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Výdaje: viz. přílohy
Opravy a údržba a další výdaje
V roce 2017 neprobíhaly žádné výraznější opravy. Byla plánována oprava kotelny, která se
však neuskutečnila. Byl proveden zevrubný průzkum, který měl za cíl určit, proč se
v prostorách budovy stahuje voda a proč je objekt neustále velmi vlhký. S pomocí pracovníků
SČVAK bylo zkontrolováno kanalizační vedení, okapové svody a bylo zjištěno, že voda ze
střech odtéká do stávající kanalizace a je odváděna do septiku. Není tedy zdrojem, vznikající
vlhkosti ani zdrojem „jezírka“, které se vyskytuje ve spodní části kotelny.
Sem se stahuje spodní voda, která je na pozemku poměrně vysoko a ta způsobuje vlhkost
v kotelně. Za těchto okolností jsem se rozhodla, že kotelnu nebudeme zateplovat a pokud by
mělo dojít k opravě budovy, pak to budeme řešit ve spolupráci se zřizovatelem, pokusíme se
společně najít nějaké optimální řešení.
Na základě e-mailové konzultace s architektem, který se podílel na projektu připraveném na
zateplení školky, nám doporučil celkové odvodnění objektu, ale toto řešení bude potřebovat
určitě konzultaci s nějakými odborníky a bude finančně náročnější, než jen zhotovení fasády,
u které ale za současné situace hrozí, že by následkem vzlínající vlhkosti brzo odpadala.
Jediným dílčím řešením bylo doplnění stávajícího fixního okna o otevírací křídlo, aby bylo
zajištěno alespoň částečné větrání (což ale moc nepomáhá) a do stávající prkenné podlahy byl
vložen kovový rošt, kterým částečně odvětrává spodní část kotelny. Začaly se zde tvořit
plísně, které se nedaří příliš likvidovat.
Dále byla plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení ve třídě Berušek, ke které také nedošlo
a to z důvodu vysokých cen, které vzešly z výběrových řízení.
Výběrové řízení bylo vypsáno dvakrát, do prvního se přihlásily dva účastníci, do druhého
jeden. Obě výběrová řízení byla zrušena.
Došlo k rekonstrukci jedné terasy – u pavilonu Motýlků. Ta byla částečně hrazena
z provozních prostředků a částečně z rezervního fondu.
V rámci drobnějších výdajů byla zakoupena např. malá lednička do pavilonu Motýlků,
dokoupili jsme další drobné nářadí potřebné v dílně.
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Do tříd jsme zakoupili tři větší magnetické tabule, dále jsme pořídili ještě jednu skříň na
lůžkoviny, která uspoří místo na lehárně.
Na nákup pomůcek byly využity především finanční dary, které poskytly obce Chlum a
Tuhaň, částečně prostředky obce.
Finanční podporu jsme získali od Úřadu práce, který financoval 1 osobní asistentku dětí a také
jsme získali podporu na financování asistenta pedagoga pro děti ze sociálně-znevýhodněného
prostředí.
Zapojili jsme se do projektu Potravinová pomoc, ze kterého jsou financovány náklady na
stravování pro děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí.
Zapojili jsme se do programu MŠMT – OP VVV (šablony pro MŠ) ze kterého postupně
čerpáme finanční prostředky. Tyto prostředky jsou určeny především na vzdělávání
pedagogů, ale je možné z nich financovat i některé pomůcky a didaktické materiály, které
učitelkám pomohou uplatňovat získané poznatky a vědomosti v praxi.
Finanční příspěvky poskytnuté obcí na mimoškolní aktivity byly použity na dané účely a byly
řádně vyúčtovány.
V průběhu roku byly prováděny potřebné revize a kontroly. Tyto nevyžadovaly žádné
neplánované výraznější opatření.
Rekonstrukce elektro je plánovaná jako postupná – po dohodě se zřizovatelem. K výměně
bude docházet postupně vždy při malování jednoho z oddělení, aby se předešlo zbytečným
nákladům za práce prováděné v souvislosti s úklidem, bouráním, malováním, atp. První část
by měla být realizována v roce 2018.
Příjmy: viz příloha
Dotace a příspěvky
V roce 2017 jsme nakoupili hračky a pomůcky v omezeném množství, naší snahou je i
nadále ušetřit nějaké prostředky a pořídit další kvalitní interaktivní techniku tak, aby byla
dostupná v každé třídě a učitelky ji mohly používat podle momentální potřeby. Také bychom
rádi rekonstruovali další terasy, ale vzhledem k tomu, že zřizovatel na toto neposkytl prozatím
finanční prostředky, je to v plánu a pokud budeme schopni z provozních prostředků něco
ušetřit, pak tyto peníze budou určeny právě na toto.
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Výtvarné potřeby jsme z velké části čerpali ze zásob předchozích let, částečně na toto byla
použita dotace kraje na Pohádkový les a také prostředky ze sběru starého papíru.
Ostatní finance na provoz byly vyčerpány za běžné výdaje, jak je doloženo v přiložených
rozborech hospodaření.
Příspěvky od obce byly využity na zabezpečení běžného provozu mateřské školy,
Dále byly dotace a příspěvky použity na zajištění akce „Pohádkový les“, na nákup dárkových
balíčků pro děti , které odcházely do 1.třídy, na některé vzdělávací aktivity pedagogů (zde
jsme také často využívali bezplatných nabídek vzdělávání pedagogů na pobyt ve škole
v přírodě pro děti bydlící v Dubé. Také byly čerpány příspěvky na činnost zájmových kroužků
– Sboráček a Hrátky s angličtinou.
Příspěvek od obce Chlum a Tuhaň byl použit na nákup hraček a vzdělávacích pomůcek.
Část finančních prostředků jsme získali přeúčtováním spotřebovaných energií z pronájmu
prostor MŠ, i ty byly použity na rozvoj činnosti a zlepšování prostředí MŠ.
Dotace KÚ na mzdy zaměstnanců byla bezezbytku vyčerpána, ostatní účelové dotace a
sponzorské příspěvky byly použity podle předem dohodnutých kritérií.

