VÝROČNÍ ZPRÁVA
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1. Úvod
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RED IZO
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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, 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 2015/2016 bylo ve třídě 25 dětí ve věku od 3 - 6 let. Od 1. září 2015 byla
mateřské škole udělena KHS v Blansku výjimka na počet dětí ve třídách na 26. Takže byl
celkový počet dětí v MŠ 52. 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 je vybavena dřevěnými průlezkami, skluzavkou a
houpačkami, které podporují spontánní pohyb dětí. Součástí jsou dvě pískoviště, máme

vybudované hřiště na kopanou a chodníčky pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách a s kočárky.
Ve střednědobém plánu je modernizace celé zahrady.
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 2016 bylo zakoupeno a provedeno:
* nové dětské přikrývky a polštáře pro děti, nové dětské ručníky
* nábytková sestava do třídy Berušek
* sušák na výkresy do třídy Berušek
* nové tělovýchovné náčiní do tříd
* nový pracovní stůl a skříňka na hračky do ložnice Sluníček
* rozsáhlá rekonstrukce MŠ – oprava elektroinstalace, podlah, stropů,
topení, střechy, nové dispozice místností

Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ – duben 2016
Mateřská škola vypracovala v srpnu 2015 nový Školní vzdělávací program, který má platnost
tři roky (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 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,
pro děti předškolního věku – zúčastnilo se 8 dětí
* pohybová výchova – cvičíme pro radost - pod vedením učitelky Michaely Exlové, pro děti
ve věku 3 až 6 let - zúčastnilo se 20 dětí
* angličtina pro nejmenší - angličtina s Monikou – pod vedením učitelky Moniky Wrubel,
zúčastnilo se 6 dětí ve věku od 3 do 6 let

* logopedická péče - pod vedením Mgr. Reginy Müllerové, soukromé speciální pedagožky
z Boskovic a učitelky MŠ Bc. Hany Bednářové, logopedické asistentky
* edukativně stimulační skupiny - pod vedením učitelek MŠ Lenky Novákové 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 26 dětí

Hra na zobcovou flétnu
Hlavní úkoly pro rok 2016
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
b) Podmínky materiální:
- vybavovat třídy vhodnými pomůckami pro tělesný rozvoj dětí, novým nábytkem
- vybavovat školní zahradu novými herními prvky
- dosázet stromky na školní zahradě, udržovat zahradu a keře na ní
- oprava elektroinstalace v MŠ
- pořídit ochranné kryty na radiátory
c) Životospráva dětí v mateřské škole:
- neustále nabízet dětem pestrou skladbu jídla
- přesvědčovat rodiče o vhodnosti podávání těchto potravin (ochutnávky na společných
akcích, předávání receptů, větší propagace)
- dbát na dodržování pitného režimu dětí (k dispozici dostatek tekutin, připomínat dětem)
- upevňovat nadále samostatnost v jídelně

- využívat více školní zahradu k pohybovým aktivitám
- využívat i nadále obrázkový jídelníček pro děti do jídelny (rozvíjení představivosti, slovní
zásoby, myšlení)
d) Podmínky psychosociální:
- podporovat a prohlubovat partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými
- klást větší důraz na dodržování dohodnutých pravidel
- nadále se zaměřovat na diagnostiku dětí, na evaluaci činností
- více uplatňovat metodu prožitkového učení
- sledovat hru dětí
- s dětmi pracovat formou nabídky činností
- nespěchat na děti, nechat je činnost, pokud možno, dokončit
e) Podmínky pro řízení mateřské školy:
- prohlubovat spolupráci se ZŠ a MŠ Letovice a s ostatními organizacemi ve městě
- pokračovat spolupráci s PPP Boskovice a Brno (besedy, školení pro pedagogy)
- využívat nabídky vzdělávacích institucí
- podporovat a motivovat zaměstnance, respektovat názory všech, dát příležitost
k sebevyjádření – porady, příležitostná setkání zaměstnanců spojená s kulturním programem
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:
- pokračovat ve spolupráci s rodiči, zapojovat je do dění v MŠ
- 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 –
konzultace
- získávat od rodičů zpětnou vazbu – dotazníky, rozhovory
- nadále zajišťovat logopedickou péči v mateřské škole
- nadále zajišťovat podmínky pro uskutečnění ESS v mateřské škole
h) Organizační zajištění provozu školy:
- 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 úterý 16. 2. 2016 se uskutečnil již čtvrtý 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.

