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I. Úvod  

     Základní škola Valtice, okres Břeclav byla zřízena k 1.1. 2000  jako příspěvková 
organizace Města Valtice. Součástí školy je školní jídelna, školní družina se třemi odděleními 
a školním klubem. V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předkládáme zřizovateli 
výroční zprávu o hospodaření za rok 2019. 

 

       Příspěvková organizace hospodaří dle §133 odst. 1 školského zákona s finančními 
prostředky získanými 

a) ze státního rozpočtu MŠMT, 
b) z rozpočtu zřizovatele, 
c) získanými vlastní činností, 
d) z doplňkové činnosti, 
e) z fondu rezerv, 
f) z fondu odměn, 
g) z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu  
      na financování těchto výdajů, 
h) s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. 

  
     Z rozpočtu zřizovatele obdržela základní škola dotace na provoz a to převodem na účet 
v pravidelných měsíčních splátkách. Byla poskytnuta účelová dotace pro neziskovou 
organizaci Post Bellum o.p.s. Praha na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“. Cílem 
projektu bylo oslovit pamětníka našeho města, nahrát s ním rozhovor a zpracovat výstup 
formou prezentace. Nahrávka je uložena na portálu „Paměť národa“. 
  
     Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal škole transferem přes zřizovatele dle smlouvy o 
partnerství v rámci výzvy č. 30_19_009 finanční podporu v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V.“  (ÚZ 13014) 
 
      Účelová dotace MŠMT (ÚZ 33063) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání  (OP VVV) na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.  
Název projektu: Moderní výuka  pod registračním číslem cz.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003374, 

byl k 30.6. 2019 vyčerpán.  
     Od září 2019 nám byl schválen další projekt: Moderní výuka II. pod registračním číslem  
cz.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149, který budeme čerpat do srpna 2021. 
Převod finančních prostředků se realizuje prostřednictvím účtu zřizovatele. (ÚZ 33063) 
 
     Účelová dotace z MŠMT na realizaci programu „Podpora výuky plavání v základních 
školách  v roce 2019 (V. etapa)“ poskytnutá na základě rozhodnutí č. 13222-11/2019-8 dle 
rozpočtové změny č. 400 (ÚZ 33070). 
 
     Účelová dotace z MŠMT (ÚZ 33076) na Rozvojový program  „Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků základních škol a školních 
družin , č.j. MSMT-33424/2018-1 poskytnutá na základě Rozhodnutí č. 27-11/2019-25 dle 
rozpočtového opatření č. 137. 
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      Škola obdržela na běžný účet finanční prostředky  na účelovou dotaci z MŠMT  
(ÚZ 33077) na Rozvojový program „Podpora financování základních škol při zavádění změny 
systému financování regionálního školství“, č.j. MSMT-13817/2019-1 poskytnutá na základě 
Rozhodnutí č.13817-11/2019-7 dle rozpočtové změny č. 393. 
 
     V souladu se závaznými ukazateli stanovenými MŠMT č.j. MSMT-318/2019-1 a směrnicí 
MŠMT č.j. 24005/20001116, v platném znění, která stanoví závazné zásady pro rozpis 
finančních prostředků SR  (ÚZ 33353) přidělovaných ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů se stanovují tyto ukazatele: prostředky na platy    
pedagogů, asistentů pedagogů a nepedagogických pracovníků), prostředky na ostatní 
osobní náklady (OON) – dohody o činnosti a dohody o provedení práce, zákonné odvody 
(sociální a zdravotní), FKSP a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – učební pomůcky, 
učebnice, semináře, pracovní oděvy, což tvoří celkem neinvestiční výdaje (NIV).   
Součástí této dotace je provedení změn závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání 

na základě údajů výkazů R 43-01 (Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti) a  R 44-99 (Výkaz o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti) tzv. podpůrná opatření  pedagogické 
intervence ve škole včetně pomůcek a asistent pedagoga individuálně integrovaných 
rediagnostikovaných  žáků včetně úpravy limitu zaměstnanců škol.    
 
