Základní škola a Mateřská škola Újezd,
okres Zlín, p. o.

Forma hospodaření: Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Obec Újezd

Rozpočet pro rok 2020
základní škola, mateřská škola, školní jídelna
Předpokládané příjmy
Příjmy školy:
Příjem školní družina:
Příjem mateřská škola-školné:
Příjem nájemné tělocvična:
Příjem nájemné hřiště
Příjem za pronájem vysílače – AVONET
Příjmy za pronájem SLAVNET
Příjem za elektřinu AVONET, SLAVNET
Příjmy školy celkem:

30.000,70.000,20.000,2.000,12.000,12.000,10.000,156.000,-
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Předpokládané výdaje
Náklady na DDHM:
DDHM nad 2000,Nákup dalších učitelských kateder a židlí
Tyčový mixer pro školní kuchyni
Lednice do školní kuchyně
Nákup skříní do tříd

Poznámky
120.000,24.000,15.000,20.000,20.000,-

Celkem

120.000,-

Kancelářské potřeby
Příručky a časopisy
Učební pomůcky ZŠ, ŠD, MŠ
Všeobecný materiál + DDHM do 2000,-

30.000,10.000,40.000,100.000,-

- podnosy na jídlo ŠJ
20.000,- nádobí a další materiál
10.000,- materiál na obnovu oplocení školní zahrady
- materiál na rozšíření parkoviště
(stavební a instalatérský materiál, zdravotnický
materiál, tonery, drobná údržba)

Čisticí prostředky
Spotřeba PHM (sekačka, traktor, křovinořez)
Celkem

60.000,2.000,242.000,-

Spotřeba energie:
Spotřeba plynu
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Celkem

Nárůst cen v průměru o 7%

800.000,450.000,60.000,1.310.000,-

Opravy:
Opravy běžné
- opravy elektrospotřebičů
- opravy vodo – topo
- opravy žaluzií
- opravy po revizích

80.000,-

Cestovné:
Služby:
DDNM - aktualizace programů
Telefony
Bezdrátové připojení internetu
Praní prádla (ZŠ, MŠ, ŠJ)
Stočné
Revize
Školení (semináře, BOZP, referenční zkoušky..)
Služby PC prováděné speciálními firmami
Ostatní služby

20.000,20.000,35.000,25.000,30.000,25.000,30.000,10.000,40.000,140.000,-

- malování chodba a třídy I. patro + WC
- malování školní kuchyně
- malování školní jídelny

Bankovní poplatky
Poštovné, balné
Opravy a služby celkem

10.000,8.000,473.000,2

Pojištění organizace
Mzdové náklady na provoz tělocvičny a
správce počítačové sítě - dohody
Ostatní
Náhrada povinného podílu OZP
Plavání žáků + Valašská liga
Celkem ostatní

40.000,60.000,-

30.000,15.000,45.000,-

Příjem organizace
Přidělený rozpočet ZŠ a MŠ Újezd pro rok 2020 od zřizovatele
Celkové čerpání ZŠ a MŠ Újezd pro rok 2020

156.000,2.134.000,2. 290.000,-

S Radou obce Újezd projednáno dne:

……………………………..
Zřizovatel

……………………………….
Za ZŠ a MŠ Újezd
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Návrh mimorozpočtových oprav na rok 2020 hrazených
z rozpočtu obce

Další plánované opravy a náměty k podání projektů:
Výměna plynových kotlů za kondenzační - úspora
Zateplení stropu školní tělocvičny – plísně
Přestavba uložiště na kulturní centrum –
koncerty ZUŠ, výstavy, místo setkávání děti +
důchodci, vystoupení PS a folklorního kroužku atd.

V Újezdě dne 21. 11. 2019

……………………………..
Zřizovatel

……………………………….
Za ZŠ a MŠ Újezd
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