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   Vyjádření Mateřské školy Předboj, příspěvkové organizace k protokolu z VSK zaslanému 

dne 6.12.2022  

 

   Vážená paní magistro, 

   Mateřská škola Předboj, příspěvková organizace (dále jen MŠ Předboj) podává podle § 13 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole písemné a zdůvodněné námitky v zákonné lhůtě 15 dnů od 

seznámení s tímto protokolem. 

   Vzhledem k nepřehlednosti protokolu a jeho formální úpravě se MŠ Předboj vyjadřuje 

formou jednotlivých vyjádření v kapitolách věcného a číselného shrnutí, poté ke kontrolním 

zjištěním a v závěru dokument obsahuje námitky MŠ Předboj k VSK. 

 

 

1. Jednotlivá vyjádření MŠ Předboj v kapitolách věcného a číselného shrnutí 

 

Z protokolu: 

II) VĚCNÉ A ČÍSELNÉ SHRNUTÍ  

1. ROZPOČET A DODRŽOVÁNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ  

Organizace obdržela v kontrolovaném roce dvě účelové dotace. Jednalo se o dotace z 

Ministerstva životního prostředí a o dotaci MŠMT na šablony. Obě dotace byly účtovány 

v rozporu s ČÚS č. 703. Dále nebylo účtování obou dotací odděleno tak, aby bylo jasné a 

patrné, že se nejedná o dotaci od zřizovatele, který ji přeposlal jako průtokovou dotaci. 

Organizace též neúčtovala s účelovým znakem, který byl stanoven poskytovatelem 

dotace. Byly porušeny podmínky poskytovatele dotace. 

 

Vyjádření MŠ Předboj:  

- dotace na výsadbu stromů byla vedena odděleně v 5xx, jak AU, tak i UZ, ve 

výnosech není uveden UZ 

- dotace na Šablony nebyla vedena odděleně, bude přijato nápravné opatření 
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Z protokolu: 

Dle rozpočtu na platy měla organizace stanoveny krajským úřadem úvazky Sp 7,1261 z 

toho 5,1752 pedagogických a 2,0271 nepedagogických. Dle výkazu P1-04 čerpala k 

31.12.2021 více úvazků a to konkrétně 10,806, což je o 3,6799 úvazků více.  

 

Vyjádření MŠ Předboj:  

- v průběhu kontroly bylo od paní kontrolující MŠ Předboj sděleno, že má vše MŠ 

Předboj nastaveno špatně na KÚ, protože KÚ má pokrývat veškeré úvazky – MŠ 

Předboj telefonicky na KÚ ověřila, že tomu tak není, nastavení je správné podle PH 

MAX – což jsou maximální hodiny přímé pedagogické činnosti, které KÚ hradí MŠ 

Předboj týdně.  

- Pro upřesnění uvádíme, že PH MAX MŠ Předboj je nyní 177,5 hodin týdně (tři 

třídy, provoz 10 hodin denně) a skutečné úvazky přímé pedagogické činnosti 

pedagogů MŠ Předboj 31 hodin ve třech třídách, které jsou v souladu s Nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb. (Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků), jsou 186 hodin (6x 31) + 20 hodin asistent 

pedagoga (dítě má určeno z poradny 20 hodin týdně docházky s asistentem 

pedagoga a MŠ Předboj má povinnost asistenta zajistit, zaměstnat a zaplatit), tedy 

206 hodin. Při PH MAX 177,5 vzniká rozdíl 28,5 hodin týdně, který nehradí KÚ. 

- Konkrétní opora v zákoně:  

ŠKOLSKÝ ZÁKON 

FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

§ 160 

(1) Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených tímto zákonem poskytují 

finanční prostředky vyčleněné na činnost: 

c) škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou 

školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a 

jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, a to na platy, náhrady platů, 

nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 

vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a 

odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady 

vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 

2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje školy na dopravu při akcích v rámci 

vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu, výdaje na učební 

pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona 

poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, 
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(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 může právnická osoba vykonávající 

činnost školy použít také tehdy, zajišťuje-li v souladu s tímto zákonem a rámcovým 

vzdělávacím programem povinnou součást vzdělávání dětí, žáků a studentů u jiné 

fyzické nebo právnické osoby.  

