
Náklady
schválený schválený
rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

501 0310 čistící materiál 15 25 zvýšená hygiena z důvodu COVID 19
501 0390 materiál do 1 499,99 Kč 30 10 v roce 2020 pořízení vybavení školy po rekonstrukci
501 0400 DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč                60 20 v roce 2020 pořízení vybavení školy po rekonstrukci
501 0450 100,2019 materiál - projekt                                             projekt zřizovatele 39 0 bude upraveno v roce 2021 dle schválené výše projektů
501 0450 33063 materiál - projekt                                       dlouhodobý projekt  Šablony                          0 18 projekt EU OP VVV - Šablony - čerpání dle jednotlivých šablon

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

502 0100 spotřeba el. energie                                                     DČ 15 10 aktualizace kulkulací pro doplňkovou činnost
502 0110 spotř. vodné, stočné                                                     DČ 7 5 aktualizace kulkulací pro doplňkovou činnost
502 0130 spotřeba plynu                                                               DČ 40 30 aktualizace kulkulací pro doplňkovou činnost
502 0340 spotřeba plynu 495 250 technické zhodnocení budovy -   zateplení, výměna oken

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

511 0300 opravy a udržování 200 100 technické zhodnocení budovy - rekonstrukce budovy ZŠ

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

512 0700 33353 cestovné - služební cesty, školení 28 20 zrušení lyžařských výcviku v roce 2021 

schválený schválený 

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

518 0360 zpracování mezd, účetnictví 200 250 úprava  ceny od roku 2021 u dodavatele zpracování mzdové agendy
518 0420 odvoz komunálního odpadu 15 10 v roce 2020 z důvodu rekonstrukce budovy vyšší náklad za služby - odvoz nepotředného majetku
518 0520 100, 2019 služby - projekt                                                        projekt zřizovatele 22 0 bude upraveno v roce 2021 dle schválené výše projektů
518 0550 ostatní služby 100 140 v roce 2021 navýšení - plánované mytí oken, čištění koberců, prezentace školy  
518 0720 33353 UP - software 0 30 nákup  UP programů - distanční výuka 

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

521 0300 250 mzdové náklady - příspěvek zřizovatele  Administrativní pracovník 201 96 snížení příspěvku od  zřizovatele na administrativního pracovníka
521 0330 33063 mzdové prostředky - projekt (Mob,EU,SR) - dlouhodobý projekt Šablony 0 355 projekt EU OP VVV - Šablony - čerpání dle jednotlivých šablon
521 0700 33353 mzdové náklady 12177 14271 navýšení mzdových nákladů v roce 2021 o 7%
521 0710 33353 mzdové prostředky - OON                              122 70 navýšení mzdových nákladů v roce 2021 o 7%
521 0720 33353 náhrady za dočas.prac.neschopnost 40 50 možné navýšení  pracovní neschopnosti z důvodu COVID 19

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36

Komentář k meziročnímu snížení / zvýšení  vyšší než 10% u položek schváleného rozpočtu na rok 2020 a schváleného rozpočtu na rok 2021 (v tis. Kč).
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schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

524 0300 250 zákonné sociální pojištění - příspěvek zřizovatel    Administr. Pracovník 50 24 snížení příspěvku od  zřizovatele na administrativního pracovníka
524 0310 250 zákonné zdravotní pojištění - příspěvek zřizovatele Administr. Pracovník 18 9 snížení příspěvku od  zřizovatele na administrativního pracovníka
524 0330 33063 Zák. SP a ZP - projekt (Mob,EU,SR)                dlouhodobý projekt Šablony 0 72 projekt EU OP VVV - Šablony - čerpání dle jednotlivých šablon
524 0700 33353 zákonné sociální pojištění 3075 3556 navýšení mzdových nákladů v roce 2021 o 7%
524 0710 33353 zákonné zdravot. pojištění 1107 1290 navýšení mzdových nákladů v roce 2021 o 7%

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

525 0700 33353 náklady na povin.úraz.pojištění 49 60 navýšení mzdových nákladů v roce 2021 o 7%

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

527 0300 250 příděl do FKSP - příspěvek zřizovatele    Administr. Pracovník 4 2 snížení příspěvku od  zřizovatele na administrativního pracovníka
527 0320 výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví 2 5 náklady spojené s ochranou zaměstanců - COVID 19
527 0330 33063 příděl do FKSP - projekt                                dlouhodobý projekt Šablony 0 5 projekt EU OP VVV - Šablony - čerpání dle jednotlivých šablon

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

551 0310 odpisy budov, staveb 135 373 technické zhodnoce budovy ŽŠ - zateplení, výměna oken, nová fasáda
551 0320 odpisy souboru movitých věcí 199 206 pořízení DHM  -  kopírovací stroj, myčka nádobí

schválený schválený

rozpočet rok 
2020

rozpočet rok 
2021

602 0160 výnosy z ostatních tržeb                                             DČ 15 0 dočasně zrušeno otevřené dny a tvořivé dny školy 

649 0350 proúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM 135 243 technické zhodnocení  budovy ŽS - navýšené odpisy 
672 0500 100 příspěvek na provoz od zřizovatele - účelový projekt 41 0 bude upraveno v roce 2021 dle schválené výše projektů
672 0500 2019 příspěvek na provoz od zřizovatele - projekt Pohyb s radostí 20 0 bude upraveno v roce 2021 dle schválené výše projektů
672 0500 příspěvek na provoz od zřizovatele - odpisy movitého majetku 199 168 úprava  doby odpisování o   movitého majetku
672 0500 příspěvek na provoz od zřizovatele - kompenzace prominutých úplat MŠ 0 4 úprava rozpočtu rok 2021 zřizovatelem
672 0500 příspěvek na provoz od zřizovatele - administrativní pracovník 273 130 úprava rozpočtu rok 2021 zřizovatelem
672 0530 33353 dotace na přímé náklady na vzdělávání 16972 19759 očekávané zvýšení tarifů pracovníků školství
672 0560 33063 dotace MŠMT - SR dlouh.projekty - Šablony 0 340 projekt EU OP VVV - Šablony - čerpání dle jednotlivých šablon
672 0750 Zaúčt.čas.rozlišení transferu na pořízení DHM v souvislosti s odpisováním 10 24 technické zhodnocení budovy ZŠ  -  transef MŽP
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Příkazce operace: Mgr.Lenka Holeksová

Správce rozpočtu : Renáta Unzeitigová
V Ostravě dne 7.12.2020


