VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření Mateřské
školy Letovice, Třebětínská 28/19,
okres Blansko, příspěvkové organizace
v roce 2014
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1. Úvod
Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy podle
zřizovací listiny
IČ
Bankovní spojení
RED IZO
Telefon
E-mail
WWW stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Zřizovatel
Součásti školy

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko,
příspěvková organizace
Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, 679 61 Letovice
750 24 217
86-1162240247/0100
600 105 776
516 474 572, 605 785 652
ms.trebetin@tiscali.cz
www.msletovice-trebetinska.cz
příspěvková organizace
1. 1.2003
Město Letovice
Mateřská škola
Školní jídelna

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovic - Třebětíně. Budova
školy je stará, patrová, v roce 2012 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, v každé třídě je 25 dětí ve věku od 3 - 6 let. 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.
Součástí školy je i zahrada, která je modernizována. Je vybavena dřevěnými průlezkami,
skluzavkou a houpačkami, které podporují spontánní pohyb dětí. Součástí jsou dvě pískoviště,
máme vybudované nové hřiště na kopanou a košíkovou a chodníčky pro jízdu na
koloběžkách, tříkolkách a s kočárky.
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 2014 bylo zakoupeno a provedeno:
* nový dětský nábytek do tříd – gauče a křesla, konferenční stolek
* zakoupen byl nový fotoaparát zn. Fujifilm
* vymalování ředitelny a skladu zeleniny
* nové sítě na pískovištích, výměna písku v pískovištích
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* položení nového koberce v ředitelně
* reklamace zdí u nových sociálních zařízení – oprava, nové vymalování
* pořízení nových matrací na dětské postýlky ve třídě Berušek

Vánoční posezení a tvoření s rodiči

Mateřská škola pracuje od roku 2012 podle Školního vzdělávacího programu, který byl
vytvořen na tři roky (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). 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.
Kromě standartního předškolního vzdělávání poskytovala škola dětem nadstandartní aktivity:
* výuka hry na zobcovou flétnu -veselé pískání - pod vedením učitelky MŠ Hany Veselé –
zúčastnilo se 8 dětí
* výuka angličtiny pro nejmenší – Cookie an Friends - pod vedením učitelky MŠ Lenky
Gernešové - zúčastnilo se 8 dětí
* taneční a pohybová výchova - pod vedením učitelky ZUŠ Letovice Moniky Ošlejškové,
DiS. - zúčastnilo se 16 dětí
* logopedická péče - pod vedením učitelky MŠ Bc. Hany Bednářové, logopedické asistentky
* edukativně stimulační skupiny - pod vedením učitelek MŠ Lenky Gernešové a Hany Veselé
a učitelek ZŠ Mgr. Vladimíry Španělové a Mgr. Heleny Koláčkové – zúčastnilo se 16 dětí
* plavecký výcvik dětí – kryté lázně Boskovice, pod vedením zkušených plaveckých
Instruktorů – zúčastnilo se 19 dětí
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Angličtina pro nejmenší

