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Úvod:

2.MŠ  Velké  Opatovice,  příspěvková  organizace  předkládá  radě  města  Velké  Opatovice,  souhrnné
zpracování dokumentů   o činnosti příspěvkové organizace dle části 3, bodu 3.8.2 „Zásad vztahů orgánů
města Velké Opatovice k řízení příspěvkových organizací“ schválených usnesením rady města ze dne 23.
9. 2013. Zpráva o činnosti příspěvkové organizaci je zpracována  za období kalendářního roku 2016.

Základní údaje o příspěvkové organizaci:

2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace

se sídlem: ul. Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice

ředitelka: Blanka Langerová

Identifikátor zařízení :
IZO : 107 600 536
IČO : 70  883 18

www: http://www.2msvelkeopatovice.cz/ 

Hlavní  předmět  činnosti  organizace 

     Zřizovací listinou č.j. MVO/1493/2009  příspěvkové organizace, byl v souladu se zákonem č.516/2004
Sb.,  (školský  zákon)  vymezen   hlavní  účel  činnosti  organizace  výkon  činnosti  mateřské  školy,
která  poskytuje  předškolní  vzdělávání  dětem,  zabezpečuje  uspokojování  potřeb  dítěte,  poskytuje
všestrannou péči o dítě předškolního věku, podporuje jeho zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj      
a  vytváří  optimální  podmínky  pro  individuální  osobnostní  rozvoj  v  součinnosti  s  rodinou.  Přispívá
ke  zvýšení  sociálně  kulturní  úrovně  péče  o  děti,  vytváří  základní  předpoklady  jejich  pozdějšího
vzdělávání a rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí na děti zdravotně, výchovně
a  sociálně  ohrožené  a  na  děti  talentované.  Součástí  školy  je  školní  jídelna,  která  poskytuje  školní
stravování, v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., a závodní stravování v souladu s vyhláškou č.107/2005
Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 ve znění pozdějších novel. 

            Vize školy:
    Chceme,  aby  mateřská  škola  společně  s rodinou vytvářela  podmínky  pro  zdravé,  radostné
a smysluplné dětství  tak,  aby byly  naplňovány co nejvíce  individuální  možnosti  každého dítěte
pro jeho osobnostní rozvoj. Naší snahou proto je, aby se stala místem příjemných zážitků, nových
poznatků, her a kamarádství – mateřskou školou, do které se děti  těší,  osvojí  si zdravé životní
návyky a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život v demokratické společnosti.
Svou prací  chceme přispět  ke  zdraví  budoucí  generace,  být  prospěšné dětem, rodinám, městu,
společnosti.
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

     S ohledem  na  zajištění  kvality  péče,  rozvoje  schopnosti,  vědomostí  dítěte,  jeho  kulturních,
hygienických  návyků  přiměřených  věku  škola  pracovala  v souladu  s   vypracovaným  Školním
vzdělávacím programem. Tento program vychází z českého projektu mateřské školy podporující zdraví.
Je obsahem veškeré zkušenosti, kterou získáváme v mateřské škole v činnostech ke škole se vztahujících,
její plánování a hodnocení. 

     Filozofií českého programu Škola podporující zdraví a kterou dále rozvádí (metodickou příručka)
Kurikulum podpory zdraví  v  mateřské  škole  je,  že  zdraví  je  považováno za  výslednici  vzájemných
vztahů  zdraví  tělesného,  duševního,  sociálního  a  duchovního,  vzájemných  vztahů  zdraví  jednotlivce
a komunity,  jednotlivce  a  světa  ve smyslu  společenském i přírodním.  Jedná se o holistická,  celostní
pohled. S projektem podpory zdraví se naše škola stala stou školou a třetí na okrese Blansko zařazenou
Státním zdravotním ústavem Praha do sítě škol podporujících zdraví. Získala právo užívat jednotné logo
škol, metodickou podporu pedagogů, psychologů, zdravotníků. Nejnovější poznatky zavádíme do praxe
školy,  to  vede ke značnému zkvalitnění  práce.  V praxi  využíváme kvalitní  diagnostiku,  kooperativní
komunikaci, metody prožitkového učení, hodnotící nástroje.  
    V černu 2016 proběhla na naší škole hloubková inspekce. Práci naší školy v úrovních podmínek,
procesů,  výstupů  vyhodnotila  velmi  kladně.   V oblasti  řízení,   nadstandartně.  Připomínka  ze  strany
inspekce je ke  stavu vybavenosti školní zahrady. Na tuto byl již doložen zpracovaný projekt.

