Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2020

a) Základní charakteristika mateřské školy
a/
b/
c/
d/
e/
f/

Název školy: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace
Sídlo: Hřbitovní 8, Břeclav 3, 690 03
Zřizovatel školy: Město Břeclav
Jméno ředitele školy: Mgr. Jitka Kocábová
Telefon: 519 370 070, 606 914 289
Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 54 dětí
Počet dětí navštěvujících školu: 48
g/ E – mailová adresa: msstarabreclav@seznam.cz
Webové stránky školy: www.msstarabreclav.info
h/ Provoz školy: 6,30 – 16,30
ch/ Provoz jednotlivých tříd: 6,30-16,00, 7,00-16,30
i/ Počet zaměstnanců školy – 4 pedagogičtí zaměstnanci, 1 školní asistent, 2 školnice
j/ Školní vzdělávací program – „ Kdo nevěří, ať k nám běží…“
Cíle programu:
Vést děti k chápání smyslu života, uvědomit si že:
„ Nejsme všichni stejní…..“
„ S kamarádem všechno zvládnem…..“
„ V pohodě a harmonii se žije lépe…..“
„ Pravidla nám pomáhají…..“
„ Já jsem já, se vším všudy…..“
„ Je zábava hledat, vidět, poznávat.....“

b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena
Budova je téměř bezbariérová, jsou zde dostatečně velké prostory, které jsou esteticky, účelně
a bezpečně vybaveny hračkami, pomůckami i nábytkem. Na budovu bezprostředně navazuje
školní zahrada. Veškeré vybavení odpovídá potřebám dětí a rozvíjí tvořivou hru. Součástí
zahrady jsou herní i odpočinkové prvky – zastíněná pergola, využívaná dětmi pro sportovní a
pohybové činnosti, pracovní stůl pro rozvoj polytechnického vzdělávání, houpačky,
průlezková věž se skluzavkou, dostatečně velké pískoviště, pergola pro tvořivou práci u
stolečků, sklad hraček a koloběžek. Pro rozvoj environmentálního vzdělávání dětí byla
vybudována malá ekologická zahrádka.

c) Rozbor hospodaření
I.
Náklady: 4 356 964,44
Výnosy: 4 387 279,66
HV :
30 315,22 Kč (návrh na rozdělení přiložen)

II.
Účelové dotace + Šablony
Dotace:
MŠMT-33053 : příjem : 3 322 671,- Kč.
Čerpáno: 3 322 671,00Kč
Město Břeclav-příspěvek na provoz: příjem: 684 000,- Kč
Čerpáno do výnosů:
684 000,- Kč
MŠMT-33074 : Příjem: ………….Kč
Čerpáno: …………Kč
MŠMT-33076 : Příjem : ……………Kč
Čerpáno: …………….Kč
Šablony I.: výnosy 0,- Kč
Náklady 0,- Kč
Šablony II.: výnosy 187 858,84Kč
Náklady :187 858,84Kč
Šablony III.: výnosy 19 684,92Kč
Náklady : 19 684,92Kč

III.
Mzdové náklady
Hrubé mzdy: 2 614 691,- Kč
OON:
4 250,- Kč
Náhrady prac. nesch. 21 097,- Kč
SP: 653 656,-Kč
ZP :237 212,- Kč
Průměrný plat
Pedagogičtí pracovníci – 41 993,- Kč
Nepedagogičtí – 22 427,- Kč
Pracovníci školní jídelny – 17 827,- Kč

IV.
Komentář k přehledu o plnění rozpočtu
Dotace z MŠMT i od zřizovatele, jsou pro potřeby organizace, v dostatečné výši. Z důvodu
mimořádných protiepidemiologických opatřeních byl rozpočet od zřizovatele krácen.

V.
Péče o spravovaný majetek.
Investiční činnost – v roce 2020 nebyl pořízen investiční majetek.
Opravy a udržování –osvětlení, vodoinstalace, plyn kotel, vybavení (kopírka, pračka, nábytek,
houpadlo) v hodnotě 17 900,-Kč.
Pořízení majetku – pro vzdělávání dětí byly pořízeny hračky, pomůcky, plastová průlezka
Opičí ráj, lavičky s volantem, soubory Oceán a Členovci, pomůcky pro polytechniku,
Polykarpova stavebnice, vysavač, Nb: celkem 140 659,04Kč
Inventarizace byla provedena na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení
výše uvedeného zákona pro vybrané účetní jednotky, vyhlášky č.270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které
vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými předpisy, vnitřní směrnicí a plánem
inventur.
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:
022.000 samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028.000 drobný dlouhodobý hmotný majetek
902.102. jiný drobný dlouhodobý majetek
261.000 pokladna
901 nehmotný drobný majetek
263.000 ceniny
Mateřská škola nepronajímá nemovitý majetek.
Škodní událost se v roce 2020 neřešila.

