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Výdaje: viz. přílohy
Opravy a údržba a další výdaje
V roce 2020 proběhla v mateřské škole rekonstrukce elektro v pavilonech Berušek, Motýlků,
v hospodářské budově a v kotelně. Tímto je v celém objektu mateřské školy ukončena
výměna staré elektroinstalace. Také byla provedena rekonstrukce posledního sociálního
zařízení, a to v pavilonu Motýlci. Tímto také byla završena postupná obnova těchto prostor
v celé MŠ. S tím bylo spojeno i malování a tapetování zasažených prostor. Tyto akce byly
financovány z dotace se spoluúčastí města, na které město získalo dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 1 122 386,-Kč. Celkové náklady na tyto akce činily částku
1 603 408,-Kč.
Dále se podařilo instalovat druhou ze tří plánovaných vestavných skříní, a to v pavilonu
Motýlků. Toto byla nezanedbatelná položka, která byla hrazena z provozního rozpočtu
mateřské školy, jako všechny ostatní, které byly dále vynakládány.
V zahradě mateřské školy bylo možné vybudovat venkovní učebnu. Na její pořízení jsme
získali dotaci z Libereckého kraje- odboru životního prostředí ve výši 98 000,-. Mateřská
škola se podílela spoluúčastí ve výši 53 250,-. Celkové náklady na pořízení této učebny byly
151 250,- Kč.

Nákup pomůcek byl financován především z projektu Šablony II, z příspěvků obce Chlum a
Tuhaň, případně z darů.
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 II- 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. Tento projekt byl ukončen k 31.10. 2020.
Finanční příspěvky poskytnuté obcí na mimoškolní aktivity byly částečně použity na dané
účely a byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané prostředky byly zaslány zpět na účet zřizovatele,
protože jejich čerpání bylo ovlivněno pandemií Koronaviru a nemohly být uskutečněny
některé aktivity, na které byla tato částka plánována.
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V průběhu roku byly prováděny potřebné revize a kontroly. Tyto nevyžadovaly žádné
neplánované výraznější opatření, kromě oprav venkovního mobiliáře – houpačky a některé
prolézačky již dosluhují a je třeba vyměňovat dřevěné součásti. Ty totiž vlivem venkovních
podmínek začínají dost vyhnívat a je třeba je měnit. Zasažení se navenek příliš neprojevuje,
ale dřevo je zasažené uvnitř.
Příjmy: viz příloha
V roce 2020 jsme nakoupili hračky a pomůcky v omezeném množství. Chtěli bychom
rekonstruovat ještě poslední terasu,, ale na tuto již nemáme vlastní finanční prostředky.
Výtvarné potřeby jsme z velké části čerpali ze zásob předchozích let, případně jsme je
financovali z projektu Šablony II, pokud to bylo v souladu s podmínkami projektu a byly to
uznatelné náklady.
Ostatní finance na provoz byly vyčerpány za běžné výdaje, jak je doloženo v přiložených
rozborech hospodaření.
Dotace a příspěvky
Příspěvky od obce byly využity na zabezpečení běžného provozu mateřské školy.
Dále byly dotace a příspěvky použity na nákup knih pro děti, které odcházely do 1.třídy, na
některé vzdělávací aktivity pedagogů (zde jsme také využívali bezplatných nabídek
vzdělávání pedagogů, opět bylo využito prostředků ze Šablon II. ).
Příspěvek na mimoškolní aktivity byl z části použit 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.
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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 realizovány. Finanční prostředky budeme hledat
primárně v dotačních titulech tak, aby finanční zátěž pro zřizovatele byla co nejmenší.
Jedná se především o
-

úprava terasy u pavilonu Berušek – jde o poslední neopravenou terasu

-

nově se vyskytl problém s topením v pavilonu Sluníček, kde velmi často dochází
k nezjištěným únikům vody ze systému, čímž dochází k tomu, že nesepne kotel a
v pavilonu je zima. Bude pravděpodobně třeba rozsáhlejší oprava nebo rekonstrukce
otopné soustavy. Toto řešení se v minulosti již realizovalo v pavilonu Berušky, kde
nastávala tato situace také.

-

rekonstrukce kanalizace v objektu MŠ – je v řešení se zřizovatelem

-

realizace „propojovacího 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
hygienické podmínky a čistota v jednotlivých budovách. Bude také z větší části
vyřešen problém bezbariérového vstupu do hlavní budovy. Prozatím je zpracovaná
jednoduchá studie

-

rekonstrukce školní kuchyně a její opětovné uvedení do provozu

I nadále se budeme zaměřovat na realizaci oprav a úprav uvnitř budov. Je třeba počítat
s postupnou výměnou rozvodů vody, radiátorů ústředního topení (již dlouhodobě probíhají
dílčí výměny radiátorů dle potřeby).
Postupně bychom rádi vyměnili zárubně a dveře za nové, moderní, v lehárně ve třídě Berušek
se ještě nepodařilo instalovat vestavěnou skříň, která alespoň trochu řeší nedostatek úložných
míst v prostorách zařízení. .
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. I když v loňském roce
došlo k malování, finanční prostředky na toto nestačily.
Budeme pokračovat ve výměně obložení v dalších částech prostor jednotlivých pavilonů, na
která se prozatím nedostalo – především prostory šaten.
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Drobné opravy a potřebná údržba a případné další výdaje budou prováděny tak jako
každoročně podle potřeb zařízení a podle finančních možností mateřské školy.
To vše záleží na výši rozpočtu a finančních možnostech MŠ.
Přílohy:
- přehled příjmů MŠ 2020
- přehled výdajů MŠ 2020
- spotřeba energií – graf
- přehled výdajů – dle účtů
- žádost převedení HV do RF
- příloha k účetní závěrce
- hospodářský výsledek – žádost o převedení do RF
Mgr. Zdena Šindelářová
ředitelka MŠ
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