      V červnu 2017 proběhne ve škole evaluace práce předchozího tříletého období. Hodnocením projdou
oblasti:  podmínky  vzdělávání,  kvalita  průběhu  i  výsledky  vzdělávání.  Do  společného  vyhodnocení
výsledků práce budou zapojeni rodiče (formou standardizovaných dotazníků SZÚ Praha) i zaměstnanci
školy.  Hodnocení se tak bude skládat z výsledků několika stran hodnotitelů. Následně zpracujeme nové
plány  rozvoje  ve  všech  vyhodnocovaných  oblastech  na  období  tří  let.  Inovovaný  Školní  vzdělávací
program bude předložen  v daném termínu na Státní vzdělávací ústav do Prahy. Očekáváme, že po jeho
vyhodnocení  a schválení bude  naší škole prodlouženo Osvědčení  zařazení do Sítě škol podporujících
zdraví v ČR  na další tříleté období  – viz příloha č.1.
V práci jsme tak pokračovali třetím  rokem podle prováděcího plánu.

     Pomocí vyhodnocení validních  autoevaluačních nástrojů ČŠI Praha k podmínkám, procesům 
a  výsledkům  práce  lze  konstatovat,  že  škola  úspěšně  pokračuje  v  cestě  naplňování  Školního
vzdělávacího programu a vizí školy.

     Rok 2016 byl v prováděcím plánu  byl zaměřen na spolupráci MŠ a ZŠ a zvýšení, již tak velmi dobré
úrovně spolupráce. Návaznost obou typů škol se jeví celostátně jako problémová oblast. V souladu   
s prováděcím plánem jsme umožňovaly adaptaci na dětí pobyt  v ZŠ. Aktivity škol jsme organizovaly tak,
aby nenarušovaly průběh den a byly v náplni učitele. Děti z MŠ měly možnost opakovaně navštívit třídy,
tělocvičnu, bazén, prostory šaten, školní družiny. Seznamovaly se s prostředím, činnostmi i pedagogy.
Roční plán činnosti obou škol byl naplněn společnými aktivitami jak v MŠ, tak v ZŠ.  Na základě zpětné
vazby pedagogů ZŠ lze konstatovat, že děti nastupují do ZŠ plynule s ojedinělými adaptačními problémy.

    Ve  výchovně  vzdělávací  oblasti  jsme  podporovali  individuální  rozvoj  dětí  v jejich  možnostech,
doplňovali rodinnou výchovu. Také v tomto školním roce jsme pokračovaly v integraci.   Krajský úřad
Jihomoravského kraje opět schválil žádost o vytvoření dvou pracovních   míst asistenta pedagoga pro
integrované  děti.  Na  základě  spolupráce  s  rodiči,  SPC  Brno  těmto  dětem  věnována  maximální
individuální  podpora  osobního  rozvoje.  V  průběhu  roku  sledujeme  rozvoj  kompetencí  dětí,
vyhodnocujeme  individuální  pokroky  dětí.  Rozvoj  dětí  je  konzultován  v setkáváních  s rodiči  –
hovorových hodinách. Podpora rodičům je poskytována i při spolupráci na individuální přípravě dětí na
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vstup do základní školy v edukativně stimulačních skupinách, které vedou učitelky naší školy na základě
Certifikátu z Pedagogicko psychologické poradny v Brně.
Pokračujeme v zapojení do projektu třídění odpadu – Zelená škola,  v projektu Celé Česko čte dětem.
Realizovali jsme  návštěvu pracoviště rodičů – Minerva Boskovice a LD seating Boskovice pro podporu
vztahu k technickým oborům. MŠ byla dovybavena technickými hračkami pro dívky i chlapce. 
Projekt My nekouříme ani pasivně probíhá podle potřeb jednotlivých tříd. Významným problémem se
jeví prevence úrazů dětí, proto nadále využíváme programu Podaná ruka - Dětství bez úrazů. Proběhl
sceening očních vad. Nově jsme spolupracovali s rychlou zdravotnickou záchrannou službou ve Velkých
Opatovicích. Také zde si děti ověřily získané vědomosti i vědomí významu ochrany zdraví svého 
i  prostředí,  ve  kterém  žijí.Podporu  zdravého  vývoje  uskutečňujeme  také  cíleným  a  systémovým
využíváním rehabilitačních pomůcek v prevenci vad páteře i ploché nohy. Pravidelným čištěním zubů i
mimořádnými  dvěma  preventivními  prohlídkami  sjednanými  zdarma  nad  rámec  hrazené  prevence
v prevenci zubního kazu vedeme děti k péči o své zdraví. Propagovali jsme ochranu sluchu, zraku, pitný
režim – podporou pravidelného pití vody, na informačních vývěskách i webu školy. 
     Ochranu přírody realizujeme nejen návštěvou střediska pro enviromentální výchovu Dům Moravského
krasu, návštěvou hájovny, i setkáním s myslivcem, návštěvou výstavy zahrádkářů, borotínského arboreta,
návštěvou u včelaře. V roce 2016 jsme poprvé do programu zařadily možnost návštěvy nově vzniklého
zařízení v Moravském Krasu. Prohlídka stálé expozice, zážitkový program 
o životě netopýrů i návštěva Kateřinské jeskyně byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem, 
a krůčkem k  rozvoji vztahu   k přírodě a  životnímu prostředí.

