Organizace (název) : Základní

škola Olomouc, Heyrovského

Návrh rozpočtu PO - školy zřizované SMOl na rok 2021

v tis. Kč

1. finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:
(mimo státní finanční prostředky a ostatní dotace a projekty)
výnosy celkem

19 060

z toho:

x

- neinvestiční příspěvek zřizovatele
- doplňková činnost
- ostatní výnosy

8 960
2 600
7 500

náklady celkem

19 060

z toho:

x

- neinvestiční příspěvek zřizovatele
- doplňková činnost
- ostatní náklady

8 960
2 350
7 750

2. neinvestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Ol. kraje

(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ ... )
- výnosy
- náklady

62 000
62 000

3. ostatní dotace a projekty

(finanční prostředky daného roku)
- výnosy
- náklady

730
730

V Olomouci 2. 12. 2020

Mgr.
Oldřich
Anděl

Digitálně
podepsal Mgr.
Oldřich Anděl
Datum:
2020.12.16
14:09:29 +01'00'

..............................................
razítko a podpis
statutárního zástupce organizace

Zveřejněno dne: 16.12.2020

Organizace (název) :

Základní škola Olomouc, Heyrovského

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
PO - školy zřizované SMOl na roky 2022-2023

v tis. Kč

rok 2022

rok 2023

21 100

21 900

1. finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:
(mimo státní finanční prostředky a ostatní dotace a projekty)
výnosy celkem
z toho:

- neinvestiční příspěvek zřizovatele
- doplňková činnost
- ostatní výnosy
náklady celkem

x

x

11 000
2 600
7 500

11 800
2 600
7 500

21 100

z toho:

- neinvestiční příspěvek zřizovatele
- doplňková činnost
- ostatní náklady

21 900
x

x

11 000
2 350
7 750

11 800
2 350
7 750

2. neinvestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Ol. kraje

(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ ... )
- výnosy
- náklady

63 000
63 000

3. ostatní dotace a projekty

(finanční prostředky daného roku)
- výnosy
- náklady

V Olomouci 2. 12. 2020

Mgr.
Oldřich
Anděl

Digitálně podepsal
Mgr. Oldřich Anděl
Datum: 2020.12.16
14:09:48 +01'00'

..............................................
razítko a podpis
statutárního zástupce organizace

Zveřejněno dne: 16.12.2020

63 500
63 500

Organizace (název) : Základní

škola Olomouc, Heyrovského

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2023 - komentář

účet č. 511 - účelové opravy - ukončení opravy a výměny podlah na chodbách 3.NP
- II. + III. etapa vybudování komunikace + parkovací stání, z důvodů počtu
zaměstnanců a žáků školy jsou stávající možnosti parkování nevyhovující a jsou již po několik let trvalým bodem
stížností rodičů a veřejnosti na ul. Heyrovského. Následující etapy plně budou navazovat na I.etapu, která bude
zahájena v roce 2021.
- vybudování moderní venkovní učebny v areálu školy v rámci environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty a rovněž vybudování významného prostoru pro výuku v době epidemií.
- vybudování vnitřní konektivity školy ICT z důvodu nedostatečného pokrytí a kapacity
Wi-Fi vzhledem k narůstajícímu počtu bezdrátových zařízení určených pro výuku a zabezpečení provozu jak v době
prezenční tak i distanční výuky.
- vybudování umělého osvětlení sportovního areálu ZŠ -přínosem pro ZŠ, pro širokou
sportovní veřejnost a zejména pak pro žákovské kategorie SK Sigma Olomouc a členy RFA Olomouckého kraje. V
podzimních a zimních měsících, kdy se na umělé plochy s umělým osvětlením kvůli klimatickým podmínkám
soustřeďuje téměř kompletní tréninkový proces všech kategorií a veřejnosti je proto vzhledem k brzkému setmění
podstatnou komplikací, a nemůže kapacitně uspokojit všechny subjekty. Vybudování umělého osvětlení na hřišti ZŠ
Heyrovského by tedy mohlo prodloužit o 3–4 hodiny jeho každodenní využití. To by mohlo být rozšířeno nejen častějším
využíváním sportovních oddílů, ale i široké veřejnosti, která by mohla využít jak umělé hřiště, tak atletický ovál nebo
přilehlé workoutové hřiště.
- oprava rekonstrukce atria na hlavní školní budově - atrium je využíváno převážně k
relaxaci žáků i zaměstnanců a stávající stav je již opotřebovaný.- nové vydláždění a oprava vstupních schodišt, pořízení
laviček k sezení, osázení záhonů keři a travinami, vybudování bylinkové spirály, umístění hmyzího hotelu, vytvoření
cestiček s různými povrchy pro chůzi naboso pro zlepšení smyslového vnímání.
účet č. 518 - předpokládáný nárůst cen za služby - vedení účetnictví, zpracování mezd, internetové a datové služby
účet č. 502 - předpokládaný nárust cen energií
účet č. 558 - vybavení kabinetů - tiskárny, kopírovací stroje, obnova vybavení tříd nábytkem a obnova vybavení
školní jídelny - chladící cely, kotle v souvislosti na kapacitu ŠJ a rok pořízení stávajícího zařízení.