Záměry na opravy a údržbu a další výdaje
Záměry údržby a oprav z dlouhodobého výhledu (cca5 let) byly konzultovány se zřizovatelem
a v případě finančního krytí budou postupně budou realizovány.
Jedná se především o
-

oprava kotelny u MŠ – odvodnění, vnitřní opravy omítek, podlahy, vnější řešení
fasády,

-

rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu Berušek a pavilonu Motýlků,

-

rekonstrukce elektroinstalace v objektech,

-

úprava teras,

-

realizace „spojovacího krčku“ mezi hlavní budovou a budovou Motýlků, což s sebou
přinese zlepšený komfort při přecházení mezi budovami jak pro děti, tak i pro
zaměstnance, především pro kuchařku a pro uklízečku. Budou také lépe dodržovány
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hygienické podmínky a čistota v jednotlivých budovách. Bude také z větší části
vyřešen problém bezbariérového vstupu do hlavní budovy.
I nadále se budeme zaměřovat na realizaci oprav a úprav uvnitř budov. Je třeba počítat
s postupnou výměnou rozvodů vody, postupnou výměnou radiátorů. Především radiátory
plechové podléhají korozi a je třeba je postupně nahrazovat jinými.
Postupně bychom rádi vyměnili zárubně a dveře za nové, moderní, v lehárnách se ještě
nepodařilo instalovat posuvné dveře ve výklencích v zadní části leháren, (vzniknou zde tzv.
vestavěné skříně).
Okna, která jsou umístěna ze šaten do tříd bychom rádi vyměnili za nová, ve stejném duchu,
jako jsou na celé budově. Toto budeme realizovat vždy, když se bude pavilon malovat,
abychom předešli zbytečným opravám po realizaci výměny oken.
Budeme pokračovat ve výměně obložení v dalších částech prostor jednotlivých oddělení, na
která se prozatím nedostalo – především prostory šaten.
Postupně také vyměňujeme stropní svítidla.
Drobné opravy a potřebná údržba a případné další výdaje budou prováděny tak jako
každoročně podle potřeb zařízení a podle finančních možností mateřské školy.
Přílohy:
-

přehled příjmů MŠ 2017

-

přehled výdajů MŠ 2017

-

spotřeba energií – graf- z důvodu změn dodavatele energie v průběhu roku jsou data
neúplná, proto nejsou zahrnuta do přehledu.

-

přehled výdajů – dle účtů

-

žádost převedení HV do RF

Elektronicky podepsáno
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