      Program činnosti školy je pestrý zasahuje do všech oblastí rozvoje osobnosti dítěte. K hudebním
zážitkům patřily  pravidelné  koncerty pedagogů ZUŠ. K prevenci  úrazů v oblasti   dopravní  výchovy
přispělo dodání nových pomůcek a materiálů.  Se složkami integrovaného systému jsem se dál setkali na
návštěvě u hasičů. Ke zdařilým patřil Den prarodičů,  ve kterém jsme opět s velkým ohlasem podporovali
vztahy mezi generacemi. Nově jsme ke Dni Země  zařadili naučný program o přírodě ve sférickém kině,
pod kopulí  kterého  získávaly nové informace.  Na něj  navazovaly nově přímé pěstební  činnosti  dětí.
Ozdobné mísy s květinami z každé třídy dlouho zdobily vchod do naší školy.  K všestrannému rozvoji
dětí přispěla také setkání se zvířaty v areálu MŠ – koně. Akce školy probíhají   ve spolupráci a za podpory
rodin dětí naší školy. Probíhala spolupráce se ZŠ, Paprskem, 1. MŠ – společnými akcemi, návštěvami. Po
celý  rok byl  vydáván  školní  časopis  Vitamínek  určený dětem a  rodičům a  volné  návštěvní  dny pro
veřejnost Veselé středy. Prezentace školy proběhla na webových stránkách školy, města v regionálním
tisku  i  ve Zpravodaji  města  Velké  Opatovice.  Škola vede písemnou kroniku. Děti  vystoupily v sále
městského  kina  s programem  Vítání  jara.  Zaplněný  sál  a  spokojené  rodiny  svědčily  o  zdařilosti
společného nedělního setkání. Vystoupením dětí naší školy podporujeme programy města také 
v Moravském kartografickém centru .

     Škola tak směřuje k naplňování vize - společně s rodinou vytváří podmínky pro zdravé, radostné
a smysluplné dětství tak, aby byly naplňovány co nejvíce individuální možnosti každého dítěte pro jeho
osobnostní rozvoj.   Stává místem příjemných zážitků, nových poznatků, her a kamarádství – mateřskou
školou, do které se děti těší, osvojí si zdravé životní návyky a naučí se v ní základům všeho, co budou
potřebovat  pro život  v demokratické  společnosti.  Svou prací  přispíváme ke zdraví  budoucí  generace,
jsme prospěšné dětem, rodinám, městu, společnosti.

      Z účelové dotace města Velké Opatovice byly plně pokryty provozní náklady, financovány akce pro
obnovu  a  údržbu  majetku  města.  V letním  období  byla  realizována  generální  oprava  rozvodů  vody,
odpadů, elektřiny. Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení. Celý objekt školy byl vymalován. Rekonstrukci
doznala také kotelny školy.  Topení  a ohřev vody  jsou zajišťovány dvěma kotly.  Proběhla  instalace
regulačních hlavic na všechna otopná tělesa. Byly realizovány přípravy rozvodů na následné napojení
solárních panelů na střechu školy. Třídy byly postupně vybavovány hračkami a materiálem pro tvořivé
činnosti dětí.  Na svoji obnovu čekají okna, obložení i  podlahy na terasách. Funkční je nově instalovaný
kamerový systém pro vstup do budovy 

5



 s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí v mateřské škole.  Vybavení umožňuje, aby byla škola po celou
provozní  dobu  uzavřena.  Každá  třída  je  vybavena  monitorem a   samostatným   ovládáním otevírání
vstupních dveří.
         
      V kuchyni bylo průběžně doplňováno profesionální vybavení. V letním období také prošla generální
opravou. V návaznosti  na  změny v rozvodech elektřiny a nevyhovující  stav byla realizována výměna
kuchyňské linky . 
     Také na úseku úklidu byly doplněny úklidové pomůcky. Pro zhoršenou manipulaci s okny na terase
výrazně pomáhal zakoupený robot, který umožnil čištění i bez objednání plošiny.    Na školní zahradě
došlo ke generální opravě herní sestavy č.2, údržba dřevěných herních prvků je  finančně velmi náročná.
Nyní  však tato  herní  sestava  opět  splňuje bezpečnostní  požadavky dané  na provoz.   Byl  zpracován
komplexní projekt na obnovu  školní zahrady co se týká herních prvků i zeleně.

     Škola  i  přilehlý  pozemek  byl  celoročně  udržován.  Veškeré  práce  probíhaly  ve  spolupráci  se
zřizovatelem,  svépomocí  i  ve  spolupráci  s  rodiči.  Je   vhodné  zaměřit  na  instalaci  konvektomatu,
zprovoznění solárních panelů, pro které rozvody jsou již připraveny. Následně pak na  realizaci úprav
školní zahrady v souladu s novou projektovou dokumentací k revitalizaci školní zahrady jako celku.
.

V MŠ se daří se hospodárně a  efektivně využívat, udržovat, obnovovat a spravovat majetek města.
            
