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 ÚVOD  

 

Mateřská škola Šromova hospodařila v roce 2020 dle rozpočtu, který byl schválený na 30/VIII. 

schůzi Rady městské části Brno-Chrlice, dne 18. 12. 2019. MŠ v roce 2020 hospodařila 

s kladným hospodářským výsledkem 19.256,- Kč, který bude použit k posílení fondu odměn a 

rezervního fondu.  

Současně s rozpočtem na rok 2020 byl předložen v souladu s §4 a §5 zákona č. 23/2017 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. 

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 celkem 246.485,00. Je to o 80.835,00 Kč méně 

než v roce 2019.  Finanční ztráta je z důvodu uzavření škol v jarních měsících roku 2020 

z důvodu nákazy COVID 2019. V měsíci březnu a květnu, kdy byl částečný provoz MŠ, byla 

úplata za předškolní vzdělávání adekvátně ponížena a v měsíci dubnu, kdy byla škola uzavřena 

celý měsíc, byla úplata rodičům odpuštěna. Výše úplaty se v druhém pololetí 2020 o 15,- Kč 

zvýšila 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 školní docházky.  

 

Srovnání výše příjmů z úplaty za předškolní vzdělávání z let 2018-2020. 

 

 2018 2019 2020 

Výše úplaty 

vybíraná 

v daném 

období  

1-6 9-12 1-6 9-12 1-6 9-12 

350,00 365,00 365,00 350,00 350,00 365,00 

Výše vybrané 

úplaty za 

předškolní 

vzdělávání za 

dané období  

 

188.650,00 

 

126.290,00 

 

188.650,00 

 

126.290,00 

 

119.025,00 

 

119.720,00 

Prázdninový, 

letní provoz  
6.900,00 13.800,00 7740,00 

Celkový příjem 

za úplatu za 

předškolní 

vzdělávání  

 

321.840,- 

 

327.320,00 

 

246.485,00 

 

 



MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ŠROMOVA 55, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Šromova 55, Brno, PSČ: 643 00 

 

4 
 

V době letních prázdnin byl provoz mateřské školy otevřen po dobu posledních 14 dní v měsíci 

srpnu, kdy bývá o provoz menší zájem, jak v měsíci červenci, což dokazuje i počet přihlášených 

dětí – 61, což je 44,5% kapacity MŠ. Úplatu stanovila ředitelka školy na 180,- Kč. Větší část 

naplnily děti z kmenové MŠ, 7 dětí bylo přijato z jiných mateřských škol. Otevřeny byly pouze 

2 třídy. Celkově za letní provoz vybrala MŠ 7.740,00,- Kč. 

 

Celkový počet přihlášených dětí na letní prázdninový provoz  61 

Děti z MŠ Šromova   54 Platící úplatu 36 

Děti z jiných mateřských škol 7 Platící úplatu 7 

 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 

Nekonalo se z důvodu pandemie COVID - 19 

o Škola v přírodě  

Nekonalo se z důvodu pandemie COVID - 19 

 

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 2020 

byly nakoupeny senzorické chodníky do tříd, švédská lavička a branky na fotbal, dále kostýmy 

na didaktické a dramatické hry dětí… 

Z důvodu pandemie covid – 19 se kroužky v jarních měsících již nekonaly. Vybrané kurzovné 

bylo rodičům vráceno na účet. Kroužky se nekonaly ani v druhém pololetí roku 2020 a to 

z důvodu hygienických a epidemiologických opatření.  

 

DOPLŇKOVOU ČINNOST mateřská škola v roce 2020 neprovozovala.  

 ÚČELOVÉ DOTACE, PROJEKTY 

 DOTACE OD MMB  

Od Magistrátu města Brna mateřská škola v roce 2020 nečerpala žádnou účelovou dotaci 

na pořízení investičního nebo neinvestičního majetku.   

 PROJEKT OP VVV – ŠABLONY II. 

Mateřská škola v roce 2020 ukončila projekt MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu 
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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 činila 641.940,- Kč.  Z projektu bylo hrazeno zejména 

vzdělávání pro paní učitelky v oblasti polytechniky a IT, personální pomoc MŠ – školní 

asistent, speciální pedagog – logoped, nákup tabletů do MŠ, didaktické pomůcky a služby 

spojené s vedením projektu. Dotace byla plně vyčerpána. 

