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2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovice - Třebětíně. Budova
školy je stará, patrová, ve školním roce 2010 - 2011 zateplená a s novou fasádou. Z MŠ máme
poměrně blízko k přírodě - nedaleko je les, rybník, louky.
Mateřská škola má mnohaletou tradici. Spolu s MŠ jednotřídní sídlila v budově i základní
škola, která byla později zrušena a byla otevřena druhá třída mateřské školy. Kapacita školy je
50 dětí,
Ve školní roce 2018/2019 byl počet ve třídách následující – Sluníčka – 26 dětí (výjimka),
Berušky – 23 dětí (snížený počet dětí dle vyhlášky o MŠ – ve třídě je dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami). MŠ navštěvují děti ve věku od 3 - 6 let. Takže byl celkový počet
dětí v MŠ 49. Od září 2019 je počet dětí následující – Sluníčka navštěvuje 24 dětí a Berušky
25 dětí (výjimka z počtu dětí). Jedno dítě se vzdělává individuálně, do MŠ přišlo na
přezkoušení v prosinci 2019. Třídy jsou heterogenní – smíšené.
Mateřská škola má od roku 2003 právní subjektivitu. Její součástí je kuchyně, ve které byly
provedeny v roce 2003 stavební úpravy, které odpovídají daným zákonům.
Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček
- dohlédnou na ně i dosáhnou. Máme několik hracích koutků, které podporují tvořivost a
fantazii dětí. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i
zaměstnance, která plně vyhovuje hygienickým požadavkům na provoz školských zařízení
pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Od července do listopadu 2016 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy – oprava
elektroinstalace, topení, stropů, podlah, střechy, změna dispozic místností. Po dobu
rekonstrukce jsme měli k dispozici prostory v budově bývalé ZŠ na ulici Tyršova
v Letovicích.
Součástí školy je i zahrada, která byla na podzim 2018 rekonstruována. Je vybavena
akátovými herními prvky, které slouží k rozvoji EVVO, pohybových dovedností, spontánního
pohybu dětí a společného soužití. Najdeme zde domeček s truhlíky, ovocné keře, smyslový
chodník, vrbový tunel, sáňkovací kopec s tunelem, vláček s vagonkem, pirátskou loď,
venkovní učebnu – altán, houpačky, hnízdo, vodárnu, průlezku mravenci, pískoviště se
zastíněním. Součástí je také hřiště na kopanou s brankami a chodníčky pro jízdu na
koloběžkách, tříkolkách a s kočárky.
Na rekonstrukci zahrady byla čerpána dotace Státního fondu životního prostředí s názvem
Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská v celkové výši
499 973 Kč. Zbývající finanční prostředky čerpala MŠ ze svého schváleného rozpočtu na
investice ve výši 600 000 Kč.
Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru pro
duševní pohodu dětí a pro možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.

V roce 2019 bylo zakoupeno a provedeno:
* výměna dětských stolů a židlí v obou třídách za nové dřevěné
* KONVEKTOMAT do školní kuchyně
* kávovar, šlehač a kráječ
* pračka se sušičkou
* kamery na budově školy
* nové výchovně vzdělávací a didaktické hračky a hry pro děti
* revitalizace předzahrádky
* dosázení tújí na školní zahradě
* zasunovací dveře mezi třídou a ložnicí (Berušky)

