Zpráva o výsledku hospodaření
za rok 2015

Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 – Radotín, 153 00

1. Plnění dosažených výnosů a nákladů za rok 2015

a)

Přidělené finanční dotace

Neinvestiční prostředky celkem pro rok 2015 po poslední úpravě ze dne
2. prosince 2015 činily 17 154,2 tis. Kč.
Z této celkové dotace činila částka 10 007 044 Kč celkovou dotaci na platy,
která byla následovně členěna:
9 090 000,- Kč
platy pedagogů a nepedagogů - dotaceMŠMT
(Min. školství, mládeže a tělovýchovy)

30 930,- Kč
243 000,-Kč
311 000,- Kč
285 027,- Kč
47 087,- Kč

program MŠMT Excelence
dotace MHMP na „Metropolitní program - jazyky“
odměny MHMP
platy „Zvýšení platů pracovníků školství“
platy „zvýšení platů“

Dále bylo čerpáno 29 679 Kč z vlastních zdrojů z fondu odměn naší organizace.
Celkem na platy bylo v roce 2015 čerpáno 10 036 723 Kč.
Dotace ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) činila celkem
200 tis. Kč, 3 2149,00 tis. Kč dotace na odvody z mezd MŠMT, 109 tis. Kč dotace
na odvody z mezd MHMP, 208 tis. Kč dotace přímých nákladů na nákup
učebních pomůcek, 340 tis. Kč účelové prostředky na vlastní schválené projekty,
dotace 2 993 tis. Kč (ONIV) na provoz budovy a školy.
b)

Čerpání přidělených dotací, dosažené náklady a výnosy v roce 2015

Dle výkazů PI-04 bylo na platy vyčerpáno 10 036 723 Kč, tj. 100% byla
vyčerpána přidělená dotace a pro čerpání 29 679 Kč byl použit fond odměn naší
organizace.
Finanční prostředky na přímé náklady, jež přímo souvisejí s výukou, byly
vyčerpány dle přidělené dotace ve výši 208 tis. Kč. Z této částky jsme v souladu
s pravidly MHMP převedli 164 tis. Kč do mzdových prostředků školy, 44 tis. Kč bylo
použito na učební pomůcky, na které byly přidány další finanční zdroje z provozních
nákladů.
Finanční prostředky na provozní náklady ONIV v částce 2 993 tis. Kč byly
čerpány a účtovány v souladu s pravidly MHMP.
Celkový součet nákladů organizace v hlavní činnosti za rok 2015 činil
18 711 078,29 Kč, celkový součet výnosů 18 713 650,28 Kč. Hospodářský výsledek
organizace po zdanění za rok 2015 činil 0,00Kč.
Všechny finanční dotace včetně vlastních výnosů byly vyčerpány
a vyúčtovány dle příslušných pokynů.

2. Čerpání účelově určených prostředků
Rozpočtovým opatřením ze dne 18. 3. 2015 byl naší organizaci přidělen
neinvestiční příspěvek v celkové výši 340 tis. Kč na základě schválených grantů pro
podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2015 pro 3 projekty: č. 2029
„PhotoBASE 2014/15“, č. 2030 „Příprava studentů GOP na mezinárodní zkoušky
z anglického, francouzského a německého jazyka (FCE, DELF a ZERTIFIKAT DEUTSCH)“ a č.
3/2-009 „Porovnání vzdělávacích systémů ČR a RF účastí žáků ve vyučování“
Všechny účelově vázané finanční prostředky byly vyčerpány a vyúčtovány dle
příslušných pokynů.
3. Doplňková činnost školy
V roce 2015 se v rámci doplňkové činnosti konaly kurzy přípravy
k přijímacímu řízení pro veřejnost, kroužky z latiny, angličtiny, matematiky,
deskriptivní geometrie, kroužek sportovně vzdělávací, šachový a grafický. Dále
v rámci doplňkové činnosti jsme pronajímali služební školnický byt a pro jednorázové
akce nebytové prostory školy.
Náklady doplňkové činnosti za rok 2015 činily celkem 405 165,45 Kč (z toho
energie 2 209,95 Kč, služby 3 750 Kč, spotřeba materiálu činila 4 405,50 Kč a mzdové
náklady 394 800 Kč). Výnosy celkem z doplňkové činnosti činily 462 322,00 Kč.
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti po zdanění tedy činí
+57 156,55 Kč.
4. Závěr
Celkový hospodářský výsledek Gymnázia Oty Pavla za rok 2015 činí
+57 156,55 Kč. Dle pravidel Magistrátu hlavního města Prahy byl učiněn návrh do
fondu odměn naší organizace ve výši 45 725,00,-Kč, tj. 80% celkového kladného
hospodářského výsledku a 11 431 Kč do rezervního fondu naší organizace.
Gymnázium Oty Pavla je nejmenším gymnáziem v regionu Hlavní město Praha
a jediným gymnáziem ve správním obvodu Praha 16. V pedagogické oblasti je
takováto velikost školy velkou výhodou, v ekonomické naopak nevýhodou. Přesto se
nám díky hospodárné činnosti, širokému zapojení do vypisovaných projektů (340 tis.
Kč) a sponzorským darům daří plnit veškeré závazné ukazatele.
Věřím, že v následujících obdobích bude Gymnáziu Oty Pavla věnována po
finanční stránce dostatečná pozornost, neboť vzhledem k absenci tělovýchovného
areálu a poloze mimo centrum Prahy má těžší ekonomické podmínky v porovnání
s jinými školami v centru Prahy a naopak skvělé výsledky v pedagogické oblasti.
Dokladem jsou četná umístění našich žáků na předních místech v krajských (v kraji
Hl. m. Praha), celostátních soutěžích i u státních maturitních zkoušek (v roce 2015
GOP obsadilo 2. místo v ČR).

V Praze dne 20. ledna 2016

RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka školy

