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1 Základní údaje o škole

Škola:
Základní umělecká škola Moravský Beroun,
příspěvková organizace
Dvořákova 349, 
793 05 Moravský Beroun 

IČO: 71294040
ředitelka: Mgr. Martina Michailidisová
telefon: 734 600 698
e-mail: zus.mor.beroun@seznam.cz
web: www.zusmorberoun.cz

Zřizovatel:
Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4 
793 05 Moravský Beroun

Místa poskytování vzdělávání: 

Moravský Beroun 
Dvořákova 349

793 05 Moravský Beroun  

Město Libavá 

Náměstí 5

785 01 Město Libavá 

Jívová 
Jívová 20
783 16 pošta Dolany

Domašov nad Bystřicí 

Náměstí 35

783 06 Domašov nad Bystřicí



2 Přehled oborů vzdělávání

V současné  době  škola  nabízí  ke  studiu  hudební  a  výtvarný  obor.  Studium  se
realizuje  na  třech  stupních.  Přípravný  stupeň  pro  děti  od  pěti  let,  studium  prvního
stupně  pro  žáky  od  sedmi  let  a  studium  druhého  stupně  pro  žáky  od  čtrnácti  let.
Následující  tabulky  podávají  přehled  počtu  zapsaných  žáků  v jednotlivých  oborech  a
stupních studia ve školním roce 2013/2014.

Celá škola

Výtvarný obor Hudební obor
Přípravné studium 33 7

Studium prvního stupně 51 61
Studium druhého stupně 2 2

Celkem 86 70

Pobočka Jívová

Výtvarný obor Hudební obor
Přípravné studium 14 0

Studium prvního stupně 0 9
Studium druhého stupně 0 0

Celkem 14 9

Pobočka Město Libavá

Výtvarný obor Hudební obor
Přípravné studium 0 0

Studium prvního stupně 8 4
Studium druhého stupně 0 0

Celkem 8 4

Pobočka Domašov nad Bystřicí

Výtvarný obor Hudební obor
Přípravné studium 3 0

Studium prvního stupně 6 8
Studium druhého stupně 0 0

Celkem 9 8



Ve výtvarném oboru se žáci věnují těmto oblastem studia: 

- plošná tvorba, 
- prostorová tvorba,
- objektová a akční tvorba. 

Hudební obor nabízí ke studiu tyto specializace:

- hra na klavír,
- hra na elektronické klávesové nástroje,
- hra na kytaru,
- hra na housle,
- hra na violoncello,
- hra na zobcovou flétnu,
- hra na příčnou flétnu,
- hra na klarinet,
- sólový zpěv.



3 Přehled pracovníků školy

Výchovu  a  vzdělávání  zajišťuje  desetičlenný  pedagogický  sbor.  Pedagogický  sbor  je
věkově smíšený. Všichni pracovníci splňují kvalifikaci pro výuku svých oborů. Ve škole
působí interní i externí pedagogičtí pracovníci. Provoz školy zajišťují také nepedagogičtí
pracovníci - administrativní pracovnice a uklízečka. Externě pro školu pracují účetní a
mzdová účetní. 

Pedagogičtí pracovníci:

Interní:
Mgr. Michailidisová Martina - ředitelka (hra na zobcovou flétnu)
Dušková Anna  - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN)
Kopřivová Eva - učitelka výtvarného oboru
Mgr. Sobota Daniel - učitel hudebního oboru (hra  z. flétnu, p. flétnu, klarinet, EKN)
Mgr. Šuráňová Eva - učitelka hudebního oboru (hra na violoncello, kytaru)
Mgr. Vysoudilová Jana - učitelka hudebního oboru (hra na kytaru)

Externí:
Dvorská Jana - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN)
Jeklová Anna - učitelka hudebního oboru (hra na housle)
Mgr. Křížková Lenka - učitelka výtvarného oboru
Mgr. Szukalská Aneta - učitelka hudebního oboru (sólový zpěv, hra na klavír)

Nepedagogičtí pracovníci:

Interní:
Mikelová Radka - administrativní pracovnice
Vašková Tereza - uklízečka

Externí: 
Bršlicová Zdenka - účetní
Lunkmossová Karla - mzdová účetní



4 Údaje o přijímacím řízení, zápisu a přijímání 

Před přijetím ke studiu žáci absolvují talentovou zkoušku. V hudebním oboru se
jedná především o zkoušku intonace, rytmického cítění a sluchovou analýzu. Pro přijetí
do výtvarného oboru musí žáci prokázat své schopnosti některou ze zadaných technik -
kresba,  malba,  grafika.  Po  úspěšném  zvládnutí  talentové  zkoušky  jsou  pak  zájemci
přijímání ke studiu. 

