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1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 

NÁZEV MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA – HRABŮVKA, ADAMUSOVA 7, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

adresa Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka, 70030 

odloučené pracoviště Klegova 4, Ostrava- Hrabůvka 

IČ 75029871 

jméno ředitelky Jana Švédová 

telefon 595782584, 773606230 

e- mail sekretariat@msadamusova.cz, reditelka@msadamusova.cz 

webové stránky  
www.msadamusova.cz 

právní forma  příspěvková organizace 

datum zařazení do 
rejstříku škol 

01.01.2003 

RED – IZO 674000463 

IZO 107630443 

kapacita  mateřské školy 296 

kapacita školní jídelny 382 

zřizovatel Statutární město Ostrava , městský obvod Ostrava – jih,  
Horní 3,  
Ostrava – Hrabůvka , tel: 599444444 

místa poskytovaného 
vzdělávání 

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka 
Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka 

školní jídelna 
místa poskytovaného 
stravování 

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka 
Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka 
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2. PŘEHLED O ŠKOLE 

 tříd počet dětí počet 

předškoláků 

Adamusova 7 145 35 

Klegova 5 104 42 

celkem 12 249 77 

 

Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k 30. 9. 2017. 

Mateřská škola zajišťovala předškolní výchovu a vzdělávání na budově Adamusova v 7 třídách 

a odloučeném pracovišti Klegova v 5 třídách, z toho v 1 pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

V průběhu roku se počet zapsaných dětí měnil. Na volná místa byly přijímány nové děti 

v průběhu celého školního roku .  

 

3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ  

Rámcový popis personálního zabezpečení 
Ve škole pracovalo k 30. 6. 2018, bez žen na mateřské a rodičovské dovolené fyzicky celkem 

41 zaměstnanců, všechny ženy. 

Pedagoga vnímáme jako osobnost, která řídí (koordinuje) vyučovací proces.  

Proto jsou personální podmínky zásadní pro kvalitu vzdělávání. 

věková struktura pedagogických pracovníků  
 

 

 

 

 

délka praxe 
let pedagogů 

0 – 2 1 

2 - 6 2 

6 - 12 5 

12 -19 2 

19 -  27 3 

27 - 32 2 

nad 32 9 

 

 

 

 

věk počet 

do 20 0 

21 - 30 3 

31 – 40 4 

41 – 50 8 

51 – 60 8 

61  a více 1  

celkem 24 



4 

 

členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci 

učitelka 21 1 

speciální pedagog 2 0 

asistent pedagoga 1 0 

celkem 24 1 

nepedagogičtí pracovníci 
zařazení počet 

vedoucí ŠJ 1 

hlavní kuchařka 2 

kuchařka 2 

pracovník provozu 2 

uklízečka 7 

ekonomka 1 

hospodářka 1 

celkem 16 

 

Technické a materiální podmínky 
Budova Adamusova je revitalizovaná. Sociální zařízení jsou rekonstruovány. 
Třídy jsou průběžně vybavovány novým nábytkem a didaktickou technikou. Máme k dispozici 
2 interaktivní tabule, multidotykové počítače. K dispozici jsou také radiomagnetofony,DVD. 
Škola je dobře vybavena  novými výukovými materiály, odbornou literaturou, dětskou 
literaturou. Další prostředky získáváme z účelových dotací a darů. Na třídu pro dvouleté děti 
byly pořízeny učební pomůcky, nábytek a ostatní vybavení třídy za prostředky z projektu 
Šablony. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsme pořídili z prostředků 
podpůrných opatření učební a kompenzační pomůcky.  
Budova Adamusova zaujme barevností. Obě pracoviště mají velmi pěknou výzdobu interiéru. 
Areál zahrady je stále vylepšován, byly odstraněny poškozené dřevěné domečky. Problémem 
zůstává plocha zahrady Klegova, velký počet listnatých stromů. Pískoviště jsou chráněna 
sítěmi. 
Školní kuchyně zajišťují stravování dětí a zaměstnanců.  

pozitiva  
 malování na obou budovách  

 pokládka nové podlahové krytiny a koberců 

 výměna písku v pískovištích 

 2 soc. zařízení, včetně WC zaměstnanců na budově Klegova 

 nákup dětského nábytku, lůžkovin, ručníků 

 nákup učebních pomůcek, výukových materiálů 
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negativa 

 většina asfaltových chodníků a ploch Klegova je poškozena dlažba a obklady kuchyň 

Adamusova 

 výtahy Klegova jsou doporučeny ke generální opravě 

V současné době probíhá na odloučeném pracovišti revitalizace budovy Klegova, rekonstrukce 

vzduchotechniky. 