 II. Celkové příjmy 

 
     Usnesením č. 5 z řádného zasedání rady města Valtice ze dne 13. března 2019 byl 
schválen závazný ukazatel provozního příspěvku ve výši Kč 4 800 000,--. Z 10.dubna 2019 
usnesením č. 7 byl zvýšen provozní příspěvek o Kč 20 000,-- na reprezentaci školy v rámci 
projektu s názvem „Česko vesluje“. Provedením této rozpočtové změny a schválením 
účelové dotace na projekt „Příběhy našich sousedů“ ve výši Kč 21 600,-- činil rozpočet od 
zřizovatele Kč 4 841 600,--. 
     Dotace ze SR na platy, OON, zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální), zákonné 
sociální náklady (FKSP) a ONIV byla ve výši  Kč 18 816 038,-- tj. přímá dotace (ÚZ 33353). 
    Účelová dotace na „ Podporu výuky plavání V. etapa“ činila Kč 31 200,-- (ÚZ 33070).  
Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování  pro pedagogy a školní družinu  
Kč 157 424,00 (ÚZ 33076) a účelová dotace „Podpora financování školy při změně systému 
financování“ ve výši Kč 344 860,-- (ÚZ 33077). 
     Rozpočet státní, rozpočet od zřizovatele včetně všech účelových dotací činil  v roce 2019 
celkem  Kč 24 191 122.,--. 
 
 

Tabulka č. 1)  

 

Přidělené dotace od zřizovatele a účelová dotace 

 
Dotace od zřizovatele 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 800 000,00 4 820 000,00 

Účelová dotace na projekt „Příběhy našich sousedů“  0,00 21 600,00 

Provozní prostředky celkem    4 800 000,00 4 841 600,00 
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Přidělené dotace ze státního rozpočtu (dotace přímé a účelové dotace) 

 
Dotace ze státního rozpočtu 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Prostředky na platy                                                  (ÚZ 33353)    12 540 431,00 13 490 065,00 

Ostatní platby za provedenou práci (OPPP)                       125 000,00 100 000,00 

Povinné pojištění (sociální a zdravotní)    4 306 247,00   4 611 299,00 

Příděl do FKSP 250 808,00 271 801,00 

Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)                                                                                        308 890,00    282 873,00 

Jiné sociální náklady – dočasná pracovní neschopnost (DPN) 0,00 60 000,00 

Podpora výuky plavání V. etapa                              (ÚZ 33070) 0,00 31 200,00 

Částečné vyrov.mezikraj.rozdílů v odměňování      (ÚZ 33076) 0,00    157 424,00 

Podpora fin. školy při změně systému financování (ÚZ 33077) 0,00 344 860,00 

Neinvestiční výdaje celkem (NIV)  17 531 376,00  19 349 522,00 

 

CELKEM DOTACE 22 331 376,00  24 191 122,00 

 
 

III.  Čerpání prostředků poskytnutých ze SR   

     Čerpání přímých výdajů na vzdělávání (ÚZ 33353) je uvedeno na střediska ZŠ, ŠJ a ŠD 
v tabulkách č. 2) až č. 5).  
      Podrobné čerpání ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) vykazuje tab.č. 6), kde bylo 
přečerpáno Kč 18 802,58 a to díky nedočerpaným odvodům (viz tab.č. 5), které byly 
převedeny do ONIV, a tak mohly být použity na nákup pomůcek a učebnic. Čerpání DPN 
 i v tomto roce bylo vyšší Kč 59 606,--, z toho pedagog Kč  52 965,-- a u nepedagog  
Kč 6 641,--. V tabulce č. 8) je přehled tvorby a použití fondu odměn a rezervního fondu.   
 
    
   Tabulka č. 2)  
   Prostředky na platy, OON, odvody ze sociálního a zdravotního pojištění a FKSP  
   (ÚZ 33353) ZŠ ze SR    
 

                    
 Mzdové náklady 

 
    

  
Platy  

  
   

 
OON 

 
  

 
Součet 

Dotace   11 285 065,00   100 000,00  11 385 065,00 

Čerpání   11 239 489,00   90 670,00  11 330 159,00 

Rozdíl + 45 576,00  +  9 330,00 + 54 906,00 

 

Zákonné sociální 
pojištění a zákonné 

sociální náklady 

 
  

Zákonné soc. 
a zdrav. 
pojištění  

  
   

 
Sociální fond   
  FKSP (2%) 

 
  

