitorem
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V souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č.1/2012 k zadávání veřejných zakázek
Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ze dne 27. 3. 2012 byla
vypsána tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem akce:
Pořízení interaktivní techniky
Část A) Sestava interaktivní tabule včetně pojezdu, ultrakrátkého dataprojektoru a
PC s monitorem - s předpokládanou cenou na pořízení 142 000 Kč
Část B) Projekční interaktivní kostka - s předpokládanou cenou na pořízení 82 000 Kč
Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna nabídka ze čtyř oslovených uchazečů, která
splnila podmínky výzvy včetně minimálních požadavků na interaktivní techniku a obsahovala
nabídku pro část A i část B a nebylo možné hodnotit doručenou nabídku s dalšími nabídkami
dle základního kritéria pro zadání veřejné zakázky, byla tato nabídka vybrána pro zadání
veřejné zakázky.
Přidělení
číslo
nabídky
1.



Název obchodní
firmy

AV MEDIA s.r.o.

IČO

48108375

Předmět
zakázky
Část A
Část B

Nabídková
cena
bez DPH v
Kč
112 420,00
68 850,00

DPH
v Kč

23 608,00
14 459,00

Nabídková
cena včetně
DPH v Kč
136 028,00
83 309,00

rekonstrukce a modernizace
1. Školní rozhlas a řídících hodin včetně naprogramování

Na základě poptávky po zboží a službách v kompetenci ředitelky školy byla vybrána nabídka
od společnosti Školní SHOP Liberec v celkové pořizovací ceně 47 689 Kč, původní
předpokládána výše na pořízení činila 52 000 Kč.
Plánované akce v rámci investičního plánu byly zrealizovány na konci roku 2014. K jejich
dodání, instalaci, zapojení a k následnému čerpání fondu investic došlo až v roce
následujícím.
Viz příloha č. 9: Plán investic organizace na rok 2014 – skutečnost.
i) Obdržené dary v roce 2014
Naše škola v daném roce obdržela se souhlasem zřizovatele celkem 4 dary, z toho:


Věcný dar

1. Sada zabezpečovacího systému v počtu 2 kusů v celkové hodnotě 48 112 Kč pro
zabezpečení prostor detašovaných pracovišť od společnosti JABLOTRON ALARMS
a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, IČ: 28668715.


Finanční dar účelově určený

1. Finanční dar ve výši 37 436 Kč určený pro účely úhrady měsíčních záloh za
stravovací služby ve školní jídelně pro období 2. 9. 2014 – 30. 6. 2015 od veřejně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Praha 4 - Nusle, IČ: 24231509.
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2. Finanční dar ve výši 19 372 Kč určený pro účely úhrady měsíčních záloh za
stravovací služby ve školní jídelně pro období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 od veřejně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Praha 4 - Nusle, IČ: 24231509.
3. Finanční dar ve výši 21 000 Kč na realizaci projektu pod názvem „Rozhýbejme naše
svaly, cvičení nás prostě baví“, od Nadačního fondu VEOLIA, se sídlem Pařížská
67/11, Praha, IČ: 27068102 podpořeného v rámci programu MINIGRANTY VEOLIA
2014, ze kterého byla pořízena balanční dráha – sestava prvků do tělocvičny
k trénování rovnováhy, hmatového vnímání a koordinaci pohybů žáků
s kombinovanými vadami na detašovaném pracovišti.
Viz příloha č. 10: Přehled obdržených darů za období leden - prosinec 2014.

2.2 Doplňková činnost organizace
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace má
zřizovatelem povoleny tyto doplňkové činnosti:
 Hostinská činnost
Činnost
neprovozujeme,
z důvodu
nevyhovujících
prostorových
podmínek
i nedostatečného vybavení školní kuchyně pro vysoký počet vlastních strávníků.
 Poskytování sociální služby - osobní asistence
Činnost neprovozujeme z důvodů časových a provozních.

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2014
Ke dni 31. 12. 2014 byly provedeny dle vnitřní organizační směrnice „ Provádění
inventarizací majetku a závazků“ inventarizace v souladu se zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku závazků.
a) fyzická inventarizace:
1. dlouhodobého majetku: dlouhodobý hmotný majetek – DHM,
dlouhodobý drobný hmotný majetek – DDHM,
dlouhodobý drobný nehmotný majetek – DDNM,
dlouhodobý drobný majetek v OTE.
2. materiálových zásob: potraviny, čisticí prostředky, ostatní materiálové zásoby.
3. peněžních prostředků v pokladně.
b) dokladová inventarizace:
1. majetkových účtů – DHM,DNM,DDHM,DDNM.
2. účtů materiálových zásob – potraviny, čistící a ostatní materiálové prostředky.
3. peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech.
4. pohledávek a závazků.
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5. přechodných účtů aktivních a pasivních a ostatních aktiv a pasiv, u kterých
nelze provést fyzickou inventarizaci.
Při porovnání výsledků fyzické inventury se stavem účetním nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
Viz příloha č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do
správy příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2014

2.4 Plnění nápravných opatření
Základní škole v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové organizaci nebyla
uložena Radou Libereckého kraje žádná nápravná opatření.

2.5 Přílohy
Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2014
Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2014
Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace rok 2014
Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace
Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech
k příslušným peněžním fondům
Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2014
Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014
Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného
do správy příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2014
Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2014 – skutečnost
Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů leden - prosinec 2014
Příloha č. 11: Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2014
Příloha č. 12: Rozvaha sestavená k 31. 12. 2014
Příloha č. 13: Příloha k 31. 12. 2014
Příloha č. 14: Výkaz P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí r. 2014
Příloha č. 15: Protokol č. j. S-KZ-VZP-14-00654922-L894
Příloha č. 16: Protokol o kontrole č.321/14/553
Příloha č. 17: Protokol o kontrolním zjištění č. j.: KHSLB-29661/2014
Pozn. k přílohám č. 14 – 17
Protokoly o provedených kontrolách jsou uloženy a k nahlédnutí na sekretariátě
v budově ZŠ, Jablonec nad Nisou, Liberecká 31.
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2.6 Doklady
Výsledky kontrol
Na Základní škole v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové organizaci v r. 2014
proběhly tyto kontroly:
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj
Termín kontroly: 29. 4. – 6. 5. 2014
Protokol: č. j. S-KZ-VZP-14-00654922-L894, agendové číslo: 60254190/821/14
Kontrolované období: od ledna 2010 dosud
Předmět kontroly:
a) dodržování oznamovací povinnosti
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
c) dodržování termínů splatnosti pojistného
d) oznamování pracovních úrazů
2. Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou
Termín kontroly: 19. 5. 2014
Protokol o kontrole č. 321/14/553
Kontrolované období: 1. 3. 2012 do 31. 3. 2014
Předmět kontroly:
a) plnění povinností v nemocenském pojištění
b) plnění povinností v oblasti pojistného
c) plnění povinností v důchodovém pojištění
3. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Územní pracoviště Jablonec nad Nisou
Termín kontroly: 11. 12. 2014
Provozovna: Školní jídelna při ZŠ Liberecká 31 – odloučené pracoviště Polní 10,
Jablonec nad Nisou
Protokol o kontrolním zjištění č. j.: KHSLB-29661/2014
Předmět a účel kontroly:
Plnění povinností stanovených v Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin,
Nařízení ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového
práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající
se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, ve spojení
s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve
znění vyhl. MZ č .602/2006 Sb. a z. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
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