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✶�  ✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✞✡☛☞✌✆✍✎ ☛ ✏✄☛☎✎

☛✝✆✓✙ ▼✠✢✓✖✦✞✝ ✔✞✎✟✠ ✎✦✢✏✠✙❆ ✑ ✗✏✠✒✪✙✞✠✓ ✠✡✠✑✔✦❖✕❆ ✼✖

✕✖☞✦✕✚✙✞✎✙✝ ✎✏✩✠☛✌✆✠❈✗

❛✘r✙s❛ ❆✘❛✚✛s✜✢❛ ✼✖ ❖str❛✢❛ ✑ ✗✣✤✥✦✧✣✤✓ ★✩✩✪✩

✫✬✭✫✮✯✰✱✲ ✳✣✤✴✫✧✵✷✸✹ ❑✺✙❡✜✢❛ ✻✖ ❖str❛✢❛✽ ✗✣✤✥✦✧✣✤

✌★ ✼✾✿❀❁❂✼❃

❄❅✲✱✫ ❇✰✬✵✸✰✭✣❉ ✜✤✱✤ ✔✧✲✬✫✧❊

t✙✺✙❢✜♦ ✾❁✾✼❂❀✾❂✻✖ ✼✼❋●✿●❀❋✿

✙✽ ✚❛♠✺ s✙❍r✙t❛r♠❛t■✚s❛✘❛✚✛s✜✢❛✈❏③✖ r✙✘♠t✙✺❍❛■✚s❛✘❛✚✛s✜✢❛✈❏③

▲✰✥✫✧✲ ◆✸✣❊✱✣❉
✇✇✇✈✚s❛✘❛✚✛s✜✢❛✈❏③

✳✣❊✧✱P ◗✫✣❅✤ ✳❇P◆✳✹✧✣✫✧❊ ✫✣❘✤✱✵❙✤✴✰

✬✤✸✮❅ ❙✤❇✤❙✰✱P ✬✫

✣✰❄◆✸❇P✣✮ ✷✣✫✭

✿❃✈✿❃✈❀✿✿❋

❚✗❯ ✑ ❱❲❖ ●✼✻✿✿✿✻●❋

❱❲❖ ❃✿✼●❋✿✻✻❋

✣✤✳✤✴✵✸✤ ❅✤✸✰❇◆✣✲ ✷✣✫✭❉ ❀❁●

✣✤✳✤✴✵✸✤ ✷✣✫✭✱P ❄P✬✰✭✱❉ ❋❂❀

❙❇✵❙✫✧✤✸✰✭ ✦✸✤✸✮✸❊✣✱P ❅✹◆✸✫ ✎◆✸✣✤✧✤ ✓ ❅✹◆✸◆✣❳ ✫✥✧✫✬ ✎◆✸✣✤✧✤ ✑ ❥♠❤✖
✗✫✣✱P ✪✓

❖str❛✢❛ ✑ ✗✣✤✥✦✧✣✤ ✓ ✸✰✭❨ ❩❬❬❭❭❭❭❭❭

❅P◆✸✤ ✳✫◆✣❉✸✫✧✤✱✲❪✫

✧❙✬✹✭❊✧❊✱P

❆✘❛✚✛s✜✢❛ ✼✖ ❖str❛✢❛ ✑ ✗✣✤✥✦✧✣✤

❑✺✙❡✜✢❛ ✻✖ ❖str❛✢❛ ✽ ✗✣✤✥✦✧✣✤

✷✣✫✭✱P ❄P✬✰✭✱✤

❅P◆✸✤ ✳✫◆✣❉✸✫✧✤✱✲❪✫

◆✸✣✤✧✫✧❊✱P

❆✘❛✚✛s✜✢❛ ✼✖ ❖str❛✢❛ ✑ ✗✣✤✥✦✧✣✤

❑✺✙❡✜✢❛ ✻✖ ❖str❛✢❛ ✽ ✗✣✤✥✦✧✣✤
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✷� ✁✂✎✄☎✎✝ ☛ ✏✄☛☎✎

 

 

☎✆✝✞✟ ✠✞✡☛✡☞✟ ✌✍☛✎✡ ✏✝✑✝✒✍✞✝✓✔✓✑ ✕✆✝✆✖✕✆✖✓✗✘✓✑ ✞✘✗✝✏✙ ✗ 30. 9. 2018. 

✚✝✆✡✛✕✗✜ ✢✗✍✎✝ ✏✝✒✖✢✣✍✞✝✎✝ ✌✛✡☛✢✗✍✎☞✔ ✞✘✓✑✍✞✠ ✝ ✞✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ☞✝ ✥✠☛✍✞✤ ✦☛✝✧✠✕✍✞✝ ✞ ★ ✆✛✔☛✜✓✑
a o☛✎✍✠✩✡☞✪✧ ✌✫✝✓✍✞✖✢✆✖ ✬✎✡✭✍✞✝ ✞✡ 4 ✆✛✔☛✜✓✑✮ ✏ ✆✍✑✍ ✞ ✯ ✌✫✍ ☛✤✆✖ ✕✡ ✕✌✡✓✖✜✎☞✔✧✖ ✞✏☛✤✎✜✞✝✓✔✧✖
✌✍✆✛✡✥✝✧✖✰ 
V ✌✫✙✥✤✑✠ ✫✍✗✠ ✕✡ ✌✍✩✡✆ ✏✝✌✕✝☞✘✓✑ ☛✤✆✔ ✧✤☞✖✎✰ ✱✝ ✞✍✎☞✜ ✧✔✕✆✝ ✥✟✎✟ ✌✛✖✒✔✧✜☞✟ ☞✍✞✪ ☛✤✆✖
v ✌✫✙✥✤✑✠ ✓✡✎✪✑✍ ✢✗✍✎☞✔✑✍ ✫✍✗✠ ✰  

 

✲✳ ✁☛✝✌✟✞✄✴ ✄✎ ✵✁✝✶☎✂✵✂✞✟

✸✹✺✻✼✽✾ ✿✼✿❀❁ ✿❂❃❁✼❄✹❅❄❆❇✼ ❈❉❊❂❈✿❂❋❂❄❆
●✡ ✢✗✍✎✡ ✌✫✝✓✍✞✝✎✍ ✗ 30. 6. 2019✮ ✥✡✏ ❍✡☞ ☞✝ ✧✝✆✡✛✕✗✪ ✝ ✫✍☛✖✩✍✞✕✗✪ ☛✍✞✍✎✡☞✪ ■✟✏✖✓✗✟ ✓✡✎✗✡✧
38 ✏✝✧✤✕✆☞✝☞✓✙✮ ✞✢✡✓✑☞✟ ❍✡☞✟✰ 
❏✡☛✝✭✍✭✝ ✞☞✔✧✜✧✡ ✒✝✗✍ ✍✕✍✥☞✍✕✆✮ ✗✆✡✫✜ ✛✔☛✔ ❑✗✍✍✫☛✖☞✠✒✡▲ ✞✟✠✩✍✞✝✓✔ ✌✫✍✓✡✕✰  

❏✫✍✆✍ ✒✕✍✠ ✌✡✫✕✍☞✜✎☞✔ ✌✍☛✧✔☞✗✟ ✏✜✕✝☛☞✔ ✌✫✍ ✗✞✝✎✖✆✠ ✞✏☛✤✎✜✞✜☞✔✰ 

✽▼◆✼✽✹ ❁❖❃P◆❖P❃❉ ✿❂◗❉❘✼❘❀✻◆✾✻❇ ✿❃❉✻✼✽❄❆◆❙
      

 

 

 

 

◗❚❅◆❉ ✿❃❉❯❂
let ✌✡☛✝✭✍✭✙ 

0 ❱ 2 0 

2 - 6 2 

6 - 12 5 

12 -19 2 

19 -  27 3 

27 - 32 2 

nad 32 9 

 
 
 
 
 

 ✆✛✔☛ ✌✍✩✡✆ ☛✤✆✔ 
Adamusova 7 142 

Klegova 4 86 

celkem 11 228 

✞✤✗ ✌✍✩✡✆ 

do 20 0 

21 - 30 2 

31 ❱ 40 5 

41 ❱ 50 7 

51 ❱ 60 8 

❲✯ ✝ ✞✔✓✡ 1  

celkem 23 
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❋❅❂❄▼❄❆ ✿❂◗❉❘✼❘❀✻◆✾✻❇ ✿❃❉✻✼✽❄❆◆❙ ✿✼◗❅❂ ✼◗❊✼❃❄❚ ◆✽❉❅❀�❀◆❉✻❂
✍☛✥✍✫☞✜ ✗✞✝✎✖■✖✗✝✓✡ ✕✌✎✁✠✒✡ ✗✞✝✎✖■✖✗✝✓✖ ☞✡✕✌✎✁✠✒✡ ✗✞✝✎✖■✖✗✝✓✖ 

