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Zpracování požadavku na příděl rozpočtových prostředků pro rok 2023 

 

Na základě žádosti pro Zpracování požadavku na příděl rozpočtových prostředků pro rok 

2023 Vám v příloze zasílám: 

1. Přehled potřeby finančních prostředků od zřizovatele na činnost mateřské školy na rok 

2023. 

2. Přehled předpokládaných příjmů a výdajů mateřské školy k 31. 12. 2022. 

 

Požadavky na rok 2023 mimo přehled potřeb finančních prostředků od zřizovatele na 

činnost mateřské školy na rok 2023 

 

Žádám o zajištění rozvedení internetové sítě do tříd a kanceláře vedoucí ŠJ (velmi důležité). 

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, mateřská škola obdržela letos 

dotace od MŠMT v hodnotě 64 000,- Kč na nákup digitálních a robotických pomůcek. Byly 

pořízeny NTB na třídy a robotické hračky. Abychom mohli tyto pomůcky plně využívat, 

potřebujeme internetové pokrytí v budově. Vedeme třídní dokumentaci i agendu stravování 

online. Signál je mimo ředitelnu velmi slabý a vypadává. Tento požadavek není zahrnut do 

přehledu potřeb na rok 2023, jelikož nedokážu odhadnout způsob řešení zasíťování a finanční 

náklady. Věc je v jednání se společností AUTOCONT , Smiřice. 

 

 

S úctou a přátelským pozdravem  

                  Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka mateřské školy 
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Přehled předpokládaných příjmů a výdajů mateřské školy k 31. 12. 2022  
                                                                                                                        

Běžný provoz – předpokládané výdaje od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022 

Spotřeba nákupy - učební pomůcky     60 000,00 

Spotřeba nákupy - DDHM  a DDNM     (nábytek a škrabka na zeleninu)    100 000,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba materiálu     70 000,00 

Spotřeba nákupy - pohonné hmoty              0,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - vodné, stočné     13 010,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - teplo, teplá voda     77 163,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - plyn  (udržovací poplatek)          310,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - elektrická energie     23 070,00 

Služby - opravy a udržování      35 000,00 

Služby - cestovné      1  000,00 

Služby - pošt          100,00 

Služby - telekomunikací       6 730,00 

Služby - zpracování dat – zpracování účetnictví a mezd - CESORG spol. s r.o.     104 180,00 

Služby - jiný nákup služeb – revize, odpad, OOP, BOZP, aj. služby       15 000,00 

Služby - bankovní poplatky       3 900,00 

Osobní náklady - Dohoda o provedení práce – pověřenec GDPR     3 630,00 

Osobní náklady - ochranné pracovní pomůcky     20 000,00 

Osobní náklady - školení, vzdělávání     15 000,00 

Ostatní náklady z činnosti – Kooperativa, pojišťovna a.s. – pojištění školy       6 000,00 

Odpisy       7 377,90 

Plat nově přijatých učitelek hrazených z provozu (říjen, listopad) 165 000,00 

Celkem      726 470,90 

 

Běžný provoz  - předpokládané příjmy do 31. 12. 2022 

Výsledek hospodaření k 30. 09. 2022 

(obsahuje již celkovou dotaci od zřizovatele dle rozpočtu do konce roku) 
  555 994,23 

Úplata za předškolní vzdělávání  10,11,12/2022      75 600,00 

Celkem 631 594,23 

Rozdíl HV (včetně úplaty) a předpokládaných nákladů (726 470,90 - 631 594,23) 94 876,67 

Požadavek na navýšení provozní dotace z důvodu dofinancování platu učitelek 95 000,00 

 

 
Smiřice, 1. 11. 2022                                                     Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka mateřské školy 
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Přehled potřeby finančních prostředků od zřizovatele na činnost mateřské školy na rok 2023 

                                                        

Běžný provoz 

Spotřeba nákupy - DDHM, DNM (klimatizace- sklad kuchyně, další vybavení)  100 000,00 

Spotřeba nákupy - učební pomůcky 80 000,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba materiálu 229 600,00 

Spotřeba nákupy - pohonné hmoty    1 000,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - vodné, stočné    40 000,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - teplo, teplá voda   400 000,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - plyn  (udržovací poplatek)       1 260,00 

Spotřeba nákupy - spotřeba energie - elektrická energie   121 200,00 

Služby - opravy a udržování (výmalba třídy, chodby a šaten v přízemí, 

podhled v šatně Motýlci a nové PVC a koberec třídy Berušky v přízemí, 

oprava malovaného obrazu na stěně u vchodu do nové třídy, běžné opravy) 

   300 000,00 

Služby - cestovné      3 400,00 

Služby – pošt, SW vybavení a aktualizace     10 000,00 

Služby – telekomunikací    22 620,00 

Služby - zpracování dat – zpracování mezd - CESORG spol. s r.o.   240 000,00 

Služby - jiný nákup služeb – revize, odpad, BOZP, lékařské prohlídky aj.     30 000,00 

Služby - bankovní poplatky     15 000,00 

Osobní náklady – Dohoda o provedení práce pověřenec GDPR     15 000,00 

Osobní náklady - odvody při čerpání z fondu odměn     20 000,00 

Osobní náklady - ochranné pracovní pomůcky       18 408,00 

Osobní náklady - školení, vzdělávání     32 000,00 

Ostatní náklady z činnosti – Kooperativa, pojišťovna a.s. – pojištění školy       7 000,00 

Odpisy - Sporák a altán (12 x 2 459,30) 29 512,00 

Podíl mzdových prostředků na plat kuchařky (z důvodu závodního stravování) 12 000, 00 

Celkem 1 728 000,00 

 

 

Příjem pro MŠ cca 308 000 Kč (úplata za předškolní vzdělávání). 

 

 

Celkový přehled potřeby finančních prostředků 

Běžný provoz                                         1 728 000,00 

Úplata za předškolní vzdělávání            - 308 000,00 

Celkem                                                  1 420 000,00 

Požadavek na rok 2022                  1 420 000,00 Kč 

    

 

Smiřice, 1. 11. 2022                                                     Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka mateřské školy 
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