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 ÚVOD
Mateřská škola Šromova hospodařila v roce 2019 dle rozpočtu, který byl schválený na 3/VIII.
schůzi Rady městské části Brno – Chrlice ze dne 9.1.2019. MŠ v roce 2019 hospodařila
s kladným hospodářským výsledkem 399,27,- Kč, který bude použit k posílení rezervního
fondu.
Současně s rozpočtem na rok 2019 byl předložen v souladu s §4 a §5 zákona č. 23/2017
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022.
Výhled byl zpracován ve zjednodušeném rozsahu a vychází ze střednědobého výhledu
příspěvku od zřizovatele.
 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Za úplatu za předškolní vzdělávání vybrala MŠ v tomto roce 327.320,- Kč. Výše úplaty
se v druhém pololetí 2019 o 15,- Kč snížila na základě výpočtu, který je popsán ve vyhlášce
č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací.
Výše příjmu z úplaty je závislá na počtu přijatých dětí a jejich věkovém složení. Neplatící děti
jsou ty, které mají povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem.
Srovnání výše příjmů z úplaty za předškolní vzdělávání z let 2017-2019.
2017

2018

2019

Výše
úplaty
1-6
9-12
1-6
9-12
1-6
9-12
vybíraná
375,00
350,00
350,00
365,00
365,00
350,00
v daném
období
Výše vybrané
úplaty
za 187.125,00 125.650,00 188.650,00 126.290,00 191.260,00 122.260,00
předškolní
vzdělávání za
dané období
Prázdninový,
9.945,00
6.900,00
13.800,00
letní provoz
Celkový příjem
za úplatu za
322.720,321.840,327.320,00
předškolní
vzdělávání
V době letních prázdnin byl provoz mateřské školy otevřen po dobu prvních 3 týdnů v měsíci
červenci. Úplatu stanovila ředitelka školy na 230,- Kč. Přihlášených bylo 83 dětí, což je 61%
kapacity MŠ. Větší část naplnily děti z kmenové MŠ, 15 dětí bylo přijato z jiných mateřských
škol. Celkově za letní provoz vybrala MŠ 13.800,- Kč, což je o polovinu více než v loňském
roce.
Celkový počet přihlášených dětí na letní prázdninový provoz
Děti z MŠ Šromova
Platící úplatu
68
Děti z jiných mateřských škol
Platící úplatu
15
3

83
48
12
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 NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MŠ
Mateřská škola nabízí rodičům v rámci vzdělávání nadstandartní aktivity doplňující hlavní
proud vzdělávání, ve kterém MŠ dbá na sportovní průpravu, zvyšování fyzické zdatnosti dětí a
jejich otužování, které přispívá k jejich lepší imunitě. Na tyto činnosti přispívají rodiče, ale
mateřská škola z jejich provozování nemá finanční prospěch.
o Plavání
V roce 2019 projevilo zájem o předplaveckou výchovu velké množství rodičů, ale
z důvodu opravy plaveckého bazénu a přednostního práva základních škol, které mají
plavání povinné, se plavání neuskutečnilo.
o Škola v přírodě
MŠ byla v měsíci červnu s dětmi na škole v přírodě v Ujčově u Nedvědic. Pobytu
v přírodě se zúčatnilo 47 dětí.
Škola provozuje i další aktivity v odpoledních hodinách, které si rodiče plně hradí. Tyto
„kroužky“ vedou paní učitelky, které mají s mateřskou školou sepsanou dohodu o provedení
práce. Činností se mohou účastnit pouze děti přijaté do mateřské školy.
Jedná se o:

-

výuku anglického jazyka
Edukativně-stimulační skupiny
Pohybový kroužek

Z kurzovného kroužků zůstává mateřské škole finanční rezerva, která je použita na obnovu
pomůcek, které jsou využívány k hlavní činnosti mateřské školy - vzdělávání dětí. V roce 2019
byly nakoupeny koloběžky na školní zahradu, didaktický materiál pro další vzdělávání dětí,
notebook pro zkvalitnění výuky anglického jazyka.
DOPLŇKOVOU ČINNOST mateřská škola v roce 2019 neprovozovala.
 ÚČELOVÉ DOTACE, PROJEKTY


DOTACE OD MMB

Od Magistrátu města Brna mateřská škola v roce 2019 nečerpala žádnou účelovou dotaci
na pořízení investičního nebo neinvestičního majetku.


