FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

14.

Základní údaje o hospodaření školy

Přehled příjmů a výdajů organizace zabezpečujících hlavní činnost školy za období od 1. září
2014 do 31. srpna 2015:

1. P Ř Í J M Y
Státní dotace
- provozní
- Excelence
Dotace od obce
Školné
Příjmy z hospodářské činnosti
Příjmy jiné
a) přijímací řízení
b) učebnice a jiné pomůcky
c) pokuty a penále
d) úroky
e) kurzy
f) finanční příspěvky
- granty
- SPPG, rodiče
- fondy (sociální, sportovní,
PATRON)
- PG3V - školné
- pronájmy

12,226.170,-

6,426.900,67.171,/
4,603.500,48.613,/
134.912,11.180,/
704.585,44.772,100.000,31.137,53.400,/
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FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

2. V Ý D A J E

12,007.798,-

Investice – technické zhodnocení
Neinvestiční náklady
a) mzdové náklady
- v tom Excelence
- v tom PG3V
b) odvody
- v tom Excelence
c) stipendia
d) učebnice + ostatní učební pomůcky
e) vzdělávání zaměstnanců PG2015
f) ostatní provozní
- odpisy
- služby + režie
- ČNFB
- energie
- ostatní finanční výdaje
-cizí jazyky

/
7,269.537,50.128,23.000,2,544.647,17.043,35.087,149.149,41.170,85.441,1,175.628,8.200,603.229,92.508,3.202,-

Příjmy, které zabezpečují hlavní činnost, jsou státní dotace a školné. Organizace je účtuje do
výnosů ve věcné a časové souvislosti s vyúčtováním nákladů na stanovený účel, tj. dotace
především na mzdové náklady, školné zejména na učební pomůcky, služby a ostatní provozní
výdaje. Dalšími příjmy jsou finanční dary a granty.
Doplňková činnost organizace
Podještědské gymnázium 3. věku (PG3V) , 1. ročník : celkem 2 kurzy pro dospělé zájemce
(Světová náboženství 10/2014 – 4/2015, Španělština pro začátečníky 10/2014 – 1/2015).
Výsledky inventarizace za rok 2014
1. Inventurní rozdíly
0,- Kč
2. Z důvodů opotřebovanosti a nepoužitelnosti likvidace majetku v hodnotě 46.936,- Kč
Kontroly hospodaření
 19. 1. 2015 – KÚ Liberec, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: kontrola
efektivnosti hospodaření soukromé školy s přidělenou dotací za období roku 2013 a
aktuální personalistika – Protokol č.j.: OŠMTS – 5/15
 27. 1. 2015 – Magistrát Města Liberec, Odbor kontroly a interního auditu: kontrola
čerpání dotací poskytnutých z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SM Liberec –
Bez poskytnutí zápisu škole
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