     

II. Plnění úkolů v personální činnosti

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců příspěvkové organizace za rok 2016
  

 

2. MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace

rok 2016

 
průměrný evidenční přepočtený

 Provozní zaměstnanci 4

 Pedagogičtí zaměstnanci 7,13
 Celkem 11,13

                                                       
  
Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců  byl u příspěvkové organizace dodržen.  Všichni
zaměstnanci  školy  splňují  kvalifikační  předpoklady.  V souladu s  individuální  integrací  byla  nově
zřízena a využívána funkce asistenta pedagoga.

Oblast plnění úkolů BOZP: 
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     Oblast odborně zajišťoval odborný technik, v roce 2016 došlo ke dvěma  pracovním úrazům. Na
rozboru příčin i na základě provedené prověrky BOZP, byla přijata opatření ke zlepšení stavu BOZP.
Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, PO, první pomoci – pracovníky ČČK.
Zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců je zásadní prioritou naší práce.

 Vzdělávání zaměstnanců:

     Tato  oblast  zůstává  nadále  stěžejní  v  rozvoji  školy.   Všichni  zaměstnanci  splňují  požadované
vzdělání –  mají  požadovanou  kvalifikaci.   Podle  potřeb  organizace  se  zaměstnanci  účastní
akreditovaných  kurzů,  přednášek,  seminářů  vztahujících  se  k  jejich  práci.  Oblastmi  jsou  –  právní,
personální, pedagogické, psychologické, informační technologie. Získané vědomosti jsou předávány na
pedagogických radách 
a aplikovány v praxi. Pedagogové mají zpracován plán samostudia. Čerpáme také z vlastní, aktualizované
školní knihovny – oblasti pedagogicko – psychologických věd, kterou jsme nabídkou vhodné literatury
zpřístupnili i rodičovské veřejnosti. 

      V  roce  2016  jsme  nadále  plně  využili  seminářů  hrazených  z  ESF.  Vzdělávání  se  dotklo
pedagogického  i provozního úseku zaměstnanců školy. Doklady o vzdělávání jsou uloženy v osobních
spisech zaměstnanců.

 V maximální míře se daří využívat školení hrazených z ESF i ze SZÚ.
       
     Naší snahou je podporovat a udržovat zaměstnanost. Tak jako v minulých letech  ve školním 2016
naše škola zajišťovala souvislé a průběžné praxe studentů středních škol, hlavně na pedagogickém úseku.
Často se   na praxi vracejí bývalí žáci naší školy. V roce 2016 proběhly 3 souvislé pedagogické praxe.
Zajistily jsme také praxi ve stravovacím provozu pro tři studentky středních škol. Také zde naše škola
buduje,  podporuje  a  rozvíjí  ve  studentech  oboru  vztah  k  dětem,  pracovní  návyky,  komunikační
dovednosti.Získává cennou zpětnou vazbu. Studenty rozvíjíme ve specializovaných dovednostech.
 

Také touto prací přispívá škola k dobré prezentaci své i města na veřejnosti.
 
       

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

    Příspěvková organizace každoročně zpracovává předpoklad finančního plánu na následující kalendářní
rok. Neinvestiční příspěvek i dotace, které byly poskytnuty, zcela zajistily řádný provoz školy.
 

III.1 Výnosy 
 
- podrobný rozpis   výnosů je rozepsán v tabulce č.9

    Hospodaření  příspěvkové  organizace  se  řídilo  schváleným  rozpočtem,  který  byl  sestaven  jako
vyrovnaný. Příspěvková organizace hospodařila s financemi získanými příspěvkem města, poskytnutou
účelovou dotaci JMKR- odboru školství.
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 s neinvestičním příspěvkem z rozpočtu MÚ Velké Opatovice ve výši 997 100  Kč
 s transfery ostatních ÚSC JMKR ve výši 3 558 tis. Kč

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2016 vyčerpala svůj přidělený rozpočet na O Kč  . Do státního
rozpočtu bylo vráceno 1,06 Kč -  nedočerpané FKSP.
Organizace  požádala  čerpání  z  rezervního  fondu  pro  účely  realizace  potřeb   obnovy  vybavení  při
generální rekonstrukci a také z důvodu použití daňové úspory. 

III.2 Náklady

- podrobný rozpis  nákladů je rozepsán v tabulce č.9

III.3 Finanční majetek

Stavy bankovních ú  čtů k 31.12.2016

ú  čet 241 běžný bankovní účet organizace 1 007 955,11 Kč

stav dle bankovního výpisu číslo 058 účtu 1362365309/0800 
vedeného u České spořitelny     

ú  čet 243 bankovní účet FKSP  12 494,38 Kč

stav dle bankovního výpisu číslo 012 účtu 107-1362365309/0800
vedeného u České spořitelny     

Tyto   částky souhlasí s účetní evidencí.

Rozdíl  okruhu mezi bankovním účtem FKSP a fondem FKSP je vysvětlen  u rozboru fondu FKSP.

Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP – rovněž tyto závazky
organizace hradí v lednu 2017, nejedná se o závazky po termínu splatnosti.
 
