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1. Základní charakteristika školy
Od 1. 1. 2003 samostatná příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka
Mnichovice, okres Praha - východ
Zřizovatel:

Město Mnichovice

Součásti školy:
Základní škola:

IZO: 102 438 463
Počet žáků k 30. 9. 2011: 350 (Cílová kapacita: 390)
Školní družina:
IZO: 108 053 172
Počet dětí k 31. 10. 2011: 135 (Cílová kapacita: 165),
Školní jídelna:
IZO: 113 800 029
Počet stravovaných dětí ZŠ/MŠ: 310/110
(Cílová kapacita: 600)
Školní jídelna – výdejna v MŠ:
IZO: 15 077 025
Počet dětí: 110 (Cílová kapacita: 110)
Počet žáků:

350 žáků /17 tříd

Školní družina:

135 dětí /5 oddělení

Počet zaměstnanců celkem:

49 (z toho 2 na mateřské dovolené)

Počet pedagogických pracovníků:

25 učitelů (22,5 úvazku)
4 vychovatelky (3,32 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školy:

9 (6,138 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školní jídelny: 9 (6,875 úvazku)
Ředitelka školy:

Mgr. Marcela Erbeková

Zástupce ředitelky školy:

Ing. Ildikó Šalamova

Účetní:

Milena Vladyková

2. Hlavní činnost školy
Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Základní škola sdružuje školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu v MŠ.
Celkový neinvestiční příspěvek Města Mnichovice byl pro rok 2011 schválen ve výši
3837211 Kč.
Hospodaření základní školy za rok 2011 skončilo ziskem ve výši 280 956,55 Kč.
Hlavní činnost základní školy - stav k 31.12.2011 v tis. Kč

NÁKLADY

ZŠ-spotřeba režijního materiálu
ZŠ-spotřeba energií
ZŠ-opravy a udržování
ZŠ-cestovné
ZŠ-repre
ZŠ-ostatní služby
ZŠ-mzdové náklady
ZŠ-zákonné sociální náklady
ZŠ-odpisy dlouhodobého majetku
ZŠ-ostatní náklady
ZŠ kurzové ztráty
ZŠ-zákonné sociální pojištění
ZŠ-jiné sociální náklady
Celkem

3272,22
1 447,32
601,72
125,44
11,76
934,32
10 639,65
142,15
280,01
35,95
0,11
3609,14
77,37
21 177,16

Hlavní činnost základní školy-stav k 31.12.2011 v tis. Kč

VÝNOSY
ZŠ-výnosy z prodeje služeb
ZŠ-výnosy-úroky
ZŠ-výnosy za ztracené učebnice+příspěvky ROSA
ZŠ-transfery

1 953,58
34,57
107,57
19 264,83

Celkem

21 360,55

3. Granty
Mmezinárodní vzdělávací programy a projekty s finanční podporou
Program Comenius -Projekty spolupráce škol jsou nejžádanějším typem projektů.. Školy si
sami zvolí společné téma projektu. Podstatou projektu je samotný proces spolupráce. Žáci i
učitelé jsou motivováni komunikací s partnery ke zlepšení svých jazykových znalostí a
dovedností v různých oborech, ale zároveň se přibližují odlišným kulturám a učí se soužití ve
společné Evropě. Finanční podpora práce na projektu a na vzájemné mobility.
Název projektu: G.U.E.S.S – Gardens Unite European Seeds of Success
Termín realizace: 1. 8. 2010 - 31. 7. 2012
Celkem finanční podpora: 17 000 euro.
Příjemce dotace ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice (100% financování)

