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Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

ROK 2005

Za organizaci : Jana Mikulášková,

ředitelka školy
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Mateřská škola Těšetice

IČO : 70988323

Mateřská škola Těšetice, je zařazena do sítě škol na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odbor školství ze dne 22 8. 2003, č.j. JMK 24711/2003 OŠ.
Identifikátor zařízení :

600 126 439

Adresa :

671 61 Těšetice

Právní forma :

příspěvková organizace od 01. 01. 2003

Přidělené IČO, DIČ :

70988323,

Zřizovatel :

Obec Těšetice 671 61 Těšetice, IČ 00637629

Škola sdružuje :
- Školní jídelnu (výdejnu), kapacita 25 strávníků / den

IZO : 171 000 463

Mateřská škola Těšetice, je předškolním zařízením. Kapacita 25 dětí, v jídelně 25 dětí. Pedagogové :
ředitelka-plný úvazek, učitelka zkrácený úvazek, školnice zkrácený úvazek, kuchařka na výdej stravy zkrácený
úvazek
Přepočetný počet provozních zaměstnanců : 2,26.

Základní právní předpisy, kterými se příspěvková organizace řídí :
Vyhláška č. 505/2002 Sb.
Opatření MF č.j. 283/76 104/2000
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění
Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Chronologický přehled dosud vydaných prováděcích právních předpisů
k zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a k zákonu č. 563/2004 Sb.
číslo ve Sb.z.

druh a název

částka Sb.z.

účinnost

1.
č. 671/2004
2.
č. 672/2004

vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o
ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve
znění pozdějších předpisů
nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání

229

1.1.2005

229

31.12.2004

233

1.1.2005

3.
č. 689/2004
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4.
č. 10/2005
5.
č. 12/2005
6.
č. 13/2005
7.
č. 14/2005
8.
č. 15/2005
9.
č. 16/2005
10.
č. 17/2005
11.
č. 33/2005
12.
č. 47/2005
13.
č. 48/2005
14.
č. 54/2005
15.
č. 55/2005
16.
č. 64/2005
17.
č. 65/2005

18.
č. 71/2005
19.
č. 72/2005
20.
č.73/2005
21.
č.74/2005
22.
č.75/2005

23.
č. 107/2005
24.
č. 108/2005
25.
č. 223/2005
26.
č. 317/2005

vyhláška o vyšším odborném vzdělání

3

10.1.2005

vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a
4
nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 4

11.1.2005
11.1.2005

vyhláška o předškolním vzdělávání

4

11.1.2005

vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
vyhláška o organizaci školního roku

4

11.1.2005

4

11.1.2005

4

11.1.2005

6

13.1.2005,

11

25.1.2005

11

25.1.2005

14

4.2.2005

14

4.2.2005

17

9.2.2005

17

9.2.2005

20

17.2.2005

vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a 20
školských poradenských zařízeních
vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 20
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných
vyhláška o zájmovém vzdělávání
20

17.2.2005

vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a
výkonu inspekční činnosti
vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové
zkoušky a státních jazykových zkouškách
vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání
v konzervatoři absolutoriem
vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky
vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání
vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů,
ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu
pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a
jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální
úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a
jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací
21
povinnosti, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků
vyhláška o školním stravování
34
vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 34
a školských účelových zařízeních
vyhláška o některých dokladech o vzdělání
81
vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků

111

17.2.2005

17.2.2005
21.2.2005

8.3.2005
8.3.2005
13.6.2005
1.9.2005

27.
364/2005

vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení 125
a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a
školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o
dokumentaci škol a školských zařízení)

19.9.2005

MŠMT na www.msmt.cz / Dokumenty / Přehled školských předpisů / Vyhlášky zveřejnilo pod č.j. 24 905/2005-14 seznam
platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1.8.2005.

Zvláštní předpisy platné ve školství :
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění z.č. 109/2002 Sb., č. 561/2004 Sb., č. 563/2004 Sb., 306/1999
Sb. a další
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
Příspěvková organizace hospodařila v kalendářním roce 2005 s finančními prostředky ze SR a prostředky
získanými od zřizovatele. Finanční prostředky, které byly vybrány od rodičů za obědy a svačinky byly
v účetnictví proúčtovány přes účet 37910 a do výnosů.
Financování :
čerpání dotace od zřizovatele v roce 2005 :
Obec Těšetice, jako zřizovatel, poskytla 186.000,00 Kč. Z toho na provoz MŠ bylo použito 85.461,80 Kč, na
platy a odvody 125.333,00 Kč. Dotace poskytnuté krajským úřadem, odborem školství byly poskytnuty ve výši
583.000,00 Kč, z toho ONIV (hračky, školní pomůcky) 5.000,00 Kč, na náhradní stravování 35.000,00 Kč, na
platy a odvody 543.000,00 Kč .
Čerpání prostředků bylo účelné a efektivní.

