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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 7 135 50 

Klegova 5 83 30 

celkem 12 218 80 

 

Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k 30. 9. 2020. 
Mateřská škola zajišťovala předškolní výchovu a vzdělávání na budově Adamusova v sedmi 
třídách a odloučeném pracovišti Klegova v pěti třídách, z toho v jedné 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  

3.1 Rámcový popis personálního zabezpečení 
Ve škole pracovalo k 30. 6. 2021, bez žen na mateřské a rodičovské dovolené fyzicky celkem 
40 zaměstnanců, všechny ženy. 
Pedagoga vnímáme jako osobnost, která řídí (koordinuje) vyučovací proces.  
Proto jsou personální podmínky zásadní pro kvalitu vzdělávání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje  nesplňuje  

učitelka 21 0 

speciální pedagog 2 0 

asistent pedagoga 1 0 

celkem 24 0 

3

4

8

7

2

do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let

Věková struktura pedagogických pracovníků
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Nepedagogičtí pracovníci 

zařazení počet 

vedoucí ŠJ 1 

hlavní kuchařka 2 

kuchařka 3 

pracovník provozu 1 

uklízečka 5 

ekonomka 1 

hospodářka 1 

chůva 2 

celkem fyzicky 16 

přepočtený počet 12,7 

 

3.2 Technické a materiální podmínky 
Technický stav obou budov se stále vylepšuje. Všechna sociální zařízení jsou rekonstruována 
a splňují hygienické požadavky. Budova Adamusova prošla v roce 2015 celkovou revitalizací. 
Budova odloučeného pracoviště Klegova byla zateplena v roce 2018. Významně je zlepšen 
mobiliář. Dětský nábytek je obnovován podle opotřebení. Děti a učitelky mají dostatek 
moderních didaktických pomůcek včetně interaktivních tabulí, tabletů, dětské a odborné 
literatury, pomůcek v oblasti kognitivního rozvoje dětí, pohybu a estetických činností. 
Doplnění učebních pomůcek probíhalo průběžně z prostředků školy a z dotačních projektů. 
Postupně vybavujeme informačními a komunikačními technologiemi. Zlepšení materiálního 
vybavení se také týká pomůcek, které mají charakter podpůrných opatření pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  
Na třídu pro dvouleté děti byly pořízeny učební pomůcky, nábytek a ostatní vybavení třídy za 
prostředky částečně z projektu Šablony II a Šablony III. 
Obě budovy zaujmou barevností jak zvenku tak uvnitř. Mají velmi pěknou výzdobu interiéru , 
převážně výtvarnými pracemi dětí a keramickými výtvory. Nově od jara máme také ,, galerii 
na plotě“. 
Areál zahrady je stále vylepšován, byly odstraněny poškozené dřevěné domečky.  Zahrada je 
vybavena dostatečným množstvím herních prvků, převážně lanovými prvky (pyramidy, 
sestavy, houpačky), prohazovadly. Jsou zde i dřevěné sestavy, domečky, pískoviště, která 
jsou chráněna sítěmi. Problémem zůstává plocha zahrady Klegova, velký počet listnatých 
stromů.  
Školní kuchyně zajišťují stravování dětí a zaměstnanců. Na obou pracovištích mají 
vzduchotechniku. K přípravě pokrmů jsou  zde k dispozici konvektomaty a kvalitní vybavení 
nerezovým kuchyňským nábytkem.  
Průběžná modernizace školy společně s čistotou a estetizací vnitřních prostor zlepšila 
podmínky ve kterých se děti vzdělávají. 
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pozitiva  
opravy 

malování na obou budovách  

generální oprava kočárkárny 

rekonstrukce dvou jídelních výtahů Klegova 

oprava chodníků a ploch, vybourání dvou poškozených, nefunkčních kruhových  pískovišť a 
betonových zídek  v areálu zahrady Klegova 

 oprava a nátěr laviček u pískoviště, oprava dřevěných herních prvků, včetně nátěru 

instalace přístupového systému do budovy u dvou vstupních dveří 
 

pořízení vybavení 

dětský nábytek 

lanové prvky obě zahrady 

pružinové houpadlo zahrada Klegova 

kuličkový bazén, žíněnky Klegova ,, ráj“ 

odrážedla  

učební pomůcky, výukové materiály 

interaktivní tabule včetně příslušenství, notebook 
 

negativa 

• dlažba a obklady kuchyň Adamusova 

• plot Adamusova 
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3.3 Evaluační dotazníky od rodičů  

