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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020 

 

Organizace Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace je zřizována obcí Moutnice.  

Organizace se člení na 4 organizační jednotky:  

Základní škola 1. stupně s 5 ročníky  

Mateřská škola se 2 třídami 

Školní družina se 2 odděleními 

Školní jídelna 

 

Škola hospodařila v roce 2020 s těmito prostředky: 

Transfer zřizovatele  1 350 000,- Kč 

Transfer MŠMT 10 052 864,- Kč  

     v tom Úprava rozpočtu za účelem pořízení učebních pomůcek k on-line výuce 94 544,- Kč 

Dotace plavání         15 960,- Kč 

Dotace ESF Šablony II. – dočerpání       218 882,11 Kč 

Dotace ESF Šablony III. – čerpání       210 229,45 Kč 

Dotace na žákovský miniprojekt Voda – základ pestrého života 16 000,- Kč 

Dotace na žákovský miniprojekt Co si vypěstujeme, to si sníme 18 000,- Kč 

Dotace plavání – zde byla financována doprava do místa realizace povinné výuky plavání žáků 1. 

stupně. Dotace Šablony II. Byla čerpána v období září 2018 – srpen 2020. Od září 2020 škola 

požádala o další dotaci formou zjednodušeného projektu Šablony III pro inspiraci v celkové výši 

548 059,- Kč a vyčerpala částku 210 229,45. Z této částky tvořil největší podíl nákup žákovských 

tabletů k využití ICT ve vzdělávání: 128 000,- Kč a dále financování personálního zabezpečení – 

školní asistent v MŠ, čtenářský klub a klub logiky v ZŠ. Dotace na žákovské miniprojekty získala 

škola od školského zařízení Lipka Brno z projektu KAPODAV Jihomoravského kraje. 

 

Přehled hospodaření příspěvkové organizace: 

Náklady z hlavní činnosti  12 733 444,04 Kč 

Výnosy z hlavní činnosti  12 733 444,04 Kč 

Výsledek hospodaření                  0,-   Kč 

Organizace neměla výnosy z hospodářské činnosti.  

mailto:zsmoutnice@centrum.cz


 
Základní škola a mateřská škola Moutnice, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace, 664 55 Moutnice 113 

tel.: + 420 602 560 815     IČO: 709 835 85 

e-mail: zsmoutnice@centrum.cz    web: www.skolamoutnice.cz 

Příspěvek zřizovatele čerpala organizace takto: 

Spotřeba materiálu 211 888,- Kč 

Energie, voda  366 910,- Kč 

Opravy a udržování 231 693,- Kč 

Ostatní služby 400 991,- Kč 

Náklady  DDHM 150 995,- Kč 

Odpisy  203 230,- Kč 

Celkem  1 565 707,- Kč  

Rozdíl ve výši 215 707,- Kč čerpala organizace z rezervního fondu.  

K 31. 12. 2020 eviduje organizace tyto zůstatky na fondech: 

Rezervní fond 394 867,16 Kč 

Investiční fond 240 953,58 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb   85 618,65 Kč 

Fond odměn  100 000,-   Kč 

 

Péče o svěřený majetek: Pro rok 2020  schválila Rada obce Moutnice čerpání investičního fondu 

na rekonstrukci učebny informatiky a zabezpečení školy. Ředitelka využila uzavření škol z důvodu 

vládního nařízení od března do května 2020 a v tomto období byla provedena investiční akce: 

učebna v přízemí (bývalý sklad) byla opravena a vybavena – proběhla výměna podlahy, rozvodů 

elektřiny, IT rozvody, nové osvětlení, výmalba. Následně vybavení – interaktivní tabule, žákovské 

počítačové stoly, počítačový server a záložní zdroje. V souvislosti s tím také opravy elektroinstalací, 

výměna osvětlení. Škola byla vybavena zabezpečovacím zařízením, videotelefony.  

V tomto roce byly dále vybaveny další 2 učebny novými tabulemi, jedna z nich interaktivní, další 3 

třídy vymalovány, ve školní družině nový stůl a výmalba. Do mateřské školy pořízena pračka a 

sušička, nyní provádí praní prádla školnice. Do školní výdejny pořízen nový sporák. Zlepšily jsme 

vybavení pro zaměstnance – lednice, kávovar. Škola nakoupila řadu pomůcek pro děti MŠ i ZŠ, také 

pro děti s potřebou podpůrných opatření. Na školním dvoře při ZŠ pomohli rodiče se stavbou 

přírodního jezírka, výsadbou stromů a keřů – zejména ovocných. Děti založily bylinkový záhon, 

udělaly „hmyzí hotel“, krmítka a pítka pro ptáky. Na podzim obec financovala obnovu sportovního 

hřiště v areálu školy.  

V Moutnicích 26. 2. 2021 Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy    
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