 
Součet 

Dotace  3  861 599,00   227 701,00  4 089 300,00 

Čerpání   3  828 003,00  225 588,98  4 053 591,98  

Rozdíl + 33 596,00  + 2 112,02 + 35 708,02 
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   Tabulka č. 3)  
   Prostředky na platy, OON, odvody ze sociálního a zdravotního pojištění a FKSP  
   (ÚZ 33353) ŠJ ze SR    
  

                    
 Mzdové náklady 

 
    

  
Platy  

  
   

 
OON 

 
  

 
Součet 

Dotace   995 000,00    0,00  995 000,00 

Čerpání     1 032 997,00   0,00  1 032 997,00 

Rozdíl - 37 997,00     0,00 - 37 997,00 

 

Zákonné sociální 
pojištění a zákonné 

sociální náklady 

 
  

Zákonné soc. 
a zdrav. 
pojištění  

  
   

 
Sociální fond   
  FKSP (2%) 

 
  

 
Součet 

Dotace  338 300,00   19 900,00  358 200,00 

Čerpání  351 136,00  20 720,64  371 856,64  

Rozdíl - 12 836,00  - 820,64 - 13 656,64 

    
   Tabulka č. 4)   
   Prostředky na platy, OON, odvody ze sociálního a zdravotního pojištění a FKSP  
   (ÚZ 33353) ŠD ze SR  
    

                    
 Mzdové náklady 

 
    

  
Platy  

  
   

 
OON 

 
  

 
Součet 

Dotace   1 210 000,00    0,00  1 210 000,00 

Čerpání     1 217 579,00   9 330,00  1 226 909,00 

Rozdíl - 7 579,00  -   9 330,00 -  16 909,00 

 

Zákonné sociální 
pojištění a zákonné 

sociální náklady 

 
  

Zákonné soc. 
a zdrav. 
pojištění  

  
   

 
Sociální fond   
  FKSP (2%) 

 
  

 
Součet 

Dotace  411 400,00   24 200,00  435 600,00 

Čerpání  414 165,00  24 683,80  438 848,80 

Rozdíl - 2 765,00  - 483,80 - 3 248,80 

 
   Tabulka č. 5)  
   Prostředky na platy, OON, odvody ze sociálního a zdravotního pojištění a FKSP  
   (ÚZ 33353) celkem základní škola  
 

                    
 Mzdové náklady 

 
    

  
Platy  

  
   

 
OON 

 
  

 
Součet 

Dotace   13 490 065,00    100 000,00  13 590 065,00 

Čerpání   13 490 065,00   100 000,00  13 590 065,00 

Rozdíl   0,00    0,00   0,00 

 

Zákonné sociální 
pojištění a zákonné 

sociální náklady 

 
  

Zákonné soc. 
a zdrav. 
pojištění  

  
   

 
Sociální fond   
  FKSP (2%) 

 
  

 
Součet 

Dotace  4 611 299,00   271 801,00  4 883 100,00 

Čerpání  4 593 304,00  270 993,42  4 864 297,42  

Rozdíl + 17 995,00  + 807,58 + 18 802,58 
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   Tabulka č. 6) 
   Čerpání ostatních neinvestičních výdajů (v Kč) 
 

ONIV Dotace Čerpání     Rozdíl 

501 Pracovní oděvy 17 095,00   18 836,00 -     1 741,00 

501 Učebnice, pomůcky    265 778,00 114 042,58 + 151 735,42 

512 Cestovné 0,00     1 248,00 -     1 248,00 

518 Akt. programů 0,00   19 736,00 -   19 736,00 

518 Semináře 0,00   23 620,00 -   23 620,00 

518 Software (0 - 7000) 0,00   25 803,00 - 25 803,00 

518 Plavecký výcvik 0,00   35 880,00 -  35 880,00 

521 Mzdové náklady – náhrady DPN 60 000,00   59 606,00 +        394,00 

525 Jiné soc.poj. – poj. zaměstnanců   0,00   28 670,00 -   28 670,00 

558 Nákl. z drob.dl.maj. DDHM 0,00   34 234,00 -  34 234,00 

SUMA CELKEM 342 873,00 361 675,58 -    18 802,58 

   
   
   Tabulka č. 7)  
   Fond odměn a rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 
   