 

 

 
 

4 ÚDAJE O PŘIJETÍ k 1.9.2021 
V přijímacím řízení 2. – 16. května  2021 bylo zapsáno dětí: 

Adamusova 30 

Klegova 24 

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. V době uzavření školy z důvodu onemocnění Covid- 19 byly děti 
vzdělávány distančním způsobem. Již několik let máme titul Škola spolupracující s Dětskou 
Mensou, jsme členy Krajské sítě podpory nadání. 
 

59
62

53 54
59

54

46

Vyhodnocení dotazníků rodičů podle hodnocení 1 výborný 
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5.1 Profilace školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost. 
 

7 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
7.1 Akce, doplňkové aktivity, vystoupení, soutěže 
Řada plánovaných aktivit, akcí nemohla být uskutečněna z důvodu epidemiologických nařízení. 
 

Plavání s Žabičkou- Fryčovice 

Planetárium – edukační program 

výlety – Hukvaldy, Klimkovice, Raduň 

beseda s Městskou policií- „Honzíkova cesta do neznáma“ 

Mikulášská nadílka , Štědrý den v MŠ 

velký svět techniky-edukační programy 

„Předškoláček“ v ZŠ Dr. Lukášové – seznámení se školou 

rozloučení s předškoláky 

 

7.2 Spolupráce školy a dalších subjektů 
ZŚ Dr.E. Lukášové a Klegova předškoláček 

ZUŠ  vystoupení, koncert 
Svět techniky projekt Malý řemeslník 

Fry relax Fryčovice 
plavecký kurz 

Městská policie 
besedy 

Kulturní dům K- Trio,   
kulturní pořady  

Městská knihovna Ostrava- pobočka Dr. Martínka, 

Závodní 
besedy 

Speciální pedagogické centrum,  Pedagogicko 

psychologická poradna  

konzultace, depistáže 

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
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7.3 Prezentace školy na veřejnosti probíhá v různých rovinách 

zapojení do projektu Celé Česko čte dětem 

výstava výtvarných prací v K- TRIU 

klaprámy na chodbě ÚMOb Jih, Velikonoce na Jihu 

Dětská MENSA- akce, publikace v časopise  

internetové stránky školy, stránky jednotlivých tříd , článek v Jižních listech 
 

7.4 Účast v soutěžích 

Děti se účastní každoročně výtvarných a sportovních soutěží. 

 

8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků neprobíhalo podle plánu vhledem s onemocněním 

Covid – 19. Vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím webinářů  Národního institutu pro 

další vzdělávání.  

Přehled o účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP 
 

Téma vzdělávání Počet  

účastníků 

 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči 2 webinář 

Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ plynulý 1 webinář 

Jak na podnětné prostředí pro učení 1 webinář 

Seminář dopravní výchovy MŠ 1  

 

 

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 .  
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9.1. projekty , dotace 

 
Doba projektu: od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 

Projekt je zaměřen na toto využití: 
1. Chůva – personální podpora 
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
3. Využití ICT ve vzdělávání 

Finanční prostředky umožňují zaměstnání pracovníka na pozici chůvy. 
Dále se z prostředků nakupují hračky, učební pomůcky, výtvarný materiál pro třídu dvouletých 
dětí. 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického 
vzdělávání a nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. 
Vzdělávání probíhá formou absolvování akreditovaných vzdělávacích programů. 
Škola realizuje  vybraný počet hodin výuky s využitím ICT. Pro skupinu 10 dětí jsme zakoupili 
10 tabletů a interaktivní programy. Vzdělávání probíhá napříč všemi vzdělávacími oblastmi, 
je vhodným doplněním dalších činností. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání 
a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu 
vzdělávání. 
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Období: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 

Projekt je zaměřen na toto využití: 

Chůva – personální podpora. Finanační prostředky umožňují zaměstnat pracovníka na pozici 

chůvy. Dále se z prostředků nakupují hračky, učební pomůcky, výtvarný materiál pro třídu 

dvouletých dětí. Projektový den ve výuce – vedený pedagogem MŠ a odborníkem z praxe 