Mezi bankovním a účetním stavem byl rozdíl 4 133,81 Kč:

účet FKSP                                           12 494,38 Kč
z mezd 12/2016                                  + 4 133,89 Kč
vyúčtování roku 2016                               – 0,08 Kč
celkem                                                 16 628,19 Kč

účetní stav účtu 412 celkem                16 628,19 Kč

Příspěvková organizace nevede ceniny.
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III.4 Pohledávky a závazky

- podrobný rozpis  nákladů je rozepsán v tabulce č.11

POHLEDÁVKY
na účtu 311 - neuhrazené stravné za měsíc prosinec  27 743 Kč - uhrazeno v lednu 2017
na účtu 311 - neuhrazená vystavená faktura 1 000 Kč - uhrazeno v lednu 2017
na účtu 314 - zálohy na plyn zaplacené v r. 2016 a vyúčtování až v roce 2017 – částka 183 804 Kč

ZÁVAZKY 
na účtu 321 -  41 428,85 Kč, patří nákladově do roku 2016,  uhradit je však lze až v lednu 2017
na účtu 324 -  46 134 Kč,  přijaté zálohy od dětí na stravné
na účtu 331 -  237 776 Kč, závazky týkající se daní  účet - 342  - 26 808 Kč   a  účet 336 – SP- 86 820 Kč,
účet 337 - ZP – 37 213 Kč, dohadná položka spotřeba plyn účet 389 – 149 804 Kč.

Rovněž tyto závazky organizace hradí v lednu 2017, nejedná se o závazky po termínu splatnosti.
 

III.5 Dotace a příspěvky
 
Rozpis a čerpání přijatých dotací a příspěvků :

 

2. MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace

rok 2016

 
čerpání

 Příspěvek zřizovatele města Velké Opatovice    997 100  997 100 100%

 Dotace KÚ Jihomoravského kraje - odbor školství 3644893,94 3644893,94 100%

 Konečný stav 100%

III.6  Investice

      V roce 2016 proběhla v 2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace  investičních akce v oblasti
rekonstrukce rozvodu vody, elektriky, odpadů, generální oprava sociálního zařízení pro děti.  Pro
potřebnou realizaci úprav a vybavení školní zahrady školní je zpravována projektové dokumentace.

III.7  Vyhodnocení doplňkové činnosti

 Doplňková činnost nebyla provozována. Mateřská škola se zaměřuje na hlavní cíl své činnosti.
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IV. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Členění majetku:

 Majetek na účtu 018 40 – vlastní

2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace – DDNM
rok 2016

Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav

 Škola- výukové hry 1500 0 0 1500

 Konečný stav 1500 0 0 1500

                                               

Majetek na účtu 018 00 – svěřený

2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace – DDNM
rok 2016

Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav

 Škola – výukové hry 5996 0 0 5996
 Konečný stav 5996 0 0 5996

Majetek na účtu 028 00 – svěřený                                     

2.MŠ Velké Opatovice příspěvková organizace – DDHM 
rok 2016

Počáteční
stav

Přírůstek Úbytek Konečný stav

 Majetek nad 1000 Kč 1218392,2 232802,46 8955 1442239,66

 Konečný stav 1442239,66

Majetek na účtu 028 40 – vlastní                                     

2.MŠ Velké Opatovice příspěvková organizace – DDHM 
hrazený z vlastních příjmů

rok 2016

Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav

 Majetek nad 1000 Kč 411510 0 0 411510
 Konečný stav 411510

Majetek na účtu 902 12 – podrozvaha

2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace – DDHM 
rok 2016

Počáteční stav Přírůstek
Úbyte

k
Konečný stav

206127,74 19815 4374 221568,74

 Konečný stav 221568,74
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Budova a pozemky

2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace
 majetek ve výpůjčce

rok 2016

Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav

 Budova 8 748750,4 0 0 8748750,4
 Pozemek 64099 0 0 64099
 2 herní sestavy 128920,7 0 0 128920,7
 Konečný stav 8941770,1 8941770,1
                                                        

V. Peněžní fondy

Příspěvková organizace předložila požadované informace ve formě finančních výkazů a tabulek.
podrobný rozpis  nákladů je rozepsán v tabulce č.4

2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace - fondy
rok 2016

Poč. stav tvorba čerpání zůstatek

 411 Fond odměn                                                                         70000 0 0 70000
 412 Fond FKSP 8339,25 40036,94 31748 16628,19
 413 Fond rezervní ze zlepšeného hosp. výsledku 400125,73 591,19 203442,42 197274,5

 414 Fond rezervní z finančních darů 54666 2000 2000 54666

 416 Fond majetku 161856 161856 77000 246712

Fond odměn nebyl v průběhu roku využit, financování mzdových nákladů bylo plně pokryto z dotace 
Jihomoravského kraje.
       
Fond FKSP byl tvořen 1,50% z mezd zaměstnanců, byl čerpán v souladu se Směrnicí o čerpání FKSP     
na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců školy, pracovní a životní výročí zaměstnanců a kulturu.
       