Zapojení do projektů ESF:
RŠPP – VIP II.
Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství II.
Od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2011 byla naše škola zapojena v návazném projektu RŠPP -VIP II s
1,0 úvazkem speciálního pedagoga. (cca 120 škol v ČR)
Příjemce dotace Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR.
Od 1. 1. 2012 jsme zapojeni v novém projektu VIP III.
Interaktivní metodou k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ Mnichovice
Celkem finanční podpora: 3 670 039 Kč
(ICT infrastruktura, vybudování multimediální knihovny, podpora environmentální výchovy,
podpora práce učitelů na inovaci ŠVP)
Termín realizace: 1. 1. 2010 – 31. 3. 2012
Příjemce dotace ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice (100% financování)
Výuka angličtiny v 1. a. 2. třídách metodou SuperNature
Partnerství v projektu OPVK, 13 škol ve středočeském kraji,
Podpora vzdělávání učitelů, materiálně – technické vybavení (notebook, dataprojektor, CD,
učebnice apod.), podpora práce učitelů na projektu
Termín realizace: 1. 2. 2010 – 30. 9. 2011
Příjemce dotace: Vzdělávací institut Středočeského kraje

4. Doplňková činnost
Doplňková činnost příspěvkové organizace je zřízena k tomu, aby příspěvková organizace
mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, zřizovatel
souhlasí a povoluje doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Realitní činnost (pronájmy tříd a tělocvičny)
Výroba potravinářských výrobků (vaření obědů pro cizí strávníky)
Výchova a mimoškolní vzdělávání (zájmové kroužky)
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a prodej výrobků .

Doplňková činnost základní školy-stav k 31.12.2011 v tis. Kč

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

220,89
97,48 3,13
11,99
271,57
15,70

Celkem

620,76

VÝNOSY
zájmové kroužky
pronájem tělocvičny
pronájem učeben+keram.dílny+IKT
provize za nápoj.automat
Pronájem MATES
IKT-tržby z prodeje služeb

278,72
84,77
3,65
5,00
0,42
9,88

ŠJ-cizí strávníci potraviny
ŠJ-cizí strávníci-režie
ŠJ-cizí strávníci-mzdy

182,58
85,96
67,34

Celkem

718,32

5. Investice, opravy a udržování
Škola je povinna udržovat majetek v dobrém stavu. Množství provedených oprav je závislých
na výši příspěvku zřizovatele. Materiálně – technické zázemí pro výuku je řešeno ve
spolupráci se zřizovatelem.
V r. 2009 byla zpracována Objemová studie řešení budovy školy ing. Cyrany (s ohledem na
kapacitu školní jídelny, školy a školní družiny).
V r. 2009 byl zpracován projektový záměr na zateplení budovy a výměnu oken a opakovaně
podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí – zatím se dotace nezískána.
V r. 2011 byla získána dotace na novou přístavbu jídelny Multifunkční centrum MATES
v Mnichovicích a v termínu červen – srpen 2011 provedena tato stavba a zároveň
zrekonstruován prostor školní kuchyně. Byla navýšena kapacita školní jídelny na 600
strávníků.
V r. 2011 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci hygienického zázemí
v suterénu školy (u tělocvičny) a podána žádost o dotaci na Středočeský kraj – fond sportu a
volného času.
V roce 2011 bylo proinvestováno 605 tis. na opravách a udržování majetku.
Zřizovatelem byl zakoupen konvektomat do školní jídelny.

6. Inventarizace majetku a finančních prostředků
K 31.12.2011 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku a závazků. Při inventuře byly
dodrženy všechny základní požadavky, tj. zjištění skutečného stavu veškerého majetku a
závazků v účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

Inventarizace majetku k 31.12.2011
Nedokončený
maj.
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Software
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HIM
2566,94
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6486,14

Inventarizace majetku k 31.12.2011
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Stavby

Software

HIM

DDHM

7. Zaměstnanci a mzdové prostředky

ONIV – neinvestiční prostředky (pomůcky, školeni, učebnice apod.)
OPPP – dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

Dotace Krajského úřadu na platy, odvody, FKSP, ONIV, OPPP

Platy
Odvody
FKSP
ONIV
OPPP

Celkem

9814,99
3344,11
98,15
245,15
20,62

13523,02

8. Fondy

1/ Fond odměn
Počáteční stav k 1.1.2011 47778,11 Kč.
Konečný stav k 31.12.2011 47 778,11 Kč.