 
RODINNÉ ODPOLEDNÍ AKTIVITY 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Rada města rozhodla na 
základě předložené žádosti do výběrového řízení o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 
60000,- Kč . Zpracovatel projektu: Jana Švédová, ředitelka školy.  
Termín realizace: 2.3.2020 – 30.11.2020 . 
CÍLEM PROJEKTU JE: 
zlepšit zázemí pro volnočasové aktivity , zvýšit zájem dětí o přírodu, životní prostředí a 
techniku , zlepšit podmínky pro realizaci pohybových a sportovních aktivit ,posílit vztah k 
manuální práci 
TALENT ROZVÍJÍME ODMALA  
Rada města rozhodla na základě předložené žádosti do výběrového řízení o poskytnutí 
účelového příspěvku ve výši 300000,- Kč . Zpracovatel projektu: Jana Švédová, ředitelka školy. 
Termín realizace: 1.2.2020 – 31.3.2021 . 
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CÍLEM PROJEKTU JE : 
rozvoj potenciálu každého dítěte, položit kvalitní prvopočáteční základy konstrukčního 
myšlení, technické tvořivosti a badatelského zájmu , zvýšit zájem dětí o přírodu, životní 
prostředí, techniku a literaturu, zkvalitnit a modernizovat vzdělávání, zlepšit zázemí pro rozvoj 
kvality technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí 
 

9.2 Úplata za předškolní vzdělávání 
Příjmem školy jsou také finanční prostředky získané výběrem úplaty za vzdělávání.  
Na školní rok 2020/2021 byla stanovena měsíční částka 390,-Kč .  
Přehled hospodaření  s finančními prostředky za kalendářní rok 2020 je uveden v příloze č.2. 
 

10. ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala ředitelka školy Jana Švédová dne 24.8.2021. 
Zaměstnanci byli seznámeni na pracovní poradě 25.8.2021. 

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  2020 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Švédová, ředitelka školy 
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Příloha : 1 
 

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 
 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ   
ZA  KALENDÁŘNÍ  ROK  2020. 

 
 
 
 

 
1. Podané písemné žádosti o informace   počet: 0 
2. Podané odvolání proti rozhodnutí   počet 0 
3. Opis podstatné části rozsudku , kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 

o odmítnutí informací     počet 0 
4. Další informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb.  

počet 0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
v Ostravě dne 4. ledna  2021                   zpracovala : Jana Švédová 
          ředitelka školy 
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Příloha č. 2 
 
 

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 
 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
za rok 2020 

 
V roce 2020 organizace hospodařila s finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele (ÚMOb Ostrava-Jih) 
– příspěvek na provoz, prostředky přidělenými ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostředky z dotace MŠMT – Šablony pro MŠ II. Největší 
podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace představují prostředky ze státního rozpočtu, které jsou 
určeny na přímé výdaje na vzdělávání (mzdy a ONIV). 
Dalším zdrojem financování byly prostředky z úplaty za předškolní vzdělávání, platby za stravné, 
účelové dotace zřizovatele a SMO. 
Organizaci byla schválena dotace MŠMT – Šablony pro MŠ II. na financování aktivit: personální podpora 
MŠ (chůva – třída pro děti od 2 let věku) a další vzdělávání pedagogických pracovníků a využití ICT          
ve vzdělávání v MŠ. 
 
 
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 
 
Náklady za rok 2020 (v tis. Kč) 

 
 
Položka 

z příspěvku 
zřizovatele 

ze státního 
rozpočtu 

z ostatních 
zdrojů 

Náklady 
celkem 

Spotřeba materiálu (501) 160 0 1 454 1 614 

Spotřeba energie (502) 915 0 0 965 

Opravy a udržování (511) 405 0 0 405 

Cestovné (512) 0 0 0 0 

Ostatní služby (518) 306 0 209 515 

Mzdové náklady (521) 443 12 735 311 13 489 

Ostatní sociální náklady (524-527) 196 4 580 126 4 902 

Manka a škody (547) 6 0 0 6 

Ostatní náklady z činnosti (549) 31 0 17 48 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 251 0 18 269 