(5) Finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků státního rozpočtu 

poskytovaných podle odstavců 1 a 2 hradí právnické osoby, které vykonávají 

činnost škol a školských zařízení, z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních 

příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob. 

   

Z protokolu: 

Organizace chybně zařadila školníka do platové třídy 7, stupně 12. Dle metodiky MŠMT 

má být školník zařazen do 5.platové třídy. K 12.stupni nebyla při kontrole doložena praxe.  

V průběhu kontroly byla doložena pracovní náplň pro technického pracovníka. 

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- doložení praxe nebylo při kontrole vyžádáno kontrolující 

- v průběhu kontroly byla situace konzultována se mzdovou účetní, paní Palovou, 

která potvrdila správné zařazení podle vykonávaných činností. Ve smlouvě bylo 

doporučeno uvést správný název pracovní pozice – technický pracovník 

dodatkem ke smlouvě 

- od roku 2023 bude tento pracovník zaměstnán v MŠ Předboj na DPP, z důvodu 

úspor v rozpočtu MŠ Předboj. 

- Konkrétní opora v zákoně:  

ZÁKON č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 

§ 123  
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce 
sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných 
nejnáročnějších prací. 

Z protokolu: 

2. ÚČETNICTVÍ  

Účetní obce pracuje pro organizaci jako OSVČ a také jako zaměstnanec v době kontroly na 

0,5 úvazek. Na základě výše uvedeného stavu účetnictví, prováděných postupů účtování 

a kontroly náhodně vybraných účetních dokladů lze konstatovat, že výsledek hospodaření 

za rok 2021 předložený zřizovateli odpovídá záznamům v účetních knihách. Z důvodu 

chybného účtování dotací došlo ke zkreslení hospodářského výsledku, ztráta by se 

zvýšila o 138 957,00 Kč. –  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- bude přijato nápravné opatření (v roce 2022 bude proúčtován daný UZ k 6xx a 

zároveň u 5xx plusem a zároveň mínusem bez UZ, tímto bude vidět proúčtování 
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UZ, který neovlivní hospodářský výsledek v roce 2022, protože jiná náprava již 

nelze zaúčtovat) 

 

Z protokolu: 

Organizace i přes finanční příspěvek svého zřizovatele hospodaří opakovaně s velkou 

ztrátou. 

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- bude přijato nápravné opatření, které se projeví v roce 2023 

 

Z protokolu: 

Fondy organizace nejsou finančně kryty. 

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- fond 414 (rezervní fond) zůstatek vznikl neproúčtováním fondu, protože je 

hodnota neproúčtovaného fondu do hodnoty 0,3% aktiva netto k 31. 12. 2022, 

bude v roce 2022 zaúčtováno MD 414/Dal 648. Všechny finanční prostředky byly 

použity v předešlých letech 

- Fond 412 (FKSP) rozdíl byl převeden v roce 2022 

- Fond 416 (investiční fond) – odpisy  

 

Z protokolu: 

Příloha není naplněna dle vyhlášky 410/2009 USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ 

VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE § 45  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- bude přijato nápravné opatření 

 

Z protokolu: 

Přijeté dotace a jejich čerpání není účtováno v souladu s ČUS 703.  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- bude přijato nápravné opatření 

  

Z protokolu:  

3. SPRÁVA MAJETKU   

Na základě předložené inventarizace majetku, účetní závěrky a náhodně vybraného 

majetku, lze konstatovat, že:   

• inventarizace majetku byla provedena   

• inventurní soupisy měly náležitosti dle § 30 zákona o účetnictví   

• inventarizační zpráva dle vyhl.  270/2010 Sb., byla vytvořena   
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• stav majetku v inventurních záznamech u účtu 331 nesouhlasí o 17 000Kč se 

stavem majetku v účetnictví  

 

Vyjádření MŠ Předboj:  

- chybně proúčtováno, bude napraveno v roce 2022 

 

Z protokolu:  

• Na účtu 324 jsou evidovány nedoplatky, na tento účet patří přijaté zálohy nikoliv 

pohledávky  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- na tomto účtu MŠ Předboj je vedeno např vyšetření zraku, které se platí firmě, 

která dělá dětem vyšetření zraku, proto jsou na tomto účtu přijaté zálohy od rodičů 

na tomto účtu jsou tedy správně zálohy 

 

Z protokolu:  

U účtu 378 finance od rodičů školy není zůstatek evidován dle jmen žáků. Žádné 

nedoplatky školného nejsou evidovány  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- vše je vedeno v tabulce v excelu a byla zaslána ke kontrole, možno doložit 

 

Z protokolu: 

•  inventarizační komise byla jmenována a byla proškolena   

• Chybné účtování majetku pod stanovenou hodnotu. Byl porušen účetní standard 

č.710 bod 3.7.    