Karneval v MŠ – únor 2016
Ve středu 27. 4. 2016 se do MŠ opět „slétly“ čarodějnice a čarodějové na svůj tradiční „slet“
plný čarodějnických soutěží a opékání párků.

Slet čarodějnic a čarodějů – duben 2016
MDD jsme oslavili v úterý 7. 6. 2016 na školní zahradě sportem a zábavou. Pro děti byl
k dispozici i skákací hrad.
V úterý 31. 5. 2016 jsme se s programem divadelní společnosti „Kača a Kača“ z Brna
rozloučili a předali dárky předškolákům, kteří byli pasováni na školáky.

Rozloučení s předškoláky – Kača a Kača – červen 2016
V pondělí 5. 12. 2016 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“.

Mikulášská nadílka v MŠ – prosinec 2016
V úterý 13. 12. 2016 ve třídě Berušek a ve středu 14. 12. 2016 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

Vánoční besídka - Berušky

Vánoční besídka - Sluníčka

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 2016)
* sponzorské dary - papír, výkresy, sladkosti - karneval, rozloučení s předškoláky, MDD
* pomoc rodičů při stěhování nábytku (únor 2016)
* pomoc rodičů při stěhování, zabezpečení stěhovacích vozidel z důvodu rekonstrukce MŠ
(červen, listopad 2016)
* společné akce pro děti a rodiče – vánoční a velikonoční posezení a tvoření s rodiči
(16. 3.2016, 13. 12. a 14. 12.2016)
* zábavné odpoledne a rozloučení s předškoláky (31. 5.2016)
* 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 – duben 2016 – rekonstrukce MŠ (návštěva vedení města), září 2016
(provoz, akce…), listopad 2016 - pro rodiče předškoláků (ESS),
* beseda s psycholožkou z PPP Boskovice PhDr. Ilona Pešová a zástupkyní ředitele ZŠ
Komenského Mgr. Ivou Bajerovou o školní zralosti dětí (9. 11.2016)
* je zajištěna logopedická péče se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Reginou
Müllerovou z Boskovic (leden – prosinec 2016) a s logopedickou asistentkou – uč. Bc.
Hana Bednářová (leden – červen 2016, obě pedagožky spolupracují vzájemně mezi sebou a
s rodiči

c) Akce školy
V tomto školním roce 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.
Ve středu 11. 5. 2016 jsme jeli s dětmi do Blanska na dopravní hřiště, kde děti získávají
praktické a teoretické zkušenosti v silničním provozu - BESIP.

Dopravní hřiště – Blansko – květen 2016
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme byli na školním výletě v Jeskyni Blanických rytířů v Rudce, kde
byla pro děti připravena motivovaná prohlídka a na místní rozhledně si děti prohlédly daleké
okolí.

Školní výlet – Rudka - Jeskyně Blanických rytířů, rozhledna – květen 2016

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
Dny zdraví (4. - 17. 10.)
- příprava a ochutnávka ovocných a zeleninových salátů
- polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Čapkova
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 – prohlídka školní přírodní zahrady
(24. 5. 2016)
Dny bez úrazů (3. - 13. 6.)
- sportovní dopoledne a skákací hrad na školní zahradě MŠ (7. 6. 2016)
- návštěva dopravního hřiště v Blansku
- návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích (1. 6. 2016)
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 zahrad
- spolupráce s Městskou policií Letovice – „Přes silnici za ruku“ (16. 9. 2016)

S Městskou policií na přechodu pro chodce – ul. Halasova – září 2016

e) Spolupráce s ostatními partnery
Základní škola
Spolupráce při vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky (leden – duben 2016).
Spolupráce se ŠD na vánoční a velikonoční výzdobě stromků na letovickém náměstí (březen,
prosinec).
Návštěva předškoláků z naší MŠ v 1. třídách ZŠ (27. 5. 2016).
Městské kulturní středisko
Navštívili jsme s dětmi 4 divadelní představení v Kulturním domě.
Uspořádali jsme pro děti exkurzi do dětské knihovny v Letovicích – 12. 5. 2016.
Zábavný program s ilustrátorem Adolfem Dudkem (25. 10. 2016).
Posíláme příspěvky do letovického zpravodaje.
Městská policie Letovice
Dopravně – bezpečnostní akce pro děti – Přes silnici za ruku – praktické zkušenosti dětí při
přecházení silnice ve spolupráci s příslušníky Městské policie (16. 9. 2016)
Beseda o bezpečnosti v silničním provozu, seznámení s provozem kola, s nebezpečím o
prázdninách, při kontaktu s cizími lidmi (20. 4. 2016)
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 (1. 6. 2016).

