
 

Vyjádření ředitelky MŠ Předboj – zastupitelstvo 19.12.2022 

 

Původně navrhovaný rozpočet MŠ pro rok 2023 předložený zřizovateli k jednání o rozpočtu, 

s příspěvkem zřizovatele ve výši 2. 214 .705,- Kč, odpovídal realitě a mateřskou školou nebyl 

v tomto roce, ani v letech předešlých nikdy předkládán rozpočet, který by nebyl podložený a 

opodstatněný dlouholetou zkušeností s tím, jak provoz MŠ funguje. 

    

Nově navrhovaný rozpočet pro MŠ s příspěvkem zřizovatele ve výši 1.497.980,90 

neodpovídá realitě, pokud si má MŠ zachovat kvalitu, kterou má, za což si i velmi vážím i svých 

zaměstnanců. Celou dobu, co probíhala jednání o rozpočtu jsem žádala, aby školka na této 

kvalitě neztratila a vysvětlovala jsem, jak funguje. Kvalitu školky v průběhu let potvrdila i 

inspekce a krajský úřad a rovněž byl pochválen inspekci zřizovatel za to, že potřebám školky 

rozumí. 

    

Děkuji i já předešlým zřizovatelům MŠ Předboj, v čele s panem Karlem Kodišemi a paní Pavlou 

Příšovskou za to, že chápali potřeby školky a děkuji i novému zřizovateli za to, že to do 

budoucna, doufám, bude chápat také.  

    

Je třeba si uvědomit, že peníze nedává zřizovatel mně, ale našim dětem a navrhovaný rozpočet 

neumožní, a to je jen například a mimo jiné, bruslení, plavání, školku v přírodě, výlety a 

jakékoliv další akce, které vyžadují překrývání pedagogů, na které v rozpočtu nyní nebudou 

finanční prostředky. Je mi velmi líto, ale školka tak, jak ji znaly děti z uplynulých devíti let, 

pokud nebude v průběhu roku 2023 dofinancována, končí. 

    

Přesto je nezbytné rozpočet MŠ Předboj schválit, ať již navrhovaný v plné výši nebo snížený, 

následně předložený, s riziky, na která upozorňuji, protože bez schválení rozpočtu, nemohou 

děti nastoupit 2.1.2023 do školky a rodiče do zaměstnání.  

    

Do zápisu žádám zaznamenat, že ředitelka MŠ Předboj upozorňuje na to, že snížený rozpočet 

neodpovídá realitě a MŠ Předboj bude během roku 2023 žádat dofinancování, alespoň 

v základních oblastech (například elektřiny, která je v rozpočtu podhodnocena a nezahrnuje 

poslední pololetní fakturu). 

 

Závěrem bych chtěla říci, že jako ředitelka MŠ Předboj se zdržím hlasování o rozpočtu MŠ 

Předboj, z důvodu možného střetu zájmů a stejně tak hlasování o rozpočtu obce, který 

obsahuje rozpočet MŠ Předboj.    
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