VI.
Doplňkovou činnost škola nemá.

VII.
Peněžní fondy
V roce 2020 jsme čerpali:
•
•
•

fond FKSP, který se tvoří odvodem 2% z hrubých platů zaměstnanců školy. Čerpání
proběhlo dle vnitřní směrnice
fond odměn, který je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření. Fond byl použit na
vyplacení odměn
fond rezervní nebyl čerpán

Fond investic je tvořen z odpisů.
Všechny fondy jsou kryté.
VIII.
Pohledávky a závazky
Krátkodobé pohledávky:
Celkem 473 708,94Kč, z toho
- Do splatnosti:
- poskytnuté zálohy 73 950,- Kč
- stravné zaměstnanců za prosinec 2020 ve výši 2 000,- Kč
- náklady příštích období 13 168,02Kč (placeno v roce 2020 na rok 2021-předplatné, domény,
pojištění, antivir)
- dohadné účty aktivní 384 590,92 Kč
- školné 0,- Kč
- Po splatnosti:
- 0,Krátkodobé závazky:
Celkem 372 086,02Kč, z toho
- dodavatelé 20 005,16,- Kč, viz přiložený seznam, vše do splatnosti
- platby školného na leden-červen 2021 v celkové výši 6 600,- Kč
- zaměstnanci 166 019,- Kč, výplaty – zaslány v lednu, vše ve splatnosti
- sociál. pojištění 68 174,- Kč – ve splatnosti, uhrazeno v lednu
- zdrav. pojištění 29 404,- Kč – ve splatnosti, uhrazeno v lednu
- daň ze závislé činnosti 27 803,- Kč– ve splatnosti, uhrazeno v lednu
- výdaje příštích období 22 467,86,- Kč – náklady roku 2020, vyfakturované a hrazené v roce
2020 (telefon, el.energie,)
- dohadné účty pasivní 31 613,-Kč – dohadné položky na spotřebu plynu za rok 2020
- krátkodobé přijaté transfery- nevyčerpaná dotace určená k vrácení 0,- Kč
Dlouhodobé závazky:
Celkem 364 906,- Kč přijaté dlouhodobé zálohy na transfery – šablony II.- ukončeno v listopadu
2020, dosud MŠMT nevyúčtováno.

d) Souhrnné výsledky externích kontrol
V roce 2020 proběhla na škole prověrka účetní závěrky. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti
svědčící o tom, že účetní závěrka není sestavena v souladu s českými účetními předpisy.

e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Naše mateřská škola zaměstnává 7 zaměstnanců, nemá tudíž povinnost zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením, ani odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, se kterými Úřad
práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto
zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením,

které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo
zadáváním zakázek těmto osobám.
f) Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.
Břeclav 2021-04-15
Zpracovala – Mgr. Jitka Kocábová
ředitelka školy

Přílohy
- Kniha závazků
- Příloha č.6
- Příloha č.8
- Příloha č.9
- Příloha č. 10

Příl. 6
Název organizace: Mateřská škol Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace
IČ: 49137182
Číslo organizace: 4004
Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů

Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací
listiny

Dodatečné Hospodářský
Náklady
odvody daně
výsledek
Výnosy
k
Daň z příjmů
z příjmů
po zdanění
k 31.12.2020 31.12.2020 (účet 591)
(účet 595) k 31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Doplňková činnost organizace celkem

Zpracoval: Trněná
Schválil: Mgr Jitka Kocábová

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příl. 8
Název organizace: Mařská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace
IČ: 491 37 182
Číslo organizace: 4004
STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
Členění

Rok 2019

Rok 2020

předchozí

hodnocený

Pohledávky celkem
z toho Po lhůtě splatnosti
v tom

Rozdíl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

do 30 dnů

0,00

do 60 dnů

0,00

do 90 dnů

0,00

do 1 roku

0,00

do 3 let

0,00

starší 3 let

0,00

V soudním nebo exekučním řízení vymáháno

0,00

Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce

0,00

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

0,00

SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK *
Přesná identifikace dlužníka

Datum vzniku pohledávky

Částka

Druh pohledávky

Rok 2019

Rok 2020

předchozí

hodnocený

Stav vymáhání

ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
Členění
Závazky celkem
z toho Po lhůtě splatnosti
v tom
do 30 dnů

Rozdíl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

do 60 dnů

0,00

do 90 dnů

0,00

do 1 roku

0,00

do 3 let

0,00

starší 3 let

0,00

SOUPIS ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK*
Datum vzniku závazku

Přesná identifikace věřitele

Částka

Druh závazku

Stav

Poznámka:
V
případě velkého množství pohledávek/závazků po lhůtě splatnosti starších než 1 rok lze tabulku nahradit samostatnou přílohou. U
drobných pohledávek/závazků stejného druhu lze uvést pouze celkovou sumu s komentářem.