4. ÚDAJE O PŘIJETÍ k 1.9.2018 

V přijímacím řízení v květnu 2018 bylo zapsáno dětí: 
Adamusova 40 

Klegova 32 

Všem žadatelům  o přijetí bylo vydáno kladné rozhodnutí .Děti byly přijímány i v průběhu 
celého školního roku . 
 

5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu  Barevný svět , který je v souladu 

s RVPPV a umožňuje pedagogům tvořivost při tvorbě třídních vzdělávacích programů . 

Vzdělávání bylo doplňováno realizací školních dlouhodobých projektů , třídních projektů  

a celou řadou doplňkových aktivit.Učitelky uplatňovaly nové metody, formy výchovných a 

vzdělávacích procesů. Výsledky na třídách jsou znatelné, děti mají široký obsah znalostí, který 

se bude dále rozvíjet .Již několik let máme titul Škola spolupracující s Dětskou mensou, jsme 

zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola. 

 

6. INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 byla provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost ve dnech 

25. – 29.9. 2017. 

 

7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Akce, doplňkové aktivity, vystoupení, soutěže 
název akce 

FC VÍTKOVICE – SPORTOVNÍ DEN , hřiště Provaznická 

RANČ HLUČÍN 

EXKURZE PLANETÁRIUM 

KULTURNÍ POŘADY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - K- TRIO HRABŮVKA 

PODZIMNÍ DÍLNY 

TŘISTATŘIATŘICET ČUNÍKŮ – přehlídka ostravských Mš ve spolupráci se ZUŚ 

PLAVECKÝ KURZ – FRY RELAX FRYČOVICE 

VÁNOČNÍ DÍLNY, VÁNOČNÍ BESÍDKY 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

ADAMUSOVA + KLEGOVA ZPÍVÁ KOLEDY ve spolupráci se ZUŠ 

PŘEDŠKOLÁČEK – ZŠ E. LUKÁŠOVÉ 

HONZÍKOVA CESTA DO NEZNÁMA – BESEDA POLICIE 
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KARNEVAL VE ŠKOLE 

LYŽAŘSKÝ KURZ – SUN OUTDOOR BÍLÁ 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – dětské oddělení POBOČKA Dr. Martínka, Závodní 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

RODIČE + PRARODIČE ČTOU DĚTEM POHÁDKY 

DEN ZEMĚ 

VNÍMÁME LES VŠEMI SMYSLY – lesní škola Bělský les 

VELIKONOČNÍ DÍLNY 

FC VÍTKOVICE – SPORTOVNÍ DEN 

BESEDY S MYSLIVCEM 

SVĚT TECHNIKY DOLNÍ VÍTKOVICE 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - Komorní klub  

, zeleně – akce s rodiči,  

 

Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

Prezentace školy 

Prezentace školy na veřejnosti probíhá v různých rovinách 
 zapojení do projektu Česko zpívá koledy 

 zapojení do projektu Celé Česko čte dětem 

 330 čuníků – projekt se ZUŠ Leoše Janáčka 

 výstava výtvarných prací v K- TRIU 

 Dětská MENSA 

 Program Skutečně zdravá škola 

 spolupráce s rodiči  - konzultace, nástěnky v šatnách a na chodbách, třídní schůzky 

 akce školy s účastí rodičovské veřejnosti- besídky, rozloučení s předškoláky a jiné 

 vystoupení dětí na různých kulturních akcích 

 internetové stránky školy , stránky jednotlivých tříd spolupráce s Jižními listy, 