Hasičská zbrojnice – červen 2016

Myslivecké sdružení Háj Třebětín
I v tomto školním 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 (14. 6.2016).

Setkání s myslivci – MS Háj Třebětín – červen 2016

3. Plnění úkolů v personální oblasti

Počty úvazků v organizaci za rok 2016

změna

počet úvazků

počet
úvazků

pracovní pozice
přírůstky

úbytky

k
31.12.2016

1

0

0

1

účetní

0,2

0

0

0,2

mzdová účetní, personalistka

0,1

0

0

0,1

vedoucí stravování

0,3

0

0

0,3

THP celkem

1,6

0

0

1,6

učitelka

2,85

0

0

2,85

0

0,5

0

0,5

2,85

0,5

0

3,35

1

0

0

1

0,2

0

0

0,2

1

0

0

1

provozní zaměstnanci celkem

2,2

0

0

2,2

CELKEM úvazky

6,65

0,5

0

7,15

k 1.1.2016
ředitelka

asistent pedagoga
pedagogové celkem
kuchař
pomocný kuchař
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Na základě Nařízení vlády č. 273/2016 Sb. ze dne 24. 8. 2016 se s účinností od 1. 9. 2016 změnilo
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů - tímto NV došlo k navýšení platových tarifů.
Průměrný plat za 2016: 21 298,60 Kč
Průměrná platová třída: 7,2
Pracovní neschopnost
V roce 2016 byly v pracovní neschopnosti 2 zaměstnankyně po dobu 20 kalendářních dnů.
V náhradách za prvních 14 dnů PN organizace vyplatila 4 637,- Kč.
V roce 2016 nebyl v organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz.

Vzdělávání zaměstnanců
Kvalifikační předpoklady zaměstnanců MŠ odpovídají zákonným požadavkům. Asistentka
pedagoga, přijatá k 1. 9. 2016 je studentkou 2. ročníku Univerzity Palackého v Olomouci,
obor Předškolní pedagogika a bude si dokončovat vzdělání i v rámci kurzu pro asistenty
pedagoga. Samozřejmostí je další vzdělávání pro všechny zaměstnance. Témata vychází z
individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců a především z potřeb mateřské
školy.
Zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
Název vzdělávací akce

Lektor

Termín

Vzdělávací kurz pro kuchaře a
kuchařky – Lipka (pro VŠJ)
Aktuální stav školské legislativy
– Novela ŠZ o pg. pracovnících a
NV, kterým se stanoví rozsah
přímé pg. činnosti
Seminář pro kuchařky, VŠJ,
pracovníky výdejen
Rozvoj smyslového vnímání u dětí
předškolního věku
Relaxační techniky v MŠ
Rozvoj matematických představ a
dovedností v předškolním věku
MŠ v praxi – Integrace dětí se
speciálními vzdělávacími
potřebami v MŠ
Práce s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami –
podpůrná opatření
Rozvoj grafomotorických
dovedností, odstranění
grafomotorických obtíží
Veřejné zakázky

J. a E. Škvařilovi
JUDr. Hana Poláková

26.1., 22.2.,
29.4., 25.5.2016
29.1.2016

Dagmar Kadlecová

3.3.2016

Mgr. Lenka Bínová

31.3.2016

Mgr. Renata Abrahamová
Mgr. Lenka Bínová

5.5.2016
9.6.2016

Bc. Lenka Polášková

25.8.2016

PPP Boskovice

29.8.2016

Mgr. Lenka Bínová

24.10.2016

Mgr. Martin Budiš

17.10.2016

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
MŠ v praxi – www stránky
Výživa
Také využíváme nabídky k pořízení odborné literatury, jak pro pedagogické pracovníky, tak i
pro pracovníky do školní kuchyně.

4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
2015

2016

rozdíl 2016 -2015

Náklady
Všeobecný materiál - provoz

120 751,46

182 798,25

62 046,79

Spotřeba potravin

241 845,00

186 952,00

-54 893,00

Knihy, sk, předpl.