Mateřská škola vypracovala v srpnu 2017 nový Školní vzdělávací program, který má platnost
tři roky (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Hlavním tématem ŠVP je „Doma je doma. A ve
školce? Tam je JAKO doma!“
Snažíme se vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na
poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy v souladu se školním vzdělávacím
programem. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních
předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy
kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.
Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Snažíme se děti zapojovat plánovanými činnostmi do programu EVVO.
Kromě standartního předškolního vzdělávání poskytovala škola dětem nadstandartní aktivity:
* výuka hry na zobcovou flétnu - veselé pískání - pod vedením učitelky ZUŠ Letovice, BcA.
Ludmily Andrýskové, DiS., pro děti předškolního věku – přihlášeny byly 3 děti
* angličtina pro nejmenší – pod vedením paní učitelky Moniky Wrubel – přihlášeno bylo 6
dětí
* logopedická péče - pod vedením Mgr. Reginy Müllerové, soukromé speciální pedagožky
z Boskovic
* edukativně stimulační skupiny - pod vedením učitelek MŠ Lenky Gernešové a Hany
Veselé a učitelek ZŠ Mgr. Vladimíry Španělové a Mgr. Jannety Kolářové – zúčastnilo se
13 dětí, které byly rozděleny do 2 skupin
* plavecký výcvik dětí – kryté lázně Boskovice, pod vedením zkušených plaveckých
Instruktorů – zúčastnilo se 19 dětí
Hlavní úkoly pro rok 2020
a) Věcné podmínky:
- opravit zpevněnou plochu a chodníky na školní zahradě
- lišta na koberec mezi třídu a ložnici ve třídě Berušek
- vyměnit plastová lehátka za dřevěná (Berušky)
- pracovat s dětmi na vyvýšených záhonech – pěstování bylinek, zeleniny
- pořídit do třídy interaktivní tabuli
b) Životospráva dětí v mateřské škole:
- nabízet i nadále dětem pestrou skladbu jídla – výběr ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo
a ryby
- dbát na dodržování pitného režimu dětí – především vodu (od 6.30 hod)
- prezentovat školní kuchyni u rodičů i široké veřejnosti – recepty na webové stránky školy a
na nástěnku školního stravování, pořizovat fotografie nových, neznámých jídel, ochutnávka
jídel z naší kuchyně na společných akcích
- pro rodiče a pedagogy zorganizovat besedy a semináře ve spolupráci se Skutečně zdravou
školkou – vybrat si z nabídky SZŠ
- vést nové děti k samostatnosti v jídelně, u starších dětí ji upevňovat
- využívat školní zahradu i k řízeným činnostem, zajistit dětem hodně pohybových aktivit,
snažit se o co nejdelší pobyt venku (pohybové hry zařazovat i při pobytu venku)
- využívat více obrázkový jídelníček s dětmi

c) Psychosociální podmínky:
- zaměřit se na diagnostiku dětí, sledovat hru dětí- zapojovat děti do vzájemné spolupráce
mezi sebou, společně řešit problémy
- klást důraz na dodržování stanovených pravidel dětmi i dospělými, vytvořit obrázková
pravidla i pro rodiče – odpolední odpočinek – plyšák, zdravé děti do MŠ, apod.
- i nadále podporovat a prohlubovat partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými
- důsledně požadovat dodržování Školního řádu rodiči – včasné příchody, omlouvání dětí,
předávat do MŠ zdravé děti
- dbát na bezpečnost dětí při pobytu dětí v budově MŠ i mimo ní – PŘEDVÍDAT
- vycházky - plně využívat bezpečnostní vesty, terčíky, min. 2 učitelky na třídu
- zahrada – dozor učitelek po celé zahradě (dohled a střídání na stanovištích)
- pracovat formou nabídky činností - větší možnost volby, dát dětem prostor pro samostatné
tvoření
- uplatňovat metody prožitkového učení
d) Organizační zajištění chodu školy:
- denně zařazovat pohybovou aktivitu ve třídě
- přiměřeně zařazovat řízené činnosti
- podporovat experimentování dětí - děti by měly samy přijít na daný postup, způsob práce
- využívat více školní zahradu i při odpoledních činnostech – EVVO
e) Řízení mateřské školy:
- pokračovat ve spolupráci se ZŠ Letovice (ESS, 1. třídy) a s ostatními organizacemi ve městě
a v okolí (myslivci, hasiči, MKS, CSSML, Paleta, Elim, Skaut, Hokaido, farma CH
Cetkovice)
- pokračovat ve spolupráci s PPP Boskovice
- pokračovat ve spolupráci s logopedkou Mgr. Reginou Müllerovou
- využívat nabídky vzdělávacích institucí dle finančních možností školy
- plnění podmínek dotačního projektu „Šablony pro MŠ II.“ - spolupracovat i nadále s firmou
Škola Profi (administrace)
f) Personální a pedagogické zajištění:
- neustále vytvářet podmínky pro vzdělávání všech zaměstnanců školy v rámci možností MŠ
- vždy zajistit optimální pedagogickou péči o děti
- motivovat zaměstnance ke studiu odborné literatury, informace si předávat na poradách
- spolupracovat s odborníky dle potřeb školy (logoped, SPC, PPP, SZŠ, ZŠ)
- snažit se o co nejširší zabezpečení překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů
- využívat nabídky vzdělávacího střediska Lipka Brno v rámci EVVO
- pořádat pedagogické rady a provozní porady dle plánu
- rozdělit si péči o školní zahradu, zapojit děti (třídy)
- vytvořit plán EVVO
g) Spoluúčast rodiči:
- nadále prohlubovat zájem rodičů o činnosti a dění v mateřské škole, zapojovat je do dění
v MŠ – brigády (sečení a úklid zahrady, opravy hraček, nábytku), sponzorské dary, pomoc
při praní povlečení
- zorganizovat pro rodiče besedu o školní zralosti, případně o řešení výchovných problémů
s dětmi, o stravování dětí předškolního věku – psychologové z PPP, logopedové, pedagog
ze ZŠ, Skutečně zdravá škola