regionální televizí -  vysílání na Čtv. Začátek školního roku, Zápis  

ZŚ Dr.E. Lukášové a Klegova předškoláček 

Fry relax Fryčovice 
plavecký kurz 

SKI areál Bílá 
lyžařský kurz 

Městská policie 
besedy 

Lesní škola Bělský les 
výukový program 

Hasiči, Sbor dobrovolných hasičů 
ukázka techniky 

Kulturní dům K- Trio, komorní klub  
kulturní pořady, pronájem sálu 

Městská knihovna Ostrava- pobočka Dr. Martínka, Závodní 
besedy 

Speciální pedagogické centrum,  Pedagogicko psychologická 

poradna  
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Účast v soutěžích 

Děti se účastní každoročně výtvarných a sportovních soutěží. Také jsme se zapojili do pěvecké 

soutěže . 

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu.Vzdělávání bylo 

uskutečňováno především projekty Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, dále prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání. 

Přehled o účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP 
Téma vzdělávání Počet účastníků 

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ 1 

Metodická poradna GDPR 2 

Talent management Ostrava 2018 1 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních  pedagogů  4 

Identifikace a rozvoj nadaných dětí 1 

Dítě před nástupem do ZŠ 2 

NTC learning MENSA 2 

studium ke splnění odborných předpokladů 
VOŠ PRIGO – obor vzdělání – Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

 

9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Škola je příspěvkovou organizací. Hospodaří s příspěvkem na provoz poskytnutým 
zřizovatelem ÚMOb Ostrava – Jih , prostředky ze státního rozpočtu přidělenými normativně  . 
Další prostředky škola získává  na základě  zpracovaných projektů, z grantů a dotací, případně 
ze sponzorských darů .  

název firmy dárce název projektu částka 
SERVISBAL OBALY s.r.o peněžní dar na nákup hraček + učebních pomůcek 10000,-- 

 

Příjmem školy jsou také finanční prostředky získané výběrem úplaty za vzdělávání.  
Na školní rok 2017/2018 byla stanovena měsíční částka 430,- Kč .  
Přehled hospodaření  s finančními prostředky za kalendářní rok 2017 je uveden v příloze . 
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Realizace projektu financovaného z jiných zdrojů. 
1. 

 
 

Doba projektu: od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 
V roce 2017 získala škola v rámci výzvy MŠMT ŠABLONY PRO MŠ I 775225,- Kč . Tyto 

finanční prostředky jsou využívány na personální podporu, prostředky na plat chůvy, další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, pořízení výtvarného materiálu, učebních pomůcek a 

dalšího vybavení třídy pro dvouleté děti. 

 

2. KOMPETENTNÍ PEDAGOG A ŽÁK- KOLEGIÁLNÍ PODPORA JAKO CESTA 

K MODERNÍMU A KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. 

Projektové aktivity  jsou zaměřeny především  na  vzájemné učení škol a pedagogů v oblasti 
čtenářské  pregramotnosti. Doba projektu je od  1. 1. 2017 do 31. 12. 20. 
 

10. ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 

Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala ředitelka školy Jana Švédová dne 27.8.2018. 
Zaměstnanci byli seznámeni na pracovní poradě 29.8.2018. 

Přílohy : 

1. poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ve znění pozdějších předpisů 

2. přehled o hospodaření za kalendářní rok  2017 

 

 

 

 

Jana Švédová, ředitelka školy 
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Příloha č.1 
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

za rok 2017 
 

V roce 2017 organizace hospodařila s finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele (ÚMOb Ostrava-

Jih) – příspěvek na provoz a prostředky přidělenými ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tyto prostředky jsou určeny na přímé výdaje na vzdělávání 

a představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. 

Dalším zdrojem financování byly prostředky z úplaty za předškolní vzdělávání, platby za stravné, 

účelová dotace Statutárního města Ostravy a přijaté peněžní dary. 

Organizaci byla schválena dotace MŠMT – Šablony pro MŠ I. na financování aktivit: chůva – personální 

podpora MŠ a osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ na období 2017 a 2018. 