Přijímací zkoušky a zápis probíhaly první tři týdny v září. Během roku byli žáci ke
studiu přijímání pouze výjimečně. Většinou se jednalo o přestupy z jiných škol.  Údaje o
přijímání žáků podává následující tabulka. Počet nově přijatých žáků se jeví jako značný
nicméně je do něj  započítán i  počet žáků,  kteří přešli  z přípravného studia do studia
prvního stupně. Reálný počet nově příchozích žáků je tedy nižší. 

Výtvarný obor Hudební obor
47 34



5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Hodnocení žáků ZUŠ Moravský Beroun se řídí paragrafem 3 Vyhlášky č. 71/2005
Sb.  o  základním  uměleckém  vzdělávání.  Cílem  a  základem  každého  hodnocení  je
poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Při hodnocení žáka je přiměřeně přihlíženo k věku
žáka a jeho schopnostem a možnostem. Hodnocení je syntézou lidskosti a náročnosti
vůči  žákovi.  Hodnocení  žáků  je  stejně  důležité  jako  motivace.  Cílem  hodnocení  je
poskytnout žákovi a jeho rodičům zpětnou vazbu. Hlavním kritériem pro hodnocení je
zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností
žáka a za předpokladu pravidelné docházky do ZUŠ. 

Na konci každého pololetí je žák hodnocen výslednou známkou na vysvědčení.
Žáci  přípravného  studia  nedostávají  vysvědčení,  ale  potvrzení  o  studiu.  Přehled  o
výsledcích vzdělávání podávají  následující  tabulky.  Do položky ostatní  se započítávají
především  potvrzení  o  navštěvování  přípravného  studia  ale  také  žáci,  kteří  byli
z nějakého důvodu neklasifikováni, ukončili studium či přestoupili do jiné školy. 

1. pololetí

Celkem Prospěl/a s
vyznamenáním Prospěl/a Neprospěl/a Ostatní

Výtvarný
obor 75 43 0 0 32

Hudební
obor 70 52 12 0 6

Celkem 145 95 12 0 38

2. pololetí

Celkem Prospěl/a s
vyznamenáním

Prospěl/a Neprospěl/a Ostatní

Výtvarný
obor 

86 47 0 0 39

Hudební
obor

70 44 16 0 10

Celkem 156 91 16 0 49



Počet absolventů

studium 1. stupně studium 2. stupně
Výtvarný obor 1 0
Hudební obor 3 1

Celkem 4 1



6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci  DVPP  si  mají  pedagogové  doplňovat,  rozšiřovat  a  prohlubovat  své
vzdělání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá především formou studia
ve  vzdělávacích  institucích,  ale  i  formou samostudia,  návštěv  přednášek a  seminářů,
workshopů a jiných akcí.   Pedagogové ZUŠ M.  Beroun mají  o  další  vzdělávání  zájem.
Každý  se  mu  věnuje  jemu  nejbližší  formou.   Ať  už  se  jedná  o  kurzy,  workshopy,
přednášky a přednáškové cykly, samostudium literatury či notového materiálu. 

V letošním školním roce vznikl na podněty pedagogů seminář věnovaný metodice
výuky hry zobcové flétny. Pod vedením Mgr. Martiny Michailidisové se pedagogové se
zájmem  o  tuto  tematiku  setkali  na  čtyřech  tříhodinových  seminářích  věnovaným
tématům:  výuka  techniky  hry  na  zobcovou  flétnu,  základy  interpretace  jednotlivých
stylů,  práce  s flétnovým ansámblem, improvizace a ornamentika.  Tohoto semináře se
zúčastnili  jak  interní  pedagogové,  tak  kolegové  z jiných  škol  v regionu.  Do  budoucna
uvažujeme o rozšíření tohoto semináře a získání akreditace v rámci programů pro DVPP. 