✠✩✖✆✡✎✗✝ 18 1 

✕✌✡✓✖✜✎☞✔ ✌✡☛✝✭✍✭ 2 0 

asistent pedagoga 2 0 

celkem 22 1 

❄❂✿❂◗❉❘✼❘❀❋❖❆ ✿❃❉✻✼✽❄❆✻❀
✏✝✛✝✏✡☞✔ ✌✍✩✡✆ 

✞✡☛✍✠✓✔ ✂✄ 1 

✑✎✝✞☞✔ ✗✠✓✑✝✛✗✝ 2 

✗✠✓✑✝✛✗✝ 2 

✌✫✝✓✍✞☞✔✗ ✌✫✍✞✍✏✠ 2 

✠✗✎✔✏✡✩✗✝ 6 

ekonomka 1 

✑✍✕✌✍☛✜✛✗✝ 1 

celkem 15 

 

☎❂✻❇❄❀✻◆❚ ❉ ✺❉❖❂❃❀✹❅❄❆ ✿✼◗✺❆❄◆✆
✢✰✴❪✱✵✴✣❳ ◆✸✤✧ ✫✥✫✮ ✥✮✬✫✧ ◆✰ ❙✱✤✯✱✹ ❙✭✰✳✷✵✭✝ ✙✷✰✴❪✱✤ ◆✫✴✵❊✭✱P ❙✤❇P❙✰✱P ❄◆✫✮ ✣✰✣✫✱◆✸✣✮✫✧❊✱✤ ✤

◆✳✭✞✮❄P ❪❉❘✵✰✱✵✴✣✲ ✳✫✟✤✬✤✧✣❉✝ ✒✮✬✫✧✤ ✠✬✤❅✮◆✫✧✤ ✳✣✫✷✭✤ ✧ ✣✫✴✰ ✠✩✡❩ ✴✰✭✣✫✧✫✮ ✣✰✧✵✸✤✭✵❙✤✴P✝

✒✮✬✫✧✤ ✫✬✭✫✮✯✰✱✲❪✫ ✳✣✤✴✫✧✵✷✸✹ ✞✭✰❘✫✧✤ ✥❉✭✤ ③❛t❡♣❧❡☛❛ ✈ ☞♦✌❡ ✷✍✶✎✳ ✠✣✰❊✭ ✷✣✫✭✱P ❙✤❪✣✤✬❉ ❄✰

◆✸❊✭✰ ✧❉✭✰✳✷✫✧❊✱ ✝ ✡✹✸✵ ❅✤❄P ✣ ✬✵◆✳✫❙✵✴✵ ❪✰✣✱P ♣☞✈r②✏ ✳❇✰✧❊✟✱✹ ✭✤✱✫✧✲✳ ✕✫❇P✬✵✭✵ ❄◆❅✰ ✭✤✱✫✧❳ ✳✤✣✣

▼❡☞r✉☞ ☛❛ ③❛✑☞❛✒✉ ❆✒❛♠✉s♦✈❛ ✏✣✸✰✣❳ ❄✰ ✮ ✬✹✸P ✧✰ ✧✰✭✣✲ ✫✥✭✵✥✹✝ ◆✤ ✭✤✧✵✴P✴❪ ✫✬ ✳P◆✣✫✧✵✷✸ ❛
✬✤✭✷P✴❪ ✬❇✰✧✹✱❳✴❪ ✳✣✧✴P✴❪ ✥❉✭❉ ✳✣✫✧✰✬✰✱❉ ✫✷✰✸❇✮❄P✴P ✱❊✸✹✣❉✝ ✕P◆✣✫✧✵✷✸✹ ❄◆✫✮ ✴❪✣❊✱✹✱✤ ◆P✸✹❅✵✳

✕✣✫✥✭✲❅✰❅ ❙✦◆✸❊✧❊ ✳✭✫✴❪✤ ❙✤❪✣✤✬❉ ✞✭✰❘✫✧✤✓ ✧✰✭✣❳ ✳✫✯✰✸ ✭✵◆✸✱✤✸❳✴❪ ◆✸✣✫❅✦✓ ✳✫✷✣✫❙✰✱✲

✤◆◗✤✭✸✫✧✲ ✴❪✫✬✱P✣❉✝ ✔✣✫✭✱P ❄P✬✰✭✱❉ ❅✤❄P ✧❙✬✮✴❪✫✸✰✴❪✱✵✣✮✝ ☛✤ ✫✥✫✮ ✳✣✤✴✫✧✵✷✸P✴❪ ❥s♦✉ r

✒✐s♣♦③✐✌✐ r♦☛✈❡rt♦♠❛t② ❛ r✈❛❧✐t✱P ✧❉✥✤✧✰✱P ✱✰✣✰❙✫✧❳❅ ✱❊✥❉✸✣✰❅✓ ✣✸✰✣✲ ✳✫✬✭✰ ✳✫✸❇✰✥❉

♦✓☛♦✈✉❥❡♠❡✳ ✕✫◆✸✮✳✱✹ ✫✥✱✫✧✮❄✰❅✰ ✳✫✬✭✤❪✫✧✲ ✣✣❉✸✵✱❉✝ ✏✰✤✭✵❙✫✧❊✱✤ ✧❳❅✹✱✤ ✱✤ ✴❪✫✬✥❊✴❪
✳✣✤✴✫✧✵✷✸✹ ✞✭✰❘✫✧✤✝ ✕✣✦✥✹✟✱❊ ❅✫✬✰✣✱✵❙✤✴✰ ✷✣✫✭❉ ◆✳✫✭✰✯✱✹ ◆ ✯✵◆✸✫✸✫✮ ✤ ✰◆✸✰✸✵❙✤✴P ✧✱✵✸❇✱P✴❪

✳✣✫◆✸✫✣ ❙✭✰✳✷✵✭✤ ✳✫✬❅P✱✣❉ ✧✰ ✣✸✰✣❳✴❪ ◆✰ ✬✹✸✵ ✧❙✬✹✭❊✧✤❄P✝

✙❳❙✱✤❅✱✹ ❄✰ ❙✭✰✳✷✰✱ ❅✫✥✵✭✵❊❇✝ ✡✹✸◆✣❳ ✱❊✥❉✸✰✣ ❄✰ ✫✥✱✫✧✫✧❊✱ ✳✫✬✭✰ ✫✳✫✸❇✰✥✰✱P✝ ✡✹✸✵ ✤
✮✯✵✸✰✭✣❉ ❅✤❄P ✬✫◆✸✤✸✰✣❅✫✬✰✣✱P✴❪ ✬✵✬✤✣✸✵✴✣❳✴❪ ✳✫❅✦✴✰✣ ✧✯✰✸✱✹ ✬✧✫✮ ✵✱✸✰✣✤✣✸✵✧✱P✴❪ ✸✤✥✮✭P✓

✸✤✥✭✰✸✦✓ ✬✹✸◆✣✲ ✤ ✫✬✥✫✣✱✲ ✭✵✸✰✣✤✸✮✣❉✓ ✳✫❅✦✴✰✣ ✧ ✫✥✭✤◆✸✵ ✣✫❘✱✵✸✵✧✱P❪✫ ✣✫❙✧✫❄✰ ✬✹✸P✓ ✳✫❪❉✥✮ ✤
✰◆✸✰✸✵✴✣❳✴❪ ✯✵✱✱✫◆✸P✝ ✕✫◆✸✮✳✱✹ ✧❉✥✤✧✮❄✰❅✰ ✵✱◗✫✣❅✤✯✱P❅✵ ✤ ✣✫❅✮✱✵✣✤✯✱P❅✵ ✸✰✴❪✱✫✭✫❘✵✰❅✵✝
✆✭✰✳✷✰✱P ❅✤✸✰✣✵❊✭✱P❪✫ ✧❉✥✤✧✰✱P ◆✰ ✸✤✣✲ ✸❳✣❊ ✳✫❅✦✴✰✣✓ ✣✸✰✣✲ ❅✤❄P ✴❪✤✣✤✣✸✰✣ ✳✫✬✳✦✣✱❳✴❪

