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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 : 1,99
 
 
 MŠMT na http://www.msmt.cz/dokumenty

 zveřejnilo pod č.j. 24 905/2005-14 seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1.8.2005.
 
Vybrané :
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb.,

č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb. a č. 562/2004 Sb.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy  nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních  a o preventivně výchovné péči ve

školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č.
562/2004 Sb. a  zákona č. 563/2004 Sb.

 
Nařízení vlády

 
Nařízení  vlády  č.  75/2005  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  přímé  vyučovací,  přímé  výchovné,  přímé  speciálně  pedagogické,  přímé

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
 

Vyhlášky
 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení  studujících při  zaměstnání, ve znění  zákona č.
188/1988 Sb. a vyhlášky  č. 197/1994 Sb.

Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003
Sb.

Vyhláška MŠMT č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví  kritéria pro prokazování  znalosti  českého jazyka žadatelů o udělení  státního
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občanství České republiky.
Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých

školských zařízení.
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv  a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb., 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 MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 

Vnitroresortní předpisy MŠMT
 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky ve vybraných školách zřízených právnickou nebo
fyzickou osobou  jiného státu na území České republiky a nezařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT č. j.
21 661/1999-11, Věstník MŠMT sešit 8/1999.

Metodický  pokyn  ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  k  prevenci  sociálně  patologických  jevů  u  dětí  a  mládeže  č.  j.  14
514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a řešení šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28
275/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001.

Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č. j. 32 338/2001-22, Věstník
MŠMT sešit 2/2002.

Seznam povinné dokumentace škol  a školských zařízení  pro školní  rok 2004/2005 č. j. 22 655/2003- II-2/1, Věstník MŠMT sešit 
9/2003.

Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a
mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 25 884/2003-24, Věstník MŠMT sešit 11/2003.

Koncepce oddělení pro děti vyžadující intenzivní individuální péči č. j. 25 133/2003-24, Věstník MŠMT sešit 12/2003.
Příkaz  ministryně  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  č.  1/2005 k postupu při  zápisu  škol  a  školských  zařízení  do  rejstříku  škol  a

školských zařízení, postupu při provádění  změn v těchto údajích a k řízení  o výmazu z rejstříku škol  a školských zařízení  č. j.
32 372/2004-21.

Metodika transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení  na školský rejstřík č. j.  28 778/2004-21, Věstník MŠMT sešit
1/2005.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j.
32 405/2004-22, Věstník MŠMT sešit 2/2005.

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní  umělecké  školy,  jazykové  školy  s právem státní  jazykové  zkoušky  a  školská  zařízení  na  školní  rok  2005/2006  č.  j.
12 295/2005-20, Věstník MŠMT sešit 6/2005.

 

                       
  Příspěvková  organizace  hospodařila  v kalendářním roce  2006 s finančními prostředky ze  SR  a  prostředky
získanými od zřizovatele. Finanční prostředky, které byly vybrány od rodičů za úplatu za předškolní vzdělávání.
 
 
 
 

Financování :
čerpání dotace od zřizovatele v roce 2006:
Obec Těšetice,  jako zřizovatel,  poskytla 255.000,00 Kč. Krajský úřad  Jihomoravského kraje v Brně poskytl
558.000,00 Kč.  Vlastní příjmy za školné činily 23.603,00 Kč, úroky 730,44 Kč. Celkem příjmy za rok 2006 :
837.333,44 Kč. Z toho na provoz MŠ bylo použito 744.099,30 Kč.
Výdaje za rok 2006 : 744.099,30 Kč. 
Výsledek hospodaření + 93.234,14 Kč. Čerpání prostředků bylo účelné a efektivní.
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Mzdové náklady :
Rozpočet na platy ze státní rozpočtu (SR) :
na platy : 405.000,00 Kč
odvody celkem  : 142.000,00 Kč z toho :
zdravotní   37.000,00
sociální   105.000,00
FKSP         6000,00
Celkem mzdové náklady  : 553.000,00 Kč
 Limit pracovníků pro rok 2006 : 1,69
Na ONIV poskytnuto  5000,00 Kč ze SR (hračky dětem)
 Celkem dotace ze SR: 558.000,00 Kč
Mimorozpočtové zdroje(refundace, dotace na platy od zřizovatele)
na platy : 47.344,00 Kč
odvody :  15.800,00 Kč
zdravotní : 3.579,00 Kč
sociální : 12.221,00 Kč
zákonné pojištění : 1.457,00 Kč
FKSP: 2.059,00 Kč
Celkem : 66.660,00 Kč
 
Spotřeba materiálu : (knihy, učební pomůcky, hračky,  nákup drobného hmotného  majetku, programové
vybavení)
4.730,70Kč:
z toho  knihy učební pomůcky     54,00 Kč
            nákup materiálu          4.676,50 Kč
Spotřeba energie (plyn, el. energie, voda)
58.844,50Kč:
z toho   plyn                                       51.101,00 Kč
            vodné, stočné                         1.006,50 Kč
            elektrická energie                 6.737,00 Kč
Běžné opravy                           2.802,60Kč
Cestovné                                   185,00 Kč
Ostatní služby                                      540,00 Kč
Služby pošt                                  55,00 Kč
Náhradní stravování              37.045,00 Kč 
Náhradní stavování                 3.696,00 Kč
Služby telekomunikací       8.324,50 Kč      
Poplatky banky           3.216,00 Kč   
Celkem náklady : 119.439,30 Kč
 