V roce 2020 obdržela MŠ finanční prostředky na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ III. s názvem 

projektu: „Podpora vzdělávání v  Mateřské škole Šromova III“,. Prozatímně nevyčerpaný 

zůstatek z dotace ve výši 402.967,00 Kč byl převeden do rezervního fondu organizace.   

 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE 

V roce 2020 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…  

 

Z důvodu přestavby školnického bytu a rekonstrukce školní jídelny byl Mateřské škole přiznán 

od zřizovatele: 

- investiční transfer ve výši 534.331,16 Kč na nákup elektrické multifunkční pánve.  

- Neinvestiční transfer v celkové výši 304.863,76 Kč na nábytek do sborovny a ředitelny 

a na dovybavení školní jídelny. 

 

 REVIZE 

Revize tvoří velkou část rozpočtu. V roce 2020 byl náklad téměř totožný, jako v roce 2019. 

Za revize vydala MŠ částku: 74.591,08 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 i v letošním roce je zapojena do výzvy Magistrátu města Brna na centralizovaného 

dodavatele energií pro rok 2020.  

Přehled odběratelů: 

- Elektřina MŠ:  Pražská plynárenská, a.s. 

- Plyn MŠ:  Pražská plynárenská, a.s. 

- Vodné a stočné:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
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Energie u dodavatelů elektrické energie a plynu platí MŠ měsíčními zálohami a jejich 

vyúčtování je provedeno 1x za rok. U plynu a elektřiny bylo provedeno řádné roční vyúčtování 

v podzimních měsících září a říjnu.  Vodné a stočné je odečítáno a hrazeno měsíčně.  

Na jaře 2020 zaplatila MŠ 40.000,- Kč za navýšení elektrického příkonu z 3x80A na 3x160 A 

z důvodu plánované přestavby školnického bytu a rekonstrukce školní jídelny.  

 

Srovnání výdajů za energie v letech 2018 - 2020: 

  Plyn  

MWh 

Elektřina  

kWh 

Vodné a stočné 

m3 

Celkem 

za energie 

v Kč 

2018 Spotřeba 113,96 26 497 1310  

330.918,00 Náklady v Kč 97.555,42 134.135,00 99.217,58 

2019 Spotřeba  112,14 25 526 1289  

396.275,51 Náklady v Kč 134 700,54 164.722,00 96.852,97 

2020 Spotřeba  107,07 22 510   

317.207,79 Náklady v Kč 110.793,32 118.653,22 87.761,25 

 

Nižší spotřeba za energie v roce 2020 je způsobena tím, že od 18. 3. – 17. 5. 2020 byla MŠ 

uzavřena z nařízení MMB z důvodu nákazy COVID 19. 

 MAJETEK  

PRE  

Drobnějším majetkem byl doplněn zejména didaktický materiál k výuce (ozvučné trubky, 

magnetická mapa), náčiní k pohybu, gastronádoby s víkem do ŠJ, plato do keramické pece, 

odpadkové koše s nášlapem z důvodu zvýšených hygienických opatření. Celkově v roce 

2020 vydala MŠ za PRE 13.117,90 Kč.  

DDHM 

Z DDHM pořídila MŠ náčiní pro tělovýchovné chvilky, bezkontaktní teploměry a mobilní 

přístroj v celkové hodnotě 25.537,25 Kč. Z neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 

304.863,76 Kč pořídila nábytek do ředitelny a sborovny, dále dovybavení do školní jídelny. 

Celkově s dodatečnou dotací vynaložila MŠ na DDHM částku 330.401,01Kč. 

DDNM 

Mateřská škola v roce 2020 nepořizovala žádné nové office. 

INVESTICE 

Mateřská škola pořídila do školní jídelny elektrickou multifunkční pánev v hodnotě 

534.331,16 Kč.  

 

 OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ  

Za opravy a údržbu MŠ vynaložila částku 78.853,70Kč. Díky změně financování škol 

mohla MŠ přijmout do pracovního poměru pana školníka, který většinu oprav řeší sám 
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a MŠ se snížily náklady na opravy a udržování budovy i zahrad, které musela řešit službou 

nebo dodavatelsky. 