Přehled pedagogů a jejich aktivit v rámci DVPP:

Dušková Anna  - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN)
- Program MŠMT - 21829/201-1-505 Výuka hry na klavír v teorii, praxi a širších 

souvislostech
- Metodická dopoledne zaměřená na výuku hry na zobcovou flétnu - ZUŠ Moravský 

Beroun
- Samostudium repertoáru na učitelský koncert a doprovodů absolventů

Dvorská Jana - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN)
- Metodická dopoledne zaměřená na výuku hry na zobcovou flétnu - ZUŠ Moravský 

Beroun
- Vzdělávací program DVPP 118401/2011-25-437 č. - Hody, hody, doprovody! 

Zpíváme jaru a mamince 

Jeklová Anna - učitelka hudebního oboru (hra na housle)
- Interpretační seminář barokní a klasicistní hudby - KEA Olomouc
- Samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost

Kopřivová Eva - učitelka výtvarného oboru
- samostudium odborných publikací

Mgr. Křížková Lenka - učitelka výtvarného oboru
- samostudium odborných publikací



Mgr. Michailidisová Martina - ředitelka (hra na zobcovou flétnu)
- Interpretační seminář barokní a klasicistní hudby - KEA Olomouc
- Masterclass s Josteinem Gundersenem - Konzervartoř Plzeň
- samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost

Mgr. Sobota Daniel - učitel hudebního oboru (hra  z. flétnu, p. flétnu, klarinet, EKN)
- Otevřený kurz - Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU
- Metodická dopoledne zaměřená na výuky hry na zobcovou flétnu - ZUŠ Moravský 

Beroun
- samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost

Mgr. Szukalská Aneta - učitelka hudebního oboru (sólový zpěv, hra na klavír)
- Masterclass s Evelyn Tubb - konzervatoř Brno
- samostudium pěvecké literatury a repertoáru pro děti a mládež
- samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost

Mgr. Šuráňová Eva - učitelka hudebního oboru (hra na violoncello, kytaru)
- Vzdělávací program č. j. 27327/2012-25-513 Studium pedagogiky
- Interpretační seminář barokní a klasicistní hudby - KEA Olomouc
- samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost

Mgr. Vysoudilová Jana - učitelka hudebního oboru (hra na kytaru)
- studium muzikoterapie 

- samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost



7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Během roku škola  organizuje  řadu akcí.  Výtvarný obor pořádá malé výstavky i  velké
vernisáže tematicky spojené s ročními dobami a tradičními svátky. Kromě toho se mladí
výtvarníci účastní i mnoha soutěží. Žáci a učitelky výtvarného oboru mají úspěchy jak v 
soutěžích  celostátních,  tak  i  v soutěžích mezinárodních.  Za  mnohé  jmenujme  alespoň
mezinárodní  výtvarnou soutěž  v Polsku „Lidé  lidem připravili  tento  osud“.   Výtvarný
obor  se  podílí  na  příjemné  vizáži  naší  školy.  Stěny  zdobí  obrazy  zpracované
nejrůznějšími technikami, v galerii si můžete prohlédnout výrobky z keramiky. Výtvarný
obor  také  zajišťuje  stylovou  výzdobu  sálu  pro  nejrůznější  koncerty.  Své  výrobky
prezentuje  např.  na  městském  úřadě  v Moravském  Berouně  nebo  obecním  úřadě
v Domašově nad Bystřicí a v Jívové. 

V hudebním oboru se kromě hlavního oboru studia žáci učí také hudební teorii a
ti  pokročilejší  hrají  a  zpívají  v nejrůznějších  souborech  a  uskupeních.  Ke  svým
koncertům  využívají  především  zrenovovaný  koncertní  sál  s  akustickými  varhanami.
Koncertuje  se  i  na  pobočkách.  Kromě  koncertů  v ZUŠ,  můžete  žáky  slyšet  na
vystoupeních a společenských akcích pro děti, rodiče, seniory i širokou veřejnost.  Na
koncertních pódiích můžete vedle  žáků vyslechnout i  naše pedagogy,  kteří  jsou sami
výkonnými  umělci  a  inspirují  tak  mladé  hudebníky  v  jejich  snažení.  Již  tradičně
organizuje  škola  hudební  soustředění,  na  kterém  žáci  společně  nastudují  skladby
nejrůznějších stylů. Děti se zde mohou tvořivě realizovat a zároveň zabavit řadou her a
aktivit. 