Hra na zobcovou flétnu

Hlavní úkoly pro rok 2014
a) Výchovně vzdělávací cíle:
- denně zařazovat pohybovou aktivitu ve třídě a při pobytu venku
- neupřednostňovat řízené činnosti před spontánními, upřednostňovat hru jako hlavní formu
činností
- přistupovat k dětem individuálně
- dbát na dodržování pravidel – řešení konfliktů mezi dětmi
- poskytovat dětem dostatečně širokou nabídku činností
- podporovat experimentování dětí
b) Podmínky materiální:
- vybavovat třídy nábytkem vhodným pro děti
- doplňovat tělovýchovné pomůcky do „tělocvičny“
- vybavovat školní zahradu novými herními prvky
- vyměnit písek v pískovištích
- koupit matrace na dětské postýlky ve třídě Berušek
- dosázet stromky na školní zahradě, udržovat zahradu a keře na ní
- vymalovat dle potřeby
c) Životospráva dětí v mateřské škole:
- neustále nabízet dětem pestrou skladbu jídla
- přesvědčovat rodiče o vhodnosti podávání těchto potravin (ochutnávky na společných
akcích)
- dbát na dodržování pitného režimu dětí (k dispozici dostatek tekutin, připomínat dětem)
- upevňovat samostatnost v jídelně
- využívat více školní zahradu k pohybovým aktivitám
d) Podmínky psychosociální:
- podporovat a prohlubovat partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými
- klást větší důraz na dodržování dohodnutých pravidel
- zaměřit se více na diagnostiku dětí, na evaluaci činností
- více uplatňovat metodu prožitkového učení
- sledovat více hru dětí
- více s dětmi pracovat formou nabídky činností
- nespěchat na děti, nechat je činnost, pokud možno, dokončit
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e) Podmínky pro řízení mateřské školy:
- prohlubovat spolupráci se ZŠ a MŠ Letovice a s ostatními organizacemi ve městě
- prohlubovat spolupráci s PPP Boskovice a Brno (besedy, školení pro pedagogy)
- využívat nabídky vzdělávacích institucí
- rozdělit a definovat kompetence jednotlivých zaměstnanců
- podporovat a motivovat zaměstnance, respektovat názory všech, dát příležitost k
sebevyjádření
f) Podmínky personální:
- vytvářet podmínky ke vzdělávání všech zaměstnanců
- všichni zaměstnanci jednají, chovají se a pracují v souladu s vizí mateřské školy
g) Podmínky pro spolupráci s rodiči:
- více prohlubovat zájem rodičů o činnosti v mateřské škole, zapojovat je do dění v ní
- zorganizovat pro rodiče přednášku o školní zralosti dětí, případně dle zájmu o řešení
výchovných problémů dětí
- pokračovat v individuálních rozhovorech s rodiči, domlouvat si konkrétní termíny schůzek
- získávat od rodičů zpětnou vazbu – dotazníky, rozhovory
- zajistit logopedickou péči v mateřské škole
- zajistit podmínky pro uskutečnění ESS v mateřské škole
h) Organizační zajištění provozu školy:
- upravit kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (spolupráce s ředitelkami
ostatních MŠ v Letovicích)
- plně se věnovat dětem a jejich vzdělávání
- dbát na neustále zajištění bezpečnosti dětí
- dbát na vytváření osobního soukromí dítěte
Údaje o prezentaci školy na veřejnosti
a) Slavnosti naší školy
V pátek 5. 12. 2014 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“.
V úterý 9. 12. 2014 ve třídě Berušek a ve středu 10. 12. 2014 ve třídě Sluníček proběhla
vánoční vystoupení dětí pro rodiče a blízké. 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.
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 se uskutečnil druhý 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.
V pondělí 28. 4. 2014 se do MŠ opět „slétly“ čarodějnice a čarodějové na svůj tradiční „slet“
plný čarodějnických soutěží a opékání párků
MDD jsme oslavili 5. 6. 2014 na školní zahradě sportem a zábavou. Pro děti byl k dispozici i
skákací hrad a pan Havlíček děti pobavil „balónkovou šou“.
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 jsme se s programem divadelní společnosti „Netratrdlo“ rozloučili a
předali dárky předškolákům, kteří byli pasováni na školáky. V programu vystoupily děti, které
navštěvují taneční kroužek v MŠ pod vedením učitelky Moniky Ošlejškové, DiS.
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Vánoční besídka - Berušky
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. Ve spolupráci se ZŠ jsme pro rodiče připravili
besedu o školní zralosti s PhDr. Pešovou, ředitelkou 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)
* individuální rozhovory s rodiči – průběžně, dle zájmu rodičů
* Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky (leden – duben 2014)
* sponzorské dary - papír, výkresy, sladkosti - karneval, rozloučení s předškoláky, MDD
* pomoc rodičů při rozkládání trampolíny (jaro 2014)
* společné akce pro děti a rodiče – velikonoční a vánoční posezení a tvoření s rodiči
(15.4.2014, 9. a 10.12.2014)
* zábavné odpoledne a rozloučení s předškoláky (19. 6. 2014)
* informace pro rodiče – nástěnka, www stránky školy
* ochutnávka výrobků ze školní kuchyně – pomazánky, pohár (rozloučení s předškoláky)
* dotazníky pro rodiče – hodnocení školy, zpětná vazba
* rodičovské schůzky – září (provoz, akce…), listopad - pro rodiče předškoláků (ESS)
* beseda s psycholožkou z PPP Boskovice PhDr. Ilona Pešová a pedagožkou ze ZŠ Mgr. Ivou
Bajerovou, zástupkyní ředitele, o školní zralosti dětí (26.11.2014)
* je zajištěna logopedická péče s logopedickou asistentkou – uč. Bc. Hana Bednářová a od
září 2014 i se speciální pedagožkou – Mgr. Reginou Müllerovou, která k nám do MŠ dojíždí
1x týdně
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c) Akce školy
V tomto školním roce jsme každý měsíc jsme navštěvovali divadelní představení v Kulturním
domě v Letovicích.
Také jsme navštívili programy dětí v ZUŠ Letovice.
Divadelní společnosti a kouzelníci také několikrát navštívili se svým programem naši MŠ.
Opravdovým zážitkem pro všechny – děti i dospělé, je návštěva opravdového divadla – do
divadla Radost v Brně jsme zavítali ve středu 22. 1. 2014 na pohádku „ O perníkové
chaloupce“.
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme byli na školním výletě ve Vyškově – ZOOPARK A DINOPARK.
V pondělí 16. 6. 2014 jsme jeli do Blanska na dopravní hřiště, kde děti získávají praktické a
teoretické zkušenosti v silničním provozu - BESIP.
Fotografování dětí na jaře je už samozřejmostí. Rodiče mají možnost si fotografie odebrat dle
svého zájmu. Spolupracujeme s firmou Photodienst z Brna. Na tablo předškoláky fotografuje
Fotoateliér Anna z Boskovic.
d) Aktivity v rámci kampaně NSZM ČR
Den země (22. 4.)
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy
- zahradnické práce na školní zahradě – sázení, okopávání, zalévání
Den bez tabáku (31. 5.)
- plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích
- polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Komenského
Dny bez úrazů (3. - 13. 6.)
- sportovní dopoledne a skákací hrad na školní zahradě MŠ (2. 6. 2014)
- návštěva dopravního hřiště v Blansku
- návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích
- olympiáda mateřských škol (11. 6. 2014)
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“ (18. 9. 2014)
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Dny zdraví (4. - 17.10.)
- příprava a ochutnávka ovocných a zeleninových salátů
- polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Čapkova
e) Spolupráce s ostatními partnery
Základní škola
Spolupráce při vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky.
Spolupráce se ŠD na vánoční a velikonoční výzdobě stromků na letovickém náměstí.
Návštěva předškoláků z naší MŠ v 1. třídách ZŠ.
Městské kulturní středisko
Navštívili jsme s dětmi 10 divadelních představení v Kulturním domě.
Uspořádali jsme pro děti exkurzi do dětské knihovny v Letovicích – 7. 5. 2014.
Posíláme příspěvky do letovického zpravodaje.
Základní umělecká škola
Navštívili jsme s dětmi vystoupení dramatického kroužku dětí ze ZUŠ.
SDH
Navštívili jsme hasičskou zbrojnici, kde pro nás hasiči uspořádali dopolední program ke Dni
dětí a Dnům bez úrazu s prohlídkou techniky a překonáváním překážek (30.5.2014).