  
Účet  411 000   

Stav 
k 1.1. 2019 

Tvorba 
fondu 

Použití 
fondu  

Stav 
k 31.12. 2019 

Fond odměn 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

 

 
Účet  413 000   

Stav 
k 1.1. 2019 

Tvorba 
fondu 

Použití 
fondu  

Stav 
k 31.12. 2019 

Rezervní fond 465 469,97 26 935,47 0,00 492 405,44 

 
 
  IV. Čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného     
        podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů  (ÚZ 33063) 
 
     V tomto roce škola dočerpala zbývajících Kč 71 569,92. Byly to finanční prostředky 
účelově určené ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v rámci 
výzvy č. 22 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Šablony ZŠ I. 
pod názvem projektu „Moderní výuka“  - registr. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003374.  
Projekt byl zahájen v září 2017 a byl ukončen v červnu 2019. 
     Pořídily se PS-Čtení 1,2,3,4 pro 1.stupeň, dále knihy Kouzelná třída v počtu 30 kusů, 
Příhody veselých prvňáčků  a čtenářské sáčky v celkové hodnotě KČ 15 528,92,-- do 
čtenářské dílny.  Do 6.B třídy se pořídil za Kč 23 595,-- projektor BenQ, který slouží výuce.  
Za Kč 12 624,-- absolvovali učitelé semináře se zaměřením na čtenářskou gramotnost a na 
matematickou gramotnost včetně cestovních náhrad. Náplně do tiskárny vyšly na Kč 7 582,-- 
pro tisk materiálů žákům do výuky. Zbývající částka 12 240,-- je čerpání mezd i s odvody pro 
pedagog a nepedagog. 

  
     Škola se přihlásila do dalšího projektu s názvem „Moderní výuka II.“, který je financován 
z OP VVV, Výzva 02_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ II. , registr. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18063/0014149.  
Zahájení realizace projektu je 1. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2021. 
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     Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT č. 18_063/0014149-01 nám byla 
schválena neinvestiční dotace ve výši Kč 307 730,--, kterou jsme obdrželi na účet školy 
v listopadu 2019 prostřednictvím účtu zřizovatele.   
 

 
Poskytovatel 

  
ÚZ  

 
Název projektu 

Výše přijaté  
 zálohy   

MŠMT 33 063   OP VVV – Moderní výuka II. (ESF 85 %) 261 570,50 

 33 063  OP VVV – Moderní výuka II.   (SR 15 %)   46 159,50 

SOUČET     307 730,00 

 
     Do prosince 2019 bylo vyčerpáno Kč 44 286,20. Z toho Kč 12 309,-- pro administrátora 
projektu, zbývajících Kč 31 977,20 bylo uhrazeno  pedagogickým pracovníkům včetně 
odvodů. Tento projekt je zaměřen na vedení mimoškolních vzdělávacích aktivit 
orientovaných jako pedagog volného času na deskové hry , čtenářský klub,  na doučování 
v matematice a v českém jazyce pro I. stupeň,  na doučování  matematiky pro II. stupeň. 
Z vyčerpané částky Kč 44 286,20 tvoří 85% ESF Kč 37 643,27 a 15% SR Kč 6 642,93. 
   
     Nevyčerpaná dotace ve výši Kč 263 443,80, z toho (85%) ESF Kč 223 927,23 a SR 
(15%) Kč 39 516,57 byla převedena na konci roku 2019 na účet 414 100 – Rezervní fond 
nespotřebované dotace.  
  
V. Čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného 
     podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů (ÚZ 13014) 
 
      Dále je škola zapojena do projektu Jihomoravského kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materiální pomoci. Název projektu „Poskytování bezplatné stravy 
dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“ . Smlouva o partnerství je 
uzavřena po číslem výzvy 30_19_009 s finančním příspěvkem transferem přes zřizovatele 
v říjnu 2019 ve výši Kč 50 054,55. (ÚZ 13014) 
 

 
Poskytovatel 

  
ÚZ  

 
Název projektu 

Výše přijaté  
 zálohy   

JMK 13 014   OPPMP  –  Obědy do škol v JMK    (ESF 85 %) 42 546,36 

 13 014  OPPMP  –  Obědy do škol v JMK      (SR 15 %)   7 508,19 

SOUČET     50 054,55 

 
     Dle návrhu školy byl předložen seznam s deseti žáky pro využití této dotace a její výše 
byla schválena. Nakonec byli uznáni jen dva žáci, kterým je strava hrazena.  
Za období  09/2019 až 12/2019 bylo vyčerpáno  Kč 3 527,--, z toho  (85%) ESF Kč 2 997,95  
a (15%) SR Kč 529,05. Projekt je schválen do 06/2020. Po ukončení projektu bude škola  
nevyčerpané finanční prostředky vracet na účet JMK. 
  
