
5011 Platy PP 500 000 

5021 OON 250 000 

5031 SP 30 000 

5032 ZP 11 000 

5132 Ochr. pomůcky 10 000 

5134 Prádlo, oděvy, obuv 10 000 

5136 Knihy, pomůcky, tisk 150 000 
5137 DHIM 200 000 
5139 Materiál 400 000 

5151 Vodné, stočné 150 000 

5153 Plyn 570 000 

5154 Elektrická energie 600 000 

5156 PHM 5 000 

5161 Pošta 10 000 

5162 Telefon 35 000 

5163 Pojistky, banky 50 000 

5164 Nájemné

5166 Konzultace, poradenství 250 000 

5167 Školení, vzdělávání 100 000 

5168 Služby IT 180 000 

5169 Ost. služby 400 000 

5171 Údržba, opravy 400 000 

5172 Programy počítačové 100 000 

5173 Cestovné 60 000 

Neplnění ZPS 0 

Odpisy HIM 0 

Neuplatněné DPH

5919 Ostatní NIV 

zvýšení počtu dětí se SVP, zvýšila se potřeba nákupu spec. programů, výukové programy pro 

displeje

pokud bude možno cestovat se třídami na akce mimo školu

200 000 

Lidový dům - sál/kurty/Sokol - větší rozsah hodin z důvodu zvyšování počtu tříd (proběhne 

stavba sportovní haly? - takovém případě budou náklady na pronájem po část roku nižší)

psycholog, supervizor pro SPVZ týmu 1. i 2. stupně, práce na individuálním rozvoji ped sboru

zvýšený počet AP - nutnost studia (náklady 10 000/osoba), zvýšený počet pedagogů

vyšší počet počítačů, dataprojektorů (se zastaráváním se zvyšují náklady na údržbu)

dokončení opravy a rekonstrukce hyg. Zázemí v Revoluční ulici
rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně - v letošním roce proveden první krok - výměna 

rozvaděče - hrozba zamítavé revizní zprávy

obnova nábytku v Rev. i Šk. - pokračování obnovy probíhající v letošním roce

v letošním roce snížená spotřeba z důvodu distanční výuky

měsíční záloha v roce 2021 - 47.500,-

zatím není známa výše záloh pro rok 2021 (zálohy v roce 2020 - 74.930,- Kč/měsíc)

dtto

 NÁVRH ROZPOČTU ZŠ ŘEVNICE NA ROK 2021

Dokončení rekonstrukce hygienického zázemí v Revoluční ulici - cca 0,7 mil. bez DPH, dle 

rozpočtu převzatého z r. 2016 (možno částečně přesunout do údržby a oprav resp. služeb)     

Rekonstrukce domku v Revoluční - odborná pracovna/družina?

BM, SP pedagog - 101 dětí s diagnostikovanými SPU

dohody (LVK, ŠvP, zástupy)

dtto



6125 Výpočetní technika

výuka plavání

Celkem 4 671 000,00 Kč

postupný nákup dotykových displejů (výměna za dosluhující interaktivní tabule - již zakoupeny 

3 ks v Revoluční ulici). Výrazné zvýšení kvality výuky, možnost využití i pro distanční výuku. 

Náklady  - cca 120000,- Kč/ks (pokud budou finanční prostředky, akci to urychlí)

pronájem bazénu, osobní náklady, doplatek dopravy - plavání je v ŠVP, MŠMT hradí částečně 

dopravu (cca 80%) - 
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