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1. Úvod 
 

Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres 
Blansko, příspěvková organizace 

Adresa školy podle 
zřizovací listiny 

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, 679 61 
Letovice 

IČ 750 24 217 
Bankovní spojení 86-1162240247/0100 
RED IZO  600 105 776 
Telefon 516 474 572, 605 785 652 
E-mail ms.trebetin@tiscali.cz 
WWW stránky www.msletovice-trebetinska.cz 
Právní forma příspěvková organizace 
Zařazení do sítě 
škol 

1. 1.2003 

Zřizovatel Město Letovice 
Součásti školy Mateřská škola  

Školní jídelna 
 
 

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 
Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovice - Třebětíně. Budova 
školy je stará, patrová, ve školním roce 2010 - 2011 zateplená a s novou fasádou. Z MŠ máme 
poměrně blízko k přírodě - nedaleko je les, rybník, louky. 
Mateřská škola má mnohaletou tradici. Spolu s MŠ jednotřídní sídlila v budově i základní 
škola, která byla později zrušena a byla otevřena druhá třída mateřské školy. Kapacita školy je 
50 dětí,  
Ve školní roce 2017/2018 byl počet ve třídách následující – Sluníčka – 26 dětí (výjimka), 
Berušky – 23 dětí (snížený počet dětí dle vyhlášky o MŠ – ve třídě je dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami). MŠ navštěvují děti ve věku od 3 - 6 let. Takže byl celkový počet 
dětí v MŠ 49. Od září 2018 je počet dětí následující – Sluníčka navštěvuje 26 dětí (výjimka 
z počtu dětí) a Berušky 23 dětí (snížený počet dětí dle vyhlášky o MŠ – ve třídě je dítě se 
speciálními vzdělávacími potřebami). Třídy jsou heterogenní – smíšené. 
Mateřská škola má od roku 2003 právní subjektivitu. Její součástí je kuchyně, ve které byly 
provedeny v roce 2003 stavební úpravy, které odpovídají daným zákonům.  
Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček 
- dohlédnou na ně i dosáhnou. Máme několik hracích koutků, které podporují tvořivost a 
fantazii dětí. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i 
zaměstnance, která plně vyhovuje hygienickým požadavkům na provoz školských zařízení 
pro děti ve věku od 3 do 6 let. 



Od července do listopadu 2016 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy – oprava 
elektroinstalace, topení, stropů, podlah, střechy, změna dispozic místností. Po dobu 
rekonstrukce jsme měli k dispozici prostory v budově bývalé ZŠ na ulici Tyršova 
v Letovicích. 
Součástí školy je i zahrada, která byla na podzim 2018 rekonstruována. Je vybavena 
akátovými herními prvky, které slouží k rozvoji EVVO, pohybových dovedností, spontánního 
pohybu dětí a společného soužití. Najdeme zde domeček s truhlíky, ovocné keře, smyslový 
chodník, vrbový tunel, sáňkovací kopec s tunelem, vláček s vagonkem, pirátskou loď, 
venkovní učebnu – altán, houpačky, hnízdo, vodárnu, průlezku mravenci, pískoviště se 
zastíněním. Součástí je také hřiště na kopanou s brankami a chodníčky pro jízdu na 
koloběžkách, tříkolkách a s kočárky. 
Na rekonstrukci zahrady byla čerpána dotace Státního fondu životního prostředí s názvem 
Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská v celkové výši 
499 973 Kč. Zbývající finanční prostředky čerpala MŠ ze svého schváleného rozpočtu na 
investice ve výši 600 000 Kč. 
Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru pro 
duševní pohodu dětí a pro možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.   

