
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2022 

Škola hospodařila s rozpočtem ve výši    46 349 924,00 Kč v následujícím složení: 

(Rozpočet na rok 2022 byl čerpán na 99,72 %) 
 

prostředky státního rozpočtu (MŠMT)                                40 909 388,00 
z toho: UZ 33353 – běžný rozpočet                  40 130 086,00 
 doučování                                                                                                     176 950,00    
(čerpáno 70 900,-- Kč, 106 050,-- Kč bylo vráceno zpět zřizovateli )    
 ESF – projekt MPSV Školní obědy pro každé dítě                                    38 352,00 
(v roce 2022 bylo vyčerpáno 25 115,70 Kč, zůstatek ve výši 13 236,30,-- Kč je převeden do 
roku 2023) 
               UZ 33088 – Next generation – mobilní a digitální technologie pro  
znevýhodněné žáky                                                                                                  423 000,00  
                UZ 33087 – Next generation – digitální učební pomůcky                  141 000,00  
  
příspěvek zřizovatele (HMP)  - UZ 91:                      5 406 696,00 
 z toho: dotace na provozní náklady                     5 402 000,00     

        sociální fond MHMP – zajištění stravování žáků do 7/2022                    4 696,00 
(vyčerpáno bylo 1 468,00 Kč, zůstatek ve výši 3 228,00 Kč byl převeden do roku 2023) 
 
Pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací  - UZ 13                             33 840,00 

(prominutí stravného, úplaty za ŠD, mimoškolní aktivity; čerpáno 7 974,-- Kč, zůstatek 
25 866,-- Kč převeden do roku 2023) 
                           

Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky: 

 
-  účelově vázané sponzorské finanční dary: 
   nákup učebních pomůcek pro třídu V.B – otec žáka V.B                                             5 000,00 Kč                                                       
   nákup pro zajištění spec. vzdělávacích potřeb žáků  
– matka žáka IV.tř.                 15 000,00 Kč 
   turistický kurz – Nadace Naše dítě                                                                                   4 000,00 Kč 
   turistický kurz – Zajíček na koni                                                                                        1 500,00 Kč 
- úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a fotokroužek                               116 880,00 Kč                                                                                                          

 - úroky z účtu školy                                                                                                                    640,37Kč         
  
 Doplňková činnost: 

- příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy)                                                                        47 750,00 Kč
    

 - výdaje z DČ                        13 765,00 Kč  
   spotřeba energie                                                                                                                13 695,00 Kč 
       poplatky z účtu                                                                                                                          70,00 Kč         

 - Hospodářský výsledek k 31.12.2022                                                                          33 985,00 Kč       
           