   VI.  Sponzorské dary 
 
     V letošním roce jsme obdrželi pouze finanční sponzorské dary. Po schválení radou města 
celkem ve výši Kč 14 000,--, z toho bylo Kč 9 000,-- použito na odměny žákům k ukončení 
školního roku 2018/2019. Touto částkou přispěl KRAP Valtice. Na mimoškolní činnost – akce 
pořádané školní družinou daroval pan Kamil Masný Valtice Kč 5 000,--, které byly použity na  
nákup cen na dětský karneval.     
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VII.  Celkový výsledek hospodaření  
 
Tabulka č. 8) Výsledek hospodaření za rok 2019 (v Kč) 
 

 Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

 
CELKEM 

Výnosy z transferů 24 060 587,46 - 24 060 587,46 

Výnosy z činnosti + fin.výnosy 2 114 053,67  611 477,00 2 725 530,67 

Náklady z činnosti 26 292 639,07 388 464,70 26 681 103,77 

Výsledek hospodaření         - 117 997,94  223 012,30 105 014,36 

  
   Za rok 2019 vykazujeme kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 105 014,36 
a účetní závěrka se provádí k rozvahovému dni čtvrtletně v zjednodušeném rozsahu. 
 
VIII.  Celkové čerpání prostředků  

     Na opravy a udržování bylo z provozních prostředků vyčerpáno Kč 1 051 106,80. 
Od firmy Jaeger Břeclav se realizovala demontáž vodoinstalace, kanalizace a výměna trubek 
sociálního zařízení WC chlapci, tentokrát v  1. podlaží, která vyšla na Kč 131 039,--. Nákup 
obkladů a dlažby, včetně stavebních prací vyšla u firmy Grbavčic Valtice na Kč 153 736,-- a 
výměna dvou dělících stěn od firmy Teplý Brno dva kusy za Kč 36 108,--. Výměna 
elektrického vedení včetně montáže panem Škrobáčkem Hlohovec stála Kč 12 400,--. 
Celková výše oprav vyšla na Kč 333 283,--. 
 
V lednu 2019 vyměnily ve třídě 1.A podlahové lišty za Kč 9 840,-- a v březnu byla vybavena 
novou keramickou tabulí Triptych za Kč 31 672,--, eBeam Edge+USB za Kč 19705,-- a  
projektorem BenQ za Kč 37 335,-- s držákem za Kč 8 166,--.  
     V únoru 2019 se ve třídě 4. A  provedla výměna PVC podlahy včetně nivelace a lišt za Kč 
69 359,--. O prázdninách se v této místnosti (od září 2019 třída 1.A) opravily vestavěné 
skříně za Kč 28 435,-- a úprava skříněk, koleček a montáž police vyšla na Kč 9 200,--. 
Obložení této třídy stálo Kč 30 734,-- a bylo vyplněno magnetickými tabulemi v počtu 5 kusů 
za Kč 10 000,--.  Celkem náklady vyšly na Kč 147 728,--. 
Oprava osvětlení, výměna trubic ve třídách a na chodbách stála Kč 22 950,--. 
 
Při vstupu do budovy školy pan Žďárský a paní Benešová navrhli a zrealizovali keramickou 
výzdobu ve tvaru stromu, který je složen z hliněných kachlí. Materiál, glazurování, vypálení, 
pomocný materiál (lepidlo, spárovací hmota, čistič povrchů) a instalace obkladu celkově 
vyšla na Kč 75 447,--. Možnost tvořit a podílet se na této keramické výzdobě dostala celá 
škola s tím, že žáci i zaměstnanci obdrželi jednu hliněnou kachli a mohli na ni vyrýt buď 
obrázek nebo jakékoliv přísloví. Poslední úpravou byla instalace LED pásku za Kč 7 288,--. 
 
