
Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha -západ
Kateřinská 43, 252 1 8 Únonice

]\lávrh závazných ukazateIů do rozpočtu pro rok 2021

Pro rrrk 2021 navrhuji úpravu nastavených závazn\jch ukazatelů v rozpočtu a to na jeden závaz:ný ukazatel:

1. Prrrvozní náklady Záklirrlní školy a Mateřskó iikoly Úhonice.
V rámci tohoto závazného ukazatele budou fin. prostředky rozděleny do podkategorií:

A. Energie - elerktrická energie, plyn, voda

B' §luŽbY 
- pojištění
- pc|štovní služby, předplatné novin a časopisů
- telefonníslužby

_ [#ďío;.Tli|,'"o
- revize
- poriadenské služby ve školství

-§i#ď:l;?,--'poč.sÍtě,interaktivníchtabulí,serviskopírky)

c. úěetnictví, účetnictví školy, mzdové účetnictví

D. Materiál_ spotřební
tlklidové prostředky

- drogerie, léklárna
- pohonné hmoty* materiál pro práci s dětmi (testy, knihy apod,)

- ostatní - kancelářské potřeby

* drobný materiál vedený v operativníevidenci školy

E. Opravy a údžba
- opravy a údržba přístrojů a vybavení školy

F. Gestovné

G, Náklady na reprezentaci

H. Opravy a služby formou dohod

2. PIavání - pro rok 2021 stl jedná o 63 žáků (32 žáků 3.třídy a 31 žákú 4,třídy). V letošním roce režijní
náklady na výuku plaváníčinily - 600 Kč/žák - celkem 37 8O0,- Kč

3. Odpisy

a. Šrotni stravování
- příspěvek zřizovatele na dovážené obědy pro děti MŠ 25Kč/ oběd/ dítě cca 18 500Kč/měsíc- předpoklad
PonÍŽený o prŮměrnou návštěvnost dětído MŠ (Vyričtovánítohoto ukazatele bude provedeno pcldle'
skuteČně odebraných oběclůr dětmi mateřské školy a případný přebytek btrde vrácen zřizovateli na konci
roku)



Návrh:

SluŽby jsou navýšeny z důvodu zvýšené potřebu údržby lCT (tabule, wiíi, údržba notebooků)
Při tekonstrukci střechy, kcly byla rekonstruována tiaké podlaha v učebně ;a výměna skříní - obex; poskytla
300 000Kě z částky 326 39llKč,
ZvýŠené požadavky na hygienu v epidemiologické situaci škola v roce 20:20 řešila pouze ze svých zdrolů *
nákup respirátorŮ, roušek, desinfekčních prostředků, přístroj na óištění ozónem. (použité prostředky z
hospodářského výsledku školy, darů od rodíčů),

Výhletd oprav a investic (seřazeno podle důležitosti)

* pořízení skříní do kabinetu školy (viz žádlrrit z 16.9.202a)* izolace základů budovy (okolo kotelny škrcly - průzkum proveden 7.5.2020)
- likvidace jímky
- výmalba v uóebnách a šatnách ZŠ a MŠ
- údržba fasády budovy školy

Tytcl investice jsou výhledernr pro další období (záleží na rozhodnutí obce o termínu jejich realizace)

Předpokládaný plán výnosů na rok 2a21:

75 000,00 Kč

475 000,00 Kč

na mz:dy a ON|V

000,00 Kč (záleži: na

zÁKLADNí šxotR a

-(ť§MWV Úhonictch 18,11,2020

1 Provozní náklady ZS a MS
Uhonice

t\ lEnergie }20 000,00 Kě
užby

) lučetnictví l40 000.00 tl

) lMateriál - spotřebrrí l00 000,00 Kě
- ostatnt 40 000,00

: iopravv a údržba 107 200,00 Kě
]000,00 Kč

.J )pravy a služby formou
Johod

]0 000,00 Kč

"{ tlákladv na reprezentaci l0 000,00 Kč
2 lnl }7 800,00 Kč
3 §y j0 000,00 Kč (odhad - konkrétně dle odoisového plánu)
4 §kolní stravování ]ulš/

laměstnanci
l50 000,00 Kr}

:elkem



Výhlod na rok 2021

í.luty
1 475 000,00Kě

a služby forntou

ďďó;óo Kí(ř'dhacl"-
dle odpisovóho

475 000,00 Kč

0 630 000,00 Kó4 900 000,00 Kě

110 000,00 Kč, odvoz odpadních
úklid a údržba

l pro prácis clětmi, 115 000,00 Kť)

rÝpelr
1 )bec uhonice 'rovozni nákladv

:nergle |320 000,( Kě
jlužby ló75 óóOj 0Kč
LJčetnictví lt+o ooo.oo xe
ýlateriál _ sootřební 000,00 Kt)

_ óstatní 10 Kč
|pravv a údržba ,00 Ka:

)estovné 15 000,00 Kč
30 000,00 Kč

adv na reprezelnrtaci l0 000,00 Kč
'lavání ]7 800.00 Kč
)dpisy

llní stravování 50 000.00 K

;elkem

2 $aJ
lrostředky na mzdy,
>dvodv a ON|V

Vlzdy

/ a FKSP ] 830 000.00 Kč
V

;elkem 4 900 00 Kč

3 /lastnízdroje-

loplatek MŠ

z0 000,00 Kč inergie, odvoz odpadních
lod, tjklid a údržba

}5 000,00 Kě

Vlateriál pro práci s dětmi
ďletv

}5 000,00 Kč

l2{, 000,00 Kč

3e|kem Fříiem 16 670 000.00 Kč iem výdei 16 670 000,00 Kč