Rozpis čerpání dotace od zřizovatele :
Výše dotace : 186.000,00Kč
Čerpání (náklady) : 210.794,80 Kč

Mzdové náklady :
Rozpočet na platy ze státní rozpočtu :
náhradní stravování : 40.956,00 Kč
knihy, učební pomůcky a tisk : 2.681,00 Kč
cestovné : 348,00 Kč
na platy : 395.000,00 Kč
odvody celkem : 137.000,00 Kč z toho :
zdravotní : 35.000,00 Kč
sociální : 102.000,00 Kč
zákonné pojištění : 75,00 Kč
FKSP : 6.940,00 Kč
Celkem : 583.000,00 Kč
Limit pracovníků pro rok 2005 : 2,26
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Mimorozpočtové zdroje(refundace, dotace na platy od zřizovatele)
na platy : 88.624,00 Kč
odvody : 32.268,00 Kč
z toho:
zdravotní : 8.521,00 Kč
sociální : 23.747,00 Kč
FKSP: 2.484,00 Kč
Celkem : 123.376,00 Kč
Spotřeba materiálu : (knihy, učební pomůcky, nákup drobného hmotného investičního majetku, programové
vybavení)
10.210,30 Kč
Spotřeba energie (plyn, el. energie, voda)
51.188,00 Kč
Cestovné, školení, služby
20.461,50 Kč
Zákonné pojištění, pojištění majetku, , poplatky bankám, odpisy
5.559,00 Kč
Celkem náklady : 210.794,80 Kč
Výnosy :
Krajský úřad 583.000,00 Kč
Obec 183.000,00 Kč
Vlastní příjmy 16.420,00 Kč
úroky 624,92 Kč
Výnosy celkem : 786.044,92 Kč
Náklady z dotace poskytnuté krajským úřadem : 583.000,00
Výnosy (z kraje)
583.000,00
Provozní náklady z dotace obce na platy a odvody : 123.376,00 Kč
Výnosy :
123.376,00 Kč
Provozní náklady z dotace zřizovatele : 62.624,00 Kč
Výnosy (od zřizovatele)
87.418,80 Kč
Rozdíl :
-24.794,80 Kč

7.044,92 Kč (pokrytí z vlastních výnosů)

Celkem náklady(použití prostředků od zřizovatele) : 123.376,00 (na platy)+ 87.418,80 (na provoz) = 210.794,80
Pokrytí nákladů : 210.794,80-186.000,00 (dotace zřizovatele) = -24.794,.80 dokrytí nákladů z vlastních výnosů,
které byly ve výši 16.420,00+624,92 (úroky) = 17.044,92 – 24.794,80 (čerpání z vlastních výnosů) = - 7.749,88
Kč hospodářský výsledek za rok 2005
Mateřská škola ukončila rok 2005 se záporným výsledkem, je třeba pokrytí ztráty uhradit z rezervního fondu.
Neboť v rezervním fondu nejsou žádné prostředky mateřská škola požádá obec o finanční prostředky na pokrytí
ztráty za rok 2005 ve výši 7.749,88 Kč

Mateřská škola má tyto fondy :
FKSP (912) zůstatek 4.822,00 Kč
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Fond rezervní (914) zůstatek – 0 Kč

Účty :
241 00 Běžný účet - 50.295,16 Kč
243 00 účet FKSP – 3.685,00 Kč
261 00 pokladna - 0 Kč (číslo poslední pokladní operace : příjmový
018 00 – 8.683,50 Kč
028 00 – 219.119,62 Kč
oprávky 078 00 k 018 00 - - 8.683,50 Kč
oprávky 088 00 k 028 00 - -219.119,62

výdajový)

Závazky v Kč :
314 00 - 669,00 Kč
321 00 – 4.080,50 Kč
325 00 – 498,00 Kč
333 00 – 30.841,00 Kč
336 10 – 3.147,00 Kč
336 11 – 10.222,00 Kč
336 20 – 1.770,00 Kč
336 21 – 3.539,00 Kč
342 10 – 525,00 Kč
342 20 – 3.030,00 Kč

Závěr :
Vzhledem k tomu, že hospodaření mateřské školy za rok 2005 skončilo ztrátou ve výši 7.749,88 Kč požádá
mateřská škola o výši ztráty zřizovatele obec Těšetice.
V roce 2003 skončilo hospodaření MŠ ziskem ve výši 1.440,18 Kč a v roce 2004 skončilo hospodaření MŠ
ztrátou ve výši 1.516,64 Kč. V roce 2005 došlo k částečné pokrytí ztráty ve výši 1.440,18 Kč. Celkem na dokrytí
ztrát zbývá částka (1.440,18 – 1.516,64 = -76,46 + -7.749,88 = 7.826,34 Kč
Ztrátu po uvedeném výpočtu ve výši 7.749,88 Kč je třeba dokrýt z prostředků zřizovatele.

Těšetice 24.1.2006

Jana Mikulášková
ředitelka MŠ Těšetice