Škola se snaží o otevřený přístup. Pořádá akce pro veřejnost a realizuje doplňkové
činnosti.  Své prostory nabízí  k pronájmu,  spolupracuje s mateřskou i  základní  školou,
mateřským  centrem  Medvídek,  modelářským  kroužkem…  Ve  spolupráci  s městem
intenzivně  pracuje  na  modernizaci  budovy,  zlepšení  provozních  podmínek  a  úpravě
venkovních prostor  k  jejich maximálnímu využití.  Vyhlídkou školy do budoucnosti  je
zkvalitnění veřejných vystoupení, soutěží a rozšíření studijní nabídky nejen hudebního
oboru.

Přehled akcí pořádaných školou ve školním roce 2013/2014

Výtvarný obor: 

Září:
Náborové akce v MŠ a 1. stupeň ZŠ - kouzelné barvy, hry s tvary, grafika, M. Beroun

Listopad: 
Výstava „Barvy podzimu“, M. Beroun
dekorace koncertního sálu na Halloweenský koncert



Prosinec:
Vánoční výstava „Být tak chvíli andělem“, M. Beroun
Vánoční výstava Domašov nad Bystřicí
Vánoční výstava Jívová
Vánoční výstava Město Libavá
Výzdoba MěÚ v Moravském Berouně
Mezinárodní výtvarná soutěž „Vánoce a betlém“, Ústí nad Orlicí

Březen: 
Výtvarná soutěž „Myslivost a příroda“, Bruntál
Mezinárodní výtvarná soutěž „Lidé lidem připravili tento osud“, Polsko

Duben: 
výstavka „Jaro“ M. Beroun
Vítání jara, Domašov nad Bystřicí - kreativní dílnička s prodejní výstavkou
Vítání jara, Jívová - kreativní dílnička s prodejní výstavkou

Květen: 
Celostátní přehlídka výtvarných oborů „Oči dokořán“, Šternberk

Červen: 
Závěrečná výstava výtvarného oboru, M. Beroun 
Závěrečná výstava výtvarného oboru, Domašov nad Bystřicí
Závěrečná výstava výtvarného oboru, Jívová
Závěrečná výstava výtvarného oboru, Město Libavá
 
Hudební obor:

Září:
Dodo a Nini - hudební pohádka - náborová akce pro ZŠ a MŠ, Moravský Beroun
O housličkách - náborová akce pro ZŠ a MŠ, Moravský Beroun

Listopad: 
Halloweenský koncert, M. Beroun
Vystoupení žáků třídy A. Szukalské při rozsvěcení vánočního stromu, Moravský Beroun

Prosinec:
Vánoční koncert třídy J. Dvorské a A. Szukalské, Moravský Beroun
Třídní koncert žáků E. Šuráňové, Moravský Beroun 
Vinšujeme Vám - koncert pro pacienty OLUNG, Moravský Beroun
Adventní koncert žáků A. Duškové a V. Šujanové, Moravský Beroun
Třídní koncert žáků J. Vysoudilové a D. Soboty, Jívová
Adventní koncert, Domašov nad Bystřicí



Vánoční koncert, Moravský Beroun

Leden: 
Školní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír

Březen: 
Vystoupení k MDŽ v DCHB, Moravský Beroun
Třídní koncert žáků A. Duškové, Moravský Beroun

Duben: 
Soutěžní přehlídka hudebního oboru, Moravský Beroun
Absolventský koncert, Moravský Beroun

Květen:
Třídní koncert žáků A. Duškové, Moravský Beroun
Třídní koncert žáků a hostů Jany Dvorské, Moravský Beroun
Učitelský koncert s výstavou, Moravský Beroun
Vystoupení žáků M. Michailidisové na akci „Den matek“, M. Beroun
Vystoupení na akci Noc kostelů, Moravský Beroun
Vystoupení na akci Noc kostelů, Jívová

Červen: 
Koncert pro MŠ a ZŠ, Moravský Beroun
Závěrečný koncert, Moravský Beroun
Minikoncert a výroba hudebních nástrojů - náborová akce pro MŠ, Domašov nad Bystřicí
Závěrečný koncert, Domašov nad Bystřicí
Vystoupení žáků D. Soboty na Školní akademii, Město Libavá

Úspěchy našich žáků a pedagogů

Výtvarný obor: 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Vánoce a betlém“
Natálie Hotkovičová - 2. místo, kategorie B
Věra Entlová - 3. místo, kategorii C 
Vladimíra Jarošová - 3. místo, kategorie D