- pokračovat ve spolupráci s rodiči, v individuálních rozhovorech – domlouvat si konkrétní
termíny schůzek – konzultace s rodiči (listopad, březen)
- uspořádat tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi v MŠ (podzim, zima, jaro)
h) Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:
- zabezpečit výchovně vzdělávací péči dětem se SVP, pokud jsou do MŠ přijaty
- vytvořit Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuální vzdělávací plán (IVP) pro tyto
Děti
- spolupracovat s PPP a se SPC
i) Podmínky vzdělávání dětí nadaných:
- zajištění realizace všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle
individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory
- zabezpečit péči o děti mimořádně nadané, pokud jsou do MŠ přijaty
- vytvořit Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuální vzdělávací plán (IVP) pro tyto
děti
j) Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:
- dbát na bezpečnost a zdraví dětí, zajistit dostatečný dohled, PŘEDVÍDAT
- doplňovat třídy o nové podnětné a bezpečné hračky a pomůcky pro dětí mladší tří let
- konzultovat s rodiči individuální vzdělávací potřeby dětí mladších tří let

Údaje o prezentaci školy na veřejnosti
a) Slavnosti naší školy
V úterý 19. 2. 2019 se uskutečnil již sedmý ročník dětského karnevalu v MŠ. Rodiče
připravili pro děti spoustu krásných masek. Děti si užily dopoledne plné her, soutěží, tance,
hudby a veselí. Paní kuchařky pro děti připravily výborné pohoštění.
Ve středu 29. 5. 2019 proběhlo na školní zahradě slavnostní otevření zrekonstruované školní
zahrady. Na slavnostní otevření se přišli podívat také zástupci města Letovice a široká
veřejnost. Pro zúčastněné bylo připraveno několik stanovišť s různými aktivitami. Ty pro
všechny připravili: Elim Letovice, Skauti Letovice, MSŠP Letovice, farma CH Cetkovice,
Letokruh Letovice, Hokaido Letovice, pan Zdeněk Čížek a všichni zaměstnanci MŠ.
V pátek 30. 4. 2019 si děti užily tradiční „Slet čarodějnic a čarodějů“ plný čarodějnických
soutěží a opékání čarodějnických párků.
MDD jsme oslavili ve středu 5. 6. 2019 na školní zahradě sportem a zábavou. Pro děti byl
k dispozici také skákací hrad a mohly si vyzkoušet lukostřelbu s panem Zdeňkem Čížkem.
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 byli předškoláci pasováni do řad školáků. Program proběhl na školní
zahradě a připravily ho pro nás TETINY z Brna.
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 navštívil mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl se svou bohatou
nadílkou pro děti. Děti ji dostaly jako odměnu za zpěv a přednes všem třem „návštěvníkům“.
Ve středu 11. 12. 2019 proběhlo ve třídě Berušek vánoční vystoupení dětí pro rodiče a blízké.
Ve třídě Sluníček se ze zdravotních důvodů učitelek neuskutečnilo v daném termínu (úterý
10. 12. 2019), ale bylo odloženo na 8. 1. 2020. U vánočních stromků předvedly děti svůj
program a potom už se svými rodiči poseděly u vyzdobených vánočních stolů, na kterých