 

 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

 

Náklady za rok 2017 (v tis. Kč) 

 
 

Položka 

z příspěvku 

zřizovatele 

ze státního 

rozpočtu 

z ostatních 

zdrojů 

Náklady 

celkem 

Spotřeba materiálu (501) 194 29 1 721 1 944 

Spotřeba energie (502) 821 0 243 1 064 

Opravy a udržování (511) 383 0 130 513 

Cestovné (512) 0 0 0 0 

Ostatní služby (518) 361 5 59 425 

Mzdové náklady (521) 270 10 148 342 10 760 

Ostatní sociální náklady (524-527) 182 3 712 92 3 986 

Ostatní náklady z činnosti (549) 56 0 158 214 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 168 0 18 186 

Tvorba a zúčtování opravných položek (556) - 1 0 0 -1 

Náklady z vyřazených pohledávek (557) 1 0 0 1 

Náklady z drobného dlouh. majetku (558) 130 60 229 419 

Celkem 2 565 13 949 2 997 19 511 

 

 

 

Vybrané položky nákladů 

 

501 - spotřeba materiálu 

 

z plateb za stravné  

- spotřeba potravin v rámci školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců 

   ve výši 1 486 664,95 Kč 

 

z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání  

- DDHM od 500 Kč do 3 000 Kč     89 348,30 Kč 
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- ostatní materiál     252 260,09 Kč 

 

 

ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (dotace KÚ) 

- DDHM od 500 do 3 000 Kč                  29 364,00 Kč  

 

 

z peněžního daru 

- DDHM od 500 do 3 000 Kč            10 067,00 Kč 

- ostatní materiál         7 134,00 Kč 

 

 

z účelové dotace SMO 

- DDHM od 500 do 3 000 Kč     18 617,10 Kč  

- ostatní materiál      31 382,90 Kč 

 

 

 

502 – spotřeba energií 

Spotřeba energií představuje největší podíl provozních nákladů. Celkové náklady na spotřebu energií 

byly 1 063 708,57 Kč, z toho: 

teplo     618 012,72 Kč 

teplá voda    138 574,85 Kč  

vodné a stočné    119 830,00 Kč 

elektrická energie   164 761,00 Kč 

plyn       22 530,00 Kč 

 

 

511 – opravy a udržování 

Celkové náklady na opravy a udržování činily 512 891,14 Kč. 

 

 

Hlavní akce oprav 

 

Malování tříd, šatem a jiných prostor MŠ    74 tis. Kč 

Oprava pískovišť a herních prvků     88 tis. Kč 

Výměna zářivkových světel      63 tis. Kč 

Celková oprava sociálních zařízení zaměstnanců 118 tis. Kč 

 

 

 

521 – mzdové náklady 

 

ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (dotace KÚ) 

- hrubé mzdy      10 108 847 Kč 

- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost        39 148 Kč 

 

 

z příspěvku zřizovatele – třída pro děti od 2 let věku (účelová dotace zřizovatele) 

- hrubé mzdy        270 120 Kč 

 

Mzdové náklady vč. zákonných odvodů na pedagoga ve třídě pro děti od 2 let byly ve výši 369 tis. Kč. 

 

z dotace MŠMT (Šablony pro MŠ) 

financování mzdových nákladů nepedagoga (chůva) ve třídě pro děti od 2 let věku 
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- hrubé mzdy        141 814 Kč 

 

 

 

527 – zákonné sociální náklady 

Celkové zákonné sociální náklady byly 296 687,70 Kč. 

 

z příspěvku zřizovatele 

Zákonné sociální náklady hrazené z příspěvku zřizovatele byly ve výši 60 361,84 Kč, zahrnují základní 

příděl FKSP k platům hrazeným z příspěvku zřizovatele a fondu odměn, osobní ochranné pracovní 

prostředky, BOZP a hygienické vybavení pracovišť, náklady na pracovně-lékařskou péči a odborný 

rozvoj zaměstnanců (školení, odborné publikace). 

 

 

ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (dotace KÚ) 

Náklady byly ve výši 226 561,90 Kč, jedná se o základní příděl FKSP, náklady na pracovně lékařskou 

péči a náklady na odborný rozvoj zaměstnanců (další vzdělávání pedagogických pracovníků, školení, 

odborné publikace). 