    Pergola na školním dvoře z roku 2011 zničená počasím i přes udržovací nátěry byla 
vyměněna za novou v místě odpočinkové zóny firmou Drobilič Hlohovec.  Zhotovení stálo  
Kč 80 793,-- a k tomu montáž svodů a žlabů vyšla na Kč 8 591,--.  
      
   Údržba žaluzií ve třídách stála celkem Kč 11 092,--. Na opravách tiskáren ve sborovně 
škola zaplatila Kč 19 280,--. Většinou bylo potřeba vyměnit podavače zařízení a čištění. Do 
sborovny byly pořízeny 3 skříně dvoukřídlové, jedna skříň stála Kč 23 145,-- tj. celkem za Kč 
69 435,--. Uklízečkám bylo nutné zakoupit dva vysavače Elektrolux za Kč 3 795,-- a Kč 
3 337,--. Za periodické prohlídky včetně výpisů ze zdravotní dokumentace škola uhradila 
celkem  Kč 9 100,--.       
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      Ve školní jídelně servis a opravy byly uhrazeny ve výši Kč 41 942,-- (servis myčky, 
robotu, stravovacího systému, opravy chladniček, plynové pánve a výdejního pultu).  Do 
kuchyně byl zakoupen mixér ruční za Kč 22 990,--. V kanceláři ŠJ byl pořízen ochlazovač 
vzduchu zn. DeLonghi, který vyšel na Kč 4 690,--. Likvidace použitých olejů ze školní 
kuchyně stála Kč 15 730,--. Oprava osvětlení ve školní kuchyni stála Kč 7 030,--. 
 
     Pro ŠD 1 byla zhotovena police na televizi a DVD za Kč 6 200,-- a molitanová stavebnice 
za Kč 7 990,--. Výměna obložení vyšla na Kč 34 848,--. Pro ŠD 2 rohová lavice za Kč 2 760,-
-. Byly nakoupeny koloběžky Galaxy v počtu 5 kusů za celkem Kč 10 000,--. 
V učebně dramatické výchovy bylo nutné vyměnit starou opotřebovanou sedačku za novou 
za Kč 25 067,-- a k tomu křeslo za Kč 4 990,--. 
Do tělesné výchovy se pořídil odrazový můstek za Kč 6 250,--, dvě fotbalové branky za Kč 
2798,--, tři pogumované koule 2kg,3kg,4kg dohromady za 2 468,--, stopky za Kč 699,--. 
Chemie má dvě výukové krabičky – deriváty, chem.rovnice za Kč 5 783,--. Škola odkoupila 
od Slov.veslařského klubu Břeclav trenažer Concept za Kč 8 000,--, aby se pravidelně mohla 
zapojovat do projektu „Česko vesluje“. 
      
     Vzhledem ke stáří počítačů určených pro výuku a ekonomické nevýhodnosti opravy jsme 
zakoupili tři nové počítače do 2.A, 3.B a pracovny NJ včetně monitorů a Win 10. Cena za 
1ks/Kč 18 490,--. Další dva počítače za 1ks/Kč 17 900,-- do školní družiny 2 a výchovné 
poradkyni. Za Kč 14 800,-- kopírku Canon též k VP. V kanceláři sekretářky a ekonomky je 
provedena pouze výměna základních jednotek PC pro vyšší výkon za 1ks/Kč 25 990,--. Do 
serverovny byl nutný nákup serveru za Kč 39 990,-- včetně operačního systému 2019 za Kč 
7 790,--. 
Do počítačové pracovny bylo pořízeno 8 kusů monitorů zn. Samsung 24“ za Kč 24 020,-- .  
 
     Renovace PC 19 ks v počítačové pracovně vyšla na Kč 49 400,--, čtyři kusy PC ve 
sborovně za Kč 10 160,--, renovace 1 ks ve ŠD1 a ve školním klubu za Kč 5 230,--. Servis 
vzdálené podpory stál Kč 10 290,--. Aktualizace Office 65 licencí Kč 71 825,-- a zakoupení 
nového SW Office pro 10 počítačů za Kč 7 990,--. Servis vzdálené podpory vyšel na Kč 
10 290,--.  
Software do předmětů hudební nauka, matematika 1 – 4, ČJ 2, Přírodopis 2, Zlomky, 
Ruština, Slovní druhy do ČJ jsme pořídili celkem za Kč 39 395,--. 
 