bylo připraveno pohoštění – medové perníčky, které pekly a zdobily děti v MŠ. Společně si
také mohli vyrobit vánoční dekorace, které si odnesli domů.
b) Spolupráce s rodiči
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o děti. Rodiče mají
možnost individuálního rozhovoru s učitelkou, která je informuje o prospívání jejich dítěte
v mateřské škole, o jeho individuálních pokrocích. Domlouvají se s ní o společném postupu
při výchově a vzdělávání dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči
ohleduplně, taktně a diskrétně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Rodiče si
také mohli v MŠ vypůjčit odbornou literaturu. Pro rodiče jsme připravili besedu o školní
zralosti s PhDr. Ilonou Pešovou, psycholožkou PPP v Boskovicích.
Rodiče se mají možnost účastnit plánovaných akcí v mateřské škole se svými dětmi. Jsou o
všem pravidelně a včas informováni. Ve škole se pravidelně 2x ročně konají schůzky s rodiči
a nejméně 2x ročně se uskutečňuje ve školce posezení s rodiči spojené s tvořivými dílnami,
kde rodiči pracují s dětmi dle zájmu. Dle dotazníku tato frekvence rodičům vyhovuje.
* konzultace s rodiči o výchově a vzdělávání jejich dětí (konzultační hodiny) – březen 2019,
listopad 2019, individuální rozhovory s rodiči – průběžně, – dle zájmu rodičů
* Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky (od 7. 1. do 27. 3. 2019)
* sponzorské dary - papír, výkresy, pohoštění - karneval, rozloučení s předškoláky, MDD
* společné akce pro děti a rodiče – velikonoční, podzimní a vánoční posezení a tvoření
s rodiči (16. 4. 2019, 25. 9. 2019, 11. 12. 2019)
* brigády s rodiči na školní zahradě – čtvrtek 245. 10. 2019
* zábavné odpoledne a rozloučení s předškoláky – ve středu 20. 6. 2018
* informace pro rodiče – nástěnka, www stránky školy
* ochutnávka výrobků ze školní kuchyně, předávání receptů – pomazánky, pohár (rozloučení
s předškoláky, tvoření s rodiči)
* dotazníky pro rodiče – hodnocení školy, zpětná vazba
* rodičovské schůzky – září 2019 (provoz, akce), říjen 2019 - pro rodiče předškoláků - ESS
* beseda s PhDr. Ilonou Pešovou, psycholožkou z PPP Boskovice, o školní zralosti dětí
(16. 10. 2019)
* je zajištěna logopedická péče se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Reginou
Müllerovou z Boskovic (leden – prosinec 2019) - spolupracuje s rodiči a pedagogy z MŠ
c) Akce školy
V tomto školním roce jsme navštěvovali divadelní představení v Kulturním domě
v Letovicích.
Pravidelně také navštěvujeme dětskou knihovnu v Letovicích na ulici Tyršova, kde mají
pracovnice knihovny připravený pro děti výchovně vzdělávací program spojený s prohlídkou
knihovny – v úterý 7. 5. 2019.
Také jsme navštívili programy dětí v ZUŠ Letovice.
Ve středu 15. 5. 2019 jsme byli na školním výletě. Navštívili jsme s dětmi Jeskyni Balcarka
v Moravském krase, kde byla pro děti připravena motivovaná prohlídka s pohádkou.
V pátek 21. 6. 2019 jsme jeli s dětmi do Blanska na dopravní hřiště, kde děti získávají
praktické a teoretické zkušenosti v silničním provozu - BESIP.

V rámci EVVO jsme uskutečnili exkurzi:
* Lipka Brno – pracoviště Jezírko v Brně – Soběšicích, s programem pro předškolní děti
„Večerníček na výletě“ a s programem pro mladší děti „ Lesní naučná stezka“