✫✳✤✸❇✰✱P ✳✣✫ ✬✹✸✵ ◆✰ ◆✳✰✴✵❊✭✱P❅✵ ✧❙✬✹✭❊✧✤✴P❅✵ ✳✫✸❇✰✥✤❅✵✝

❄❉ ✼❊✼P ✿❃❉✻✼✽❀✔❖❆✻❇
✕ ❅✤✭✫✧❊✱P  

✕ ✌✍✗✎✜☛✗✝ ☞✍✞✪ ✌✍☛✎✝✑✍✞✪ ✗✫✟✆✖☞✟ ✝ ✗✍✥✡✫✓✙ 
✕ ☞✜✗✠✌ ☛✤✆✕✗✪✑✍ ☞✜✥✟✆✗✠✮ ✎✙❍✗✍✞✖☞✮ ✫✠✩☞✔✗✙ 
✕ ☞✜✗✠✌ ✠✩✡✥☞✔✓✑ ✌✍✧✙✓✡✗✮ ✞✘✠✗✍✞✘✓✑ ✧✝✆✡✫✖✜✎✙ 
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❃❉✻✼✽❀✔❖▼ �◗❉✺P❁✼✽❉ ◗❅❉✁❊❉ ❉ ✼❊◆❅❉◗✆ ◆P✻❇✆✂

✼✿❅✼✻❂❄❆

❃❉✻✼✽❀✔❖▼ ✄❅❂❘✼✽❉ ✽▼❖✔❀❄❉ ❉❁�❉❅❖✼✽✾✻❇ ✻❇✼◗❄❆◆❙ ❉ ✿❅✼✻❇

◗✽❉ ✽✾❖❉❇✆ ◆ ✿☎❂✿❃❉✽▼ ❁❖❃❉✽✆

✹✆ ✝✝✆✞✎ ☛ ✁✂✠✞✎✟✟ ✠ ✶✆✡✆☛☞✶✡

✿☎❀✌❆✺❉✻❆✺ ☎❆❈❂❄❆ ✽ ◆✽▼❖❄P ✍✎✏✑ ❊✆❅✼ ❈❉✿❁✹❄✼ ◗▼❖❆✒
Adamusova 34 

Klegova 22 

✙✷✰❅ ✟✤✬✤✸✰✭✦❅ ✫ ✳❇✵❄✰✸P ✥❉✭✫ ✧❉✬❊✱✫ ✣✭✤✬✱✲ ✣✫❙❪✫✬✱✮✸P ✝ ✡✹✸✵ ✥❉✭❉ ✳❇✵❄P❅❊✱❉ ✵ ✧ ✳✣✦✥✹❪✮

✴✰✭✲❪✫ ✷✣✫✭✱P❪✫ ✣✫✣✮ ✝

✺✆ ✵✓✔☎✎✝✄✴ ✵✁✝✶☎✂✵✂✞✟

●✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ✌✫✍✥✔✑✝✎✍ ✌✍☛✎✡ ✂✗✍✎☞✔✑✍ ✞✏☛✤✎✜✞✝✓✔✑✍ ✌✫✍✭✫✝✧✠ ✕✖✗✘✙✚✛ ✜✙✢✣ ✤ ✗✆✡✫✘ je v souladu 

s ✥●❏❏● ✝ ✠✧✍❍✁✠✒✡ ✌✡☛✝✭✍✭✙✧ ✆✞✍✛✖✞✍✕✆ ✌✛✖ ✆✞✍✫✥✤ ✆✛✔☛☞✔✓✑ ✞✏☛✤✎✜✞✝✓✔✓✑ ✌✫✍✭✫✝✧✙ ✰ 
●✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ✥✟✎✍ ☛✍✌✎✁✍✞✜☞✍ ✫✡✝✎✖✏✝✓✔ ✢✗✍✎☞✔✓✑ ☛✎✍✠✑✍☛✍✥✘✓✑ ✌✫✍✒✡✗✆✙ ✮ ✆✛✔☛☞✔✓✑ ✌✫✍✒✡✗✆✙  

✝ ✓✡✎✍✠ ✛✝☛✍✠ ☛✍✌✎✁✗✍✞✘✓✑ ✝✗✆✖✞✖✆✰ ✦✩✖✆✡✎✗✟ ✠✌✎✝✆✁✍✞✝✎✟ ☞✍✞✪ ✧✡✆✍☛✟✮ ■✍✫✧✟ ✞✘✓✑✍✞☞✘✓✑ ✝
✞✏☛✤✎✜✞✝✓✔✓✑ ✌✫✍✓✡✕✙✰ ●✘✕✎✡☛✗✟ ☞✝ ✆✛✔☛✜✓✑ ✒✕✍✠ ✏☞✝✆✡✎☞✪✮ ☛✤✆✖ ✧✝✒✔ ✢✖✫✍✗✘ ✍✥✕✝✑ ✏☞✝✎✍✕✆✔✮ ✗✆✡✫✘
✕✡ ✥✠☛✡ ☛✜✎✡ ✫✍✏✞✔✒✡✆  ✰✄✖❍ ☞✤✗✍✎✖✗ ✎✡✆ ✧✜✧✡ ✆✖✆✠✎ ✂✗✍✎✝ ✕✌✍✎✠✌✫✝✓✠✒✔✓✔ ✕ ✧✤✆✕✗✍✠ ✚ensou, jsme 

✏✝✌✍✒✡☞✖ ☛✍ ✌✫✍✒✡✗✆✠ ☎✗✠✆✡✩☞✤ ✏☛✫✝✞✜ ✢✗✍✎✝✰ 
 

✻✆ ■★✔✁✎✄✍✎ ✁☞☛✵✎✝✎✞✩ ✪✏✠

●✡ ✢✗✍✎☞✔✧ ✫✍✓✡ ✫✬✯✭✮✫✬✯✯ ☞✡byla provedena ✰✡✕✗✍✠ ✢✗✍✎☞✔ ✖☞✕✌✡✗✓✔ ✖☞✕✌✡✗✩☞✔ ✩✖nnost. 

 

✼✆ ✆✄✟✠✵✠✟✴ ✆ ✁☞✎✁✎✞✟✆✍✎ ✏✄☛☎✴ ✞✆ ✵✎✂✎✞✞☛✔✟✠

✠✣✴✰✓ ✬✫✳✭✞✣✫✧✲ ✤✣✸✵✧✵✸❉✓ ✧❉◆✸✫✮✳✰✱P✓ ◆✫✮✸✹✟✰

☞✜✏✡✞ ✝✗✓✡ 

✱✲ ●✳✴✬✵●✷✲✸ ❱ ☎❏✵✥✴✵●✱✳ ✧✸✱ ✮ ✑✛✖✢✆✤ ❏✫✍✞✝✏☞✖✓✗✜ 

✥✦✱✰ ✽✾✦✰✳✱ 

ZOO OSTRAVA 

✄✦✥✵✂✿● ☎✴✦✴✸✬- ☎✴✦✧❀✱✬✦✮ ✡☛✠✗✝✩☞✔ ✌✫✍✭✫✝✧ 

✾✸☎✱✳ ❏✦✥✬ ✬✾✷✚✬✵●✷✲✸ 

✾✸☎✱✳ ❏✦✥✬ ✮✮ ✽✥✦❁✵●✄✦✱✬✦❂ ✦ ❃✸✬✦ ✵☎✴✥✦●✷✲✸ 

BESIP S ✚❄☎✴☎✬✵✦ ❏✵✾✷✲✷✳✮ ✽✵✱❅✳✬✵●✦ ✲✸☎✴✦ ✧✵ ✱✸❅✱❆✚✦ ❱ BESEDA 

❏✾✦✱✸✴❆✥✷✦✚ 

✬✦✾✴✦✥✱✳ ❏✵❃✦✧❇✮ ✧✷●✦✧✸✾✱✳ ❏❃✸✧☎✴✦●✸✱✳ ❱ K- ✴✥✷✵ ✽✥✦❁✿●✬✦ 

❏✵✧❅✷✚✱✳ ✧✳✾✱❇ 

✴❃✷☎✴✦✴❃✷✦✴❃✷✲✸✴ ✰✦✱✳✬✿ ❱ ✌✛✡✑✎✔☛✗✝ ✍✕✆✫✝✞✕✗✘✓✑ ✚✢ ✞✡ ✕✌✍✎✠✌✫✜✓✖ ✕✡ ❅✦❈ 

❏✾✦●✸✲✬❉ ✬✦✥❅ ❱ ✱✥❇ ✥✸✾✦❊ ✱✥❇✰✵●✷✲✸ ✮✮ ❏✾✦●❆✱✳ ☎ ❋✦❁✷✰✬✵✦❂ 
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●❆✱✵✰✱✳ ✧✳✾✱❇✮ ●❆✱✵✰✱✳ ❁✸☎✳✧✬❇ 

