
501 - nákup materiálu 270000,00

provozní materiál -ks do 3000,-Kč: odborná literatura pedagogická idětská,psací potřeby,

kancelářské potřeby,tonery, papír,tiskopisy,hygienické a úklidoVé potřeby,drobný hardware

ZŠ-uěební pomůcky,školní potřeby,sešity, učebnice, pracovní sešity a jiné potřeby k Výuce

ŠJ nádobí na Vaření,na stravování pro děti,ochrané prac.pomůcky, hygiena

MŠ-povlečení,hračky, uč, pomůcky, škoIní potřeby

šD-drbné bavení školními bami pro uku

řeba elektři , vodné stočné a nově n v nové MŠs

Drobné o a údžba bavení ško

512 - cestovné 6000,00

Náklady na cestovné na pracovni cesty zaměstnanců na školníakce,
vzdélávacl semináře a

softwarové Vybavení a upgrade stáVajících programů, telefony, semináře, školení
poštovné, internet, spráVa sítě,bankovní poplatky, účetnictví, prádelna, náklady na revize a
BoZP právní služ ,školní akce nehrazené rodiči, doprava děti, Vstupné a pod

Nákla na mz tarifní a mimotarifní slož nepo státním rozpočtem

Náhrady mezd za pracovní neschopnosti, zástupy a DPP při zastupování
a doh vedení školních kroužků které n sou h ze státního rozpoětu.

Povinné odvody z mezd, které nejsou hrazen ze zdr$ů st,rozpočtu

Pojištění školy - od nost - uvedeno u účtu 518

Tvorba Fksp z mezd, která není hrazena ze zd rojů st,roz očtU

od lsy ma tku z titulu ředání nového me tku k užívání

vybavení školy zařIzením a majetkem spadajícím do ,,drobného hmotného majetku.
jde o vše dle rJčtu 501 nad zákonem stanovený limit

etek s dobou itelnosti nad 1 rok a cenou í než 3 tis.Kč

základní škola a Mateřská ško|a
382 01 Dolní Třebonín
lČo;7roo242l

záliladní šlola a lllalerská šioía
0olníTřebonín

300000,00502 - energie

í 04000,00511 - opravy, údržba

518 - nákup služeb 360000,00

521 -mzdy 550000,00

52í - mzdy OON 50000,00

524 - odvod y í 50000,00

528 - o ištění 0,0

527 - FKSP 10000,00

551 - od ls 200000,00

558 - DrHM í 00000,00

celkem náklad 2100000,0

VRNÁ RH zo Po Učr cE KL ME 2100000

Návrh rozpočtu na rok 2022 dle účtů:

l (_