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

Náklady z vyřazených pohledávek (557) 1 0 0 1 

Náklady z drobného dlouh. majetku (558) 155 0 212 367 

Celkem 2 869 17 315 2 347 22 581 

 
 
Vybrané položky nákladů 
 
501 - spotřeba materiálu 
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z plateb za stravné  
- spotřeba potravin v rámci školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců 
   ve výši 1 122 014,59 Kč 
 
z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání  
- DDHM od 500 Kč do 3 000 Kč    117 263,83 Kč 
- ostatní materiál      274 253,99 Kč 
 
 
z dotace MŠMT (Šablony pro MŠ) 
- DDHM od 500 do 3 000 Kč                539,00 Kč  
- ostatní materiál         5 149,06 Kč 
 
 
502 – spotřeba energií 
Spotřeba energií představuje největší podíl provozních nákladů. Celkové náklady na spotřebu energií 
byly 965 336,06 Kč, z toho: 

teplo     515 142,83 Kč 
teplá voda    156 389,25 Kč  
vodné a stočné      67 281,50 Kč 
elektrická energie   206 776,08 Kč 
plyn       19 746,40 Kč 

 
 
511 – opravy a udržování 
Celkové náklady na opravy a udržování činily 404 685,78 Kč. 
 
Hlavní akce oprav 
Výměna PVC podlahových krytin    113 tis. Kč 
Malování         36 tis. Kč 
Výměna a opravy žaluzií         50 tis. Kč 
 
 
521 – mzdové náklady 
 
ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (dotace KÚ) 
- hrubé mzdy      12 630 530 Kč 
- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost      104 189 Kč 
 
 
z příspěvku zřizovatele – třída pro děti od 2 let věku (účelová dotace zřizovatele) 
- hrubé mzdy            383 388 Kč 
 
z úplaty na předškolní vzdělávání 
- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 19 836 Kč. Prostředky z úplaty byly použity 
z důvodu zvýšené potřeby financování těchto náhrad a nedostatečné výše prostředků v rámci dotace 
kraje. 
 
z dotace MŠMT (Šablony pro MŠ) 
financování mzdových nákladů nepedagogů (chůvy) ve třídě pro děti od 2 let věku 
- hrubé mzdy        286 778 Kč 
- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost       4 382 Kč 
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527 – zákonné sociální náklady 
Celkové zákonné sociální náklady byly 350 021,37 Kč. 
 
z příspěvku zřizovatele 
Zákonné sociální náklady hrazené z příspěvku zřizovatele byly ve výši 57 151,31 Kč, zahrnují základní 
příděl FKSP k platům hrazeným z příspěvku zřizovatele, 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 257 394,38 Kč, jedná se o základní příděl FKSP a náklady na odborný rozvoj 
zaměstnanců (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 
 
bezúplatné nabytí ochranných pomůcek pro zaměstnance – respirátorů 
v hodnotě 21 588 Kč 
 
 
547 – manka a škody 
Z důvodu uzavření mateřské školy v rámci protiepidemických opatření (covid-19) došlo ke škodám na 
nespotřebovaných materiálových zásobách ve skladech potravin na obou školních jídelnách. Celková 
výše  činila 5 689,28 Kč. 
 
 
549 – ostatní náklady z činnosti 
Celkové ostatní náklady z činnosti byly 48 259,11 Kč. 
 
z příspěvku zřizovatele 
- pojištění platební karty             348,00 Kč 
- úrazové pojištění dětí         4 500,00 Kč 
- technické zhodnocení       25 811,11 Kč 
 
z ostatních zdrojů – platby rodičů 
- plavecký výcvik       17 100,00 Kč 
 
 
551 – odpisy dlouhodobého majetku 
 
- odpisy dlouhodobého hmotného majetku  151 351,00 Kč 
- odpisy budov        118 020,00 Kč 
celkem       269 371,00 Kč  
 
Odpisy jsou ve výši odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 
Odpisy, na které byl poskytnut příspěvek na provoz, činí 250 875,00 Kč. 
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 a činily -398,50 Kč. Z důvodu zúčtování odpisu pohledávky je záporná 
částka. 
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558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku 
 
z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání  
- DDHM nad 3 000 Kč               161 954,56 Kč 
 
 
Součástí dodání přístupového systému v budově Klegova byly 4 ks videotelefonů v celkové hodnotě 
28 tis. Kč. Zabezpečovací systém (bezdrátové detektory pohybu) pro budovu Klegova byl v hodnotě 
29 tis. Kč. 
Pro úsek úklidu byl zakoupen vysavač, úklidový vozík a 2 policové skříně na ložní prádlo. 
Učební pomůcky byly pořízeny ve výši 7 000 Kč. 
Do kuchyně Adamusova byla nainstalována klimatizační jednotka (vnitřní i venkovní část) v hodnotě 
31 557,41 Kč, pořízena řezačka masa a kastrol v celkové výši 19 831,90 Kč. 
 