✚✷✬✦✾❆✂☎✬❆ ✱✦✧✳✾✬✦ 

✦✧✦✚✦☎✵●✦ � ✬✾✸✁✵●✦ ❅❏✳●❆ ✬✵✾✸✧❇ ✞✡ ✕✌✍✎✠✌✫✜✓✖ ✕✡ ❅✦✂ 

❏❃✸✧✂✬✵✾❆✰✸✬ ❱ ❅✂ ✸✰ ✾✦✬❆✂✵●❀ 

✬✦✥✱✸●✦✾ ●✸ ✂✬✵✾✸ 

✾❇❋✦❃☎✬❉ ✬✦✥❅ ❱ ☎✦✱ ✵✦✴✧✵✵✥ ❁✳✾❆ 

✱❆●✂✴❄●✦ ✬✱✷✽✵●✱❇ ❱ ☛✤✆✕✗✪ ✍☛☛✤✎✡☞✔ ❏✵❁✵✰✬✦ ✧✫✰ ✚✝✫✆✔☞✗✝✮ ❅✜✞✍☛☞✔ 
✧✸✱ ✵✴✸●❃✸✱❉✲✽ ✧●✸❃✳ 
✥✵✧✷✰✸ � ❏✥✦✥✵✧✷✰✸ ✰✴✵✦ ✧❄✴✸✚ ❏✵✽❆✧✬❇ 

✧✸✱ ❅✸✚❄ 

●✸✾✷✬✵✱✵✰✱✳ ✧✳✾✱❇ 

☎●❄✴ ✴✸✲✽✱✷✬❇ ✧✵✾✱✳ ●✳✴✬✵●✷✲✸ 

✥✵❅✾✵✦✰✸✱✳ ☎ ❏❃✸✧✂✬✵✾❆✬❇ ❱ K-TRIO 

✂ ✄☎✆☎✝✞ ✟ akce s ✠✡☛☞✌☞,  

 

✍✿✼❅P✿❃✹✻❂ ✔◆✼❅✆ ❉ ◗❉❅✔❆✻❇ ❁P❊✌❂◆❖❙

 

✁✎✏✑✏✒✓✔✕✏ ✖✠✗✘✙

✚❃❂❈❂❄❖❉✻❂ ✔◆✼❅✆ ❄❉ ✽❂☎❂✌❄✼❁❖❀ ✿❃✼❊❆❇✹ ✽ ❃❙❈❄✾✻❇ ❃✼✽❀❄✹✻❇
✕ ✏✝✌✍✒✡☞✔ ☛✍ ✌✫✍✒✡✗✆✠ ✰✡✕✗✍ ✏✌✔✞✜ ✗✍✎✡☛✟ 

✕ ✏✝✌✍✒✡☞✔ ☛✍ ✌✫✍✒✡✗✆✠ ✲✡✎✪ ✰✡✕✗✍ ✩✆✡ ☛✤✆✡✧ 

✕ 330 ✩✠☞✔✗✙ ❱ ✌✫✍✒✡✗✆ ✕✡ ❅✦✂ ✾✡✍✢✡ ✄✝☞✜✩✗✝ 

✕ ✞✘✕✆✝✞✝ ✞✘✆✞✝✫☞✘✓✑ ✌✫✝✓✔ ✞ K- TRIU✮ ✍✓✡☞✤☞✔ ✞✡ ✞✘✆✞✝✫☞✪ ✕✍✠✆✤❍✖ ✮✮✵✥✝✎✟ ☞✜✕ ✏✝✥✝✎✔❂
✝ ✧✡✏✖☞✜✫✍☛☞✔ ✕✍✠✆✤❍✖ ✮✮✬✫✜✕☞✜ ✒✝✗✍ ✗✞✔✆✗✝ ✛ 

✕ ✧✤✆✕✗✜ ✚✸✱☎✦ 

✕ ❏✫✍✭✫✝✧ ☎✗✠✆✡✩☞✤ ✏☛✫✝✞✜ ✢✗✍✎✝ 

✕ ✕✌✍✎✠✌✫✜✓✡ ✕ ✫✍☛✖✩✖ - ✗✍☞✏✠✎✆✝✓✡✮ ☞✜✕✆✤☞✗✟ ✞ ✢✝✆☞✜✓✑ ✝ ☞✝ ✓✑✍☛✥✜✓✑✮ ✆✛✔☛☞✔ ✕✓✑✙✏✗✟ 

✕ ✝✗✓✡ ✢✗✍✎✟ ✕ ✜✩✝✕✆✔ ✫✍☛✖✩✍✞✕✗✪ ✞✡✛✡✒☞✍✕✆✖- ✥✡✕✔☛✗✟✮ ✫✍✏✎✍✠✩✡☞✔ ✕ ✌✛✡☛✢✗✍✎✜✗✟ ✝ ✒✖☞✪ 

❅❈ ✧✫✰✸✰ ✾✠✗✜✢✍✞✪ ✝ ✬✎✡✭✍✞✝ ✌✛✡☛✢✗✍✎✜✩✡✗ 

✱✫✟ ✫✡✎✝✢ ✱✫✟✩✍✞✖✓✡ 
✌✎✝✞✡✓✗✘ ✗✠✫✏ 

☎✬✷ ✝✫✡✜✎ ❁✔✎✜ 
✎✟❍✝✛✕✗✘ ✗✠✫✏ 

✚✤✕✆✕✗✜ policie 
besedy 

✽✝✕✖✩✖✮ ☎✥✍✫ ☛✍✥✫✍✞✍✎☞✘✓✑ ✑✝✕✖✩✙ 
✠✗✜✏✗✝ ✆✡✓✑☞✖✗✟ 

✬✠✎✆✠✫☞✔ ☛✙✧ ✬- ✴✫✖✍✮ ✗✍✧✍✫☞✔ ✗✎✠✥  
✗✠✎✆✠✫☞✔ ✌✍✛✝☛✟✮ ✌✫✍☞✜✒✡✧ ✕✜✎✠ 

✚✤✕✆✕✗✜ ✗☞✖✑✍✞☞✝ ✵✕✆✫✝✞✝- ✌✍✥✍✩✗✝ ✧✫✰ ✚✝✫✆✔☞✗✝✮ ❅✜✞✍☛☞✔ 
besedy 

☎✌✡✓✖✜✎☞✔ ✌✡☛✝✭✍✭✖✓✗✪ ✓✡☞✆✫✠✧✮ ❏✡☛✝✭✍✭✖✓✗✍ ✌✕✟✓✑✍✎✍✭✖✓✗✜
poradna  

 

✧✤✆✕✗✜ ✚✡☞✕✝ ✝✗✆✖✞✖✆✟✮ ✩✝✕✍✌✖✕ 

☎✗✠✆✡✩☞✤ ✏☛✫✝✞✜ ✢✗✍✎✝ aktivity,  



7 

 

✕ ✖☞✆✡✫☞✡✆✍✞✪ ✕✆✫✜☞✗✟ ✢✗✍✎✟ ✮ ✕✆✫✜☞✗✟ ✒✡☛☞✍✆✎✖✞✘✓✑ ✆✛✔☛ ✕✌✍✎✠✌✫✜✓✡ ✕ ✄✖❍☞✔✧✖ ✎✖✕✆✟✮
✫✡✭✖✍☞✜✎☞✔ ✆✡✎✡✞✖✏✔  

�❋❉❁❖ ✽ ❁✼P❖▼✁❆✻❇

✧✤✆✖ ✕✡ ✜✩✝✕✆☞✔ ✗✝❍☛✍✫✍✩☞✤ ✞✘✆✞✝✫☞✘✓✑ ✝ ✕✌✍✫✆✍✞☞✔✓✑ ✕✍✠✆✤❍✔✰ ✴✝✗✛✗✝ ✆✫✝☛✖✓✔ ✒✡ ✜✩✝✕✆ ☞✝ ■✡✕✆✖✞✝✎✠
✁✁✬ ✩✠☞✔✗✙ ✮ ✗✆✡✫✘ ✌✍✛✜☛✜ ❅✦✂ ●✔✆✗✍✞✖✓✡✰ 

 

✽✂ ✝✆☎✏✟ ✵✁✝✶☎✂✵✂✞✟ ✁✎✝✆✄☛✄✠✍✄✓✍✄ ✁☞✆✍☛✵✞✟✄☎

✧✝✎✢✔ ✞✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ✌✡☛✝✭✍✭✖✓✗✘✓✑ ✌✫✝✓✍✞☞✔✗✙ ✌✫✍✥✔✑✝✎✍ ✌✍☛✎✡ ✌✎✜☞✠. ●✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ✥✟✎✍

