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 ÚVOD
Mateřská škola Šromova hospodařila v roce 2021 dle rozpočtu, který byl schválený na 15/VIII.
schůzi Rady městské části Brno-Chrlice, dne 9. 12. 2020. MŠ v roce 2021 hospodařila
s kladným hospodářským výsledkem 16.043,68 Kč, který bude použit k posílení fondu odměn
a rezervního fondu.
Současně s rozpočtem na rok 2021 byl předložen v souladu s §4 a §5 zákona č. 23/2017
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024.
Výhled byl zpracován ve zjednodušeném rozsahu a vychází ze střednědobého výhledu
příspěvku od zřizovatele.
 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Na úplatě za předškolní vzdělávání vybrala MŠ celkem 293.695,-Kč. Finanční ztrátu evidujeme
z opětovného uzavření škol v jarních měsících roku 2021 z důvodu nákazy COVID-19.
V měsíci březnu byla škola uzavřena zcela, v dubnu se pak otevřela pro děti v povinném
předškolním vzdělávání a pro děti vybraných profesí. Tento stav trval do půlky května a ztráta
MŠ na příjmu z úplaty za předškolní vzdělávání činila 58.965,-Kč.
Srovnání výše příjmů z úplaty za předškolní vzdělávání z let 2019-2021 (roky 2020-2021 jsou
covidové a MŠ musela úplatu v některých měsících odpouštět nebo krátit).

2019
2020
2021

Výše úplaty vybíraná Výše vybrané úplaty za Prázdninový, Celkový
v daném období
předškolní vzdělávání za letní provoz příjem
za
dané období
úplatu
za
předškolní
vzdělávání
1-6
9-12
1-6
9-12
13.800,00
327.320,365,350,188.650,126.290,1-6
9-12
1-6
9-12
7740,00
246.485,350,365,119.025,119.720,1-6
9-12
1-6
9-12
14.310,00
293.695,365,490,119.155,160.230,-

Výše úplaty se stanovuje na školní rok. Zohledňuje potřebu neinvestičních výdajů mateřské
školy a stanoví se jako 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě
v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výslovně uvedených výdajů poskytnutých ze
státního rozpočtu. Od září 2021 se úplata za předškolní vzdělávání zvýšila na 490,- Kč. Do této
částky se výrazně promítl covidový rok 2020. Výše příjmu z úplaty je proměnlivá a závislá na
počtu přijatých dětí a jejich věkovém složení. Neplatící děti jsou ty, které mají povinnou
předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní docházky.
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Uhrazená výše úplaty za předškolní vzdělávání za
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V době letních prázdnin byl provoz mateřské školy otevřen po dobu prvních tří týdnů v měsíci
červenci. V tomto měsíci bývá o provoz MŠ vždy větší zájem, což dokazuje i srovnávací graf.
Úplatu stanovila ředitelka školy na 270,- Kč.
K docházce bylo přihlášeno celkem 76 dětí (63 dětí z MŠ Šromova a 13 dětí z jiných MŠ)
z toho 53 platících úplatu za předškolní vzdělávání (41 dětí z MŠ Šromova a 12 dětí z ostatních
MŠ). Za letní provoz vybrala MŠ 14.300,- Kč.

Název grafu
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
SRPEN 2018

ČERVENEC 2019

SRPEN 2020

ČERVENEC 2021

 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
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jejich otužování, které přispívá k jejich lepší imunitě. Na tyto činnosti přispívají rodiče, ale
mateřská škola z jejich provozování nemá finanční prospěch.



Plavání
Nekonalo se z důvodu pandemie COVID - 19
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 důvodu pandemie covid – 19 se kroužky v jarních měsících nekonaly.
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 2021
bylo zakoupeno rádio s usb.
Doplňkovou činnost mateřská škola v roce 2021 neprovozovala.
 ÚČELOVÉ DOTACE, PROJEKTY


DOTACE OD MMB

Od Magistrátu města Brna mateřská škola v roce 2021 nečerpala žádnou účelovou dotaci
na pořízení investičního nebo neinvestičního majetku.


PROJEKT OP VVV – ŠABLONY III.

Mateřská škola v roce 2021 pokračovala v projektech 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 III s názvem projektu: „Podpora
vzdělávání
v
Mateřské
škole
Šromova
III“,
s
registračním
číslem:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018057.
Celková výše dotace za projekt pro MŠ činí 402.967,00 Kč. Z projektu byla hrazena personální
pomoc MŠ – školní asistent, speciální pedagog – logoped a projektové dny pro děti.
 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE
V roce 2021 obdržela mateřská škola od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 850.000,- 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
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-

Energie - vodné, plyn a elektřina
Telekomunikace – poplatky za telefony a internet
Revize
Běžnou údržbu a opravy
Pořízení nového majetku…

 REVIZE
Za revize vydala MŠ v roce 2021 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 a také závodní péče.
 ENERGIE
MŠ je stále zapojena do výzvy Magistrátu města Brna na centralizovaného dodavatele energií.
Přehled odběratelů:
-

Elektřina:
Plyn:
Vodné a stočné:

Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Energie u dodavatelů elektrické energie a plynu platí MŠ měsíčními zálohami a jejich
vyúčtování je provedeno 1x za rok. U plynu bylo provedeno řádné roční vyúčtování
v podzimních měsících. Vodné a stočné a elektřina jsou odečítány a hrazeny měsíčně.
Srovnání výdajů za energie v letech 2018 - 2020:
Vodné a stočné Celkem
m3
za energie
v Kč
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
107,07
22 510
110.793,32
118.653,22
87.761,25 317.207,79
Plyn
MWh
2018 Spotřeba
Náklady v Kč
2019 Spotřeba
Náklady v Kč
2020 Spotřeba
Náklady v Kč
2021 Spotřeba
Náklady v Kč

Elektřina
kWh

105.202,38

168.891,18

93.195,99

367.289,55

V roce 2020 byl navýšen jistič u MŠ z důvodu rekonstrukce školní jídelny a školnického bytu
a s tím souvisí i zvýšení ceny za elektrickou energii, což se v roce 2021 již na celkové spotřebě
projevilo. Naopak covidové uzavření v jarních měsících se ve spotřebě příliš neukázalo, protože
škola přerušila provoz jen částečně a pro děti v povinném předškolním vzdělávání a děti rodičů
vybraných profesí byl ze zákona provoz zachován. Vliv na spotřebu má i delší prázdninový
provoz v měsíci červenci.
Statutární město Brno zavádí na budovách ve svém majetku management hospodaření
s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Energetický management (EnMS) je systém
procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí
a dopadu na životní prostředí. Na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem EnergyBrokeru
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rozšířili v roce 2021 nové uživatele z řad městských částí, příspěvkových organizací
a obchodních společností města Brna. MŠ je do systému zapojena také.


MAJETEK
PRE

Drobnějším majetkem byl doplněn zejména didaktický materiál k výuce (logopedické
pomůcky), náčiní k pohybu při pobytu venku (kroket, skluzavka, žebříkový golf nebo
mlžítko). Celkově v roce 2021 vydala MŠ za PRE 20.519,78 Kč.
DDHM

Z DDHM pořídila MŠ např. šatní skříň, sušák na výkresy, Unifi Switch nebo nástěnky
v celkové hodnotě 27.996,50 Kč.
DDNM

Mateřská škola v roce 2021 nepořizovala žádné nové office.
 OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ
Za opravy a údržbu MŠ vynaložila částku 66.551,Kč. Jednalo se zejména o opravy myček
nádobí a jejich změkčovačů, videotelefonu, výměna sítí do oken, oprava elektrického
ořezávátka nebo výměna elektrické zásuvky atd.
 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 2021 byly ve výši 205.637,00Kč.
Oproti roku 2020 je to nárůst o 84.762,- Kč. Zvýšení je způsobeno pořízením investičního
majetku do školní jídelny při opravě MŠ.
Srovnání výše odpisů za posledních 5 let a výše příspěvku od MČ:

Název grafu
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
2017

2018
Řady1

2019
Řady2
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 SLUŽBY A OSTATNÍ
Značnou část rozpočtu tvoří služby konzultantů, účetního, spotřeba drobného materiálu ke
vzdělávání a také čistící prostředky. Jejich výčet je níže v tabulce.
Konzultanti a poradenská činnost, služba pověřence GDPR, BOZP
Zpracování mezd a účetnictví
Spotřeba drobného materiálu – tužky, papíry, lepidla, tonery atd…
Čistící prostředky
Pokos zahrad, svoz odpadu a praní prádla

14.616,80
121.290,00
71.354,86
50.353,98
38.733,88

 ŘÍSPĚVEK ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Ze státního rozpočtu byl škole poskytnut příspěvek ve výši 9.732.816 Kč.
 PŘEHLED FINANČNÍCH FONDŮ MŠ ZA ROK 2021
V roce 2021 byl do rezervního fondu převeden zlepšený hospodářský výsledek MŠ
za rok 2020, který schválila rada MČ Brno – Chrlice ve výši 19.256,00 Kč.
Během roku získala MŠ finanční účelově neurčené dary ve výši 9.500,- Kč.
Na konci roku 2021 byli do rezervního fondu zaúčtované i prostředky z projektu: „Podpora
vzdělávání v Mateřské škole Šromova III.“ v celkové výši 88.876,60 Kč.

Finanční fond
Fond reprodukce majetku
Rezervní fond
- rezervní fond MŠ
176.571,60
- šablony III.
88.876,60
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond odměn

Stav k 1. 1. 2021
252.775,04
540.651,76

Stav k 31. 12. 2021
392.964,60
391.682,60

84.811,63
64.000,00

66.811,23
42.000,00

 FINANČNÍ KONTROLY
V měsíci září proběhla v mateřské škole kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.
Audit byl zaměřen na kontrolu vyhodnocení čerpání položek rozpočtu Mateřské školy Brno,
Šromova 55, příspěvkové organizace za období 1-6/2021. Z výsledku kontroly nebyla škole
navržena žádná doporučení.
 ZÁVĚR
Zpráva o hospodaření byla zpracována na základě ročního zúčtování.

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