
Výroční zpráva 2022 
 

Vytvořil: Ing. Marcela Kovaříková Strana 1 12.3.2023 
  

Organizace:  Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace 

 751 44 Polkovice 85 

 IČ: 75029219 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva hospodaření organizace  

za rok 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zřizovatel:   Obec Polkovice 
 
 

Statutární orgán:   Mgr. Leona Indráková, ředitelka 

 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2022 
 

Vytvořil: Ing. Marcela Kovaříková Strana 2 12.3.2023 
  

 

Základní škola a mateřská škola Polkovice provozuje mimo hlavní činnost i činnost doplňkovou, která zahrnuje možnost 

stravování cizích strávníků a případnou jinou činnost. 

 

Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. 

a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Účetní data jsou zpracována externě na počítači s využitím SW VIS Plzeň. Postup zpracování účetních dat a výběr 

mezi účetními metodami upravují vnitřní účetní směrnice. 

 

S účinností od 1.1.2010 nabyla účinnosti vyhláška č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška stanoví rozsah vedení 

účetnictví pro vybrané účetní jednotky, mimo jiné i územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. V souladu s touto 

vyhláškou rozhodl zřizovatel Obec Polkovice o vedení účetnictví v organizaci ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Součástí výroční zprávy je i návrh organizace na rozdělení hospodářského výsledku příslušného účetního období. 

Schválená výroční zpráva a výsledek hospodaření je podkladem k proúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení, 

přídělů do fondů či odvodu finančních prostředků zřizovateli. 

 

V souladu s novou vyhláškou č. 220/2013 Sb. je nutné, aby zřizovatel schválil nebo neschválil účetní závěrku 

organizace a dle §11 vyhlášky o úkonu schválení nebo neschválení sepsal schvalující orgán protokol s náležitostmi 

danými vyhláškou. Dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organizuje činnost při procesu schvalování účetní 

závěrky tak, aby byla schvalovaná účetní závěrka schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní 

závěrka sestavuje. 

 

 
Hospodaření organizace v roce 2022 

 
Příspěvky na provoz organizace v roce 2022 tvořily: 

 Příspěvek na mzdy a ONIV z prostředků MŠMT         7 263 231,00 Kč 

 Účelová dotace MŠMT – 33086 – Národní plán obnovy – doučování I. a II.          16 625,00 Kč 

 Účelová dotace MŠMT – 33087 – Národní plán obnovy – učební pomůcky pro rozvoj 

informačního myšlení a digitální kompetence             16 000,00 Kč 

 Účelová dotace MŠMT – 33088 – Národní plán obnovy – prevence digitální propasti         21 000,00 Kč 

1. Celkem z prostředků MŠMT a KU        7 316 856,00 Kč 

 

 Projekt EU Podpora ZŠ a MŠ Polkovice formou šablon III.         276 585,55 Kč 

 Projekt EU – Operační program Jan Ámos Komenský – Společnou cestou         21 807,00 Kč 

2. Celkem grantové projekty           298 392,55 Kč  

 

 Příspěvek na provoz z prostředků obce            875 000,00 Kč 

 Investiční příspěvek             0 Kč 

3. Celkem od zřizovatele            875 000,00 Kč 
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1. Příspěvek na mzdy, OOPP a ONIV  

 

 

Finanční prostředky na všechny přímé neinvestiční výdaje, tj. platy, odvody, přímé ONIV, byly poskytovány z MŠMT 

prostřednictvím krajského úřadu a také přímo z Krajského úřadu Olomouckého kraje. V roce 2022 byl příspěvek vyčerpán 

v souladu se stanoveným rozpočtem. 

 

V porovnání s rokem 2021 se celková výše příspěvků (bez grantových projektů) zvýšila o 815 671 Kč. Rozbory čerpání jsou 

předkládány v souladu s platnou legislativou odboru školství Krajského úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odboru 

školství při MÚ Přerov.  

 

V roce 2022 byly poskytnuty škole tři účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 – Nástroje 

pro oživení a odolnost. Finančním zdrojem pro tyto dotace jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Byla 

to dotace ÚZ 33086 – Národní plán obnovy – Doučování ve výši 16 625 Kč. Účelem dotace je zajištění individuálního nebo 

skupinového doučování žáků školy. Dotace ÚZ 33087 - Národní plán obnovy – učební pomůcky pro rozvoj informatického 

myšlení a digitální kompetence ve výši 16 000Kč. Účelem dotace je pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj 

informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. A dotace ÚZ 33088 – Národní plán obnovy – prevence digitální 

propasti ve výši 21 000Kč. Účelem dotace je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky.  

Příspěvky byly vyčerpány v souladu se stanoveným rozpočtem.  