✠✕✗✠✆✡✩✁✍✞✜☞✍ ✌✛✡☛✡✞✢✔✧ ✌✫✍✒✡✗✆✟ ✬✫✝✒✕✗✪✑✍ ✏✝✛✔✏✡☞✔ ✌✫✍ ☛✝✎✢✔ ✞✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ✌✡☛✝✭✍✭✖✓✗✘✓✑

✌✫✝✓✍✞☞✔✗✙✮ ☛✜✎✡ ✌✫✍✕✆✛✡☛☞✖✓✆✞✔✧ ✱✜✫✍☛☞✔✑✍ ✖☞✕✆✖✆✠✆✠ ✌✫✍ ☛✝✎✢✔ ✞✏☛✤✎✜✞✜☞✔ a Agelu 

✚☎❂❇❅❂◗ ✼ ✆❋❉❁❖❀ ✿❂◗❉❘✼❘❀✻◆✾✻❇ ✿❃❉✻✼✽❄❆◆❙ ❄❉ ❉◆✻❆✻❇ ✝✞✚✚
✟✠✡✖ ✙☛☞✢✌✍✙✍✚✎ ✏✑✒✘✣ ✓✒✖✜✣✚✎✔✕ 
☎✡✧✖☞✜✛ ✚✡☞✕✝ ✸✴✲ 1 

☎✌✡✓✖■✖✗✝ ✌✫✜✓✡ ✕ ☛✞✍✠✎✡✆✘✧✖ ☛✤✆✧✖ ✞ ✚✂ 3 

Agrese a agresivita v ✌✛✡☛✢✗✍✎☞✔✧ ✝ ✧✎✝☛✢✔✧ ✢✗✍✎☞✔✧ ✞✤✗✠  1 

✚✡✆✍☛✖✓✗✜ ✌✍✫✝☛☞✝  1 

✸✧✍✩☞✔ ✝ ✕✍✓✖✜✎☞✔ ✫✍✏✞✍✒ ✍✕✍✥☞✍✕✆✖ 3 

✴✝✎✡☞✆ ✝ ✓✍ ✕ ☞✔✧ 2 

✷☞✆✡✫✝✗✆✖✞☞✔ ✞✘✠✗✝ ✏☞✍✞✠ ✝ ✎✪✌✡ 3 

●✟✠❍✖✆✔ ✡☞✞✖✫✍☞✧✡☞✆✜✎☞✔ ✞✘✓✑✍✞✟ ✌✛✖ ✌✫✡✞✡☞✓✖ ✕✍✓✖✜✎☞✤ ✌✝✆✍✎✍✭✖✓✗✘✓✑ ✒✡✞✙ 1 

●✘✞✍✒✍✞✜ ✕✌✡✓✖■✖✗✝ ☛✔✆✤✆✡ ✞ interakci s ✠✩✖✆✡✎✗✍✠ ✞ ✚✂ 1 

❏✍✎✟✆✡✓✑☞✖✓✗✜ ✞✘✓✑✍✞✝ ✞ ✚✂ ✝ ✒✡✒✔ ✞✟✠❍✖✆✔ ✞ ✌✛✔✌✫✝✞✤ ☛✔✆✤✆✡ ☞✝ ✞✕✆✠✌ ☛✍ ❅✂ 1 

✄✝✗ ✡■✡✗✆✖✞☞✤ ✌✛✖✌✫✝✞✖✆ ✌✛✡☛✢✗✍✎✜✗✝  1 

✧✔✆✤ ✌✛✡☛ ☞✜✕✆✠✌✡✧ ☛✍ ❅✂ 2 

❏✛✡☛✩✆✡☞✜✛✕✗✜ ✭✫✝✧✍✆☞✍✕✆ ✞ ✌✫✝✗✆✖✓✗✘✓✑ ✩✖☞☞✍✕✆✡✓✑ ✞ ✚✂ 1 

✧✔✆✤ ✕ ✧✍❍☞✘✧✖ ✫✖✏✖✗✟ ☎❏✦✲✽ 1 

❁❖P◗❀P✺ ◆❂ ❁✿❅❄▼❄❆ ✼◗❊✼❃❄✾✻❇ ✿☎❂◗✿✼◆❅❉◗❙
●✵✂ ❏✥✷✁✵ ❱ ✍✥✍✫ ✞✏☛✤✎✜☞✔ ❱ ❏✛✡☛✢✗✍✎☞✔ ✝ ✧✖✧✍✢✗✍✎☞✔ ✌✡☛✝✭✍✭✖✗✝ 1 

 

✾✂ ✁✂✄☎✆✝✞✟ ✝✝✆✞✎ ☛ ✄☛✔✁☛✝✆✂✎✞✟ ✏✄☛☎✴

✔✣✫✭✤ ❄✰ ✳❇P◆✳✹✧✣✫✧✫✮ ✫✣❘✤✱✵❙✤✴P✝ ✗✫◆✳✫✬✤❇P ◆ ✳❇P◆✳✹✧✣✰❅ ✱✤ ✳✣✫✧✫❙ ✳✫◆✣❉✸✱✮✸❳❅

❙❇✵❙✫✧✤✸✰✭✰❅ ✛✑✎✥ ✎◆✸✣✤✧✤ ✑ ✜✵❪ ✓ ✳✣✫◆✸❇✰✬✣❉ ❙✰ ◆✸❊✸✱P❪✫ ✣✫❙✳✫✯✸✮ ✳❇✵✬✹✭✰✱❳❅✵ ✱✫✣❅✤✸✵✧✱✹ ✝

✡✤✭✷P ✳✣✫◆✸❇✰✬✣❉ ✷✣✫✭✤ ❙P◆✣❊✧❊ ✱✤ ❙❊✣✭✤✬✹ ❙✳✣✤✴✫✧✤✱❳✴❪ ✳✣✫❄✰✣✸✦✓ ❙ ❘✣✤✱✸✦ ✤ ✬✫✸✤✴P✓ ✳❇P✳✤✬✱✹

❙✰ ◆✳✫✱❙✫✣◆✣❳✴❪ ✬✤✣✦ ✝

✱❊❙✰✧ ◗✵✣❅❉ ✬❊✣✴✰ ♥❊❙✰✧ ✳✣✫❄✰✣✸✮ ✯❊◆✸✣✤

SERVISBAL OBALY s.r.o ✌✡☞✤❍☞✔ ☛✝✫ ☞✝ ☞✜✗✠✌ ✖☞✆✡✫✝✗✆✖✞☞✔✓✑ ✌✫✍✭✫✝✧✙ 10000,-- 

 

✕❇P❄❅✰❅ ✷✣✫✭❉ ❄◆✫✮ ✸✤✣✲ ◗✵✱✤✱✯✱P ✳✣✫◆✸❇✰✬✣❉ ❙P◆✣✤✱✲ ✧❳✥✹✣✰❅ ✖✳✭✤✸❉ ❙✤ ✧❙✬✹✭❊✧❊✱P✝
☛✤ ✷✣✫✭✱P ✣✫✣ ✷✵✗✘✴✷✵✗✙ ✥❉✭✤ ◆✸✤✱✫✧✰✱✤ ❅✹◆P✯✱P ✯❊◆✸✣✤ ✸✚✵✛✲✞✯ ✝
✕❇✰❪✭✰✬ ❪✫◆✳✫✬✤❇✰✱P ◆ ◗✵✱✤✱✯✱P❅✵ ✳✣✫◆✸❇✰✬✣❉ ❙✤ ✣✤✭✰✱✬❊❇✱P ✣✫✣ ✠✩✡✜ ❥❡ ✉✈❡✢❡♥ ✈ ✳❇P✭✫❙✰ ✝
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✸❂❉❅❀❈❉✻❂ ✿❃✼✌❂◆❖❙ �❀❄❉❄✻✼✽❉❄✾✻❇ ✌❀❄✾✻❇ ❈◗❃✼✌❙
1. 