Třída 5.A byla vybavena třídílnou tabulí Triptych za Kč 31 673,--, projektorem BenQ za Kč 
27 335,--, držákem k projektoru Kč 8 166,-- a reproduktory Geniius za Kč 3 083,--. Také třída 
9.A má novou třídílnou tabuli LG za Kč 29 950,--, projektor BenQ za Kč 24 595,--, držák 
k projektoru za Kč 10 699,-- a reproduktory Genius za Kč 4 233,--. Do třídy 9. B byla 
pořízena třídílná tabule LG za Kč 21 457,--, projektor BenQ za Kč 24 595,--, držák 
k projektoru Kč 10 699,-- a reproduktory Genius za Kč 4 233,--. 
V 6.B se ještě k projektoru financovaného z ESF Moderní výuka I. dokoupily držáky za Kč 
8 166,-- a reproduktory Genius za Kč 3 083,--. 
V 5.A a v 7.B jsme pořídili učitelské stoly za Kč 14 200,--/1ks. Oprava učitelského stolu v 9.B 
stála Kč 9 200,--. Za Kč 6 800,-- vyšla montáž a demontáž stolu ve 3. A. 
    Telefonní ústředna Line Basic+modul z roku 2000 přestala fungovat, a proto jsme museli 
zakoupit novou ústřednu Panasonic KXNS za Kč 34 362,-- a digitální telefon Panasonic za 
Kč 5 030,--. 
     V rámci podpůrných opatření pedagogické intervence ve škole individuálně integrovaných 
žáků byly schváleny pomůcky pro tento rok v celkové výši Kč 29 200,--. Např. to jsou 
speciální učebnice na výuku čtení a matematiky, názorné manipulační pomůcky (písmena, 
čísla, tabulky), upravené pracovní listy, výukové software, tablety …) Pro nadaného žáka 
encyklopedie, atlasy a odborné slovníky. 
 



 11 

 
Revize 
     Firma Elektro-Bartoš Břeclav nám pravidelně provádí revize požárního odvětrání, revize 
ručního nářadí 21 ks, nouzových svítidel 43 ks, přenosných spotřebičů 350 ks a pracovních 
strojů stála Kč 15 428,--. Dále revize EZS a EPS a elektrického zařízení budovy za Kč 
12 584,--. Revizi požárních dveří za Kč 1 400,--. Revize elektrického zařízení školní kuchyně 
a pracovních strojů vyšla Kč 3 267,--. Firma Machač provedla odbornou prohlídku PO a 
BOZP za Kč 3 025,--. Pan Bačovský nám pravidelně 1x ročně provádí revizi kotelny, regulaci 
a měření plynu, tlakových nádob, NTL domovního plynovodu včetně kuchyně a 
velkokuchyňských spotřebičů za Kč 18 798,--. Součástí kotelny je revize čidel, revize hořáků, 
revize 3 komínů (plyn, tuhá paliva a bojleru) cekem za Kč 8 155,--. Dále objednáváme revizi 
nákladního výtahu pro ŠJ dvakrát ročně za Kč 3 848,--, revizi plošiny pro imobilní osoby za 
Kč 7 986,--, revize schodolezu za Kč 2 420,--. Revize přenosných hasicích přístrojů a 
požárního vodovodu od firmy Antipyr Břeclav stála Kč 4 673,02. Pro výuku AJ v učebně 
servis sluchátek vyšel na Kč 3 850,-- a v tělocvičně revize nářadí a herních prvků za Kč 
2 900,-- od firmy Doležal Brno. Celkem revize za rok 2019 činily Kč 88 334,02. 
 