 
 
Výnosy za rok 2020 (v tis. Kč) 
 

 
Položka 

z příspěvku 
zřizovatele 

ze státního 
rozpočtu (KÚ) 

z ostatních 
zdrojů 

Výnosy 
celkem 

Výnosy z prodeje služeb (602) 0 0 1 122 1 122 

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0 0 445 445 

Smluvní pokuty a úroky (641) 0 0 0 0 

Zúčtování fondů (648) 0 0 0 0 

Jiné ostatní výnosy (649) 0 0 46 46 

Připsané úroky (662) 0 0 0 0 

Výnosy z nároků ÚSC (672) 2 869 17 315 804 20 988 

Celkem 2 869 17 315 2 417 22 601 

 
Vybrané položky výnosů 
 
602 – Výnosy z prodeje služeb – stravné 
Výnosy v rámci školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců ve výši 1 122 016 Kč. 
 
 
609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů  
Významnou část výnosů tvoří úplata za předškolní vzdělávání v celkové částce 445 000 Kč.  
Výše měsíční úplaty byla v období leden až srpen ve výši 350 Kč, v období září až prosinec ve výši 390 
Kč.  
Vzhledem k částečnému přerušení provozu MŠ z důvodu protiepidemických opatření (covid-19) 
v měsíci březnu a květnu, byla úplata stanovena v poměrné výši k počtu dnů, kdy byla MŠ v provozu. 
V porovnání s rokem 2019 jsou tyto výnosy nižší o 136 tis. Kč. Tento výrazný pokles příjmů z úplaty 
byl způsoben uzavřením MŠ z výše uvedených důvodů. 
 
 
649 – ostatní výnosy z činnosti 
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- nadhodnocení dohadných položek v minulém období – energie (elektřina, plyn, TUV, vodné a 
stočné)       ve výši 4 914,73 Kč  
 
z ostatních zdrojů – platby rodičů 
- plavecký výcvik        17 100,00 Kč 
 
 
662 – úroky 
Jedná se o připsané úroky z běžného (spořicího) účtu organizace. Celková výše úroků byla 468,07 Kč. 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2020 
 

Výnosy 22 600 957,26 Kč 

Náklady 22 580 751,38 Kč 

Výsledek hospodaření 20 205,88 Kč 

 
Organizace vykázala za rok 2020 hospodářský výsledek ve výši 20 205,88 Kč.  
Účetní jednotka nevykonávala doplňkovou činnost. 
 
 
 
 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
 

Celkem Rezervní fond Fond odměn 

20 205,88 Kč 15 205,88 Kč 5 000,00 Kč 

 
 
2. Dotace 
 
Příspěvek na provoz 
Schválený příspěvek od zřizovatele byl ve výši 2 809 tis. Kč. V rámci úsporných opatření byl příspěvek 
snížen o 40 tis. Kč. V září 2020 došlo k navýšení příspěvku o 21 tis. Kč z důvodu finančního vypořádání 
za rok 2019. V listopadu 2020 byl příspěvek navýšen o náhradu pojistné události ve výši 21 tis. Kč. 
V mateřské škole je v provozu třída pro děti od 2 let věku. Na financování mezd a zákonných odvodů 
pedagoga zřizovatel poskytl prostředky ve výši 540 tis. Kč. Skutečná výše nákladů byla 522 tis. Kč, částka 
17 794 Kč byla předepsána jako vratka zřizovateli. 
 
Celkový upravený příspěvek za rok 2020 byl 2 869 tis. Kč. 
 
