
 

Zpráva o hospodaření za rok 2020 
 

 

 Mateřská škola, Bartošovice v Orlických horách hospodařila v roce 2020 s prostředky 

poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu (KÚ), s prostředky poskytnutými 

MŠMT jako poskytovatele dotace z OPVVV – Šablony II a Šablony III, s prostředky přijatými z 

rozpočtu zřizovatele na provoz školy, s prostředky získanými od rodičů dětí navštěvující mateřskou 

školu (příspěvek MŠ – „školkovné“, stravné) a s úroky z bankovního účtu. 

 Organizace pracuje pouze ve své hlavní činnosti, žádnou doplňkovou činností se nezabývá.  

 

 

 Celkové výnosy mateřské školy v roce 2020 činily 1 926 602,79 Kč. Jednotlivě se na 

nich podílely následující položky: 

 

 

● Příspěvek na činnost od KÚ v celkové výši 1 393 914,00 Kč (72,35% z celkových výnosů 

mateřské školy) 

V roce 2020 škola přijala do svého rozpočtu od  KÚ:  

1 393 914,00 Kč na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2020 (ÚZ 33353) a to na platy, ostatní 

osobní náklady (OON – DPP, DPČ), zákonné odvody (sociální pojištění (SP) a zdravotní 

pojištění (ZP)), příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a ostatní neinvestiční 

výdaje (ONIV) 

  

  Celkem škola použila z příspěvku na činnost od KÚ  1 393 914,00 Kč: 

1 393 914,00 Kč na platy pedagogů a nepedagogů, OON – DPP nepedagogů, zákonné odvody 

(SP a ZP), příděl do FKSP a ONIV – učební pomůcky a hračky, zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, náhradu 

platu za nemoc 

   

  

• Příspěvek na činnost od MŠMT OP VVV, „Šablony II“, číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009969, název projektu: MŠ Bartošovice 63, 

spolufinancováno Evropskou unií v celkové výši 36 243,00 Kč (1,88% z celkových výnosů 

mateřské školy) 

V roce 2020 mateřská škola přijala do svého rozpočtu od MŠMT OP VVV_EU Šablony II – 

36 243,00 Kč na platy nepedagogických zaměstnanců, zákonné odvody (SP a ZP), FKSP, na 

vzdělávání pedagogických pracovníků, na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, 

administraci  

 

 

• Příspěvek na činnost od MŠMT OP VVV, „Šablony III“, číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018014, název projektu: MŠ Bartošovice 80, spolufinancováno 

Evropskou unií v celkové výši 57 335,00 Kč (2,98% z celkových výnosů mateřské školy) 

V roce 2020 mateřská škola přijala do svého rozpočtu od MŠMT OP VVV_EU Šablony II – 

57 335,00 Kč na platy nepedagogických zaměstnanců, zákonné odvody (SP a ZP), FKSP, na 

vzdělávání pedagogických pracovníků, na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, 

administraci  

 

 

 

 

 



 

• Příspěvek na činnost od zřizovatele v celkové výši 380 000,00 Kč (19,72% z celkových 

výnosů mateřské školy) 

V roce 2020 mateřská škola přijala do svého rozpočtu od zřizovatele 380 000,00 Kč na provoz 

mateřské školy a přípravny svačin a výdejny obědů.  

 

 

● Ostatní výnosy v celkové výši 59 110,79 Kč (3,07% z celkových výnosů mateřské školy) 

Na ostatních výnosech ve výši 59 110,79 Kč se podílely tyto položky: 

26 275,00 Kč stravné (odběr obědů) od vlastních strávníků – žáků MŠ  

  5 600,00 Kč příspěvky od rodičů na činnost mateřské školy – „školkovné“ MŠ 

24 378,00 Kč vyúčtování elektřiny – ZŠS Neratov 

       32,40 Kč jiné ostatní výnosy – odp. za škodu-ČSOB poj., zaokrouhlení 

  2 435,00 Kč dotace „Obědy do škol“ 

     390,39 Kč úroky z běžného účtu 

 

 

 

Celkové náklady mateřské školy v roce 2020 činily 1 926 498,31 Kč.  
  

 

Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v  přiložených výstupech z účetnictví. 

 

 

 

 HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK  MATEŘSKÉ  ŠKOLY   

V  ROCE  2020 – ZISK  VE  VÝŠI  104,48 Kč 