d) Aktivity v rámci kampaně NSZM ČR
Dny zdraví (4. - 17. 10.)
- příprava a ochutnávka ovocných a zeleninových salátů
- brigáda s rodiči a dětmi na školní zahradě – ve čtvrtek 24. 10. 2019
Den země (22. 4.)
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy
- oslava Dne Země spojená se slavnostním otevřením zrekonstruované školní zahrady – ve
středu 29. 5. 2019
Den bez tabáku (31. 5.)
- plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích
- návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích – v pátek 31. 5. 2019
Dny bez úrazů (3. - 13. 6.)
- sportovní dopoledne a skákací hrad na školní zahradě MŠ – ve středu 5. 6. 2019
- návštěva dopravního hřiště v Blansku – v pátek 21. 6. 2019
- návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích – v pátek 31. 5. 2019
Evropský týden mobility (16. - 22. 9.)
- pěší výlet k rybníku
- „Jezdíme na kole, koloběžce nebo tříkolce“ – dopoledne plné úkolů zručnosti a bezpečnosti
na dětských dopravních prostředcích na školní zahradě
- spolupráce s Městskou policií Letovice – „Přes silnici za ruku“ – v pondělí 16. 9. 2019
e) Spolupráce s ostatními partnery
Základní škola
Spolupráce při vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky (leden – březen 2019).
Návštěva předškoláků z naší MŠ v 1. třídách ZŠ – v pátek 17. 5. 2019.
Městské kulturní středisko
Návštěva 4 divadelních představení v Kulturním domě.
Exkurze do dětské knihovny v Letovicích – v úterý 7. 5. 2019.
Zasílání příspěvků do letovického zpravodaje.
Městská policie Letovice
Beseda o bezpečnosti dětí při jízdě na kole – vybavení kola, bezpečnost v silničním provozu,
setkání s cizími lidmi, s nebezpečnými předměty – v úterý 14. 5. 2019.
Dopravně – bezpečnostní akce pro děti – Přes silnici za ruku – praktické zkušenosti dětí při
přecházení silnice ve spolupráci s příslušníky Městské policie – v pondělí 16. 9. 2019.
Základní umělecká škola
Návštěva vystoupení dramatického kroužku dětí ze ZUŠ, učitelka ZUŠ v MŠ vede kroužek
hra na zobcovou flétnu.

SDH
Návštěva hasičské zbrojnice, kde pro nás hasiči uspořádali dopolední program ke Dni dětí a
Dnům bez úrazu s prohlídkou techniky a překonáváním překážek - v pátek 31. 5. 2019.
Myslivecké sdružení Háj Třebětín
Dopolední procházka lesem na mysliveckou chatu. Děti se dozvěděly zajímavosti ze světa
myslivosti, zasoutěžily si a dostaly na svačinu vyuzené párky – ve čtvrtek 13. 6. 2019.

3. Plnění úkolů v personální oblasti
Počty úvazků v organizaci za rok 2019

počet úvazků
pracovní pozice

průměrná
platová
třída

počet
úvazků

změna

k 1. 1. 2019

přírůstky

úbytky

k
31.12.2019

ředitelka

11

1

0

0

1

účetní

10

0,2

0

0

0,2

mzdová účetní, personalistka

10

0,1

0

0

0,1

vedoucí stravování

7

0,3

0

0

0,3

1,6

0

0

1,6

THP celkem
učitelka

9

2,85

0,15

0

3

asistent pedagoga

8

1

0

1

0

školní asistent

6

0,5

0

0

0,5

4,35

0,15

1

3,5

pedagogové celkem
kuchař

5

1

0

0

1

pomocný kuchař

3

0,2

0

0

0,2

domovnice

3

1

0

0

1

provozní zaměstnanci
celkem

2,2

0

0

2,2

CELKEM úvazky

8,15

0,15

1

7,3

Organizační schéma – příloha č. 1

S účinností od 1. 1. 2019 vzrostly platové tarify o 5%, platové tarify pedagogických
pracovníků o 10%.
Průměrný plat za 2019: 28 466,03 Kč
V roce 2019 byly v pracovní neschopnosti 7 zaměstnankyň po dobu 404 kalendářních dnů.
Od 1. 7. 2019 náleží zaměstnancům náhrada platu i za první 3 pracovní dny trvání dočasné
pracovní neschopnosti. Zvýšené náklady na výplatu náhrady platu bylo kompenzováno
snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění o 0,2%. Z důvodu přípravy na úplnou
elektronizaci neschopenek jsme v prosinci 2019 zakoupili nový produkt Vema HR: PNZ.
V náhradách za prvních 14 dnů PN organizace vyplatila 30 396,- Kč.
V roce 2019 nebyl v organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz.

Zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
Název vzdělávací akce

Lektor

Termín

Seminář pro kuchařky
Technická zručnost HEZKY ČESKY
- interaktivní workshop pro pedagogy
MŠ
Reforma financování regionálního
školství
Na čem záleží II.
Environmentální vzdělávání v praxi
MŠ
Konvička – konference
k environmentální výchově v MŠ

Dagmar Kadlecová

14. 2. 2019

MAP II.