PROJEKT OP VVV – ŠABLONY II.

Mateřská škola v roce 2019 pokračovala v projektu MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II s názvem projektu: „Podpora
vzdělávání
v
Mateřské
škole
Šromova
II“,
s
registračním
číslem:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010201.
Celková výše dotace za projekt pro MŠ činí 641.940,- Kč. MŠ v rámci projektu hradí zejména
vzdělávání pro paní učitelky, personální pomoc MŠ – školního asistenta, speciálního pedagoga
– logopeda, didaktické pomůcky a služby spojené s vedením projektu. Prozatímně nevyčerpaný
zůstatek z dotace ve výši 448.368,56 Kč byl převeden do rezervního fondu organizace.
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 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE
V roce 2019 obdržela mateřská škola od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 800.000,- Kč.
Finanční prostředky od zřizovatele byly použity zejména na:
-

Pojištění budovy
Nákup čisticích prostředků
Materiály k výuce, předplatné časopisů
Služby – zpracování mezd a účetnictví, praní prádla, drobné opravy, BOZP a GDPR
Energie - vodné, plyn a elektřina
Telekomunikace – poplatky za telefony a internet
Revize
Běžnou údržbu a opravy
Pořízení nového majetku…

 REVIZE
Revize tvoří velkou část rozpočtu. V roce 2019 byl náklad vyšší o cca 13.000,- Kč než v roce
předešlém, protože některé revize se konají v 2-3 letých cyklech a také došlo ke zdražení
u některých revizních techniků. Za revize vydala MŠ v roce 2019 částku: 73.593,88 Kč.
Jednalo se zejména o revize kotlů, tlakových nádob, elektrického zařízení, hracích prvků na
zahradách MŠ, zabezpečovacího systému, revize spalinových cest a protipožární, komínů,
výtahů, vzduchotechniky a také závodní péče.
 ENERGIE
MŠ se opět zapojila do výzvy Magistrátu města Brna na centralizovaného dodavatele energií
pro rok 2019 a uzavřela na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
burzovní obchod na dodávku energií pro MŠ.
Přehled odběratelů:
-

Elektřina MŠ:
Elektřina – byt
Plyn MŠ:
Plyn – byt
Vodné a stočné:

CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o
E-on, Česká republika, s.r.o.
Pražská plynárenská, a.s.
Innogy Energie, s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Energie u dodavatelů elektrické energie a plynu platí MŠ měsíčními zálohami a jejich
vyúčtování je provedeno 1-2x za rok. U plynu a elektřiny bylo provedeno řádné roční
vyúčtování v podzimních měsících (září a říjnu), plyn byl vyúčtován i mimořádnou fakturací
k 30.11.2019 a elektřina k 31.12.2019. Vodné a stočné je odečítáno a hrazeno měsíčně.
V letních měsících MŠ zrušila přípojky v obecním bytě a ukončila smlouvy se stávajícími
dodavateli energií E-ON a Innogy Energie.
Zapojení do výzvy MMB na centralizovaného dodavatele energií MŠ hodnotí pozitivně a v roce
2020 bude pokračovat s nákupem energií přes komoditní burzu. Smlouvu na odběr zemního
plynu i elektřiny má uzavřenou se společností Pražská plynárenská, a.s.
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Srovnání výdajů za energie v letech 2017 - 2019:
Vodné a stočné Celkem
m3
za energie
v Kč
145,76
20 336
1442
151.748,00
121.571,00
106.218,42 379.537,42
113,96
26 497
1310
97.555,42
134.135,00
99.217,58 330.918,00
112,14
25 526
1289
134 700,54
164.722,00
96.852,97 396.275,51
Plyn
MWh
2017 Spotřeba
Náklady v Kč
2018 Spotřeba
Náklady v Kč
2019 Spotřeba
Náklady v Kč