Fondy jsou likviditně kryty.

Finanční krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel v návaznosti na rozvahu ke dni 31.12.2016 - dle 
vyhlášky 410/2009 Sb.§66, odst.8.

Účelové zdroje a prostředky     :

    Účelové zdroje a prostředky :                            Krytí finančním majetkem :

 účet 411                                 90 000,-                    Účet 241   1 007 955,11

Účet 413                              197 274,50                  Účet 261         13 010,- 

účet 414                                 54 666,-                

Účet 416                               246 712,-

Účet 331                              237 776,- 

Účet 336                               86 820,- 
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Účet 342                               26 808,-                   

Účet 337                               37 213,-                      

Celkem                                977 269,50 Kč  Celkem         1 020 965,11 Kč

          Rozdíl + 43 695,61 Kč

Z porovnání  obou výše  uvedených  částek  je  zřejmé,  že  organizace  má fondy  a  účelové  zdroje
likvidně kryty.

VI. Kontrolní činnost

     V uplynulém  roce  se  uskutečnila  veřejnoprávní  kontrola  příspěvkové  organizaci  týkající  se
hospodaření  organizace ve smyslu zákona č.320/2001Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a ve znění
pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 15 zákona č.552/1991Sb.,o státní kontrole.  Na základě
stanoviska  lze  konstatovat,  že  v roce  2016  nebyly  kontrolou  shledány  vážné  nedostatky.  Případná
doporučení plynoucí z provedené kontroly jsou vždy příspěvkovou organizací akceptována.

        
    Škola má vypracovanou podle zákona č.320/01 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 416/04 Sb., Směrnici
o finanční kontrole, je zavedena předběžná, průběžná i následná kontrola. Při výkonu průběžné kontroly
se uplatní operační kontrolní postupy. Tyto postupy zahrnují i kontrolní techniky při prověřování jejich
příslušné  dokumentace  a  sestavování  stanovených  finančních,  statistických  a  jiných  výkazů,  hlášení
a zpráv.

   Organizace pro účely průběžné kontroly sestavila plán kontrol. Po provedení kontroly je proveden zápis
a učiněna případná nápravná opatření. 

VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

INVENTARIZACE

       Organizace zpracovala plán inventur, sestavila jednotlivé inventarizační komise, provedla jejich
proškolení a provedla fyzickou a dokladovou inventarizaci, dále zpracovala závěrečnou zprávu včetně
srovnávací tabulky inventarizačních rozdílů.

      Fyzická inventura proběhla v době od 3.11.2016 do 31.12.2016 u veškerého hmotného majetku,
pokladní hotovosti a zásob.
       
     Dokladová inventura proběhla v době od 31.12.2016 do 15.2.2017 u nehmotného majetku, bankovních
účtů, závazků, pohledávek, fondů, vlastního jmění.

    K veškerému inventarizovanému majetku byly vytvořeny krycí listy s porovnáním účetních a skutečně
zjištěných  zůstatků  a  přiloženy  všechny  potřebné  doklady  (seznamy  majetku,  kopie  faktur,  soupisy
pohledávek, závazků).
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   Při  provedení  inventarizace  nebyly zjištěny rozdíly  mezi  účetní  evidencí  a skutečně zjištěnými
stavy. S majetkem je nakládáno hospodárně a efektivně, je zajištěna ostraha, o majetek je řádně
pečováno.

Při inventarizaci bylo provedeno vyřazení nepoužitelného majetku,  jeho finanční vyčíslení je uvedeno
u jednotlivých kategorií majetku. 

Zpracovala: Blanka Langerová, ředitelka

VIII. Příloha č. 1 ke Zprávě o činnosti a plnění úkolů PO 
          za rok 2016

Tabulková část

Tabulka č.  4 –   Přehled peněžních fondů - FKSP, investiční fond, rezervní fond
Tabulka č.  9 –   Výnosy za rok 2016
Tabulka č.10 –  Náklady za rok 2016
Tabulka č.11 –  Pohledávky a závazky

Osvědčení o přijetí do sítě škol podporujících zdraví    
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Plán - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2016
Název organizace: 2.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

stav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12. bankovní krytí
plán skutečnost plán skutečnost

příděl z odpisů z DHM a DNM 162 162 pořízení dlouhodobého maj. 250

rekonstrukce a modernizace
údržba a opravy  majetku

převod z fondu rezervního 77
jiné použití

Fond investiční 162 celkem tvorba 162 162 celkem čerpání 250 77 247 247

stav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12. bankovní krytí
plán skutečnost plán skutečnost

příděl ze zlepš. výsl. hospod. 1  další rozvoj své činnosti 200 203

úhrada případných sankcí 
úhrada ztráty za předchozí léta
převod do fondu investičního

peněžní dary 5 použití peněžních darů 5

Fond rezervní 455 celkem tvorba 6 0 celkem čerpání 205 203 252 252

stav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12. bankovní krytí
plán skutečnost plán skutečnost

příděl ze zlepš. výsl. hospod. odměny zaměstnancům
ostatní překročení prostředků na platy