13. 3. 2019

JUDr. Hana Poláková
Iva Řehůřková

16. 5. 2019
27. 8. 2019

Mgr. Iva Tomášková

20. 9. 2019

Lipka Brno

25. 10. 2019

Pro naše zaměstnance odebíráme odbornou literaturu ve formě časopisů:
Informatorium pro mateřské školy, Školství, Poradce ředitelky mateřské školy, MŠ v praxi –
www stránky, Atre – aktualizace zákonů, směrnic a vyhlášek + CD, Výživa, Sluníčko – dětský
časopis. Také využíváme nabídky k pořízení odborné literatury, jak pro pedagogické
pracovníky, tak i pro pracovníky do školní kuchyně.

4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Náklady
Všeobecný materiál, provoz
spotřeba potravin
Knih, Šk, předplatné
Elektrická energie
Plyn
Vodné a stočné
Opravy, údržba přístrojů, zařízení,
Služby
Internet, telefony
Cestovné
školení
Pojistné zákonné + úrazy žáků
Pojištění budov
Odpisy
DHM nad 3000,-i do 3000,zák.soc.nákl.-režie obědy zam.527
Náklady z vyřazených pohledávek
Pohoštění -reprezentace
Mzdové náklady - provoz
opravné pol.
Technické zhodnocení budovy
Preventivní prohlídky
Pracovní oděvy, pomůcky
OST.n ,popl.
c e l k e m MU náklady
Náklady grantu Nadace Letovice
náklady přímé JMK vč.účel.
přísp.MU zahrada účelový
Náklady SFŽP projekt zahrada
projekt šablony II.
projekt šablony výzva I. 22
Celkem ostatní nákl.
náklady celkem
Výnosy
školné
Zaokrouhlení
dotace MU
stravování žáci
Celkem MU výnosy
Věcný dar
Čerpání FI nekrytí fondu
dotace přímé JMK vč.účel.
projekt šablony II.
projekt šablony výzva 22 I.
přísp.MU zahrada účelový
Náklady SFŽP projekt zahrada
Ostatní výnosy činnosti-pojistná událost

2018

2019

159 832,22
256 097,00
12 492,24
63 759,58
9 764,38
37 488,90
97 603,00
124 584,04
28 581,24
2 424,00
8 500,00
9 770,92
7 255,17
180 121,00
89 433,86
0,00
38 154,00
4 080,00
9 996,07
-26 707,80
22 627,00
250,00
3 181,00
0,00
1 139 287,82
0,00
3 144 339,00
33 723,04
49 956,96
0,00
205 852,08
3 433 871,08
4 573 158,90

156 088,27
271 971,00
27 044,96
65 161,55
39 757,90
39 679,29
65 993,15
175 797,22
30 501,28
966,00
9 600,00
10 415,65
9 535,00
243 035,00
212 992,20
0,00
0,00
4 790,80
8 203,86
0,00
10 000,00
0,00
10 787,00
408,00
1 392 728,13
0,00
3 623 560,24
-3 019,19
-818,96
159 398,33
64 055,74
3 843 176,16
5 235 904,29

-3 743,95
15 874,00
14 552,72
1 401,97
29 993,52
2 190,39
-31 609,85
51 213,18
1 920,04
-1 458,00
1 100,00
644,73
2 279,83
62 914,00
123 558,34
0,00
-38 154,00
710,80
-1 792,21
26 707,80
-12 627,00
-250,00
7 606,00
408,00
253 440,31
0,00
479 221,24
-36 742,23
-50 775,92
159 398,33
-141 796,34
409 305,08
662 745,39

135 500,00
0,72
723 809,00
256 097,00
1 115 406,72
0,00
0,00
3 144 339,00
0,00
205 852,08
33 723,04
49 956,96
42 777,00

161 583,00
4,98
949 563,00
271 971,00
1 383 121,98
37 193,95
3 592,00
3 623 560,24
159 398,33
64 055,74
-3 019,19
-818,96
0,00