 
 

❉♦�❛ ♣r♦✁❡✂✄☎✆ ♦❞ ✶✝ ✶✝ ✷✵✶✼ ✑ ✸✶✝ ✶✷✝ ✷✵✶✽

V ✫✍✓✡ ✫✬✯★ ✏✔✕✗✝✎✝ ✢✗✍✎✝ ✞ ✫✜✧✓✖ ✞✘✏✞✟ ✚✂✚✴ ✂✦❁✾✵✱❇ ❏✥✵ ✚✂ I 775225,- ✬✩ . Tyto 

■✖☞✝☞✩☞✔ ✌✫✍✕✆✛✡☛✗✟ ✒✕✍✠ ✞✟✠❍✔✞✜☞✟ ☞✝ ✌✡✫✕✍☞✜✎☞✔ ✌✍☛✌✍✫✠✮ ✌✫✍✕✆✛✡☛✗✟ ☞✝ ✌✎✝✆ ✓✑✙✞✟✮ ☛✝✎✢✔
✞✏☛✤✎✜✞✜☞✔ ✌✡☛✝✭✍✭✖✓✗✘✓✑ ✌✫✝✓✍✞☞✔✗✙✮ ✌✍✛✔✏✡☞✔ ✞✘✆✞✝✫☞✪✑✍ ✧✝✆✡✫✖✜✎✠✮ ✠✩✡✥☞✔✓✑ ✌✍✧✙✓✡✗ a 

☛✝✎✢✔✑✍ ✞✟✥✝✞✡☞✔ ✆✛✔☛✟ ✌✫✍ ☛✞✍✠✎✡✆✪ ☛✤✆✖✰ 
 

2. 

 
❉♦�❛ ♣r♦✁❡✂✄☎✆ ♦❞ ✶✝ ✶✝ ✷✵✶✾ ✑ ✸✶✝ ✶✷✝ ✷✵✷✵

✕✣✫❄✰✣✸ ❄✰ ❙✤❅✹❇✰✱ ✱✤ ✸✫✸✫ ✧❉✮✟✵✸P❨
✞✟ ✠✡☛☞✌ ✍ ✎✏✑✒✓✔✕✖✔✗ ✎✓✘✎✓✑✌

✙✟ ✚✛✘✜✖✕☞✕✔✗ ✎✏✘✌✢✓✢✣✤✥✦✤✡ ✎✑✌✤✓☞✔✗✥☛

✧✟ ✚★✩✪✣✫✗ ✬✠✭ ☞✏ ☞✛✘✜✖✕☞✕✔✗

❆❞✝✶

✍✵✱✤✱✯✱P ✳✣✫◆✸❇✰✬✣❉ ✮❅✫✟✞✮❄P ❙✤❅✹◆✸✱❊✱P ✳✣✤✴✫✧✱P✣✤ ✱✤ ✳✫❙✵✴✵ ✴❪✦✧❉✝

✒❪✦✧✤ ❄✰ ✳✰✣◆✫✱❊✭✱P ✳✫✬✳✫✣✫✮ ✓ ✳✫❅❊❪❊ ✳✰✬✤❘✫❘✵✴✣✲❅✮ ✳✣✤✴✫✧✱P✣✫✧✵ ◆ ✳✲✯P ✫ ✬✧✫✮✭✰✸✲ ✬✹✸✵ ✓

✤ ✸✫ ❙✰❄❅✲✱✤ ✧ ✫✥✭✤◆✸✵ ◆✰✥✰✫✥◆✭✮❪❉ ✬P✸✹✸✰✓ ❙✤❄✵✷✸✹✱P ✥✰❙✳✰✯✱✫◆✸✵ ✤ ✫✴❪✣✤✱❉ ❙✬✣✤✧P ✤

✵✱✬✵✧✵✬✮❊✭✱P✴❪ ✳✫✸❇✰✥ ✬P✸✹✸✰✝ ✡❊✭✰ ◆✰ ❙ ♣r♦◆✸❇✰✬✣✦ ✱✤✣✮✳✮❄P ❪✣✤✯✣❉✓ ✮✯✰✥✱P ✳✫❅✦✴✣❉✓ ✧❳✸✧✤✣✱❳

❅✤✸✰✣✵❊✭ ✳✣✫ ✸❇P✬✮ ✬✧✫✮✭✰✸❳✴❪ ✬✹✸P✝
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✒P✭✰❅ ✤✣✸✵✧✵✸❉ ❄✰ ✣✫❙✧✫❄ ✣✫❅✳✰✸✰✱✴P ✳✰✬✤❘✫❘✵✴✣❳✴❪ ✳✣✤✴✫✧✱P✣✦ ✧ ✫✥✭✤◆✸✵ ✳✫✭❉✸✰✴❪✱✵✴✣✲❪✫

✧❙✬✹✭❊✧❊✱P ✤ ✱✫✧❳✴❪ ✧❳✮✣✫✧❳✴❪ ❅✰✸✫✬ ◆ ✧❉✮✟✵✸P❅ ✵✱◗✫✣❅✤✯✱P✴❪ ✤ ✣✫❅✮✱✵✣✤✯✱P✴❪ ✸✰✴❪✱✫✭✫❘✵P✝

✙❙✬✹✭❊✧❊✱P ✳✣✫✥P❪❊ ◗✫✣❅✫✮ ✤✥◆✫✭✧✫✧❊✱P ✤✣✣✰✬✵✸✫✧✤✱❳✴❪ ✧❙✬✹✭❊✧✤✴P✴❪ ✳✣✫❘✣✤❅✦✝

❆�✳✂

✔✣✫✭✤ ✣✰✤✭✵❙✮❄✰ ✧❉✥✣✤✱❳ ✳✫✯✰✸ ❪✫✬✵✱ ✧❳✮✣❉ s ✧❉✮✟✵✸P❅ ✌✒✢✝ ✕✣✫ ◆✣✮✳✵✱✮ ✡✩ ✬✹✸P ❄◆❅✰ ❙✤✣✫✮✳✵✭✵

✡✩ ✸✤✥✭✰✸✦ ✤ ✵✱✸✰✣✤✣✸✵✧✱P ✳✣✫❘✣✤❅❉✝ ✙❙✬✹✭❊✧❊✱P ✳✣✫✥P❪❊ ✱✤✳❇P✯ ✧✷✰❅✵ ✧❙✬✹✭❊✧✤✴P❅✵ ✫✥✭✤◆✸❅✵✓ ❄✰

✧❪✫✬✱❳❅ ✬✫✳✭✱✹✱P❅ ✬✤✭✷P✴❪ ✯✵✱✱✫◆✸P✝ ✠✣✸✵✧✵✸✤ ✣✫✧✱✹✟ ✴P✭P ✱✤ ✧✹✸✷P ✵✱✬✵✧✵✬✮✤✭✵❙✤✴✵ ✧❙✬✹✭❊✧❊✱P ✤
✱✤ ✣✫❙✧✫❄ ✬✵❘✵✸❊✭✱P✴❪ ✣✫❅✳✰✸✰✱✴P ✤ ✣✣✰✤✸✵✧✵✸❉ ✬✹✸P ✤ ❄✰❄✵✴❪ ✤✣✸✵✧✱P ❙✤✳✫❄✰✱P ✬✫ ✳✣✫✴✰◆✮

✧❙✬✹✭❊✧❊✱P✝
 

 

3. ✄☎✆✝✞✟✞✠✟✠✡ ✝✞☛☞✌☎✌ ☞ ✍✎✄- ✄☎✏✞✌✑✎✏✠✡ ✝☎☛✝☎✒☞ ✓☞✄☎ ✔✞✕✟☞

K ✆☎☛✞✒✠✡✆✖ ☞ ✄✗☞✏✑✟✠✡✆✖ ✗✘☛✙✏✎✗✎✠✡. 

✕✣✫❄✰✣✸✫✧✲ ✤✣✸✵✧✵✸❉ ❄◆✫✮ ❙✤❅✹❇✰✱❉ ✳❇✰✬✰✧✷P❅ ♥❛ ✧❙❊❄✰❅✱✲ ✮✯✰✱P ✷✣✫✭ ✤ ✳✰✬✤❘✫❘✦ ✧ ♦✚❧❛s✛✐

✯✸✰✱❊❇◆✣✲ ♣r✜❣r❛✢♦✛♥♦s✛✐✳ ✣♦✚❛ ♣r♦❥✜❡✛✤ ❥✜ ♦� ✶✳ ✶✳ ✁✵✶✥ �♦ ✂✶✳ ✶✁✳ ✁✵✁✵✳ 

✦✧★ ✝✝✆✞✎ ✄ ✵✓☞☛✪✞✟ ✁✁☞✂✵✶

●✘✫✍✩☞✔ ✏✌✫✜✞✠ ✍ ✩✖☞☞✍✕✆✖ ✢✗✍✎✟ ✏✌✫✝✓✍✞✝✎✝ ✛✡☛✖✆✡✎✗✝ ✢✗✍✎✟ ✄✝☞✝ ✂✞✪☛✍✞✜ dne 26.8.2019. 
❅✝✧✤✕✆☞✝☞✓✖ ✥✟✎✖ ✕✡✏☞✜✧✡☞✖ ☞✝ ✌✫✝✓✍✞☞✔ ✌✍✫✝☛✤ 28.8.2019. 