 

 

 

549 – ostatní náklady z činnosti 

Celkové ostatní náklady z činnosti byly 214 346,50 Kč. 

 

z příspěvku zřizovatele 

- pojištění platební karty             348,00 Kč 

- technické zhodnocení            915,50 Kč 

 

 

z ostatních zdrojů – platby rodičů 

- plavecký výcvik       79 990,00 Kč 

- školní akce a fotografování dětí     51 293,00 Kč 

 

 

 

551 – odpisy dlouhodobého majetku 

 

- odpisy dlouhodobého hmotného majetku  100 894,00 Kč 

- odpisy budov          85 294,00 Kč 

celkem       186 188,00 Kč  

 

Odpisy jsou ve výši odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 

 

Odpisy vztahující se k zúčtování časového rozlišení transferu (viz účet 672 0750) = 18 496 Kč 

 

 

 

556 – tvorba a zúčtování opravných položek 

Opravné položky k pohledávkám za stravné a školné byly vytvořeny ve výši 10 % za každých 90 dní        

po splatnosti dané pohledávky. 

Z důvodu zúčtování opravných položek k vyřazeným pohledávkám (se souhlasem zřizovatele) ve výši 

1 594,00 Kč (viz účet 557) je celková výše opravných položek záporná, a to – 1 223,90 Kč. 

 

 

557 – náklady z vyřazený pohledávek – stravné, školné 
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Náklady z vyřazených pohledávek jsou z titulu souhlasu zřizovatele s odepsáním pohledávek za 

stravné a školné ve výši 1 594,00 Kč. 

 

 

 

558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku 

 

z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání  

- DDHM nad 3 000 Kč               307 738,00 Kč 

 

Hlavními položkami pořízeného DDHM nad 3 000 Kč byly: 

– gastrozařízení a vybavení pro školní kuchyně 

(myčka nádobí, chladničky)   32 009,00 Kč 

– servírovací vozíky      7 357,00 Kč 

– sady cvičebních pomůcek   74 720,00 Kč 

– multifunkční vysavače    59 980,00 Kč 

– koberce do tříd (2 ks)    39 968,00 Kč 

– inkoustové tiskárny (2 ks)   14 340,00 Kč 

– nábytek - policové a šatní skříně    29 788,00 Kč 

– dotykový počítač All-in-one   23 958,00 Kč 

 

 

 

ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (dotace KÚ)  

- DDHM nad 3 000 Kč (učební pomůcky)   59 928,00 Kč  

 

Značnou část nákladů představuje pořízení učebních pomůcek v rámci tzv. podpůrných opatření. 

 

z peněžních darů 

- DDHM nad 3 000 Kč       17 799,00 Kč 

  (pružinové houpadlo na zahradu MŠ Klegova, magnetická stavebnice pro MŠ Adamusova) 

 

 

 

Výnosy za rok 2017 (v tis. Kč) 

 
 

Položka 

z příspěvku 

zřizovatele 

ze státního 

rozpočtu (KÚ) 

z ostatních 

zdrojů 

Výnosy 

celkem 

Výnosy z prodeje služeb (602) 0 0 1 487 1 487 

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0 0 710 710 

Zúčtování fondů (648) 0 0 249 249 

Jiné ostatní výnosy (649) 0 0 185 185 

Připsané úroky (662) 0 0 0 0 

Výnosy z nároků ÚSC (672) 2 565 13 949 399 16 913 

Celkem 2 565 13 949 3 030 19 544 

 

 

 

Vybrané položky výnosů 

 

602 – Výnosy z prodeje služeb – stravné 



13 

 

Výnosy v rámci školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců ve výši 1 486 665 

Kč. 

609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů  

Významnou část výnosů tvoří úplata za předškolní vzdělávání v celkové částce 710 110 Kč.  

Výše měsíční úplaty byla v období leden až srpen ve výši 380 Kč, v období září až prosinec ve výši       

430 Kč. V porovnání s rokem 2016 jsou tyto výnosy vyšší o 117 tis. Kč. 

 

 

 

648 – čerpání fondů  
Čerpání rezervního fondu 35 000,00 Kč 

 – použití peněžního daru firmy Czech Job Place s.r.o. ve výši 25 000,00 Kč na pořízení pružinového 

houpadla, hraček, učebních pomůcek a sportovních potřeb pro odloučené pracoviště MŠ Klegova. 

