
Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, 
příspěvková organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2021

Odůvodnění úprav některých položek rozpočtu:

SOI nákup materiálu
pracovní oděvy Kč 6,000,-

čistící prostředky KČ 40.000,-

vybavení kuchyňským náčiním obě pracoviště, nutné doplnit
Kč 20.000,-

Žádáno již v roce 2020, z důvodu snížení výnosů za školné nebylo pořízeno 

558 nákup DDHM Kč 50.000,-
Sušáky na výkresy do všech tříd, odpočinkové kouty, skartovačky, učitelský stůl, 
úklidové vozíky
Žádáno již v roce 2020, z důvodu snížení výnosů za školné nebylo pořízeno

511 opravy Kč 80.000,-
Nutno ponechat na opravy a běžnou údržbu 80.000,-
(např. čištění a údržba kanalizace, rýn, instalatérské práce apod.)
(malování kuchyně, prostoru toalet, oprava zdí ve třídách a šatnách (Rybnická)

518 43 zahradnické práce Kč 35.000,-
Od roku 2000 údržba zahrady byla prováděna bez úpravy smlouvy zahradníkem. S platností 
od 1.1.2021 nyní z důvodu navýšení plochy o pozemek u příjezdové cesty, navýšení nákladů 
na nutnost kompostování posekané trávy ve sběrném dvoře úpravy smlouvy o údržbě zahrady 
od 1.1.2021 (viz příloha)

521,524, 527 mzdové náklady Kč 222.913,-
Dokrytí úvazků učitelek pro bezpečný pobyt dětí za dozoru dvou učitelek + odměna 
statutárnímu zástupci
521
524
527

163.000,- platy
56.513,- ZP, SP
3.400,- FKSP

521 20 DPP Kč 45.000,-
Hodinová sazba Kč 100,- za výběr Školného a stravného za obě pracoviště paní El Ghoudi 
(dohoda o provedení práce v rozsahu 150 hodin).
Hodinová sazba Kč 130,- na odbornou práci spojenou s novým systémem zpracování účetních 
dokladů (dohoda o provedení práce v rozsahu 150 hodin).



609 školné Kč 188.000,- Ryb nicka 
Kč 290.000,- Svážná

602 stravné Kč 434.000,- Rybníčka 
Kč 679.000,- Svážná

Děkuji za spolupráci.

¡ateřská škola Vážka 
3rno, Rybníčka 45 
pěv ková organizace

-Č  634 00, tel: 547 215 635 
iČ: 702 84 199

Bc. Yvona Šebestová 
ředitelka MŠ Vážka

V Brně dne 12.10.2020
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