 
Výnosy :
Krajský úřad 558.000,00 Kč
Obec 255.000,00 Kč
Vlastní příjmy 23.603,00 Kč
úroky 730.45 Kč
Výnosy celkem : 837.333,44 Kč
 
Čerpání v Kč:
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Výnosy (příjmy) z krajského úřadu                                    558.000,00
Náklady(výdaje) z dotace poskytnuté krajským úřadem :  558.000,00
Vyčerpáno                                                                            558.000,00
Hospodářský výsledek :                                                            0,00
 
Výnosy  od zřizovatele                                                   255.000,00
Náklady (výdaje) na platy a odvody                                    66.660,00
Provozní náklady (výdaje) z dotace zřizovatele  :              119.439,30
Vyčerpáno:                                                                            186.099,30
Hospodářský výsledek :                                                    +68.900,70
 
 
Výnosy (příjmy) vlastní                                                           24.333,44
Náklady (výdaje) z vlastních výnosů                                              0,00
Hospodářský výsledek                                                         + 24.333,44   
 
Celkem výnosy (příjmy) 837.333,44 Kč
Celkem náklady (výdaje) 744.099,30 Kč
 
 Výsledek hospodaření za rok 2006 : +93.234,14 Kč
 
I když mateřská škola ukončila rok 2006 s kladným výsledkem, je třeba tento výsledek použít na úhradu ztrát za
rok  2004 ve výši 1.516,64 část byla uhrazena ze zisku z roku 2003 ve výši 1.440,18. Ztráta z roku 2004=76,46
Kč a na pokrytí ztráty z roku 2005 ve výši 7.749,88 Kč. Celkem na pokrytí ztrát z roku 2004 a 2005  - 7.826,34
Kč
Použití  kladného výsledku na částečnou úhradu ztráty : 93.234,14-7.826,34=85.407,80 Kč. Hospodářského
výsledku je nutné ještě uhradit částku 1.638,00 Kč z výsledku kontroly, která proběhla v roce 2005. Vrácení
dotace JmK Brno na základě rozhodnutí.
Výsledek +93.234,14 je v celkové bilanci konečným výsledkem hospodaření mateřské školy za rok 2006.
 
Mateřská škola má tyto fondy :
FKSP (912) zůstatek  6.503,50 Kč
Fond rezervní (914) 0
 
Účty :
241 00 Běžný účet  - 128.671,30 Kč
243 00 účet FKSP – 6.163,50 Kč
261 00 pokladna hlavní  - 7.151,00 Kč
 
018 00 – 8.683,50 Kč
028 00 – 211.341,62 Kč
oprávky 07800 k 01800 - - 8.683,50 Kč
oprávky 088 k 02800 - -211.341,62 Kč
 
 
Poskytnuté zálohy  (314 00) -  700,00 Kč (Informatorium)
 
Pohledávky v Kč
321 00 – 2.228,50
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Závazky v Kč :
321 00 – 2.228,50
325 00 – 1.085,00
333 00 – 29.513,00
336 10 – 2.911,00
336 11 – 9.456,00
336 20 – 1.638,00
336 21 – 3.274,00
342 10 – 525,00
342 11 – 1.782,00
381 00 – 1.638,00 náklady příštích období
 
 
Rozpočet účtu 912 FKSP :

     
 Příjmy Výdaje Zůstatek  
PS 8.700,00
rozpočet

8.700,00 8.700,00 0  

PS 4 822,00
skutečnost

7 412,00 5.730,50 6 503,50  

 
 

Závěr :
    vzhledem k tomu, že hospodaření mateřské školy za rok  2004 skončilo ztrátou ve výši  1.516,64 Kč, částečná
ztráta byla uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2003 ve výši 1.440,18 Kč kladný výsledek
hospodaření za rok 2006 ve výši + 93.234,14 Kč bude použit na částečnou úhradu ztráty za uvedený rok ve výši
76,46 Kč a na úhradu ztráty za rok 2005 ve výši 7.749,88 Kč a na vrácení dotace JmK Brno dle výsledku
kontroly, která proběhla v roce 2005 a v roce 2006 bylo rozhodnuto o vrácení dotace ve výši 1.638,00. 
Zbylé prostředky ve výši +83.769,80 Kč  budou rozděleny do fondu odměn 3.000,00 Kč 
( 911) a 80.769,80,00 Kč do fondu rezervního (914) na krytí ztrát nadcházejících roků.
 
 
     Těšetice 18.1.2007
 
 
Zpracoval : Věra Nováková
Schválil : Jana Mikulášková ředitelka
Za zřizovatele :  Ing. Zdeněk Nekula
Projednáno na zasedání Z.O. č.  2/2007
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