
Základní škola a Mateřská škola Úhonice,okres Praha –západ
 Kateřinská 43,   252 18 Úhonice  

______________________________________________________

Návrh závazných ukazatelů do rozpočtu pro rok 2017

1. Energie -  elektrická energie, plyn, voda  
                    
2. Služby

– pojištění
– poštovní služby, předplatné novin a časopisů
– telefonní služby
– fekál (nárůst s navýšením počtu dětí ve škole)
– bankovní poplatky (ve spojitosti s využíváním platby na účet, vzrostly 

poplatky za vedení účtu)
– BOZP
– revize
– poradenské služby ve školství
– ICT - licence

- údržba poč.sítě
- servis kopírky

– kurzy, přednášky
– ostatní drobné služby

3. Účetnictví    
– účetnictví školy, mzdové účetnictví 

4. Materiál – spotřební
– úklidové prostředky
– drogerie, lékárna
– pohonné hmoty
– materiál pro práci s dětmi (testy apod.)
– kancelářské potřeby

                    - ostatní
–  drobný materiál vedený v operativní evidenci školy

5. Plavání – pro rok 2017 se jedná o 36 žáků (24 žáků 3.třídy a 12 žáků 4.třídy). V letošním roce 
režijní náklady na výuku plavání činily – 440 Kč/žák

6. Učební pomůcky
– knihy
– pomůcky

7. Opravy a údržba
– opravy a údržba přístrojů a vybavení školy

8. Cestovné

9. Opravy a služby formou dohod

10. Odpisy



Energie 
               - elektrická energie 492 000,00 Kč

                  plyn 3 000,00 Kč

                  voda  30 000,00 Kč

Služby – pojištění 4 770,00 Kč

poštovní služby, předplatné 
novin a časopisů

9 000,00 Kč

telefonní služby 40 000,00 Kč

fekál 65 000,00 Kč

bankovní poplatky 15 540,00 Kč

BOZP 6 300,00 Kč

poradenské služby ve 
školství

25 500,00 Kč

ICT - licence 10 000,00Kč

       - udržba poč. sítě 30 000,00Kč

       - servis kopírky 6 000,00Kč

Kurzy, přednášky 8 000,00Kč

Revize 20 000,00Kč

ostatní drobné služby 6 890,00 Kč

Účetnictví – účetnictví školy, 
mzdové účetnictví

110 000,00 Kč

Materiál – spotřební

úklidové prostředky 59 660,00 Kč

Drogerie, lékárna 8 000,00 Kč

Pohonné hmoty 1 500,00 Kč

Materiál pro práci s dětmi 15 000,00 Kč

Kancelářské potřeby 20 000,00 Kč

-ostatní (vedený vOE školy) 40 000,00 Kč

Plavání 15 840,00 Kč

Učební pomůcky, - knihy 
             pomůcky

10 000,00 Kč

Opravy a údržba
opravy a údržba přístrojů a 
vybavení školy

75 000,00 Kč

Cestovné 3 000,00 Kč

Opravy a služby formou 
dohod

40 000,00 Kč

Odpisy 30 000,00 Kč

Celkem 1 200 000,00 Kč