Zpracoval: Trněná
Schválil: Mgr. Jitka Kocábová

Příl. 9
Název organizace: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace
IČ: 49137182
Číslo organizace: 4004
TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
NA ROK 2020
FOND INVESTIC (416)
Stav fondu investic k 1. 1. 2020

tis.Kč
89,00

TVORBA FONDU:

REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku
hospodaření
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020

tis.Kč
179,00

TVORBA FONDU:

příděl z odpisů dlouhodobého majetku

9,00

zlepšený výsledek hospodaření

investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

ZDROJE FONDU CELKEM

investiční dotace ze státních fondů

POUŽITÍ FONDU:

výnosy z prodeje svěřeného DM

úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

dary a příspěvky od jiných subjektů

úhrada sankcí

výnosy z prodeje vlastního majetku PO

posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

převod z rezervního fondu
ZDROJE FONDU CELKEM

překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
98,00

ostatní čerpání fondu
POUŽITÍ FONDU CELKEM

POUŽITÍ FONDU (přehled dle jednotlivých akcí):

179,00

z toho finančně kryto:

179,00

REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů
Stav fondu investic k 31. 12. 2020
Změna stavu za rok 2020

0,00
98,00
9,00

0,00

Stav rezervního fondu k 31. 12. 20xx
Změna stavu za rok 20xx

POUŽITÍ FONDU CELKEM

179,00

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020

0,00

tis.Kč
195,00

TVORBA FONDU:
nespotřebované dotace z rozpočtu EU

7,00

nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
peněžní dary účelové

10,00

peněžní dary neúčelové
ostatní tvorba
Doplňující údaje k fondu investic
Stav běžného účtu fondu investic k 31. 12. 2020 (účet
241 0xxx)

tis.Kč
98,00

ZDROJE FONDU CELKEM

POUŽITÍ FONDU:

z toho:
→Volné zdroje rezervované na použití v následujících
letech (např. kumulace zdrojů na akce
významnějšího charakteru)
→Prostředky vyčleněné na případné spolufinancování
akcí navržených ke schválení z rozpočtu MSK na
reprodukci majetku

úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

→Prostředky blokované na případné předfinancování
výdajů projektů spolufinancovaných s ESF

překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
(414 064x)

úhrada sankcí

posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

čerpání darů
FKSP (412)
Stav FKSP K 1. 1. 2020

tis. Kč
15,00
53,00

195,00

čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020

peněžní a jiné dary
ostatní tvorba fondu
ZDROJE FONDU CELKEM

10,00

čerpání dotací EU a mezinárodní smlouvy
ostatní čerpání fondu

TVORBA FONDU:
zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb,
náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k
majetku FKSP

212,00

z toho finančně kryto:
Změna stavu za rok 2020

205,00
7,00
7,00
-188,00

68,00

POUŽITÍ FONDU:
stravování

14,00

FOND ODMĚN (411)

rekreace
kultura, tělovýchova, sport

Stav fondu odměn k 1. 1. 2020

sociální výpomoci

příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

peněžní a nepeněžní dary

ZDROJE FONDU CELKEM

penzijní připojištění

POUŽITÍ FONDU:

úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

použití fondu na překročení limitu prostředků na platy

tis.Kč
56,00

TVORBA FONDU:

pořízení majetku

na odměny

56,00

3,00

ostatní použití

35,00

POUŽITÍ FONDU CELKEM

POUŽITÍ FONDU CELKEM

49,00

Stav fondu odměn k 31. 12. 2020

53,00

Stav FKSP k 31. 12. 2020

19,00

z toho finančně kryto:

53,00

z toho finančně kryto:

19,00

Změna stavu za rok 20xx

-3,00

Změna stavu za rok 2020

3,00

4,00

Poznámka
Tyto tabulky mají vazbu na účty fondů. V případě, že fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k 31. 12. 20xx včetně
zdůvodnění.
Zpracoval: Trněná

Schválil: Mgr. Jitka Kocábová

Příl. 10
Název organizace: Mateřská škola Hřbitovní 8, příspěvková organizace
IČ: 49137182
Číslo organizace: 4004
Návrh na rozdělení výsledku hospodařeni za rok 2020

v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním
daňová povinnost

výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
30315,22 úhrada ztráty za předchozí léta
převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn

30315,22 rozdělení VH celkem

24252,22
6063

30315,22

Pokud je výsledek hospodařeni po zdaněni záporný (tj. ztráta), zdůvodní organizace, proč ke ztrátě došlo.
Výsledek hospodařeni po zdanéni rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí
1 . Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Převod do fondu rezervního.
3. Případný převod do fondu odměn. V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve
vyši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodařeni, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovanéhe převodu.

Zpracoval: Trněná
Schválil: Mgr. Jitka Kocábová