 

V roce 2022 ve škole probíhaly dva grantové projekty z EU. Jedná se o grantový projekt EU nazvaný Podpora ZŠ a MŠ 

Polkovice formou šablon III. a grantový projekt EU nazvaný Nové šablony OP JAK v ZŠ a MŠ Polkovice. Příspěvky byly 

vyčerpány v souladu se stanoveným rozpočtem.  

 

Projekt Podpora ZŠ a MŠ Polkovice formou šablon III. je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející využívání ICT ve výuce, 

spolupráce s rodiči dětí a žáků a spolupráce s veřejností. Náklady na projekt byly čerpány částečně, v účetnictví organizace 

se výnosy k projektu účtují dohadnými položkami ve výši uskutečněných výdajů. Projekt byl k 31. 10. 2022 ukončen. Jeho 

zúčtování proběhne v roce 2023. Vlastní podíl organizace na tomto projektu je nulový.  

 

Projekt Nové šablony OP JAK v ZŠ a MŠ Polkovice - Operační program Jan Ámos Komenský – je zaměřen na zvyšování 

kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, 

včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Náklady na projekt byly čerpány částečně, v účetnictví 

organizace se výnosy k projektu účtují dohadnými položkami ve výši uskutečněných výdajů. Jeho zúčtování proběhne v roce 

2023. Vlastní podíl organizace na tomto projektu je nulový. 
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položka částka Kč 
 
Příspěvek celkem:           

        z toho: 
7 615 248,55 

                        Přímé náklady 7 263 231,00 
                        Dotace UZ 33086 – doučování I. a II. 
                        Dotace UZ 33087 – rozvoj inf.myšlení 
                        Dotace UZ 33088 – prevence dig.propasti 

              16 625,00 
              16 000,00 
              21 000,00 

                        Projekt Podpora ZŠ a MŠ Polkovice Š.III. 
                        Projekt Nové šablony OP JAK v ZŠ a MŠ 

276 585,55 
21 807,00 

 
Náklady celkem: 

 
7 615 248,55 

          z toho:  

  
Mzdy 
OPPP 

5 270 751,00 
0 

 Odvody 1 903 037,45 
 ONIV 89 442,55 
                         Dotace UZ 33086 – doučování I. a II. 
                         Dotace UZ 33087 – rozvoj inf.myšlení 
                         Dotace UZ 33088 – prevence dig.propasti 
                         Projekt Podpora ZŠ a MŠ Polkovice Š.III. 
                         Projekt Nové šablony OP JAK v ZŠ a MŠ 
 

16 625,00 
16 000,00 
21 000,00 

276 585,55 
21 807,00 

 
    

                       Zisk / ztráta 
 

0 
 

 

 

2. Příspěvek na provoz z prostředků obce 

 

 

Náklady na provoz školy představují především provozní náklady, a to zejména náklady na energie, materiál, opravy 

a udržování, odpisy, pojištění, služby a poplatky. Výnosy tvoří především příspěvek na provoz od zřizovatele, úroky z účtů, 

tržby za vlastní výrobky (stravné), školné placené žáky za pobyt ve školní družině a mateřské škole (tzv. školné - příspěvek 

na úhradu části neinvestičních nákladů), výběr na pomůcky v MŠ a případné další ostatní výnosy včetně darů. Organizace 

neobdržela žádný finanční ani věcný dar. 

V porovnání s rokem 2021 se výše příspěvku zřizovatele zvýšila o 250 tis. Kč, úhrada za školné ve školní družině činila      

15 800 Kč. Úplata za pobyt dětí v mateřské škole dosáhla 20 000 Kč, tj  o 2 700 Kč více než v roce předcházejícím. Investiční 

příspěvek v roce 2022 nebyl žádný.  

 

Z příspěvku zřizovatele byla vyčleněna částka 150 000 Kč na vybudování polytechnické učebny v budově MŠ – rekonstrukce 

prostor a vybavení pro žáky. 

 

V roce 2022 organizace nepořídila žádný dlouhodobý majetek. Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen ve výši 

145 726,88 Kč. Z toho z prostředků obce ve výši 110 002,83 Kč, zbytek byl pořízen z grantových projektů EU a účelových 

dotací z MŠMT. 
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Investiční fond (fond reprodukce majetku), který je tvořen odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

z doplňkové (případně hlavní) činnosti, byl v roce 2022 čerpán ve výši 15 730 Kč a to na opravu EZS Alcer. Jeho zůstatek 

k 31.12.2021 činí 4 960 Kč.  

V roce 2022 čerpala organizace rezervní fond ve výši 35 000 Kč na úhradu ohřívače vody OKCE (8 854Kč), na myčku na 

nádobí Mora (8 089Kč) a na vysátí a vyčištění jímky v MŠ (18 057Kč). Přírůstek fondu ve výši 64 714,58 Kč je tvořen přídělem 

ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2021. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2022 činí 122 683,49 Kč. 

