Komentář k rozborům hospodaření
rok 2017
Základní škola Praha 7, Korunovační 8

1. Hlavní činnost
Čerpání nákladů hlavní činnosti odpovídá 99,7%. Čerpání příspěvku MČ Praha 7 byl v roce
2017 vyrovnaný a zcela vyčerpaný.
Škola v průběhu celého roku 2017 vynaložila náklady zejména na:
• servis multifunkční pánve ve školní jídelně
• výměna podlahové krytiny v 5 učebnách, na což jsme obdrželi účelovou neinvestiční
dotaci ve výši 150tis Kč
• oprava podlahové krytiny na chodbách 1NP a 2NP
• oprava WC ve 2. patře – bourací práce, obklady a malování, oprava rozvodů a
kanalizace, oprava dveří
• výměna nefunkční napouštěcí vany (ve školní jídelně)
• reinstalace silno a slaboproudých rozvodů v PC učebně, opravy žákovských PC
• výmalba tříd a chodby II.p.
• nákup chybějících šatních skříněk
• nákup chybějících školních lavic a židlí
• pořízení lešení
• 4 interaktivní tabule a dataprojektory
• 3 ks nových notebooků
• 4 ks nových počítačů do počítačové pracovny
• pomůcky do hodin tělesné výchovy, na což jsme čerpali účelovou neinvestiční dotaci
20tis Kč
• další nákup chybějících lavic a židlí ke konci roku 2017
• oprava havarijního stavu osvětlení a elektroinstalace podle požadavků revizní zprávy
• oprava havarijního stavu střechy
Účelové neinvestiční prostředky:
UZ 98 ve výši 150.000 Kč na opravu podlahové krytiny – zcela vyčerpáno
UZ 98 ve výši 20.000 Kč na pomůcky pro TV – zcela vyčerpáno
Odměna za zajištění obědů ZŠ Fr. Plamínkové ve výši 50.000 Kč – zcela vyčerpáno
Zajištění angličtiny s rodilým mluvčím ve výši 60.000 Kč – zcela vyčerpáno

2. Doplňková činnost
Zisk v doplňkové činnosti vykazuje za rok 2017 zlepšený výsledek ve výši 122,4tis. Kč.
Navrhujeme přidělení do fondu odměn ve výši 97tis Kč, zbývajících 25,4tis Kč navrhujeme
přidělit do rezervního fondu.

3. Zapojení fondů
V průběhu roku 2017 došlo k zapojení rezervního fondu – čerpání darů ve výši 111,4 tis Kč.
4. Investice
V roce 2017 došlo k pořízení projektové studie na rekonstrukci podkroví – tedy došlo
k čerpání investičního fondu ve výši 108.900 Kč.

V Praze dne 15. února 2018
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