Komentář k rozborům hospodaření
za rok 2016
Základní škola Praha 7, Korunovační 8

1. Hlavní činnost
Čerpání nákladů hlavní činnosti odpovídá 99,9 %. Provozní dotaci MČ Praha 7 ve výši
3.834,8 tis Kč jsme zcela vyčerpali
Mezi významné položky nákladů patří vybavení nábytkem pro nově vzniklou třídu a pro první
stupeň - stavitelné sady lavic včetně židliček pro nově vzniklou třídu a šatní skříňky pro první
stupeň. Tento nákup jsme pokryli z účelové neinvestiční dotace ve výši 190tis Kč.
Dále došlo k čerpání účelové dotace na pomůcky tělesné výchovy ve výši 88tis Kč. Tuto
dotaci jsme taktéž zcela vyčerpali
V průběhu roku 2016 jsme uskutečnili tyto významné výdaje:
• kompletně jsme zařídili učebnu pro jednu třídu (lavice, nábytek, tabule, podlaha,
malování atd) – třídu jsme zřídili v místě současné sborovny a kab. rozšířené péče
v souvislosti s rozšiřování kapacity školy a nárůstu počtu žáků
• provedli jsme opravy, údržbu a nákup zařízení dle požadavku hygienické kontroly ze
dne 21.3.2016 - úpravy v PC pracovně – výměna osvětlení
• reinstalace počítačů v PC pracovně
• montáž rolet do PC pracovny
• renovace podlah ve 3 učebnách
• lakování dveří a výmalba učeben a školní družiny
• oprava osvětlení v 1. patře budovy a nové osvětlení v nově zřízené učebně 2.r.
• oprava rozhlasu a tel. zařízení
• mytí oken v celé budově školy
• nákup 2 tabulí s pojezdem
• nábytek do 1. a 2. třídy
• nové nádobí do školní jídelny
• opravy elektro – na základě revizní zprávy
• havarijní oprava střechy
• pořízení exteriérových tabulí na malování
2. Doplňková činnost
Zisk v doplňkové činnosti vykazuje zlepšený výsledek ve výši 104,5tis. Kč. Tento zisk
navrhujeme k přidělení do fondu odměn a do rezervního fondu.
3. Zapojení fondů
Zapojení fondů v průběhu roku 2016 – čerpání rezervního fondu ve výši 266,5tis Kč.
Dále došlo k čerpání fondu odměn 43,2 tis Kč.

4. Investice
V září jsme dokončili výměnu výměníkové stanice, na kterou jsme od ÚMČ P7 obdrželi
účelovou investiční dotaci ve výši 401.000 Kč. Tuto dotaci jsme vyčerpali ve výši 400.096
Kč, zbývající část 904 Kč byla odvedena zpět MČ Praha 7.
V Praze dne 6. února 2017

Za školu: Mgr. Tomáš Komrska
ředitel školy

