
Zápis ze schůze školské rady Biskupského gymnázia J. N. Neumanna 

 

Číslo zápisu: 6 

 

Datum schůze: 26. 5. 2015 

Čas: 14, 00 

 

Účast: Michal Grus, Jan Marek, Václav Kubeš 

 

Hosté: Jan Pytel (zástupce ředitele školy), Blanka Zelenková (hospodářka školy), Vít Zavázal 

(předseda školního parlamentu) 

 

 

 

Program: 1/ účast zástupce vedení studentského parlamentu na schůzích ŠR 

2/ hospodaření školy za rok 2014 

3/školní rozhlas 

4/ kolostavy v areálu školy 

5/ webová prezentace školy 

 

 

1/ Školská rada schválila návrh M. Gruse, aby byl na schůze školské rady jako host pravidelně zván 

zletilý zástupce vedení studentského parlamentu. (hlasování (3 pro – 0 proti – 0 zdržel se). 

 

2/ Školská rada projednala výsledky hospodaření školy za rok 2014, a to na základě podkladů a 

informací hospodářky školy B. Zelenkové (viz Příloha 1). 

 

3/ Školská rada projednala žádost ze strany některých pedagogů, aby se na škole zavedl školní 

rozhlas, který by poskytnul lepší podmínky při organizačních činnostech. Rada doporučuje nejprve 

přednést návrh na pedagogické radě, a zjistit tak reálnou podporu tomuto podnětu ze strany 

pedagogického sboru. 

 

4/ Školská rada projednala osobní iniciativu pedagoga školy Václava Šloufa, který by po dohodě 

s magistrátem města ČB rád zajistil umístění kolostavu na náměstí před školou. Rada této iniciativě 

vyjadřuje svou podporu.  

Rada se zároveň seznámila se současnými možnostmi ukládání kol v areálu školy a hodnotí je jako 

uspokojivé. 

 

4/ Školská rada hodnotí pozitivně změny ve webové prezentaci školy, ke kterým došlo na základě 

jejího podnětu z 9. 10. 2014 (viz zápis č. 5).  

 

 

 

Zapsal: Michal Grus 

 

Ověřil: Jan Marek 



Příloha 1 

Informace o hospodaření školy za rok 2014 

Předkládáme Vám účetní závěrku za rok 2014, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a 

Přílohy, která doplňuje nebo rozvádí některé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Střediska: 

 Gymnázium 

 Školní jídelna Karla IV. 

 Školní jídelna Rudolfovská 

 Domov mládeže 

 Základní škola 

 Družina 

 Doplňková činnost – školní bufet 

Kapacita: 

Gymnázium 

720 studentů 

308 studentů 8-letého studia 

300 studentů 6-letého studia 

112 studentů 4-letého studia 

Školní jídelna 750 strávníků (dětí, žáků a studentů) 

Základní škola 497 žáků 

Domov mládeže 87 ubytovaných (žáků, studentů) 

Družina 200 dětí, žáků 

 

Výnosy organizace za rok 2014 činily celkem 76 883 672,62 Kč. Náklady organizace za rok 2014 

činily celkem 75 847 961,67 Kč. Výsledkem hospodaření za účetní období 2014 je zisk ve výši 

1 035 710,95 Kč. Zisk z hlavní činnosti činí 601 124,26 Kč a zisk z doplňkové činnosti činí 

434 586,69 Kč. 

V další části se budou údaje vztahovat ke gymnáziu, školní jídelně a domovu mládeže.Provozní 

dotace MŠMT: 

Gymnázium  32 696 000,00 Kč 

Školní jídelna    4 279 291,50 Kč 

Domov mládeže   2 781 000,00 Kč 



 

  Dotační tituly v Kč RF  

MŠMT 

Excelence středních škol 2013      30 382,00    

Další cizí jazyk      24 400,00    

Zajištění ubytování španělských lektorů, 

kteří působí na Biskupském gymnáziu J. N. 

Neumanna a Církevní základní škole v 

Českých Budějovicích - rok 2014      61 800,00    

EU peníze středním školám   1 048 820,00  z RF 

Město ČB 
Zpěv spojuje      28 800,00    

Záštita primátora města - Primátorky-

Memoriál Josefa Cepáka       3 000,00    

Lesy ČR 
Účelový dar - Vytvoření prostoru pro 

volnočasové aktivity - dovybavení kabinetu        10 000,00   

Renovabis 
Výměnný pobyt s partnerskou školou 

v Německu        14 465,00  
dočerpáno v roce 2014 

projekt z roku 2013 

Jihoč.kraj 
Vystoupení pěveckého sboru při oslavách 

25. výročí pádu železné opony       7 100,00    

 

Struktura tržeb za vlastní výkony je následující: 

 Výnosy za ubytování v domově mládeže byly ve výši 612 100 Kč. 

 Výnosy školního stravování byly ve výši 3 548 366 Kč, za závodní stravování zaměstnanců 

se vybralo 206 531,90 Kč. 

 Nájemné činilo 26 986,80 Kč. 

 

Přijaté příspěvky činily celkem 326 669 Kč, byly obdrženy převážně od rodičů. 

 

Některé významné položky (náklady, investice) 

Oprava střechy a fasády Domova mládeže, včetně opravy vchodových dveří činí 1 126 702,69 Kč. 

Investiční akce – stavební úpravy DM 1 362 312,45 Kč. 

 

 

 

 



DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Výnosy hospodářské činnosti 

Tržby za vlastní výrobky                   105 722,73     

Tržby z prodeje služeb                1 006 843,27     

Tržby za prodané zboží                   235 971,30     

Jiné ostatní výnosy                            15,69     

Výnosy celkem                1 348 552,99     

 

Náklady hospodářské činnosti 

Spotřeba materiálu                   508 914,28     

Spotřeba energie                     31 000,00     

Prodané zboží                   185 989,50     

Opravy a udržování                               -       

Ostatní služby                     10 500,00     

Mzdové náklady                   132 500,00     

Zákonné sociální pojištění                     45 060,00     

Ostatní sociální náklady                                -       

Ostatní daně a poplatky                                -       

Jiné ostatní náklady                              2,52     

Náklady celkem                   913 966,30     

 

Základ daně po úpravách za celou organizaci činí 506 109 Kč, při uplatnění § 20 odst. 7, § 34h a § 

35 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, je daň z příjmů nulová. 

 