 

- Náklady na opravy a údržbu budov a zahrad v roce 2019: 119.029,30Kč 

- Náklady na opravy a údržbu budov a zahrad v roce 2020:   78.853,70Kč 

 

Dodavatelské opravy se týkaly zejména videotelefonů, oprava EZS systému, údržba oken a 

dveří, oprava konvektomatu a myček nádobí, výtahů, kopírky a pračky. Na zahradě školy 

bylo nutné pokácet uhynulé stromy, nechat opravit sekačku na trávu a provést nový nátěr 

dřevěných herních prvků. 

Vzhledem k probíhající přestavbě MŠ bylo nutné po dokončení stavebních prací opravit a 

uvést do původního chodu videotelefony, zabezpečovací zařízení, nechat zcentralizovat 

zámky a klíče v budově, přeložit internet a zajistit drobné opravy v podobě základního 

malování tříd. Náklady MŠ v souvislosti se stavbou představovali částku: 38.533,95 Kč + 

40.000,00 Kč, které MŠ zaplatila za navýšení elektrického příkonu.  

 

 ODPISY MAJETKU  

Odpisy majetku tvoří značnou část v rozpočtu školy. Řídí se odpisovým plánem, který 

schvaluje Rada MČ na svém zasedání. Odpisy MŠ za rok 2020 byly ve výši 120.875,00Kč. 

Částka je o 20.975 Kč vyšší oproti původnímu rozpisu z důvodu vyřazení majetku 

z evidence MŠ (sporáku), na který se vztahoval odpis.  

 

Srovnání výše odpisů za posledních 5 let a výše příspěvku od MČ: 

Rok  Výše příspěvku od 

zřizovatele  

Výše odpisů za daný rok  

2016 900.000,00 21.306,00 

2017 800.000,00 24.824,00 

2018 800.000,00 67.459,00 

2019 800.000,00 99.900,00 

2020 800.000,00 120.875,00 

 

 COVID - 19 

V souvislosti s nákazou Covid -19 a zvýšenými hygienickými a epidemiologickými 

opatřeními, jsme měli z příspěvku obce (ÚSC) následující výdaje a ztráty v příjmech: 

 

Úklidové a desinfekční přípravky pořízené v důsledku covid-19

  
22.643,00 

Bezdotykové teploměry   7.836,00 
 

Ztráta na úplatě za předškolní vzdělávání 61.180,00 
 

Celková ztráta ve výdajích MŠ 91.659,00 
 

 PŘÍSPĚVEK ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

Ze státního rozpočtu byl škole poskytnut příspěvek ve výši 8.735.062,00 Kč.. 
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 PŘEHLED FINANČNÍCH FONDŮ MŠ ZA ROK 2020 

 

V roce 2020 byl do rezervního fondu převeden zlepšený hospodářský výsledek MŠ 

za rok 2019, který schválila rada MČ Brno – Chrlice ve výši 399,27 Kč.  

Během roku získala MŠ finanční účelově neurčené dary ve výši 45.000,- Kč.  

Na konci roku 2020 byli do rezervního fondu zaúčtované i prostředky z projektu: „Podpora 

vzdělávání v  Mateřské škole Šromova III.“ v celkové výši 402.967,00 Kč. 

 
 

Finanční fond Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 

Fond reprodukce majetku  143.144,80 252.775,04 

Rezervní fond  

       - rezervní fond MŠ -137.684,76  

       - šablony III.           -402.967,00 

540.654,05 540.651,76 

 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb  67.089,99 84.811,63 

Fond odměn  64.000,00 64.000,00 

 FINANČNÍ KONTROLY  

V měsíci listopadu – prosinci 2020 proběhla v mateřské škole kontrola hospodaření s veřejnými 

prostředky. 

Audit byl zaměřen na kontrolu účtování o pořízeném a vyřazeném majetku v kontrolovaném 

období a kontrolu nastavení a účtování odpisů, prověření finančních toků na bankovních účtech 

a v pokladně, zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti 

pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činnosti příspěvkové organizace.  

MČ neuložila na základě auditní zprávy MŠ žádná nápravná opatření. MŠ přijala nápravná 

opatření firmy Audit Daně a připomínky zpracovala. 

 ZÁVĚR  

Zpráva o hospodaření byla zpracována na základě ročního zúčtování. Přílohou výroční zprávy 

je výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, účetní výkazy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         …………………………. 

         Petra Putnová  

  ředitelka mateřské školy 