 

Vyjádření MŠ Předboj:  

- přeúčtování třech položek bude v roce 2022 

  

Z protokolu:   

4.FINANČNÍ MAJETEK  

Na základě náhodně vybraných bankovních výpisů a pokladní knihy ke dni 31. 12. 2021 lze 

konstatovat, že   

• Stav běžného účtu a účtu FKSP k 31. 12. 2021 souhlasil s bankovními výpisy ke 

stejnému datu 

• Rozdíl mezi účtem 412 a 243 nebyl doložen  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- rozdíl byl doložen v průběhu kontroly, čerpání a i tvorba 
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Z protokolu:  

• Pokladní limit byl stanoven  

• Schodek pokladny nebyl zjištěn  

• Fondy organizace nejsou kryty 

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- vyjádření výše v dokumentu  

Z protokolu:  

5. VÝNOSY A NÁKLADY 2021  

Na základě výše uvedeného stavu účetnictví, prováděných postupů účtování 

a kontroly náhodně vybraných účetních dokladů lze konstatovat, že:  

• náklady odpovídaly charakteru organizace   

• mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků zřizovatele 

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- vyjádření výše v dokumentu  

 

Z protokolu:  

• chybně stanovená výše školného – v rozporu s vyhláškou Vyhláška č. 43/2006 Sb.  

 

Vyjádření MŠ Předboj  

- vyjádření níže v dokumentu 

 

Z protokolu:  

• školník organizace chybně zařazen do 7.platové třídy  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- vyjádření výše v dokumentu  

 

Z protokolu:  

• organizace neúčtuje předpisy, nevede evidenci přeplatků a nedoplatků, tím 

porušuje §7, odst 1,       zákona o účetnictví. 

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- vyjádření výše v dokumentu  

 

Z protokolu:  

• doplňková činnost není účtována v souladu s §27, odst.2, pís. g), zákona 

č.250/2000Sb., v platném znění  
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Vyjádření MŠ Předboj: 

- zákonní zástupci dětí MŠ Předboj (i přes upozornění a uvedení správného čísla 

účtu) platí za zájmové kroužky na hlavní účet MŠ místo na účet Rodinného centra, 

proto jsou převedeny finanční prostředky jednou částkou. Náklady se hradí 

z hlavního účtu.  

- bude přijato nápravné opatření, znovu požádáme rodiče o správné zasílání 

finančních prostředků na tento účet, vše, co se bude týkat Rodinného centra bude 

hrazeno z účtu rodinného centra. 

 

Z protokolu:   

6. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM  

Na základě celkového průběhu kontroly, náhodně vybraných účetních dokladů a výše 

uvedených skutečností lze konstatovat:  

• vnitřní kontrolní systém byl nastaven,   

• funkci hlavní účetní – vykonává účetní organizace  

• doporučujeme zpracovat vnitřní platový předpis a organizační strukturu 

organizace  

• vložit do rejstříku účetní závěrky  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- bude přijato nápravné opatření 

.   

  

2. Vyjádření MŠ Předboj ke kontrolním zjištěním  

Z protokolu: 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání  

Organizace v rámci kontroly předložila výpočet školkovného pro rok 2022 z nákladů 

roku 2021. Do výpočtu byly chybně zahrnuty náklady na věci pořízené z dotace, které 

nebyly zohledněny v příjmu organizace. Dále byl z celkových nákladů chybně odečten 

příspěvek od zřizovatele. Dle chybného výpočtu vychází základ pro stanovení 

školkovného. Z tohoto základu se může uplatnit max.50 % nákladů. Organizace došla 

k částce 877,34 Kč, kterou zaokrouhlila na 900,00 Kč.  Pokud by měla organizace 

správný kalkulační vzorec, vyšla by částka 5 547,89 Kč, ze které lze uplatnit maximálně 

