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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

O HOSPODAŘENÍ 
za školní rok 2021 

 

 

  
 

 
Předkládá: PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

Zpracovala: Michaela Poživilová, ekonomka školy 

 

V České Lípě dne: 1.9.2022 

 

Podpis ředitele školy: PhDr. Radek Častulík 
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Výroční zpráva o hospodaření školy za školní rok 2021 - 2022 
 

 

 
Obsah a přílohy: 

 

 

 

 

I. Hlavní činnost organizace 

I.1. Hospodaření školy v roce vč. Plnění rozpočtu 2021 

I.2.  Kopie výkazu nákladů a výnosů, přílohy, výkazu aktiv a pasiv – rok 2021 

I.3.     Rozpočet NIV - KÚLK – Odbor školství a mládeže Liberec na rok 2021 

I.4.     Provozní rozpočet - příspěvek Města Česká Lípa na rok 2021 

I.5.  Schválení účetní závěrky za rok 2021 

 

II. Doplňková činnost organizace 
 

 

III. Výsledky inventarizace za rok 2021 

III.1.   Inventarizační zpráva – rok 2021 

  

 

IV. Stav fondů 

IV.1.  Schválení výsledku hospodaření RM ze dne 13.4.2022 

 

V. Ekonomické priority pro následující školní rok 

Základní škola Česká Lípa, Šluknovská 2904 je plně organizovaná škola s právní subjektivitou. 

 

I. Hlavní činnost organizace 

Za kalendářní rok 2021 organizace dodržovala pokyny a zásady pro čerpání stanoveného a přiděleného 

limitu  finančních prostředků prostřednictvím KÚLK  a Města v České Lípě. 

Škola má zpracované Vnitropodnikové směrnice o účetnictví a zpracování účetních dokladů. 

Ve sledovaném období roku 2021 bylo financování zabezpečeno čerpáním rozpočtu přiděleného 

KÚLK OŠM (mzdové prostředky, učební pomůcky, OPPP, cestovné, plavání a DVPP). Finanční 

prostředky, které přidělil zřizovatel (Město Česká Lípa), byly použity na provozní výdaje, opravy, 

údržbu, materiál, služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů, zpracování dat, poplatky za páru, 

vodu, elektrickou energii a plyn. 
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II. Doplňková činnost organizace 
 

1. Pronájem tělocvičen a sportovního areálu. 

V letošním školním roce si prostory tělocvičen pronajímaly sportovní složky, které mají zájem o 

pronájem již několik let. Za jednu hodinu pronájmu tělocvičny je účtovaná částka 200,- Kč ( elektřina 

30,- Kč, voda 40,- Kč, teplo 16,- Kč a za opotřebení mater. vybavení vč. nákladů na úklid 114,- Kč). 

Zájem sportovců je i o pronájem beach  a volejbalových kurtů, kde je sazba za pronájem jedné hodiny 

100,- Kč.  

Tělocvičny lze pronajmout pouze ve večerních hodinách. V dopoledních hodinách jsou tělocvičny 

využívány žáky naší školy. 

 

2. Stravování cizích strávníků ve školní jídelně.    

V současné době se ve školní jídelně stravuje v průměru 50 cizích strávníků denně. Režijní náklady na 

jeden oběd pro cizího strávníka činí 12,- Kč, osobní náklady 16,- Kč.  

 

 

III.  Výsledky inventarizace za rok 2021 
 

Inventarizace byla zahájena 10. 12. 2021 a dokončena 25. 1. 2022 – viz Inventarizační zpráva za rok 

2021 ze dne 25. 1. 2022.  

 
 

IV.  Stav fondů 

 
Výsledek  hospodaření za rok 2021:      591.425,16 Kč 

- z hlavní činnosti:        590.151,16 Kč 

- z vedlejší hospodářské činnosti:           1.274,-   Kč    

 

Rada města Česká Lípa dne 13. 4. 2022 projednala návrh  na rozdělení hospodářského výsledku za rok 

2021 a odsouhlasila převedení částky 591.425,16 Kč do rezervního fondu. 

 

V.  Ekonomické priority pro následující kalendářní rok   
 

Příjmy: 
 

1. Rozpočtové příjmy 

a) z prostředků Města Česká Lípa 

b) z prostředků KÚLK 

 

 
2. Mimorozpočtové příjmy 

a) z vedlejší hospodářské činnosti 

b) granty 

c) sponzoring 

 
Priority ve školním roce 2022 – 2023 lze stanovit až na základě rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti,  

že příjmovou stránku nelze plánovaně ovlivnit, jsou stanoveny ekonomické priority pouze rámcově. 
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Výdaje:    
Dle možností rozpočtu zřizovatele. 
        

 
       PhDr. Radek Častulík 

       ředitel školy 
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