Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63,
Plaveč
IČO : 71003592

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ŠKOLY

ROK 2012

Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy
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Mateřská škola Plaveč, je zařazena do sítě škol na základě rozhodnutí Školského úřadu Brno
– město ze dne 1. 9. 1996, č.j. 206/1096 a dodatkem ze dne 31. 1. 2000, č.j. BM0001/206.
Identifikátor zařízení :

600 126 412

Adresa :

Náves 63
671 32 Plaveč

Právní forma :

příspěvková organizace od 01. 01. 2003

Přidělené IČO, DIČ :

71003592, -

Zřizovatel :

Obec Plaveč 671 32 Plaveč, IČ 00637483

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

IZO : 171 000 544

Mateřská škola Plaveč, je předškolním zařízením. Kapacita 25 dětí, v jídelně 25 dětí.
Pedagogové : ředitelka-plný úvazek, učitelka zkrácený úvazek, školnice, plný úvazek,
administrativa jídelny a účetnictví zkrácený úvazek.
Přepočetný počet provozních zaměstnanců : 2,25.
MŠMT na http://www.msmt.cz/dokumenty
zveřejnilo pod č.j. 24 905/2005-14 seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
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., v platném znění
Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a
vyhlášky č. 234/2003 Sb.v platném znění.
Vyhláška MŠMT č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o
udělení státního 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.
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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 2009 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, do výnosů tř. 6 a ve
výdajích do třídy 5 nákladů.
Financování :
Obec Plaveč, jako zřizovatel, poskytla 540000,00 Kč. Krajský úřad Jihomoravského kraje
v Brně poskytl 742200,00 Kč. Vlastní příjmy – výnosy např. za školné, svačinky, obědy,
dále zapojení fondů, sponzorské dary od rodičů a úroky 149807,39 Kč .
Celkem výnosy:
1 432 007,39 Kč.
Náklady:
1 428 943,74 Kč.
Výsledek hospodaření + 3063,65 Kč.
3

Čerpání poskytnutých prostředků bylo účelné a efektivní a v souladu s předepsanými
ukazateli.
Některé z nákladů:
UZ 353
MŠ platy
ŠJ platy
MŠ
zdravotní
ŠJ zdravotní
MŠ sociální
ŠJ sociální
MŠ 1%
ŠJ 1%
Platy
nepedag
Nepedag.
zdravotní
Nepadag.
sociální
Nepedag. 1%

432400
48000
40000

Celkem

739200

UZ
33027

Fond
odměn
6500

Zdravotní
z fondu odměn

Sociáln
z FO

1841
26672
2193
1222,03
508,06
69017

5841
136972
16818
5587,03
508,06
144017

6284

12959

13000

27875

75

665,16

1440,16

140

253317,25

1011417,25

65
7500
675

13000

1875

700

14000

1260

3500

Celkem
554338
55170
49892

1625

6000

Obec-limit
115438
7170
9307

585

4000
110300
13000
4300
67500

FKSP
z FO

Limit pracovníků pro rok 2012 : 2,25
pedagogičtí pr. 1,46
nepadg. 0,79
Na ONIV poskytnuto 3000,00 Kč. Veškeré dotace, které byly poskytnuty JMK Brno byly
vyčerpány v souladu s pokyny poskytovatele.
Veškeré dotace, které byly poskytnuty JMK Brno byly vyčerpány v souladu s pokyny
poskytovatele.
Rozpočet účtu 412xxxFKSP :

PS 13200,00 Kč
rozpočet
PS 13154,52 Kč
skutečnost

Příjmy Kč
7600,00

Výdaje Kč
8400

Zůstatek Kč
12400,00

7535,25

8355

12334,77

Závěr :
Hospodaření mateřské školy za rok 2012 skončilo se ziskem ve výši 3063,65 Kč.
Rozdělení zisku na základě návrhu ředitelky organizace a schválení zřizovatele
příspěvkové organizace dne 25.2.2013:
do rezervního fondu částku ve výši 613,65 Kč
do fondu odměn částku ve výši 2450,00 Kč.
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Příloha v účetní uzávěrce za rok 2012
Účetní metody a obecné účetní zásady:
Ocenění:
Zásoby – v pořizovacích cenách
Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou +náklady související s pořízením
Drobný dlouhodobý majetek hmotný v pořizovací ceně od 501 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 501 do 60 tis. Kč
Reprodukční cenou – v roce 2012 nebylo použito.
Změny způsobu oceňování – nenastaly.
Odpisový plán - veden v příspěvkové organizaci.
Přepočet údajů v cizích měnách na českou – není stanoven, žádné takové platby nebyly realizovány.
Pohledávky k 31.12.2012 – 641,04 Kč,
Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny – nejsou.
Závazky k 31.12.2012- 86736,14 Kč, složené ze závazku odvodů a platů zaměstnanců za měsíc
12/2012 (bude odvedeno v lednu 2013), závazku odvodu přídělu do FKSP za 12/2012
Najatý majetek – není.
Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem- není
Významné skutečnosti po datu účetní závěrky – nejsou.
Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností – v roce 2012 nebyl.

Přílohy :
Roční účetní závěrky;Výkaz zisku a ztrát MŠ, Rozvaha MŠ, Příloha MŠ

Plaveč 26.02.2013
Zpracoval : Bc. Růžena Siruková
Schválil : Květoslava Divišová ředitelka
Za zřizovatele : Petr Beck
Projednáno a schváleno na zasedání Z.O. dne 25.2.2013
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