Příspěvek zřizovatele (v tis. Kč) 
 

Schválený příspěvek r. 2020 2 809 

+ náhrady pojistných událostí 21 

+ finanční vypořádání r. 2019 21 

+ účelové dotace zřizovatele 76 

Celkem 2 869 
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V lednu 2020 zřizovatel poskytl účelovou dotaci na autobusovou přepravu dětí na školní akce ve výši         
75 400 Kč. Dotace byla čerpána pouze ve výši 16 000 Kč. Z důvodu protiepidemických opatření (covid-
19) se řada plánovaných akcí neuskutečnila. Nevyčerpaná část dotace ve výši 59 400 Kč byla vrácena 
v prosinci 2020. 
 
Dále byly poskytnuty prostředky ve výši 60 000 Kč na financování administrativního pracovníka (na 
období červenec – prosinec). Prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
 
 
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, 
náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, 
náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj zaměstnanců. 
 
Na přímé výdaje na vzdělávání byly využity veškeré prostředky přidělené ze státního rozpočtu 
prostřednictvím rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ MSK). 
 
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020 (v Kč) 
 

 
 
Ukazatel 

 
Poskytnuto 
k 31.12.2020 

Skutečně 
použito 
k 31.12.2020 

 
 
Vratka dotace 

Neinvestiční dotace celkem 
 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 
z toho: 
Platy zaměstnanců 
OON zaměstnanců 
Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 

17 314 585,00 
 

17 314 585,00 
 

12 630 530,00 
0,00 

4 684 055,00 

17 314 585,00 
 

17 314 585,00 
 

12 630 530,00 
0,00 

4 684 055,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

Dotace MŠMT – Šablony pro MŠ II. 
Organizaci byla schválena dotace na období leden 2019 až prosinec 2020 ve výši 919 440 Kč. 
 
Prostředky byly použity na financování aktivit: 
Personální podpora MŠ ve třídě od 2 let věku – chůva    395 tis. Kč 
Vybavení třídy – učební pomůcky, výtvarný materiál        5 tis. Kč 
Náklady k využití ICT ve vzdělávání (výukový software)       8 tis. Kč 
Náklady na administraci projektu          28 tis. Kč 
Celková výše čerpaných prostředků za rok 2020 byla 436 471,55 Kč. 
 
 
3. Poskytnuté účelové dotace 
 
V rámci kompenzace prominutých úplat za předškolní vzdělávání byly poskytnuty finanční prostředky         
ve výši 37 450 Kč. Tyto prostředky byly použity na vybavení tříd, pořízení učebních pomůcek a ostatního 
materiálu do tříd. Ve srovnání s rokem 2019 jsou tyto prostředky nižší o 43 tis. Kč. 
 
Mateřská škola získala prostředky z účelových dotací SMO: 
- na projekt Rodinné odpolední aktivity 60 000 Kč– venkovní herní prvky, vyvýšené záhony, 

deskové hry 
- na projekt Talent rozvíjíme odmala 300 000 Kč – pomůcky zaměřené na přírodu, vesmír, techniku 

Tato dotace je na období 02/2020 – 03/2021. V roce 2020 byla vyčerpána částka 251 413,91 Kč. 
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4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek 
 
Struktura dlouhodobého a ostatního majetku organizace k 31.12.2020 (v Kč) 
 

 
Skupina majetku 

Stav 
k 1.1.2020 

 
+ Přírůstky 

 
- Úbytky 

Stav 
k 31.12.2020 

018/ DDNM 15 009,50 0,00 0,00 15 009,50 

021/ Stavby 17 674 
194,34 

60 093,44 0,00 17 734 287,78 

022/ DHM 2 528 983,07 0,00 0,00 2 528 983,07 

028/ DDHM 5 911 993,35 366 514,76 - 126 446,62 6 152 061,49 

032/ Umělecká díla a předměty 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 

DDHM a DDNM v podr. evidenci  1 602 637,27 214 612,10 -39 803,48 1 777 445,89 

 

 
Investiční činnost, údržba a opravy 
 
V květnu 2020 byl zprovozněn přístupový systém do budovy Klegova. Jedná se o zabezpečení tří vstupů 
do budovy, a to prostřednictvím videotelefonů. Dodávka byla v celkové hodnotě 89 540,00 Kč, z toho 
technické zhodnocení na budově činilo 60 093,44 Kč. 
 