Fond odměn nebyl čerpán, přírůstek fondu ve výši 1 000Kč je tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 

2021 a jeho zůstatek k 31. 12. 2022 činí 19 600 Kč.  

Dlouhodobý majetek je do nákladů účtován prostřednictvím odpisů v průběhu několika let. Odpisy majetku v hlavní činnosti ve 

výši 4 697 Kč byly kryty z provozního příspěvku zřizovatele. 

 

 

Výkaz hospodaření v hlavní činnosti za období: leden - prosinec 2022 
    
 
 

položka částka Kč 

výnosy celkem:   1 400 483,00 
z toho:  

  Tržby za stravné 334 313,00 
 Školné a tržby MŠ 20 000,00 
  Školné ŠD 15 800,00 

 
Ostatní výnosy – žáci (výběry na plavání, škola v přírodě) 
Čerpání fondů – rezervní a investiční 

104 640,00 
50 730,00 

  Příspěvky a dotace na provoz                875 000,00 
 

náklady celkem:   1 401 828,84 
 z toho:   

  Spotřeba potravin 337 234,06 
  Spotřeba materiálu, náklady z drobného majetku 183 084,41 
 Spotřeba energie 319 736,08 
 Opravy a udržování, revize (vč. polytechnické místnosti) 111 656,05 
 Ostatní služby 368 168,08 
  Mzdy a sociální náklady 44 995,16 
 Jiné ostatní náklady - pojištění 32 258,00 

 
Odpisy 
 

4 697,00 
 

Zisk / ztráta -1 345,84 
 

 

Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti činí –1 345,84 Kč, ztráta je pokryta ziskem z doplňkové činnosti. 
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3. Doplňková činnost organizace 

 

Doplňková činnost školní jídelny je sledována odděleně od hlavní činnosti v souladu s právními předpisy upravujícími 

doplňkovou činnost. Organizace neměla jiný výnos z doplňkové činnosti. 

 

V roce 2022 bylo v rámci této činnosti uvařeno 3 347 obědů, tj. o 797 obědů více než v roce 2021. Celkový počet jídel v hlavní 

činnosti za rok 2022 činil 16 509 porcí. 

 

V roce 2022 se tržby z doplňkové činnosti zvýšily o 66 746 Kč. Doplňková činnost je kalkulována na úrovni úplných vlastních 

nákladů tak, aby nebyla ztrátová. Kalkulace ceny stravenky pro cizí strávníky by měla být každoročně přepočítána v návaznosti 

na skutečné provozní náklady organizace a případné zdražování cen energií, potravin a ostatních nákladů.  

 

 

Výkaz hospodaření doplňkové činnosti za období: leden - prosinec 2022 
  
  

Položka částka Kč 

výnosy celkem:   218 454,00 

z toho:   
  finanční norma 121 391,00 
  mzdová režie 53 552,00 
  věcná režie 43 511,00 
  ostatní výnosy          0 

 
náklady celkem:           205 502,21   

z toho:   
  spotřeba potravin 120 473,56 
  mzdové náklady 31 116,65 
  věcné náklady   53 912,00 

 
Zisk / ztráta   12 951,79 

 
 

Doplňková činnost příspěvkové organizace za období 2022 vykazuje zisk ve výši 12 951,79 Kč. Zlepšený hospodářský 

výsledek bude na základě rozhodnutí zřizovatele proúčtován v roce 2023.  
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4. Rekapitulace hospodářského výsledku 

 
 

položka částka Kč 

Zisk / ztráta celkem:                 11 605,95 
   

  Hlavní činnost  -1 345,84 
  Doplňková činnost 12 951,79 

 
 
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2022 činí 11 605,95 Kč a je předložen zřizovateli ke schválení a rozdělení. 

 

Podle ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

se rezervní fond příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření 

příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. 

Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary.  

Zřizovatel příspěvkové organizaci schvaluje výši zlepšeného hospodářského výsledku a jeho rozdělení do fondu odměn 

a do rezervního fondu. 

V případě, že je hospodářský výsledek kladný, měl by být učiněn odvod i do fondu odměn. Převod do fondu odměn 

(za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. a návazně 

na to i z ustanovení § 32 odst. 1 zákona. (Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.) 

 

V souladu s výše uvedeným stanoviskem navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku roku 2022: 

 

Návrh na rozdělní zlepšeného hospodářského výsledku: 

rozdělení:    částka   procentuální podíl 

příděl do rezervního fondu:    11 105,95 Kč  95,69 % 

příděl do fondu odměn:          500,00 Kč    4,31 % 

 

Rozvahové účty aktivní a pasivní byly inventarizovány dokladovou či fyzickou inventurou k 31. 12. 2022 a jsou součástí účetní 

závěrky. Účetní závěrka je dále tvořena rozvahou, výkazem zisků a ztrát, přílohou. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

            podpis statutárního orgánu 