Elektřina
kWh

MAJETEK
PRE

Drobnějším majetkem byl doplněn zejména didaktický materiál k výuce, náčiní k úklidu
a také byly pořízeny zásobníky na papírové utěrky do všech umýváren ke zvýšení hygieny
dětí. Celkově v roce 2019 vydala MŠ za PRE 15.850,00 Kč.
DDHM

Z DDHM pořídila MŠ nový skartovací stroj, schůdky pro práci ve výšce, Aku vrtačku
pro drobné opravy v MŠ, počítač a didaktický materiál pro výuku polytechnické a dopravní
výchovy. Celková vynaložená částka za DDHM byla 71.570,00 Kč.
DDNM

Mateřská škola v roce 2019 pořídila nové office do jednoho počítače v celkové hodnotě
3448,50 Kč.
INVESTICE

V roce 2019 neměla MŠ žádné investice.


OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ
Na opravy a udržování majetku vydala škola částku 69.734,30 Kč. Jednalo se zejména
o drobné opravy kování, zámku a výměny fab v brance, opravy videozvonků, oprava
výtahů, lehátek a vodovodních baterií. Na úseku školní jídelny bylo potřeba provést servis
konvektomatu, opravu sporáku, výměnu změkčovací jednotky v myčce nádobí a výměnu
zteřelých hadiček. Opravu vyžadoval i kotel a nouzové osvětlení. Na zahradě školy bylo
nutné pokácet uhynulé stromy.
Při novém zateplení a fasádě musela MŠ vynaložit finanční prostředky na doprovodné práce
jako malování, lištování lina po výměně oken, zapojení EZS systému, provedení úpravy a
vyčištění vstupní vestavné rohože a pořízení nových vložek do vstupních dveří. Celkově se
tyto práce vyšplhali na 12 800,- Kč

 PŘÍSPĚVEK ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Ze státního rozpočtu byl škole poskytnut příspěvek ve výši 7.978 389,80 Kč..
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 PŘEHLED FINANČNÍCH FONDŮ MŠ ZA ROK 2019
V roce 2019 byl do rezervního fondu převeden zlepšený hospodářský výsledek MŠ za rok
2018, který schválila rada MČ Brno – Chrlice ve výši 4.481,39 Kč. Během roku získala MŠ
účelově neurčený dar ve výši 7.000,- Kč, který byl zaúčtován do rezervního fondu. Na konci
roku 2019 byli do rezervního fondu zaúčtované i prostředky z projektu: „Podpora vzdělávání
v Mateřské škole Šromova II.“ v celkové výši 459.849,95 Kč.

Finanční fond
Fond reprodukce majetku
Rezervní fond
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond odměn

Stav k 1. 1. 2019
90.158,40
104.822,80
58.827,05
64.000,00

Stav k 31. 12. 2019
143.144,80
540.654,05
67.089,99
64.000,00

 FINANČNÍ KONTROLY
V měsíci červenci proběhla v mateřské škole kontrola hospodaření s neinvestičním příspěvkem
poskytnutým z rozpočtu MČ Brno – Chrlice a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu
§ 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole.
Audit byl zaměřen na kontrolu zveřejňování informací v Obchodním rejstříku a rozpočtů
dle zákjona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kontrolu účtování
o transferech, prověření vybraného vzorku výběrovým způsobem za časové období s ohledem
na významnost částek a s důrazem na rizikové oblasti a zhodnocení vnitřního kontrolního
systému.
MČ neuložila na základě auditní zprávy MŠ žádná nápravná opatření.
 ZÁVĚR
Zpráva o hospodaření byla zpracována na základě ročního zúčtování. Přílohou výroční zprávy
je výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, účetní výkazy. Přílohy byly odevzdány na MČ v měsíci lednu.

………………………….
Petra Putnová
ředitelka mateřské školy
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