26 083,00
4,26
225 754,00
15 874,00
267 715,26
37 193,95
3 592,00
479 221,24
159 398,33
-141 796,34
-36 742,23
-50 775,92
-42 777,00

rozdíl 2019 -2018

Ostat.výnosy celkem JMK ,granty

3 476 648,08

3 883 962,11

407 314,03

výnosy celkem

4 592 054,80

5 267 084,09

675 029,29

18 895,90

31 179,80

12 283,90

Zisk

5. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Rezervní fond a fond odměn jsou plně kryty.
Investiční fond nebyl kryt ve výši 3.592 Kč – neschváleno navýšení odpisů zřizovatelem.
Do rezervního fondu byly převedené nespotřebované dotace EU Šablony II. ve výši
262.797,67 Kč. Celkem je v RF 291.752,07 Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb disponuje na BÚ 243 k 31. 12. 2019 částkou 33.245,85
Kč. Z toho se za obědy zaměstnanců v prosinci 2019 vyčerpalo 560,00 Kč, příspěvek na
tvorbu FKSP za prosinec 2019 činil 3.205,96 Kč. Celkový zůstatek k 31. 12.2019 je tedy
35.891,81 Kč.
Přehled o tvorbě a čerpání fondů je v příloze č. 2.
6. Kontrolní činnost
V roce 2019 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitelky školy v oblasti výchovně
vzdělávací, stravovací a provozní.
19. 2. 2019
- provedena kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění
pozdějšího předpisu, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních
předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat (dále jen „nařízení (ES) č. 882/2004“), a podle § 88 záíkona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)
- kontrolu provedl: zástupci Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, územní pracoviště Blansko
Libuše Bejčková - vedoucí kontrolní skupiny
Eva Němcová - kontrolní pracovnice
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace
- datum zahájení kontroly: 19. 2. 2019
- datum ukončení kontroly: 19. 2. 2019
- místo kontroly: provoz mateřské školy, provoz školní jídelny
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů

29. 4. 2019 – 10. 5. 2019
- provedena Finanční kontrola na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění ve
smyslu vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů
u vybraných úseků hospodaření s prostředky územního samosprávního celku
u příspěvkové organizace

- kontrolu provedl: zástupce MěÚ Letovice – Ing. Věra Odehnalová a Věra Dokoupilová
na základě pověření starosty města Letovice č. 5 ze dne 18. 4. 2019
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace
- zástupce kontrolovaného subjektu: Zdeňka Pešková – účetní příspěvkové organizace
- datum zahájení kontroly: 29. 4. 2019
- datum ukončení kontroly: 10. 5. 2019
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů.
Kontroly z jiných orgánů se neuskutečnily.
7. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Dne 21. 10.2019 vydala ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19 plán k
provedení periodické inventarizace veškerého majetku. Plán inventur byl včas zpracován a
řádně schválen. Stanovená inventarizační komise byla současně stanovena i jako komise
likvidační. Komise postupovala v souladu s vyhláškou a s vnitřní směrnicí. Metodika postupů
při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na
podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku
a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur, a byly
zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. Proškolení členů inventarizační komise
proběhlo v ředitelně dne 23. 10. 2019. Provedené proškolení je doloženo prezenční listinou.
Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
Termín fyzické inventarizace byl stanoven na 15. 11. 2019. Ukončení fyzické inventury
hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu organizace chodu
MŠ. Ke konci rozvahového dne, což je 31. 12. 2019 proběhla rozdílová inventura.
Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku
v účetnictví MŠ Třebětínská, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bylo
ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění.
Seznam inventurních soupisů, které jsou číslovány dle účtových skupin:
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
11 Materiál
12 Zásoby vlastní výroby
13 Zboží a ostatní zásoby
19 Opravné položky
24 Ostatní bankovní účty
26 Peníze
31 Krátkodobé pohledávky
32 Krátkodobé závazky
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
38 Přechodné účty aktiv a pasiv
40 Jmění účetní jednotky a upravující položky

41 Fondy účetní jednotky
43 Výsledky hospodaření
49 Závěrkové účty a zvláštní zúčtování
90 Majetek účetní jednotky
95 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
99 Vyrovnávací účet
Plus všechny nové inventarizační položky k 31. 12. 2019

Přílohy:
Č. 1 – Organizační schéma školy
Č. 2 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 2019
Č. 3 - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Č. 4 - Porovnání vývoje aktiv a pasiv za sledované období 1. – 12/2019 s obdobím 1. –
12/2018 dle výkazu rozvaha
Č. 5 – Finanční plán nákladů a výnosů
Č. 7 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2019
Č. 8 - Účty
Č. 9 - Autoevaluace ŠVP – školní rok 2018/2019
Č. 10 - Vlastní hodnocení školy - dotazníky pro rodiče dětí v MŠ, školní rok 2018/2019