2/ FKSP
Tvorba fondu v r. 2011 ve výši 98 151 Kč.
Počáteční stav k 1.1. 2011 398 780 Kč
Čerpání fondu:
příspěvek na stravné zaměstnancům
příspěvek na rekreace zaměstnancům
příspěvek na kult. aktivity zaměstnancům
vitamíny
jazykový kurz pro zam.

45 680 Kč
74 589 Kč
88 204 Kč
15 763 Kč
18 000Kč

Konečný stav fondu FKSP k 31.12.2011 ve výši 254 696 Kč.
3/ Rezervní fond
Počáteční stav k 1.1.2011 činil 459 915 Kč
V rezervním fondu jsou také nevyčerpané prostředky OPVK a projektu Comenius, které
budou dále dle harmonogramu čerpány.
Prostředky Comenius ve výši 121 455 Kč.
Konečný stav k 31.12.2011 ve výši 338 460 Kč.

4/ Fond reprodukce majetku
Hlavním zdrojem jsou odpisy dlouhodobého majetku.
Počáteční stav k 1.1.2011 ve výši 474 183,35
Konvektomat Rationa-spoluúčast s nákupem zřizovatele - ZŠ 100 000,Požadavek na rozpočet roku 2011 týkající se odpisování majetku činí:
Konvektomat
150 043 Kč
IKT Mnichovice
7 963 Kč
IKT Mukařov
4 929 Kč
Interaktivní tabule
88 168 Kč
celkem
251 103Kč
Konečný stav fondu k 31.12.2011 374 183,35 Kč.

9. IKT Centrum Mnichovice a Mukařov
Tento projekt byl realizován z prostředků strukturálních fondů EU, ze státního
rozpočtu a z příspěvku zřizovatele (Město Mnichovice a Mukařov) v roce 2006.
V roce 2011 skončila 5-ti letá udržitelnost projektu a dle partnerské smlouvy s Mukařovem
bude v roce 2012 majetek z části IKT centra převeden do majetku Základní školy Mukařov.

10. Kontrolní činnost
- Kontrola hygieny ve školní jídelně
(Krajská hygienická stanice)
Termín kontroly: 22. 2. 2011

nebyly zjištěny závady a nedostatky

- Kontrola EX – POST - IKT centrum Mnichovice a Mukařov
(Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
Termín kontroly: 11. 4. 2011

nedostatky nezjištěny

- Kontrola v ZŠ Mnichovice na základě usnesení č.11-03-031
(Kontrolní výbor zřizovatele Města Mnichovice)
Termín kontroly: 8. 6. - 31. 8. 2011
Zpráva 1/2011 předložena zřizovateli

nebyla zjištěna žádná pochybení

- Inspekční činnost

(ČŠI – elektronické testování žáků)
Termín kontroly: 13. 12. 2011
pilotní testování - nedostatky nezjištěny

11. Závěry
Prostředky z rozpočtu kraje (na platy, odvody, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje) byly
vyčerpány.
Prostředky na provoz z rozpočtu Města Mnichovice pokrývají nutné výdaje na udržování
majetku a chodu školy. Budovy školy jsou již zastaralé a je nutné vynakládat větší množství
finančních prostředků na udržování školy ve vyhovujícím stavu pro výuku i mimoškolní
činnost dětí. Velkou část provozního příspěvku tvoří platba energií. Vnitřní vybavení školy je
na odpovídající úrovni školy v 21. století.

V důsledku zvyšování počtů žáků je fungování školy na hranici
kapacitních i prostorových možností.

Zpracovaly:

Mgr. Marcela Erbeková - ředitelka školy
Milena Vladyková - účetní