 
5. Pohledávky, závazky 
 
Pohledávky: 
 
Celková hodnota pohledávek k 31.12.2020 byla ve výši 627 813,68 Kč. 
 

Struktura pohledávek: 
- odběratelé          1 404,29 Kč 
- poskytnuté provozní zálohy    322 620,00 Kč 
- dlužné stravné a školné        2 972,00 Kč 
- náklady příštích období      39 466,77 Kč 
- příjmy příštích období            212,71 Kč 
- dohadné účty aktivní – účelová dotace SMO  251 413,91 Kč 
- dlouhodobé pohledávky (insolvenční řízení)      9 724,00 Kč 
 
Opravné položky k pohledávkám za stravné a školné činí 975,00 Kč (účet 192). 
 
 
Závazky: 
 
Celková hodnota závazků k 31.12.2020 byla ve výši 2 880 856,31 Kč. 
 
Struktura závazků: 
- závazky vůči dodavatelům       12 577,86 Kč 
- krátkodobé přijaté zálohy (stravné a školné na r. 2021)  633 402,00 Kč 
- závazky vůči zaměstnancům (mzdy 12/2020)   915 135,00 Kč  
- závazky - sociální pojištění z mezd 12/2020   358 910,00 Kč 
- závazky - zdravotní pojištění z mezd 12/2020     155 628,00 Kč 
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- daň ze závislé činnosti, srážková daň 12/2020     131 539,00 Kč 
- závazky k vybraným místním vládním institucím    34 804,00 Kč  
  (vratka nevyčerpané dotace MŠMT – Šablony pro MŠ, 
    vratka nevyčerpaných prostředků na mzdy - zřizovatel)       
- výdaje příštích období      275 191,45 Kč 
- dohadné účty pasivní        54 696,00 Kč 
- ostatní závazky          8 973,00 Kč 
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery    300 000,00 Kč 
 
 
 
6. Peněžní fondy a jejich krytí 
 
Tvorba, použití a stav jednotlivých peněžních fondů k 31.12.2020 (v Kč) 
 

 
Fond 

Stav fondu 
k 1.1.2020 

 
Tvorba 

 
Čerpání 

Stav fondu 
k 31.12.2020 

Fond odměn (411) 39 853,00 10 000,00 0,00 49 853,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 62 130,54 271 982,06 260 700,00 73 412,60 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
výsledku hospodaření (413) 

 
274 490,19 

 
21 009,92 

 
0,00 

 
295 500,10 

Rezervní fond z ostatních titulů (414) 453 481,55 0,00 453 481,55 0,00 

Fond investic (416) 447 056,12 250 875,00 240 093,44 457 837,68 

 
 
Fond odměn 
Tvorba fondu byla ve výši 10 000,00 Kč, z hospodářského výsledku za rok 2019. 
Z fondu nebylo čerpáno na dokrytí mzdových nákladů. 
 
 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 
Rezervní fond byl navýšen o příděl z hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 21 009,92 Kč. 
 
 
Rezervní fond z ostatních titulů 
Tvorba fondu nebyla. 
 
Zůstatek fondu k 1.1.2020 ve výši 453 481,55 Kč představoval nespotřebovanou část dotace MŠMT – 
Šablony pro MŠ II., která byla určena na financování nákladů na období 2019 a 2020. 
Dotace byla vyčerpána ve výši 436 471,55 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 17 010,00 Kč byla 
předepsána jako vratka dotace MŠMT (závazek k vybraným místním vládním institucím). 
 
 
Fond investic 
Tvorba fondu byla ve výši 250 875,00 Kč, tato částka odpovídá zúčtování účetních odpisů k DHM a 
budovám. 
 
Čerpání fondu bylo v celkové výši 240 093,44 Kč, z toho: 

- technické zhodnocení budovy 60 093,44 Kč (přístupový systém MŠ Klegova) 
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- nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 180 000,00 Kč 
 
 
 
7. Přijaté dary 
 
V roce 2020 organizace nepřijala žádný peněžní dar. 
 
 
 
 
8. Výsledky kontrol 
 
V roce 2020 nebyly provedeny kontroly externími subjekty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 8.6.2021 
 
 
Zpracovala: Vendula Lukovská, ekonomka 
 
 
 
Schválila: Jana Švédová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