50 %.  Z důvodů, že jsou v těchto podkladech zahrnuty i prostředky ze státních dotací 

na šablony a OPŽP, které nejsou odečteny, není ani tento výpočet po úpravě 

kalkulačního vzorce správný. Doporučujeme po dohodě se zřizovatelem provést nový 

výpočet a seznámit s touto skutečností rodiče dětí. Dle sdělení paní účetní, 

postupovala organizace při výpočtu školného vždy tímto způsobem. Správný výpočet 

školkovného stanovuje Vyhláška č. 43/2006 Sb., §.6  



Str. 8 

 

 
 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- paní kontrolující je použito chybné číslo vyhlášky – Vyhláška č. 43/2006 Sb., 

- již během kontroly navrhovala paní kontrolující zvýšit úplatu za předškolní 

vzdělávání od ledna 2023 a seznámit se situací rodiče  

- byla ředitelkou upozorněna na:  

Vyhlášku č. 14/2005 Sb. (Vyhláška o předškolním vzdělávání) 

 § 6  

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec 

nebo svazek obcí  

(1) Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání 

(dále jen "úplata") na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě 

ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel 

mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.  

- Z výše uvedeného je patrno, že rodiče mají garantovánu výši úplaty za předškolní 

vzdělávání na celý školní rok 2022/2023 

- POKUD BY DOŠLO NA ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, DLE NÁVRHU PANÍ 

KONTROLUJÍCÍ PŘI KONTROLE, OD 1.1.2023, DOŠLO BY NA PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÉ 

VYHLÁŠKY V BODĚ (1) A ZŘIZOVATEL BY POUZE K TOMU OZNAMOVAL ZÁKONNÝM 

ZÁSTUPCŮM, ŽE JE OCHOTEN MÉNĚ NA ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘISPĚT.  

 

- Správný kalkulační vzorec je, po přepočtu, 2 927 466,4/10 měsíců/55dětí = 5 322,66 
 

- 50 % nákladů z této částky je 2 661,33  

 

- Stanovená výše úplaty za předškolní vzdělávání 900 Kč měsíčně za jedno dítě na školní 

rok 2022/2023 se pohybuje, před přepočtem i po přepočtu, ve stanoveném rozmezí do 

50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby 

vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v 

mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém 

kalendářním roce, stanovená výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 

2022/2023 není tedy v rozporu s vyhláškou 14/2005 Sb. (Vyhláška o předškolním 

vzdělávání) 

 

- NAVRHOVANÉ INFORMOVÁNÍ RODIČŮ NEDÁVÁ SMYSL, PROTOŽE SE ÚPLATA ZA 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MEMĚNÍ A PŘI ZVEŘEJNĚNÍ DO 30.6. SE OZNAMUJE VŽDY 

POUZE JEHO VÝŠE A TA JE I PO PŘEPOČTU V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 14/2005 Sb. 

(Vyhláška o předškolním vzdělávání) 
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Vyhláška č. 14/2005 Sb. (Vyhláška o předškolním vzdělávání) 

 § 6  

- (2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 

připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v 

příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-

li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí 

jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a 

skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém 

kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, 

náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, 

odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby 

vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s 

výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s 

rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční 

prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.  

  

Z protokolu: 

Odpuštění školného 

………..že byla školka uzavřena dne 15.-17.2.2021, uzavření tedy nepřesáhlo  zákonem 

stanovenou hranici 5dní, a dále od  22.-26.2.2021 nebylo též uzavřeno více jak 5 dní.  

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu 

ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok… 

Vyjádření paní ředitelky k údajnému odpuštění  školného:  

,,Co se týče školného, pochopitelně vím o hranici pěti dnů, ale, pokud si vzpomínám, tou dobou 

vracení školného řídilo MŠMT, musela bych dohledat, ale budu na to mít čas až v úterý.   