Mezinárodní výtvarná soutěž „Lidé lidem připravili tento osud“, Polsko
Vladimíra Jarošová - ocenění v soutěži

Anna Semmlerová - ocenění v soutěži

Tereza Gazdová - ocenění v soutěži



Lenka Růžičková - ocenění v soutěži

Eva Kopřivová  - diplom za výbornou přípravu žáků do soutěže

XI. ročník soutěže „Mé toulky za zvěří“

Eliška Semmlerová - 5. místo, 1. kategorie

Hudební obor:
Školní kolo Národní soutěže MŠMT ve hře na klavír

1. ročník: 
1. Eliška Kratochvilová
2. Lukáš Kutálek

2. ročník
1. Pavel Stolarik

3. ročník
1. Jitka Kutálková, Vojtěch Pelikán
2. Romana Krejčí, Ondřej Mikel
3. Ludmila Kratochvilová

4. ročník
2. Tereza Kavanová

Školní soutěžní přehlídka hudebního oboru: 

Kategorie 1
Absolutní vítěz
Simona Krbečková - zpěv
Zlaté pásmo
Simona Krbečková - zpěv, Jonáš Feranec - violoncello
Stříbrné pásmo
Simona Krbečková - kytara, Eliška Kratochvilová - klavír
Bronzové pásmo
Zuzana Čermáková - z. flétna, Eliška Jurčová - z. flétna, Zara Forde - zpěv, kytara, Vojtěch 
Waleczek - kytara

Kategorie 2

Absolutní vítěz

Tereza Kavanová - z. flétna



Zlaté pásmo

Tereza Kavanová - z. flétna, Vojtěch Pelikán - klavír, Ludmila Kratochvilová - zpěv

Stříbrné pásmo

Lenka Glücková - klavír, Jitka Kutálková - klavír, Eliška Pešková - kytara

Bronzové pásmo

Ondřej Mikel - klavír, kytara, Tatiana Borunská - z. flétna

Kategorie 3

Stříbrné pásmo

Jan Škopík - p. flétna

Bronzové pásmo:

Jan Čermák - z. flétna, Kamila Zálešáková - z. flétna



8 Údaje o hospodaření

8.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace

SÍDLO: Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun

VYMEZENÍ  HL.  ÚČELU  A  PŘEDMĚTU  ČINNOSTI:  výchova  a  vzdělávání  dle  zákona  č.
561/2004 Sb. (školský zákon)

DOPLŇKOVÁ  ČINNOST:  pronájem  a  půjčování  věcí  movitých,  mimoškolní  výchova  a
vzdělávání,  pořádání  kurzů provozování  kulturních  produkcí,  kulturně-vzdělávacích  a
zábavných akcí, výstav, přehlídek a prodejních akcí

PRÁVNÍ FORMA: právní subjekt

IČ: 71294040

ZŘIZOVATEL ZAŘÍZENÍ: Město Moravský Beroun

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Martina Michailidisová

KALENDÁŘNÍ ROK: 2014

POČET TŘÍD: 9

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ: 156

DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: 1. 1. 2013



CÍLOVÁ KAPACITA ZAŘÍZENÍ: 290

Další údaje týkající se zařízení, jeho orientace a předpoklady dalšího vývoje:

Školní  vzdělávací  plán  základní  umělecké  školy  je  srozumitelný  a  reálný  jak  pro
zaměstnance školy, tak i pro děti a rodiče. Je založen na vzdělávání dětí v  oblasti hudební
a  výtvarné.  Respektuje  individuální  zvláštnosti  dětí,  zaměřuje  se  na  děti  ze  sociálně
slabých rodin, pomáhá rozvíjet děti talentované, spolupracuje s rodiči, základní školou i
mateřskou školou a dalšími institucemi. 

Údaje o pracovnících ZUŠ:
Přepočtené počty pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci: 5,1

Nepedagogičtí pracovníci: 0,5

z toho: 0,4 administrativní pracovnice

0,1 uklízečka

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů (odborných pracovníků) v ZUŠ = 100%

Mzdové náklady a pokrytí z dotace KÚ:

Mzdové náklady byly k 30. 6. 2014 čerpány ve výši 729 220 Kč v hlavní činnosti. Z toho
702 870 Kč bylo kryto dotací KÚ, zbytek tj. 26 350 Kč z vlastních výnosů.  U doplňkové
činnosti nebyly vyplaceny žádné mzdy.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti vyplývajících z usnesení orgánů města:
Nebyly uloženy žádné úkoly.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti vyplývajících ze schváleného rozpočtu 
organizace:
Zpracováno v bodě 8.2 v oblasti hospodaření.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti vyplývajících ze žádosti o poskytnutí dotace, 
grantu:
Nebyla podána žádná žádost o poskytnutí dotace nebo grantu.



