Mateřská škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec
IČO: 71002804

Tel: 469 692 694

Email: ms.htynec@seznam.cz

Plánovaný rozpočet pro rok 2018
Spotřeba materiálu
501/…

Materiál výtvarný a pracovní pro děti
Materiál kancelářský
Čistící prostředky
Dětské knihy, odborná literatura, časopisy
Hračky, uč. pomůcky, vybavení (501-3000 Kč)
Provozní spotřeba (materiál 0-500 Kč)
OOPP

Spotřeba energie…
502/…
El. energie
Plyn
Voda
Služby
511/, 512,
518…

Vedení účetnictví
Poplatky za telef. služby
Služby pošty
Praní prádla
Cestovní náhrady
Revize, služby BOZP
Ostatní služby nevýrobní povahy
Údržba, opravy
Poplatky banka
Pojištění

35.000
15.000
35.000
10.000
130.000
50.000
15.000
290.000
90.000
190.000
60.000
340.000
81.000
14.000
5.000
40.000
4.500
12.500
35.000
145.000
8.000
7.500
352.500

Mzdy

DPP, DPČ

DDHM

Hračky, uč. pomůcky, vybavení (028/3001-40000 Kč) 150.000

Provozní rozpočet celkem

50.000

1.182.500

Investice

2. část rekonstrukce elektroinst. – 1. NP + slabopr.

900.000

Tržby

Školné

150.000

Komentář k rozpočtu pro rok 2018
1) V roce 2017 byla zahájena v mateřské škole celková rekonstrukce elektroinstalace,
která je rozdělena do tří etap. V současné době je dokončena část v hospodářské
budově a spojovací chodbě. V příštím roce by měla pokračovat 2. etapa, a to v 1. NP
budovy pro děti. V závislosti na dokončení výměny elektroinstalace v této části
navazují další práce a úpravy interiéru (např. malování tříd, výměna podlahových
krytin ve třídách, včetně vstupních prostor a vnitřního schodiště), který byl zásahy a
úpravami v posledních letech (výměna topení, oken, rekonstrukce umýváren)
poškozen, neodpovídá bezpečným ani hygienickým podmínkám a jehož úpravy jsou
z důvodu této plánované akce odkládány.
2) Nadále trvá potřeba vybudování bezbariérových vstupů do tříd v přízemí a úprava
dalších vchodů (nevyhovující dlažba – v zimních měsících namrzá a klouže, chybí
zábradlí, hrozí úraz při pádu). Ředitelka zajistí zpracování projektu na tuto akci.
V případě vypsaného dotačního titulu na tento záměr lze část financování řešit žádostí
o dotaci.

3) V dalších letech je potřeba plánovat dokončení výměny oplocení mateřské školy
v přední – vstupní části, dále výměnu elektrického sporáku, který dosluhuje.

Provozní rozpočet pro rok 2019
Provozní rozpočet
Investice - dokončení rekonstr. elektroinstalace

1.200.000
900.000

Provozní rozpočet pro rok 2020
Provozní rozpočet
Investice – bezbarierové vstupy do MŠ

1.200.000
800.000

Martina Doudová
ředitelka MŠ

V Hrochově Týnci 14.11.2017