Pokud by bránilo cokoliv v uzavření protokolu, uzavřete jej, prosím, my se k němu v zákonné lhůtě 

vyjádříme a co bude třeba doložíme k protokolu“  

 

Vyjádření MŠ Předboj: 

- výše uvedená citace v protokolu paní kontrolující je ze zprávy ředitelky MŠ Předboj 

z neděle 4.12.2022, ve zprávě zároveň upozorňuje ředitelka MŠ Předboj na to, že 

je neděle, neboť byl ze strany kontrolující neustálý tlak na uzavření protokolu, bez 

ohledu na jinou práci ředitelky MŠ Předboj i účetní MŠ Předboj, natož na jejich 

soukromý život 
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- citováno ze zprávy kontrolující z 28.11.2022: 15:34 hodin „……dnes bych chtěla 

finalizovat protokol, prosím ještě o zaslání……“  22:46 hodin „…zasílám k 

připomínkám protokol o kontrole, děkuji za spolupráci a očekávám zpětnou 

vazbu, v co nejkratším termínu“. Telefonicky byl druhý den ráno stanoven termín 

stejného dne v 17.00 hodin, načež byly připomínky k protokolu zaslány v 

16:11:59 hodin 

- citováno ze zprávy neděle 4.12.2022…9:33 hodin: „Ráda bych už ten protokol 

dokončila“ 

- vzhledem k tomu, že druhý den 5.12.2022 byl v MŠ Předboj Mikuláš ve všech třech 

třídách a všichni zaměstnanci, včetně ředitelky, se musí postarat o to, aby se děti 

nebály a odpoledne měla ředitelka domluvené schůzky a jinou neodkladnou práci, 

bylo možné se věnovat dokládání dalšího požadovaného ke kontrole až v úterý 

6.12.2022, jak bylo kontrolující ve zprávě sděleno a výše citováno  

- následně, dne 6.12.2022, byl zaslán MŠ Předboj protokol a vzhledem k tomu, že 

neobsahuje vyjádření, které dokládá, že krácení úplaty za předškolní vzdělávání 

bylo v souladu nařízením hygieny, jehož část cituji a v souladu instrukcemi 

MŠMT, které rovněž přikládám z té doby a došlo k uzavření delšímu, než 5 dnů. 

„Dobrý den, 
obdrželi jsme dnes informaci, že Vaše dítě bylo dne 12.02.2021 přítomno 
v Mateřské škole Předboj, Hlavní 300, 250 72 Předboj, kde přišlo do kontaktu 
s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. 
Na Vaše dítě se díky této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platných 
od 25.09.2020 bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou 
osobou, tj. minimálně do 22.02.2021 včetně.   
Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku 
PCR testu na onemocnění COVID-19, je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli 
kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!!“ 
 
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU, MŠMT ČR 
(msmt.cz) 
„Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši 
úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu“. 

 

3. Námitky MŠ Předboj k VSK: 

- neúměrný tlak na čas dokládání bez ohledu na pracovní a soukromý život  

- večerní telefonáty 

- SMS zpráva po 22. hodině na telefon ředitelky MŠ Předboj 

- večer 30.11.2022 DS bylo sděleno MŠ Předboj zřizovatelem – kontrola nebyla 

ukončena – zítra se znovu dostavíme – i přes zaneprázdněnost ředitelky i paní 

účetní byly žádané dokumenty, které nesouvisely s kontrolovaným rokem 2021, 

poskytnuty (platové výměry 2022 za účelem jednání o rozpočtu pro rok 2023) 

- mylné informování zřizovatele v průběhu kontroly 

- AČKOLIV MŠ PŘEDBOJ BYLO ZASLÁNO 29.11. 2022 VE VEČERNÍCH HODINÁCH DS, 

ŽE KONTROLA TRVÁ A DRUHÝ DEN BUDE POKRAČOVAT NA MÍSTĚ, DÁLE PANÍ 

https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru?highlightWords=%C5%A1koln%C3%A9
https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru?highlightWords=%C5%A1koln%C3%A9
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KONTROLUJÍCÍ CITUJE V PROTOKOLU ČÁST EMAILOVÉ ZPRÁVY S ŘEDITELKOU MŠ 

PŘEDBOJ ZE DNE 4.12.2022 A POSLEDNÍ DOKLÁDÁNÍ SE USKUTEČNILO 6.12.2022 

PANÍ ÚČETNÍ MŠ PŘEDBOJ, PODLE PROTOKOLU BYLA VSK UKONČENA 28. 11. 2022.  

- LZE TEDY KONSTATOVAT, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ BYLA NUCENA 

PŘEDKLÁDAT DOKUMENTY I PO UKONČENÍ VSK. 

 

  

        V Předboji dne 19.12.2022                                                     

 

Na vědomí: zřizovatel MŠ Předboj  

Na vědomí: finanční výbor Obce Předboj 
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