8.2 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

a) Příjmy
Dotace Hl. činnost v Kč Doplň. činnost Kč
Dotace zřizovatele                  125 300       
Dotace KÚ na mzdy 984 100
Výnosy za služby

Tržby z prodeje služeb 179 211 5 500
Ostatní provozní výnosy

Úroky z běžného účtu 26,88

Složení příjmů z hlavní činnosti:

školné 173 461
výpůjčka nástrojů                                     5 250
ostatní 500

Složení příjmů z doplňkové činnosti:

nájemné      5 500

Čerpání nákladů hlavní činnosti

Účet Název účtu Rozpočet Skutečnost Rozdíl
501000 Spotřeba materiálu 745 -745
501461 Učební pomůcky                  20000 11 660 8340
501700 Režijní materiál 2000 949                1051
501170 Kancelářské potřeby 10000 4 716 5284
501711 Mycí a čisticí prostředky   10000 4 143 5857
502000 Spotřeba elektřiny 15000 10 554 4446
502300 Spotřeba vody 8000 4 206 3794



502400 Spotřeba tepla    80000 18 868  61132
512300 Cestovné 457 -457
513000 Náklady na repre 291 -291
518301 Poštovné 3000 2374 626
518320 Internet 3600 1800 1800
518330 Telefon 3000 1056 1944
518340 Nájemné 8000 8533 -533
518360 Školení, DVPP                       500                  -500
518510 Pojistné 6396 -6396
518520 Ostatní služby 50000 68552 -18552
518530 Stočné 15000 12513 2487
558100 Náklady na DDHM 10000 10000
Součty 237600 158313 79287

Rozpis rozpočtových příjmů

Účet Název účtu Hl. činnost Dopl.činnost Dotace
602 Školné 171 270
602 Ost. tržby 7 941           5 500
662 Úroky z BÚ 27
672 Dotace na provoz 118 800
672 Dotace na soutěž      6 500
Celkem 179 235 5 500 125 300

Nákladové položky nehrazené z rozpočtu na provoz jsou financovány z vlastních příjmů.
 
Hospodářský výsledek za rok 2014

Hlavní činnost Doplňková činnost
Výnosy 1 288 637,88 5 500
Náklady 1 163 387,32
Hospodářský výsledek 125 250,56 5 500

b) Komentář

Náklady na teplo jsou zatím zaúčtovány v zálohách, od ledna je nainstalováno vlastní 
vytápění.

c) Rozpis přijatých dotací

je uveden v bodu a)



d), e) Investiční akce

Nebyly žádné.

f) Stav fondů v tis. Kč

účet název účtu poč. stav         tvorba čerpání  kon. stav
412 FKSP 13 6 7 12
413 Fond rezervní 0 6 6
416 Fond reprodukce   5 26 31

                            

h) Pohledávky a závazky

Pohledávky do splatnosti:

účet 377 Ostatní 
pohledávky              

15842 Kč předpis školného

500 Kč předpis vypůjčky nástroje
89335 Kč   nedořešené odstupné Mgr. 

Prudkého
2000 Kč   nájem Mateřské centrum

Závazky po splatnosti: 0 

Účet 321 Dodavatelé 39 657,90 Kč

Komentář: Vyplacené odstupné Mgr. J. Prudkého bylo předáno k řešení právníkovi. 

i) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účet 021 budova ZUŠ                               5 019 305 Kč
Účet 031 pozemky 34 059 Kč

8.3 KONTROLNÍ ČINNOST
Je prováděna dle směrnice o finanční kontrole. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.



8.4 INVENTARIZACE
Inventarizace majetku a ostatních bilančních účtů nebyla v I. pololetí provedena.

8.5 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy 5 500 Kč
Náklady 0 Kč
Hospodářský výsledek      5 500 Kč

                  
Doplňková činnost byla pouze v oblasti nájmu.

Datum: 

Podpis: 

Razítko: 
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