Myslivecké sdružení Háj Třebětín
I v tomto roce jsme strávili příjemné dopoledne procházkou lesem a na myslivecké chatě. Děti
se dozvěděly zajímavosti ze světa myslivosti, zasoutěžily si a dostaly na svačinu vyuzené
párky (13. 6.2014).
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3. Plnění úkolů v personální oblasti
Počty úvazků v organizaci za rok 2014
změna

počet úvazků

počet úvazků

pracovní pozice
k 1.1.2014

přírůstky

úbytky

k 31.12.2014

ředitelka
účetní
mzdová účetní, personalistka
vedoucí stravování

1
0,2
0,1
0,3

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0,2
0,1
0,3

THP celkem
učitelka
pedagogové celkem
kuchař
pomocný kuchař
domovnice
provozní zaměstnanci celkem

1,6
2,85
2,85
1
0,2
1
2,2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,6
2,85
2,85
1
0,2
1
2,2

CELKEM úvazky

6,65

0

0

6,65

Na základě usnesení vlády České republiky č. 831 ze dne 15.10.2014 se s účinností od
1.11.2014 změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto usnesením se změnily
platové tabulky, zařazení pracovníků do platových tabulek a zvláštní způsob určení platového
tarifu.

Průměrný plat za 2014: 19 741,32
Průměrná platová třída: 7,4

Pracovní neschopnost
V roce 2014 bylo v pracovní neschopnosti 1 zaměstnankyně po dobu 18 kalendářních dnů.
V náhradách za prvních 14 dnů PN organizace vyplatila 2 385,- Kč.

Vzdělávání zaměstnanců
Kvalifikační předpoklady zaměstnanců MŠ odpovídá zákonným požadavkům. Samozřejmostí
je další vzdělávání pro všechny zaměstnance. Témata vychází z individuálních vzdělávacích
potřeb jednotlivých zaměstnanců a z potřeb mateřské školy.
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Zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
Název vzdělávací akce

Lektor

Jak na kooperativní činnosti v MŠ
Workshop: stimulace předškolního dítěte
Nový občanský zákoník
Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a
efektivně plánovat jeho další rozvoj
Pracovní seminář ředitelek MŠ
Vybrané problémy z aplikace právních
předpisů ve školství
Nový občanský zákoník ve školské praxi
Sestavování jídelníčku pro školní stravování
Seminář pro kuchařky, VŠJ, pracovníky
výdejny
Krajská konference hromadného stravování

