Výroční zpráva o hospodaření MŠ Klínec v roce 2020
Mateřská škola Klínec, okres Praha – západ
Klínec 132, Mníšek pod Brdy, 252 10
IČ: 750 31 141
Tel: 773 178 226
E-mail: msklinec@msklinec.cz
Webové stránky: www.msklinec.webnode.cz
Zaměstnanci MŠ Klínec:
Ředitelka – p. Martina Kumštátová, DiS.
Učitelka- p. Radka Vašíčková
Učitelka a administrativa – p. Martina Szilvási
Školnice a stravování – p. Hana Vašíčková

Kapacita MŠ Klínec: 28 míst
Provoz MŠ byl v roce 2020 zčásti financován zřizovatelem školy, kterým je obec Klínec a v rámci svého
příspěvku hradí provozní náklady mateřské školy a dále financuje investiční náklady. Krajský úřad
Středočeského kraje pak financuje neinvestiční výdaje charakteru platy, odvody sociálního a
zdravotního pojištění a věcné výdaje, které se vztahují k předškolnímu vzdělávání. MŠ Klínec
hospodařila podle vyrovnaného rozpočtu.
Přehled výnosů a nákladů:
VÝNOSY
Školné a stravné
Ostatní výnosy z činnosti
Čerpání fondů
Úroky
Příspěvek zřizovatele
Příspěvek KÚ SčK
Dotace KÚ Šablony
Výnosy celkem

144.742,00
280,00
70.708,77
548,17
340.000,00
1.844.563,00
59.358,00
2.460.199,94

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Spotřeba DHIM

168.381,94
69.979,24
90.913,77
0,00
252.610,48
1.358.422,00
453.743,00
5.627,00
27.271,00
15.341,00

Ostatní náklady z činnosti
Pokuty a penále
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

17.651,69
781,00
2.460.722,12
-522,18

Záporný hospodářský výsledek bude pokryt z rezervního fondu.
Účetnictví vede externě p. Jana Havrdová, přičemž veškeré účetní doklady jsou po zaúčtování předány
ředitelce MŠ Klínec. Zřizovateli jsou čtvrtletně předávány účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
Příloha) a výkaz plnění rozpočtu.
Ze strany zřizovatele byly provedeny dvě finanční kontroly hospodaření roku 2020. První byla zahájena
dne 7. 10. 2020, druhá pak 5. 3. 2021 na základě pověření starostky obce. Z protokolů finančních
kontrol vyplývá, že byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, které již byly v roce 2020 napraveny.
Nákladové a výnosové účty však ve významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný výsledek
hospodaření. Nebyl shledán žádný závažný nedostatek, který by měl vliv na hospodárnost, a všechny
účetní záznamy byly shledány průkaznými.
Žádná další finanční kontrola v MŠ Klínec v roce 2020 neproběhla.

V Klínci dne 17. 5. 2021

Zpracovala: Martina Kumštátová, DiS.
Ředitelka MŠ Klínec