Dar byl poskytnut v roce 2016. 

– použití peněžního daru firmy SERVISBAL OBALY s.r.o. ve výši 10 000,00 Kč na pořízení hraček, 

učebních a didaktických pomůcek pro MŠ Adamusova. 

 

 

 

Čerpání fondu odměn  83 717,00 Kč 

 – na dokrytí platů z důvodu překročení limitu na platy 

 

 

 

649 – ostatní výnosy z činnosti 
 

- nadhodnocení dohadné položky v minulém období – TUV       9 298,40 Kč 

- nadhodnocení dohadné položky v minulém období – voda     15 947,00 Kč 

 

z ostatních zdrojů – platby rodičů 

- plavecký výcvik         79 990,00 Kč 

- přeprava dětí na plavecký výcvik       26 800,00 Kč 

- školní akce a fotografování dětí       53 299,00 Kč 

 

 

 

662 – úroky 
Jedná se o připsané úroky z běžného (spořicího) účtu organizace. Celková výše úroků byla 412,03 Kč. 

 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2017 

 

Výnosy 19 544 081,87 Kč 

Náklady 19 510 758,69 Kč 

Výsledek hospodaření 33 323,18 Kč 

 

Organizace vykázala za rok 2017 hospodářský výsledek ve výši 33 323,18 Kč.  

Účetní jednotka nevykonávala doplňkovou činnost. 

 

 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

 

Celkem Rezervní fond Fond odměn 
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33 323,18 Kč 13 323,18 Kč 20 000,00 Kč 

 

 

2. Dotace 

 

 

Příspěvek na provoz 

Příspěvek od zřizovatele byl schválen ve výši 2 509 000 Kč. V srpnu 2017 došlo k navýšení příspěvku 

o 833 Kč z důvodu finančního vypořádání za r. 2016. 

 

V únoru 2017 zřizovatel poskytl účelovou dotaci na autobusovou přepravu dětí na školní akce ve výši 

66 600 Kč. Náklady byly ve výši 55 000 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 11 600 Kč byla vrácena na účet 

zřizovatele v prosinci 2017. 

 

Celkový upravený příspěvek za rok 2017 byl 2 564 833,00 Kč. 

 

 

Příspěvek zřizovatele (v tis. Kč) 

 
Schválený příspěvek r. 2017 2 509 

+ náhrady pojistných událostí 0 

+ finanční vypořádání r. 2016 1 

+ účelové dotace zřizovatele 55 

Celkem 2 565 

 

 

 

Poskytnuté finanční prostředky v rámci kompenzace prominutých úplat za předškolní vzdělávání byly 

ve výši 53 720 Kč. 

 

 

 

Dotace MŠMT – Šablony pro MŠ I. 

Organizaci byla schválena dotace na období 2017 a 2018 ve výši 775 225 Kč. 

Prostředky byly použity na financování aktivy – chůva – personální podpora MŠ ve třídě od 2 let věku. 

Celková výše čerpaných prostředků za rok 2017 byla 276 507,44 Kč. 

 

 

 

Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání poskytnuté ze státního rozpočtu (dotace KÚ MSK) 

Přímé náklady na vzdělávání zahrnují: mzdové náklady, zákonné odvody z mezd, základní příděl 

FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, náklady na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků    a odborný rozvoj zaměstnanců a náklady na pořízení učebních pomůcek. 

 

Na přímé výdaje na vzdělávání byly využity veškeré prostředky přidělené ze státního rozpočtu 

prostřednictvím rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ MSK). 