 

Tabulka č.9) Skutečné čerpání finančních prostředků  (v Kč) 
 

SÚ Náklady MD 

501 Spotřeba materiálu 2 830 059,62 

502 Spotřeba energie 1 424 849,45 

511 Opravy a udržování 1 051 106,80 

512 Cestovné 51 050,00 

513 Náklady na reprezentaci 9 177,00 

518 Ostatní služby 1 148 939,16 

521 Mzdové náklady  14 158 582,00 

524 Zákonné soc. pojištění  (zdrav. a soc. poj.) 4 737 757,00 

525 Jiné sociální pojištění (poj. zaměstnanců) 57 154,00 

527 Zákonné soc. náklady (FKSP) 279 526,74 

 549 Ostatní náklady z činností  (poj. majetku)  40 202,00 

 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku SW, DDHM 892 700,00 

 Náklady celkem 26 681 103,77 

 

SÚ Výnosy D 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 510 594,00 

603 Výnosy z pronájmu       164 982,00  

648 Čerpání fondů 16 085,00 

649 Ostatní výnosy z činností  32 001,00 

662 Úroky         1 868,67 

 Výnosy celkem 2 725 530,67 

 

Výnosy z územních rozpočtů z transferů 24 060 587,46 

Výnosy 2 725 530,67 

Náklady 26 681 103,77  

Výsledek hospodaření (+ zisk) 105 014,36 
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IX. Kontrola hospodaření 

 
     Pověřením starosty dne 16. 12. 2019 byla provedena veřejnosprávní kontrola pracovnicí 
Města Valtice ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)  a dle zákona č. 255/2012 Sb., zákon  
o kontrole (kontrolní řád), vše v platném znění.  
Termín pro vykonání kontroly byl od 17.12. 2019 do 20.12. 2019. 
     Předmětem kontroly bylo prověření čerpání účelových prostředků, zejména mzdových 
prostředků a odvodů, čerpání provozního příspěvku, zpracování rozpočtových opatření, 
kontrola pokladny, kontrola stavu zásob a zboží dle evidence skladových karet na fyzický 
stav, dodržování a aktualizace vnitřních směrnic, vnitřní kontrolní systém, darovací smlouvy 
a zařazování majetku do evidence a stav pohledávek za období 1.1. 2019 do 31.12. 2019. 
     S ohledem na zaměření kontroly na použití finančních prostředků v rámci účelové dotace, 
zpracování rozpočtových změn a aktualizaci směrnic a vedení majetku nebyly zjištěny 
významné nedostatky. 
    Inventarizace majetku byla zahájena  v souladu se zřizovatelem k 31. 12. 2019. 
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny žádné. 
 
      X.  Závěr 
 
      Během roku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje 18 rozpočtových změn 
v oblasti neinvestičních ukazatelů.  Z toho 9 rozpočtových změn se odvíjelo od měsíčního 
vykazování podpůrných opatření (výkazy R 43-01 a R 44-99). Celkové čerpání mzdových 
prostředků bylo pravidelné a v souladu se zákonem. 
 
     V letošním roce jsme obdrželi ze státního rozpočtu tři účelové dotace a u všech tří jsme 
nedočerpané finance vraceli.   
     Účelová dotace (ÚZ 33070) jsou náklady na dopravu žáků 2.-3.ročníků, kteří se zúčastnili 
výuky plavání.  Fakturace za přepravu byla nižší než dotace, a z toho důvodu jsme vraceli na 
účet kraje Kč 2 387,-- . 
     Účelová dotace (ÚZ 33076) na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků a školních družin byla v platech vyčerpána, pouze nedočerpané 
odvody a FKSP byly vráceny ve výši Kč 195,94. 
    Účelová dotace (ÚZ 33077) na podporu financování základní škol při zavádění změny 
systému financování regionálního školství 2019 byly vyčerpány jen ve výši Kč 97 525,28 a 
zbývající částka Kč 247 334,72 byla v termínu zaslána na účet JMK.      
  
      Škola má zřízenu doplňkovou činnost na pronájmy místností ve škole v tělocvičně a 
školní jídelně a na vaření obědů pro cizí strávníky.  Sledují se v účetnictví odděleně formou 
analytické evidence.     
 
     Základní škola Valtice uzavřela hospodaření uplynulého roku 2019 vypořádáním dotací ze 
státního rozpočtu (viz příloha) a vypořádáním finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele. 
 
Zpracovala :  Alena Petrů 
 
Valtice dne 12. března 2020 
                    

        Mgr. Markéta Nedělová 
               ředitelka školy 
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       Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 byla projednána a schválena školskou radou  
 
Valtice dne            20.května 2020 
              
 
 
 
 
 
                        Michala Barmpaka 
                           předsedkyně školské rady 
 
 
 

XI.  Příloha 

Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