Fond odměn 90 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 0 0 90 90

stav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12. bankovní krytí
plán skutečnost plán skutečnost

příděl do fondu na vrub nákl. 39 40 pořízení DHM
peněžní dary úhrada potřeb zaměstnanců 27 28

z toho záv. stravování 27 28
jiná tvorba jiné použití 4 3

FKSP 8 celkem tvorba 39 40 celkem čerpání 58 31 17 17

Zpracoval dne: 24.1.2017
Jméno:  Marta Kočárová                                      

*) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá

inv. dotace z rozpočtu  zřizovatele úhrada investičních úvěrů nebo půjček
 inv. příspěvky ze státních fondů
výnos z prodeje DHM (vlastního)

odvod do rozpočtu zřizovatele
dary a příspěvky od jiných subjektů

převod nespotřebované dotace kryté z 
rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, 
Norska a z progr. švýcarsko-české 
spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 
Sb.

časové překlenutí dočasného nesouladu 
mezi výnosy a náklady

čerpání nespotřebované dotace dle § 28 
odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.



Příloha č.9

V Ý N O S Y
v tis. Kč

Název organizace:  2. mateřská škola Velké Opatovice H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t

SÚ AÚ

   Skutečnost    Skutečnost

2015 2016 2015 2016

Výnosy  v tis.Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601    

Výnosy z prodeje služeb-stravné děti 602 30 418 328 328 100

Výnosy z prodeje služeb-stravné zam. 602 31 52 50 50 100

Výnosy z prodeje služeb-školné 602 32 155 123 123 100

Výnosy z pronájmu 603

Výnosy z prodaného zboží 604

Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

Ostatní výnosy

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641

Jiné pokuty a penále 642

643

Výnosy z prodeje materiálu 644

Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku 645

Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků 646

Výnosy z prodeje pozemků 647

Čerpání fondů 648 0 21 203 203 100

Čerpání fondů 648 10   

Ostatní výnosy z činnosti-sponzorské dary věcné 649 0

Finanční výnosy

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

Úroky 662 30 1 1 1 100

Kursové zisky 663

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

Ostatní finanční výnosy 669

Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 30 100

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 31 952 997 997 100

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 32

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 33 80 87 87 100

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 34 19

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 35 20

Výnosy  celkem: 100 0 0 0

Zpracoval dne:  8.2.2017
Jméno: Marta Kočárová                               

 

Poznámky: 

Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.

2) Rok, za který se tato příloha předkládá.

Rozpočet - 
plán 

hospodaření  
2016

% plnění 
upraveného 

rozpočtu - plánu 
hospodaření 4)

Rozpočet - 
plán 

hospodaření  
2016

% plnění 
upraveného 
rozpočtu - 

plánu 
hospodaření 4)

Výnosy z vyřazených pohledávek

3 700 3 558 3 558

5 418 5 347 5 347

Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na 
syntetických účtech  do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. 

3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření.

4)Pokud nebyla povedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uvede se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.



Příloha č. 10

N Á K L A D Y

Název organizace:  2.MŠ Velké Opatovice H l a v n í    č i n n o s t

SÚ AÚ

   Skutečnost

2015 2016

Náklady v tis.Kč
Spotřebované nákupy
spotřeba materiálu 501 30 116 159 159 100
čistící prostředky ŠK 501 31
knihy, metodický materiál 501 33 22 34 34 100
drobný hmotný majetek 501 34 30 68 68 100
pracovní oděv a obuv 501 35 0
kancelářské potřeby 501 36 15 11 11 100
čistící  potřeby MŠ úklid 501 38 20 23 23 100
ONIV drobné hračky 501 50
ONIV drobný hmotný majetek 501 54
potraviny děti 501 70 418 328 328 100
potraviny zaměstnanci ZS 501 71 52 50 50 100
materiál školné 501 73
drobný hmotný majetek školné 501 74
Spotřeba energie 502
elektřina 502 30 136 77 77 100
voda 502 31 50 42 42 100
plyn 502 32 135 112 112 100
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503
Prodané zboží 504

Služby
opravy a udržování 511 30 48 67 67 100
revize 511 31
údržba a spon. Dar Gerbrich 511 39
Cestovné 512 30 6 3 3 100
Náklady na reprezentaci 513
Ostatní služby 518     
poštovné 518 31 1 1 1 100
pojistné 518 32
telefony 518 33 14 17 17 100
bankovní poplatky 518 35 9 8 8 100
odvoz odpadu 518 37 4 4 4 100
účetnictví 518 38 22 10 10 100
služby ORTEX, VEMA 518 30 10 10 100
BOZP,PO 518 40
internet 518 41 3 1 1 100
drobné služby 518 42 24 120 120 100
nájem tělocvičny 518 43

Upravený 
rozpočet - plán 

hospodaření 
2016

% plnění 
upraveného 

rozpočtu - plánu 
hospodaření 4)