 

Prostředky poskytnuté v rámci Rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 

(ÚZ 33073) nebyly vyčerpány v plné výši, vratka dotace činila 28 240,00 Kč. 
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2017 (v Kč) 

 

 

 

Ukazatel 

 

Poskytnuto 

k 31.12.2017 

Skutečně 

použito 

k 31.12.2017 

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání 

Neinvestiční dotace celkem 
 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 

z toho: 

Platy zaměstnanců 

OON zaměstnanců 

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 

 

Rozvojový program Zvýšení platů 

pracovníků RgŠ v roce 2017 (ÚZ 33052) 

z toho: 

Platy zaměstnanců 

Ostatní (pojistné + FKSP) 

 

Rozvojový program Zvýšení platů nepedag. 

zaměstnanců RgŠ (ÚZ 33073) 

z toho: 

Platy zaměstnanců 

Ostatní (pojistné + FKSP) 

13 977 527,00 

 

13 560 837,00 

 

9 823 223,00 

0,00 

3 737 614,00 

 

 

267 691,00 

 

196 831,00 

70 860,00 

 

148 999,00 

 

 

109 558,00 

39 441,00 

13 949 287,00 

 

13 560 837,00 

 

9 823 223,00 

0,00 

3 737 614,00 

 

 

267 691,00 

 

196 831,00 

70 860,00 

 

120 759,00 

 

 

88 793,00 

31 966,00 

28 240,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

28 240,00 

 

 

20 765,00 

7 475,00 

 

 

 

3. Poskytnuté účelové dotace 

 

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci účelovou dotaci na realizaci projektu „Tvoříme, 

bavíme a učíme se společně“ v částce 50 000 Kč. V rámci projektu byly financovány náklady na 

volnočasové aktivity pro děti a rodiče (deskové hry, sportovní potřeby, knihy, výtvarný materiál). 

Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši. 

 

 

 

 

4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek 

 

Struktura dlouhodobého a ostatního majetku organizace k 31.12.2017 (v Kč) 

 
 

Skupina majetku 

Stav 

k 1.1.2017 

 

+ Přírůstky 

 

- Úbytky 

Stav 

k 31.12.2017 

018/ DDNM 24 286,50 0,00 0,00 24 286,50 

021/ Stavby 12 795 

050,29 

0,0 0,00 12 795 050,29 

022/ DHM 1 694 179,78 237 871,26 - 61 523,00 1 870 528,04 

028/ DDHM 5 573 837,96 419 271,00 - 68 532,30 5 924 576,66 

032/ Umělecká díla a předměty 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 
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DDHM a DDNM v podr. evidenci  1 123 800,96 161 136,60 -28 175,77 1 256 761,79 

 

 

 

Investiční činnost, údržba a opravy 

Organizace v roce 2017 pořídila investiční majetek ve výši 104 618,00 Kč (lanové prvky na zahradu 

MŠ Adamusova a MŠ Klegova). 

Zřizovatel předal organizaci dlouhodobý hmotný majetek (DHM) v celkové hodnotě 133 253,26 Kč. 

Jednalo se o 2 ks interaktivních tabulí vč. dataprojektorů a výukového software pro obě pracoviště. 

 

Na financování údržby a oprav majetku byly z fondu investic použity prostředky ve výši 130 000,00 

Kč. 

 

 

 

 

5. Pohledávky, závazky 

 

 

Pohledávky: 

 

Celková hodnota pohledávek k 31.12.2017 byla ve výši 789 286,07 Kč. 

 

Struktura pohledávek: 

- poskytnuté provozní zálohy    281 950,00 Kč 

- dlužné stravné a školné        4 472,00 Kč 

- náklady příštích období      37 605,50 Kč 

- příjmy příštích období            123,57 Kč 

- dohadné účty aktivní     465 135,00 Kč 

(podpora z výzvy Šablony pro MŠ) 

 

Opravné položky k pohledávkám za stravné a školné činí 991,20 Kč (účet 192). 

 

 

 

Závazky: 

 

Celková hodnota závazků k 31.12.2017 byla ve výši 2 454 609,54 Kč. 