✝✩✪✫✬✭✮ ✯ 
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2. ✌✛✡✑✎✡☛ ✍ ✑✍✕✌✍☛✝✛✡☞✔ ✏✝ ✗✝✎✡☞☛✜✛☞✔ ✫✍✗ ✫✬✯✭ 
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Příloha č. 2 

 

 

 

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

za rok 2018 
 

V roce 2018 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. Prostředky ze státního rozpočtu 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 zřizovatele, mzdový příspěvek od společnosti REKVAL, s.r.o. a přijatý peněžní dar. 
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 2018 (v tis. Kč) 
 

 

Položka 

z příspěvku 

zřizovatele 

ze státního 

rozpočtu 

z ostatních 

zdrojů 

Náklady 

celkem 

Spotřeba materiálu (501) 221 10 1 705 1 936 

Spotřeba energie (502) 1 028 0 0 1 028 

Opravy a udržování (511) 286 0 8 294 

Cestovné (512) 0 0 0 0 

Ostatní služby (518) 272 0 302 574 

Mzdové náklady (521) 381 10 161 427 10 969 

Ostatní sociální náklady (524-527) 195 3 690 159 4 044 

Ostatní náklady z činnosti (549) 51 0 110 161 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 174 0 18 192 

Náklady z vyřazených pohledávek (557) 1 0 0 1 

Náklady z drobného dlouh. majetku (558) 147 14 98 259 

Celkem 2 756 13 875 2 827 19 458 

 

 

 

Vybrané položky nákladů 

 

501 - spotřeba materiálu 

 

z plateb za stravné  

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

   ve výši 1 465 719,24 Kč 

 



 

2 

 

z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání  

- DDHM od 500 Kč do 3 000 Kč    125 730,80 Kč 

- ostatní materiál      283 514,23 Kč 

 

 

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

- DDHM od 500 do 3 000 Kč                  10 549,00 Kč  
 

 

z peněžního daru 

- DDHM od 500 do 3 000 Kč              3 096,00 Kč 

- ostatní materiál            613,00 Kč 

 

 

 

502 – spotřeba energií 
Spotřeba energií představuje největší podíl provozních nákladů. Celkové náklady na spotřebu energií 
byly 1 027 732,57 Kč, z toho: 

teplo     568 325,78 Kč 

teplá voda    137 557,36 Kč  

vodné a stočné    112 558,00 Kč 

elektrická energie   186 030,00 Kč 

plyn       23 261,43 Kč 

 

 

 

511 – opravy a udržování 
Celkové náklady na opravy a udržování činily 293 666,65 Kč. 
 

 

Hlavní akce oprav 

Výměna podlahových krytin      37 tis. Kč 

Malování kanceláře, kuchyně a ostatních prostor ŠJ   16 tis. Kč 

Vyčištění pískovišť, výměna písku     30 tis. Kč 

 

 

 

521 – mzdové náklady 

 

ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (dotace KÚ) 
- hrubé mzdy      10 115 592 Kč 

- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost        44 862 Kč 

 

 

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

- hrubé mzdy        381 190 Kč 

 

 

z dotace MŠMT (Šablony pro MŠ) 
financování mzdových nákladů nepedagogů (chůvy) ve třídě pro děti od 2 let věku 

- hrubé mzdy        229 827 Kč 

 

 

z příspěvku společnosti REKVAL, s.r.o. 
- hrubé mzdy          55 568 Kč 
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527 – zákonné sociální náklady 

Celkové zákonné sociální náklady byly 286 676,60 Kč. 
 

z příspěvku zřizovatele 

Zákonné sociální náklady hrazené z příspěvku zřizovatele byly ve výši 50 621,94 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 210 389,08 Kč, jedná se o základní příděl FKSP a náklady na odborný rozvoj 
zaměstnanců (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 
 

 

 

549 – ostatní náklady z činnosti 
Celkové ostatní náklady z činnosti byly 160 987,95 Kč. 
 

z příspěvku zřizovatele 

- pojištění platební karty             348,00 Kč 

- technické zhodnocení      50  149,95 Kč 

 

 

z ostatních zdrojů – platby rodičů 

- plavecký výcvik       41 800,00 Kč 

- školní akce a fotografování dětí     68 190,00 Kč 

 

 

 

551 – odpisy dlouhodobého majetku 

 

- odpisy dlouhodobého hmotného majetku  107 071,00 Kč 

- odpisy budov          85 294,00 Kč 

celkem       192 365,00 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 
913,00 Kč (viz účet 557) je celková výše opravných položek záporná, a to – 338,50 Kč. 
 

 

 

557 – náklady z vyřazený pohledávek – stravné, školné 

Náklady z vyřazených pohledávek jsou ve výši 913,00 Kč. Zřizovatel udělil souhlas s odepsáním 
pohledávek za stravné a školné. 
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558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku 

 

z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání  

- DDHM nad 3 000 Kč               216 994,06 Kč 

 

Hlavními položkami pořízeného DDHM nad 3 000 Kč byly: 

– gastrozařízení a vybavení pro školní kuchyně 

(tyčový mixér, kuchyňský robot, nerez dřez) 21 579,00 Kč 

– úklidové vozíky (vč. příslušenství)  11 299,00 Kč 

– úklidové skříně (2 ks)    14 515,00 Kč 

– vysavače (2 ks)     16 998,00 Kč 

– učebních pomůcek    37 689,00 Kč 

– laserová tiskárna      4 523,00 Kč 

– kancelářský nábytek – skříně, psací stůl    37 690,00 Kč 

– notebooky (2 ks)    30 911,00 Kč 

 

 

 

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

- DDHM nad 3 000 Kč (učební pomůcky)   13 850,00 Kč  
 

 

z peněžních darů 

- DDHM nad 3 000 Kč         6 291,00 Kč 

  (magnetická stavebnice pro MŠ Adamusova) 
 

 

 

Výnosy za rok 2018 (v tis. Kč) 
 

 

Položka 

z příspěvku 

zřizovatele 

ze státního 
rozpočtu (KÚ) 

z ostatních 

zdrojů 

Výnosy 

celkem 

Výnosy z prodeje služeb (602) 0 0 1 466 1 466 

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0 0 690 690 

Zúčtování fondů (648) 0 0 48 48 

Jiné ostatní výnosy (649) 0 0 125 125 

Připsané úroky (662) 0 0 0 0 

Výnosy z nároků ÚSC (672) 2 756 13 875 601 17 232 

Celkem 2 756 13 875 2 930 19 561 

 

 

 

Vybrané položky výnosů 

 

602 – Výnosy z prodeje služeb – stravné 
Výnosy v rámci školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců ve výši 1 465 720 

Kč. 
 

609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů  

Významnou část výnosů tvoří úplata za předškolní vzdělávání v celkové částce 689 630 Kč.  
Výše měsíční úplaty byla v období leden až srpen ve výši 380 Kč, v období září až prosinec ve výši 
350 Kč. V porovnání s rokem 2017 jsou tyto výnosy nižší o 20 tis. Kč. 
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648 – čerpání fondů  
Čerpání rezervního fondu 10 000,00 Kč 

– 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  38 000,00 Kč 

 – na dokrytí platů z důvodu překročení limitu na platy 

 

 

 

649 – ostatní výnosy z činnosti 
 

- nadhodnocení dohadné položky v minulém období – TUV       6 999,29 Kč 

- nadhodnocení dohadné položky v minulém období – voda          251,00 Kč 

 

z ostatních zdrojů – platby rodičů 

- plavecký výcvik         41 800,00 Kč 

- školní akce a fotografování dětí       68 190,00 Kč 

 

 

662 – úroky 
Jedná se o připsané úroky z běžného (spořicího) účtu organizace. Celková výše úroků byla 434,02 Kč. 
 

 

Výsledek hospodaření za rok 2018 

 

Výnosy 19 561 102,87 Kč 

Náklady 19 458 171,68 Kč 

Výsledek hospodaření 102 931,19 Kč 

 

Organizace vykázala za rok 2018 hospodářský výsledek ve výši 102 931,19 Kč.  
Účetní jednotka nevykonávala doplňkovou činnost. 
 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
 

Celkem Rezervní fond Fond odměn 

102 931,19 Kč 62 931,19 Kč 40 000,00 Kč 

 

 

2. Dotace 

 

 

Příspěvek na provoz 

Příspěvek od zřizovatele byl schválen ve výši 2 668 000 Kč. V srpnu 2018 došlo k navýšení příspěvku 

o 11 229 Kč z důvodu finančního vypořádání za r. 2017. V prosinci 2018 byl příspěvek navýšen o 
náhrady pojistných události ve výši 2 900 Kč. 
 