Osobní náklady 
mzdové náklady učitelé 521 50 100
mzdové náklady provoz.pracovníci 521 51 259 282 282 100
mzdové náklady ŠK 521 52 431 404 404 100
mzdové náklady-  OON 521 53 126 155 155 100
mzdové náklady ÚZ 33051 521 32 0
mzdové náklady ÚZ 33052 521 33 60 64 64 100
mzdové náklady ÚZ 33061 521 34 14
mzdové náklady- asistent pedagoga 521 54 90 121 121 100
mzdové náklady náhrada mzdy učitelé 521 60
mzdové náklady náhrada mzdy ŠK 521 62 9 14 14 100
mzdové náklady FO 521 80
ZP ÚZ 33052 524 33 5 6 6 100
ZP ÚZ 33061 524 34 1
ZP učitelé 524 50 174 162 162 100
ZP provozní zaměstnanci 524 51 23 25 25 100
ZP ŠK 524 52 39 36 36 100
SP asistent pedagoga 524 53 8 11 11 100
SP ÚZ 33061 524 66 4
SP učitelé 524 60 482 449 449 100
SP provozní pracovníci 524 61 65 71 71 100
SP ŠK 524 62 108 101 101 100
SP asistent pedagoga 524 63 22 30 30 100
SP ÚZ 33051 524 64 0
SP ÚZ 33052 524 65 15 16 16 100
pojištění Kooperativa 525 0 3 3 3 100
pojištění majetku 525 1 1 1 1 100
zák.poj. Mzdy HČ 525 30 12 12 12 100
pracovní oděv a obuv 527 30 8 14 14 100
FKSP mzdy ÚZ 33052 527 33 1 1 1 100
školení 527 35 8 16 16 100
FKSP mzdy učitelé 527 50 19 27 27 100
FKSP mzdy provoz 527 51 3 4 4 100
FKSP mzdy ŠK 527 52 4 6 6 100
FKSP mzdy asistent pedagoga 527 53 1 2 2 100
ONIV DVPP 527 55
ONIV prac.oděv 527 56
Jiné sociální náklady 528

Daně a polatky
Daň silniční 531
Daň z nemovitostí 532
Jiné daně a poplatky 538

Ostatní náklady 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

1 932 1 788 1 788



Jiné pokuty a penále 542
Dary 543
Prodaný materiál 544
Manka a škody 547
Tvorba fondů 548
Ostatní náklady z činnosti 549

Odpisy, rezervy a opravné položky 
Odpisy dlouhodobého majetku HĆ 551 30 162 162 162 100
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
Prodané pozemky 554
Tvorba a zúčtování rezerv 555

Tvorba a zúčtování opravných položek 556
557

DDHM nad 1000,-svěřený 558 30 203 219 219 100

Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly 561
Úroky 562
Kurzové ztráty 563

Náklady z přecenení reálnou hodnotou 564
Ostatní finanční náklady 569

Daň z příjmů
Daň z příjmů 591
Dodatečné odvody daně z příjmů 595

Náklady celkem: 100

Zpracoval dne:  8.2.2017
Jméno: Marta Kočárová                              

Poznámky: 

Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.

2) Rok, za který se tato příloha předkládá.

Náklady z  vyřazených pohledávek

5 417 5 347 5 347

Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na 
syntetických účtech  do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. 

3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření.
4)Pokud nebyla povedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uvede se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.



Příloha č. 11 

                                                    Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2016
Název organizace: 2. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

P o h l e d á v k y v tis. Kč

Celkem

Po datu splatnosti

311 10 1 1 0  
311 30 28 28 0
314 32 184 184 0

Celkem 213 213 0 0 0 0 0 0 0

Z á v a z k y v tis. Kč

Celkem
Po datu splatnosti

321 00 41 41 0  
324 00 46 46 0
331 00 238 238 0
336 20 18 18 0
336 21 69 69 0

337 10 12 12 0

337 11 25 25 0

342 00 27 27 0
384 00 7 7 0
389 00 150 150 0

Celkem 633 633 0 0 0 0 0 0 0

Sestavil dne: 8.2.2017
Jméno: Marta Kočárová Jméno ředitele: Blanka Langerová
Podpis: Podpis ředitele:

Syntetický i analytický 
účet

Do data 
splatnosti  Celkem po 

splatnosti
   0-30 dnů po 

splatnosti
 31-60 dnů po 

splatnosti 
   61-90 dnů 

po splatnosti 
  91-180 dnů 

po splatnosti 
  181-360 dnů 
po splatnosti

 nad 360 dnů po 
splatnosti

Syntetický i analytický 
účet

Do data 
splatnosti

Celkem po 
splatnosti 

   0-30 dnů po 
splatnosti

 31-60 dnů po 
splatnosti 

   61-90 dnů 
po splatnosti 

  91-180 dnů 
po splatnosti 

  181-360 dnů 
po splatnosti

 nad 360 dnů po 
splatnosti
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