 

Struktura závazků: 

- závazky vůči dodavatelům                0,00 Kč 

- krátkodobé přijaté zálohy (stravné a školné na r. 2018)  565 199,00 Kč 

- závazky vůči zaměstnancům (mzdy 12/2017)   865 950,00 Kč  

- jiné závazky vůči zaměstnancům (exekuce z platu)             185,00 Kč 

- závazky - sociální pojištění z mezd 12/2017   350 935,00 Kč 

- závazky - zdravotní pojištění z mezd 12/2017     150 704,00 Kč 

- daň ze závislé činnosti 12/2017      122 852,00 Kč 

- závazky k vybraným místním vládním institucím    28 240,00 Kč  

  (vratka nevyčerpané účelové dotace MSK)       

- výdaje příštích období      253 525,54 Kč 

- dohadné účty pasivní      111 900,00 Kč 

- ostatní závazky          5 119,00 Kč 
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6. Peněžní fondy a jejich krytí 

 

 

Tvorba, použití a stav jednotlivých peněžních fondů k 31.12.2017 (v Kč) 

 

 

Fond 

Stav fondu 

k 1.1.2017 

 

Tvorba 

 

Čerpání 

Stav fondu 

k 31.12.2017 

Fond odměn (411) 62 381,00 40 000,00 83 717,00 18 664,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 29 934,74 215 200,60 220 866,00 24 269,34 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 

výsledku hospodaření (413) 

 

140 864,98 

 

57 370,83 

 

0,00 

 

198 235,81 

Rezervní fond z ostatních titulů (414) 25 000,00 198 627,56 35 000,00 188 627,56 

Fond investic (416) 639 363,75 167 802,00 234 618,00 572 547,75 

 

 

Fond odměn 

Tvorba fondu byla ve výši 40 000,00 Kč. 

Z fondu bylo čerpáno na dokrytí mzdových nákladů 83 717,00 Kč. 

 

 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Rezervní fond byl navýšen o příděl z hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 57 370,83 Kč. 

 

 

Rezervní fond z ostatních titulů 

V roce 2016 poskytla firma Czech Job Place s.r.o. peněžní dar ve výši 25 000,00 Kč. Dar byl čerpán 

v roce 2017 na pořízení pružinového houpadla, hraček, učebních pomůcek a sportovních potřeb pro 

odloučené pracoviště MŠ Klegova. Dar byl vyčerpán v plné výši. 

 

Tvorba fondu byla ve výši 10 000,00 Kč, jednalo se o přijatý peněžní dar od firmy SERVISBAL 

OBALY s.r.o., který byl v plné výši použit v roce 2017. 

 

Celkové čerpání z fondu bylo 35 000,00 Kč – použití peněžních darů. 

 

Zůstatek fondu k 31.12.2017 ve výši 188 627,56 Kč představuje nespotřebovanou část dotace MŠMT 

v rámci OP Šablony pro MŠ I., z části dotace, která byla zaslána v roce 2017 a je určena na 

financování nákladů na období 2017 a 2018. 

 

 

Fond investic 

Tvorba fondu ze zúčtování účetních odpisů byla ve výši 167 802,00 Kč. 

Čerpání fondu bylo v celkové výši 234 618,00 Kč, z toho na pořízení DHM ve výši 104 618,00 Kč 

a na posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku 130 000,00 Kč. 

 

 

 

7. Přijaté dary 

 

 

Peněžní dary 
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SERVISBAL OBALY s.r.o. 10 000,00 Kč  

účel – pořízení hraček, učebních a didaktických pomůcek pro MŠ Adamusova 

8. Výsledky kontrol 

 

V roce 2017 byly provedeny následující kontroly: 

 

 

1) Kontrolní orgán: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

Termín:  1.6.2017 

Předmět kontroly: Hospodaření příspěvkové organizace se zaměřením na tvorbu a čerpání 

fondů, evidenci majetku a vnitřní kontrolní systém 

Závěr kontroly: Při veřejnosprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

 

2) Kontrolní orgán: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

    oddělení kontroly a interního auditu 

Termín:  7.6. – 16.6.2017 

Předmět kontroly: Hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, 

hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního systému 

v příspěvkové organizaci 

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 

  

 

 

3) Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Termín:  6.11.2017 

Předmět kontroly: Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného za období 1.8.2013 – 30.9.2017 

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 

 

U provedených kontrol nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně, odvody a sankce nebyly 

předepsány. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 14.6.2018 

 

 

Zpracovala: Vendula Lukovská, ekonomka 

 

 

 

Schválila: Jana Švédová, ředitelka školy 

 

 