55 270,00

34 355,24

-20 914,76

Elektrická energie

46 784,36

36 487,60

-10 296,76

Plyn

35 310,77

41 862,69

6 551,92

Vodné a stočné

32 010,00

33 340,00

1 330,00

117 473,30

27 298,84

-90 174,46

Služby

91 671,18

162 505,37

70 834,19

Internet, telefony

28 209,15

29 034,85

825,70

Cestovné

1 665,00

2 798,00

1 133,00

Školení

4 822,00

10 568,00

5 746,00

Pojistné zákon.+ úrazy žáků

6 606,18

6 669,59

63,41

Pojištění budov

6 065,00

7 476,00

1 411,00

73 188,00

73 188,00

0,00

129 632,90

112 804,06

-16 828,84

Zák .soc. nákl.- režie obědy zam.527

0,00

9 520,00

9 520,00

Odpis pohledávek-manka a škody

0,00

0,00

0,00

Pohoštění -repre

6 784,00

5 865,00

-919,00

Mzd. N provoz

9 922,44

9 959,25

36,81

Opravné pol.

0,00

11 446,20

11 446,20

Tech.zhodn. budovy

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

-90,00

2 582,00

2 947,64

365,64

352,34

350,33

-2,01

1 011 035,08

988 226,91

-22 808,17

Ost.prostředky JMK,granty

0,00

0,00

0,00

nákl.grantu Nadace Letovice

5 346,00

0,00

-5 346,00

2 141 000,00

2 315 000,00

174 000,00

účelová dotace UZ33052

41 345,00

52 346,00

11 001,00

účelová doace UZ33061

10 951,00

0,00

2 198 642,00

2 367 346,00

Opravy, udrž. přístrojů, zařízení,

Odpisy
DHM nad 3000,-i do 3000,-

Jné daně a popl.
Prac.oděvy, pom.
OST.n ,popl.
c e l k e m MU náklady

náklady přímé

Celkem ostatní nákl.

168 704,00

náklady celkem

3 209 677,08

3 355 572,91

Výnosy

145 895,83
0,00

školné

156 690,00

150 300,00

-6 390,00

zaokr.

0,08

0,00

-0,08

dotace MU

612 500,00

682 300,00

69 800,00

stravování žáci

241 845,00

186 952,00

-54 893,00

Celkem MU výnosy

1 011 035,08

1 019 552,00

8 516,92

dotace přímé

2 141 000,00

2 315 000,00

174 000,00

5 346,00

0,00

-5 346,00

účelová dotace UZ33052

41 345,00

52 346,00

účelová dotace UZ33061

10 951,00

0,00

0,00

2 367 346,00

2 367 346,00

3 209 677,08

3 386 898,00

177 220,92

0,00

31 325,09

31 325,09

Nadace měs.L.grant

Ostat.výnosy celkem JMK ,granty
výnosy celkem
Zisk

5. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Investiční fond, rezervní fond a fond odměn jsou plně kryty. Fond kulturních a sociálních
potřeb k 31. 12.2016 disponuje na BÚ 243 k 31. 12.2016 částkou 11 692,51 Kč. Z toho se za
obědy zaměstnanců v prosinci 2016 vyčerpalo 776,00 Kč, příspěvek na tvorbu FKSP za
prosinec 2016 činil 2 295,58 Kč. Celkový zůstatek k 31. 12.2015 je tedy 11 692,51 Kč.
Přehled o tvorbě a čerpání fondů je v příloze č. 4.
6. Kontrolní činnost
V roce 2016 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitelky školy v oblasti výchovně
vzdělávací, stravovací a provozní.
Ve dnech 1. 6. - 26. 8. 2016 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. Kontrolu provedli zástupci MěÚ Letovice – Ing. Lucie Bousková a
paní Zdeňka Skalníková na základě pověření starosty města Letovice č. 4 ze dne 29. 4. 2016.
Drobné chyby byly odstraněny v průběhu kontroly, jinak nebyly shledány v hospodaření MŠ
žádné závady.
Kontroly z jiných orgánů se neuskutečnily.

7. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Dne 15. 12. 2016 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.
Termín fyzické inventarizace byl stanoven k 31. 12. 2016 z důvodu rekonstrukce mateřské
školy.
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
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. 2016.

19

20

