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
2015 do 31. srpna 2016:

1. P Ř Í J M Y
Státní dotace
- provozní
- Excelence
- účelová
- PG2015
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

13,290.289,-

6,908.916,58.580,102.926,360.825,/
4,927.500,21.386,/
122.867,11.900,2.104,612.362,44.923,/
98.000,18.000,/

PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM, S.R.O. JE ŘEŠITELEM EVROPSKÉHO PROJEKTU PG2015
V RÁMCI VÝZVY Č.56 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

2. V Ý D A J E

13,266.298,-

Investice – technické zhodnocení
Neinvestiční náklady
a) mzdové náklady

/
7,910.086,-

- v tom Excelence
- v tom PG3V
- v tom PG2015

43.800,23.000,34.250,-

b) odvody
- v tom Excelence

2,655.925,14.780,-

c) stipendia
d) učebnice + ostatní učební pomůcky
e) vzdělávání zaměstnanců
f) ostatní provozní
- odpisy
- služby + režie
- ČNFB
- energie
- ostatní finanční výdaje
- PG2015

34.800,91.004,30.500,27.818,1,448.598,10.000,623.505,198.618,235.444,-

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 1 kurz pro dospělé zájemce
(Přemyslovci 10/2015 – 3/2016).
Výsledky inventarizace za rok 2015
1. Inventurní rozdíly
0,- Kč
2. Z důvodů opotřebovanosti a nepoužitelnosti likvidace majetku v hodnotě 31.454,- Kč
Kontroly hospodaření: v tomto školním roce neproběhly
PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM, S.R.O. JE ŘEŠITELEM EVROPSKÉHO PROJEKTU PG2015
V RÁMCI VÝZVY Č.56 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

