MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODÍN, OKRES ČESKÁ LÍPA
příspěvková organizace
ROZPOČET NA ROK 2022
Výnosy
Příspěvek zřizovatele:
650 000,00
Školné:
70 000,00
Stravné (MŠ, ZŠ, zaměstnanci, ostatní)
520 000,00
Dotace NIV ze státního rozpočtu,mzdy
3 200 000,00
Celkem výnosy:

4 440 000,00

Náklady
ŠKOLNÍ JÍDELNA:
5131 - potraviny…………………………………………………………….520 000,00
5134 – prádlo, oděv, obuv……………………………………………………. 10 000,00
5136 – knihy, tisk……………………………………………………………
1 000,00
5137 – DHDM………………………………………………………………. 20 000,00
5139 – nákup materiálu…………………………………………………… 30 000,00
5161 – služby pošt…………………………………………………………… 1 000,00
5167 – služby, školení a vzdělávání…………………………………………. 5 000,00
5169 – nákup ostatních služeb………………………………………………. 20 000,00
5171 – opravy……………………………………………………………….. 15 000,00
5909 - roční odpisy/ elektr. sporák, elektr. pánev, budova, kamer. systém… 47 000,00
konvektomat
MATEŘSKÁ ŠKOLA :
5134 – pracovní obuv, oděv………………………………………………….....5 000,00
5135 – knihy ,učebnice a pomůcky………………………………………… 15 000,00
5136 – UP, hračky…………………………………………………………… 10 000,00
5137 – DHDM……………………………………………………………….. 27 000,00
5038 – pojistné…………………………………………………………….. .. 9 000,00
5139 – nákup materiálu……………………………………………………… 40 000,00
5151 - vodné a stočné……………………………………………………….. 30 000,00
5154 – elektřina…………………………………………………………….. 168 000,00
5161 – služby pošt…………………………………………………………..
2 000,00
5162 – telecom……………………………………………………………..
23 000,00
5163 – služby peněžních ústavů…………………………………………… 15 000,00
5168 – zpracování dat……………………………………………………..
130 000,00
5169 – nákup ostatních služeb…………………………………………….
50 000,00
5171 – opravy……………………………………………………………..
23 000,00
5172 – programové vybavení…………………………………………….
22 000,00
5173 – cestovné …………………………………………………………..
2 000,00
Dotace NIV ze státního rozpočtu -,mzdy
3 200 000,00
Celkem náklady:
4 440 000,00
V Provodíně 3.1. 2022

Lenka Kuklová

Digitálně podepsal Lenka Kuklová
Datum: 2022.01.03 09:51:36 +01'00'

Ředitelka školy
Kuklová Lenka

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022
=========================================
ŠKOLNÍ JÍDELNA
==============
5134 – nákup pracovních oděvů, pracovní obuv, utěrky a ručníky
5136 – zdravá výživa- časopisy
5137 – nákup nádobí a pomůcek vybavení dle hygienických požadavků
5139 – nákup chemie do myčky, čistící a úklidový materiál, dezinfekce, ubrousky, sáčky,
alobal
5161 – poštovné
5167 – školení a vzdělávání
5169 – odborné revize a prohlídky- plyn, přenosné elektrospotřebiče, hasící přístroje
elektrický sporák, ,myčka, elektrická pečící pánev a odvoz lapolu
5171 – opravy zařízení školní kuchyně-myčka, pánev, sporák, zhodnocení budovy apod.
5909 – odpisy el. sporák, el. pánev, zhodnocení budovy, zabezpečení-kamer. systém,
konvektomat
MATEŘSKÁ ŠKOLA
5134 – nákup pracovních oděvů, pracovní obuv
5135 – knihy dětské a učitelské, metodický materiál
5136 – hračky a učební pomůcky
5137 – vybavení dle požadavků hygienických předpisů, koberec
5038 – pojistné úrazu dětí, majetku, hotovosti v pokladně a potravin na skladě
5139 – čistící a úklidový materiál, materiál na Vv a Pv, hygienické potřeby/ toaletní
papír, pohoštění a balíčky Mikuláš a MDD, dárky pro školáky na závěrečnou
akademii
5151 - vodné a stočné
5154 – elektřina
5161 – poštovné
5162 – telefon a internet
5163 – služby bankovního ústavu
5168 – účetnictví a PAM školy, čtvrtletní a celoroční závěrky na krajský úřad
5169 – monitorování objektu mateřské školy, revize tělocvičného nářadí a náčiní,
komunální odpad- odvoz, revize elektro
a hromosvodů, požárního hydrantu a hasicích přístrojů,
revize zabezpečovacího zařízení, jízdné na kulturní akce/ příspěvek na akce MŠ/
5171 – opravy, malování
5172 – vybavení programů pro mateřskou školu, webové stránky
5173 – cestovné
Předpokládané investice z investičního fondu – nová myčka 80 000 Kč
Obnova zahradních prvků…………………………………………..100 000 Kč
Nový koberec ………………………………………………………..50 000 Kč