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
PPP Brno - PhDr. Jiřina Bednářová
MěÚ Letovice - Mgr. Dávid
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Bc. Růžena Jonášová, Ing. Olga Hudcová

Mgr. PhDr. Jiří Valenta
Bc. Jarmila Čiháková
D. Kadlecová
J. Heřmánek

Pro naše zaměstnance odebíráme odbornou literaturu ve formě časopisů:
Informatorium pro mateřské školy
Školství
Poradce ředitelky mateřské školy
Atre – aktualizace zákonů, směrnic a vyhlášek + CD
Sluníčko – dětský časopis
Méďa Pusík – dětský časopis
Výživa
Také využíváme nabídky k pořízení odborné literatury, jak pro pedagogické pracovníky, tak i
pro pracovníky do školní kuchyně.
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4..

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Náklady
všeobecný materiál, provoz
spotřeba potravin
knihy, předplatné
elektrická energie
plyn
vodné a stočné
opravy, údržba přístrojů, zařízení
služby
internet, telefony
cestovné
školení
pojistné zákonné + úrazy žáků
pojištění budovy
odpisy
DHM nad 3000,-i do 3000,odpis pohledávek-manka a škody
pohoštění - reprezentace
mzdové náklady - provoz
odvody provoz
technické zhodnocení budovy
preventivní prohlídky
pracovní oděvy, pomůcky
ost..n ,popl.
c e l k e m MU náklady
Ost.prostředky JMK,granty
nákl.grantu Nadace Letovice
náklady přímé
Celkem ostatní nákl.
náklady celkem
Výnosy
školné
úroky z účtů
dotace MU
odpisy transf.
stravování žáci
čerpání RF daňová úspora
Celkem MU výnosy
dotace přímé
Nadace města Letovice, grant
Ostatní výnosy celkem JMK, granty
výnosy celkem

2013
28 516,00
61 612,45
8 039,40
-19 011,59
34 627,85
9 998,60
0,00
39 556,60
7 463,00
327,00
900,00
1 551,09
1 660,00
15 783,00
12 905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346,07
204 274,47

2014
36 646,00
68 940,86
8 134,12
19 186,98
-6 354,21
6 662,00
3 019,00
46 290,08
6 489,00
496,00
1 590,00
1 645,96
1 660,00
19 464,00
12 929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,37
227 146,16

506 631,00
506 631,00
710 905,47

523 376,00
523 376,00
750 522,16

62 150,00
9,43
126 137,00
7 746,00
61 574,00
0,00
257 616,43
506 631,00

47 850,00
0,22
118 550,00
0,00
71 256,00
0,00
237 656,22
523 376,00

764 247,43

761 032,22

Zisk

53 341,96

10 510,06
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rozdíl 2014 2013
8 130,00
7 328,41
94,72
38 198,57
-40 982,06
-3 336,60
3 019,00
6 733,48
-974,00
169,00
690,00
94,87
0,00
3 681,00
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
22 871,69
0,00
0,00
16 745,00
16 745,00
39 616,69
0,00
-14 300,00
-9,21
-7 587,00
-7 746,00
9 682,00
0,00
-19 960,21
16 745,00
0,00
0,00
-3 215,21
-42 831,90

6.

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond, rezervní fond a fond odměn jsou plně kryty. Fond kulturních a sociálních
potřeb k 31. 12.2014 disponuje na BÚ 243 k 31. 12.2014 částkou 8 318,00 Kč. Z toho se za
obědy zaměstnanců v prosinci 2014 vyčerpalo 552,00 Kč, příspěvek na tvorbu FKSP za
prosinec 2014 činil 1339,00Kč. Celkový zůstatek k 31. 12.2014 je tedy 9 105,00 Kč.
Přehled o tvorbě a čerpání fondů je v příloze č.2.

7.

Kontrolní činnost

V roce 2014 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitelky školy v oblasti výchovně
vzdělávací, stravovací a provozní.
Ve dnech 29. 7. - 19. 8. 2014 byla 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. Byla provedena kontrola hospodaření se svěřeným majetkem od 1. 4.
2012 do 31.3 2013, správnost a věrohodnost účetnictví, účinnost vnitřního kontrolního
systému. Kontrolu provedli zástupci MěÚ Letovice – Ing. Lucie Bousková a Zdeňka
Skalníková na základě pověření starosty města Letovice č. 4 ze dne 22. 7.2014. Drobné chyby
byly odstraněny v průběhu kontroly, jinak nebyly shledány v hospodaření MŠ žádné závady.
Kontroly z jiných orgánů se neuskutečnily.

8.

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Dne 21. 10. 2014 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.
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.
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:
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
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
12

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
90 Majetek účetní jednotky
99 Vyrovnávací účet
Plus všechny nové inventarizační položky k 31. 12. 2014
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