V únoru 2018 zřizovatel poskytl účelovou dotaci na autobusovou přepravu dětí MŠ na školní akce ve 
výši 
74 000 Kč. Náklady byly ve výši 73 800 Kč. Zřizovatel nepožadoval vrácení nevyčerpané části 200 

Kč. 
 

Celkový upravený příspěvek za rok 2018 byl 2 756 129,00 Kč. 
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Příspěvek zřizovatele (v tis. Kč) 
 

Schválený příspěvek r. 2018 2 668 

+ náhrady pojistných událostí 3 

+ finanční vypořádání r. 2017 11 

+ účelová dotace zřizovatele 74 

Celkem 2 756 

 

Příspěvek na provoz zahrnoval prostředky určené na úhradu mzdových nákladů vč. zákonných odvodů               
na pedagoga ve třídě pro děti od 2 let ve výši 521 tis. Kč. 
 

 

Poskytnuté finanční prostředky v rámci kompenzace prominutých úplat za předškolní vzdělávání byly 
ve výši 90 440 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). 
 

 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018 (v Kč) 
 

 

 

Ukazatel 

 

Poskytnuto 

k 31.12.2018 

Skutečně 

použito 

k 31.12.2018 

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání 
Neinvestiční dotace celkem 
 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 
z toho: 

Platy zaměstnanců 

OON zaměstnanců 

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 
 

13 875 032,00 

 

13 875 032,00 

 

10 115 592,00 

0,00 

3 759 440,00 

 

13 875 032,00 

 

13 875 032,00 

 

10 115 592,00 

0,00 

3 759 440,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Dotace MŠMT – Šablony pro MŠ I. 
Organizaci byla schválena dotace na období 2017 a 2018 ve výši 775 225 Kč. 
Výše čerpaných prostředků 

rok 2017    276 507,44 Kč 

rok 2018    418 042,56 Kč 

celková výše čerpaných prostředků 694 550,00 Kč 

nevyčerpaná část dotace    80 675,00 Kč 

 

 

V roce 2018 byly prostředky použity na financování mzdových nákladů vč. zákonných odvodů v rámci 
personálního zajištění ve třídě pro děti od 2 let věku – chůvy (315 tis. Kč), vybavení do třídy, učební 
pomůcky a výtvarný materiál (62 tis. Kč), odborný rozvoj zaměstnanců (18 tis. Kč) a náklady na 
administraci projektu (23 tis. Kč). 
3. Poskytnuté účelové dotace 
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Společnost REKVAL, s.r.o. poskytla příspěvkové organizaci mzdové příspěvky ve výši 74 460 Kč. 
Mzdové příspěvky byly určeny na úhradu mzdových nákladů a zákonných odvodů účastníka projektu 
„Dítě – Práce – Rodina“. Podmínkou poskytnutí mzdových příspěvků bylo zaměstnání účastníka 
projektu na plný úvazek       po dobu 4 měsíců. Částka 74 460 Kč představovala cca 85 % skutečných 
mzdových příspěvků. 
 

 

 

 

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

 

Struktura dlouhodobého a ostatního majetku organizace k 31.12.2018 (v Kč) 
 
 

Skupina majetku 

Stav 

k 1.1.2018 

 

+ Přírůstky 

 

- Úbytky 

Stav 

k 31.12.2018 

018/ DDNM 24 286,50 0,00 - 9 277,00 15 009,50 

021/ Stavby 12 795 

050,29 

4 449 467,45 0,00 17 244 517,74 

022/ DHM 1 870 528,04 175 763,26 0,00 2 046 291,04 

028/ DDHM 5 924 576,66 259 385,06 - 339 714,01 5 844 247,71 

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

DDHM a DDNM v podr. evidenci  1 256 761,79 193 311,00 -61 060,69 1 389 012,10 

 

 

 

Investiční činnost, údržba a opravy 

Organizace v roce 2018 pořídila investiční majetek ve výši 175 763,00 Kč (interaktivní tabule na MŠ 
Klegova, lanový herní prvek na zahradu MŠ Adamusova). 
Na budově mateřské školy Klegova byla provedena revitalizace (investiční akce zřizovatele). Hodnota 
budovy byla navýšena o 4 449 467,45 Kč. 
 

 

 

 

5. Pohledávky, závazky 

 

 

Pohledávky: 
 

Celková hodnota pohledávek k 31.12.2018 byla ve výši 399 347,80 Kč. 
 

Struktura pohledávek: 
- poskytnuté provozní zálohy    362 880,00 Kč 

- dlužné stravné a školné        4 241,00 Kč 

- pohledávka – mzdový příspěvek REKVAL    18 615,00 Kč 

- náklady příštích období      13 472,00 Kč 

- příjmy příštích období            139,80 Kč 

 

Opravné položky k pohledávkám za stravné a školné činí 652,70 Kč (účet 192). 
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Závazky: 
 

Celková hodnota závazků k 31.12.2018 byla ve výši 2 395 729,48 Kč. 
 

Struktura závazků: 
- závazky vůči dodavatelům         1 336,00 Kč 

- krátkodobé přijaté zálohy (stravné a školné na r. 2019)  574 380,00 Kč 

- závazky vůči zaměstnancům (mzdy 12/2018)   763 144,00 Kč  
- závazky - sociální pojištění z mezd 12/2018   309 332,00 Kč 

- závazky - zdravotní pojištění z mezd 12/2018     132 891,00 Kč 

- daň ze závislé činnosti 12/2018      107 290,00 Kč 

- závazky k vybraným místním vládním institucím    80 675,00 Kč  

  (vratka nevyčerpané dotace MŠMT – Šablony pro MŠ)       

- výdaje příštích období      260 145,48 Kč 

- dohadné účty pasivní      157 600,00 Kč 

- ostatní závazky          8 936,00 Kč 

 

 

 

 

6. Peněžní fondy a jejich krytí 
 

Tvorba, použití a stav jednotlivých peněžních fondů k 31.12.2018 (v Kč) 
 

 

Fond 

Stav fondu 

k 1.1.2018 

 

Tvorba 

 

Čerpání 
Stav fondu 

k 31.12.2018 

Fond odměn (411) 18 664,00 20 000,00 38 000,00 664,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 24 269,34 219 378,46 191 119,00 52 528,80 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
výsledku hospodaření (413) 

 

198 235,81 

 

13 323,18 

 

0,00 

 

211 558,99 

Rezervní fond z ostatních titulů (414) 188 627,56 10 000,00 198 627,56 188 627,56 

Fond investic (416) 572 547,75 173 869,00 180 603,00 565 813,75 

 

 

Fond odměn 

Tvorba fondu byla ve výši 20 000,00 Kč. 
Z fondu bylo čerpáno na dokrytí mzdových nákladů 38 000,00 Kč. 
 

 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 
Rezervní fond byl navýšen o příděl z hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 13 323,18 Kč. 
 

 

Rezervní fond z ostatních titulů 

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 2018. 

 

 

Zůstatek fondu k 1.1.2018 ve výši 188 627,56 Kč představoval nespotřebovanou část dotace MŠMT 
k 31.12.2017 v rámci OP Šablony pro MŠ I., z části dotace, která byla zaslána v roce 2017 a byla určena             
na financování nákladů na období 2017 a 2018. 
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Fond investic 

Tvorba fondu ze zúčtování účetních odpisů byla ve výši 173 869,00 Kč. 
Čerpání fondu bylo v celkové výši 180 603,00 Kč, z toho na pořízení DHM ve výši 175 763,00 Kč 

a částka 4 840,00 Kč na financování zpracování projektové dokumentace na přístupový systém do 
budov MŠ. 
 

 

 

 

7. Přijaté dary 

 

 

Peněžní dary 

 

SERVISBAL OBALY s.r.o. 10 000,00 Kč  
účel – pořízení hraček, učebních a didaktických pomůcek pro MŠ Adamusova 

 

Věcný dar 

MUDr. Baldermanová    7 479,00 Kč 

Předmětem věcného daru byla televize LG v hodnotě 5 990,00 Kč a DVD přehrávač Sony v hodnotě 
1 489,00 Kč. 
 

 

 

 

8. Výsledky kontrol 
 

V roce 2018 byla provedena následující kontrola: 

 

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

    oddělení kontroly a interního auditu 

Termín:  25.1. – 5.2.2018 

Předmět kontroly: Hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, 
hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního systému 
v příspěvkové organizaci 

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 
  

 

 

 

 

 

V Ostravě 18.6.2019 

 

 

Zpracovala: Vendula Lukovská, ekonomka 

 

 

 

Schválila: Jana Švédová, ředitelka školy 

 

 

 
 

 