 

 
 

V roce 2018 bylo zakoupeno a provedeno: 
* doplnění kancelářského nábytku – skříní a polic sloužící k ukládání pedagogického a   
   výtvarného materiálu 
* kamerový systém u vchodu do MŠ z důvodu vandalismu – oprava fasády v srpnu 2018 
* barevná tiskárna 
* vysavač na suché a mokré vysávání 
* nové výchovně vzdělávací a didaktické hračky a hry pro děti 
 

 



Mateřská škola vypracovala v srpnu 2017 nový Školní vzdělávací program, který má platnost 
tři roky (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Hlavním tématem ŠVP je „Doma je doma. A ve 
školce? Tam je JAKO doma!“ 
Snažíme se vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na 
poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy v souladu se školním vzdělávacím 
programem. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních 
předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy 
kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. 
Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Snažíme se děti zapojovat plánovanými činnostmi do programu EVVO. 
 
Kromě standartního předškolního vzdělávání poskytovala škola dětem nadstandartní aktivity: 
* výuka hry na zobcovou flétnu - veselé pískání - pod vedením učitelky ZUŠ Letovice, BcA.  
   Ludmily Andrýskové, DiS., pro děti předškolního věku – zúčastnilo se 7 dětí 
 

* angličtina pro nejmenší – pod vedením paní učitelky Moniky Wrubel – zúčastnilo se 7 dětí 
* logopedická péče - pod vedením Mgr. Reginy Müllerové, soukromé speciální pedagožky   
   z Boskovic  
* edukativně stimulační skupiny - pod vedením učitelek MŠ Lenky Gernešové a Hany  
   Veselé a učitelek ZŠ Mgr. Vladimíry Španělové a Mgr. Heleny Koláčkové – zúčastnilo se  
   21 dětí, které byly rozděleny do 3 skupin 
* plavecký výcvik dětí – kryté lázně Boskovice, pod vedením zkušených plaveckých  
   Instruktorů – zúčastnilo se 18 dětí 

 
Hlavní úkoly pro rok 2018 
 
a) Věcné podmínky: 
- rekonstruovat školní zahradu a revitalizovat předzahrádku MŠ 
- dosázet stromky na školní zahradě, udržovat zahradu a keře na ní 
- opravit zahradní nábytek – spolupráce s MSŠP Letovice 
- dokončit výměnu starého nábytku za nový (dětské stoly a židle) 
- doplnit nábytek do tříd – police, regály, skříňky 
- pořídit zasunovací dveře mezi třídu a ložnici Berušek 
  
b) Životospráva dětí v mateřské škole: 
- nabízet i nadále dětem pestrou skladbu jídla – výběr ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo a   
  ryby 
- dbát i nadále na dodržování pitného režimu dětí – především vodu 
- i nadále prezentovat školní kuchyni u rodičů i široké veřejnosti – recepty na webové stránky  
  školy a na nástěnku školního stravování, pořizovat fotografie nových, neznámých jídel,  
  ochutnávka jídel z naší kuchyně na společných akcích 
- pro rodiče a pedagogy zorganizovat besedy a semináře ve spolupráci se Skutečně zdravou  
  školkou – vybrat si z nabídky SZŠ 
- stále upevňovat samostatnost v jídelně 
- využít školní zahradu i k řízeným činnostem, zajistit dětem hodně pohybových aktivit,  
  snažit se, o co nejdelší pobyt venku (pohybové hry zařazovat i při pobytu venku) 
 
 
 



c) Psychosociální podmínky: 
- zaměřit se na diagnostiku dětí, sledovat hru dětí 
-více zapojovat děti do vzájemné spolupráce mezi sebou, společně řešit problémy 
- klást důraz na dodržování stanovených pravidel dětmi i dospělými, vytvořit obrázková  
  pravidla i pro rodiče – odpolední odpočinek – plyšák, zdravé děti do MŠ, apod. 
- i nadále podporovat a prohlubovat partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými 
- důsledně požadovat dodržování Školního řádu rodiči 
- dbát na bezpečnost dětí při pobytu dětí v budově MŠ i mimo ní 
- pracovat formou nabídky činností - větší možnost volby, dát dětem prostor pro samostatné  
  tvoření 
-uplatňovat metody prožitkového učení 
 
d) Organizační zajištění chodu školy: 
- denně zařazovat pohybovou aktivitu ve třídě 
- přiměřeně zařazovat řízené činnosti  
- podporovat více experimentování dětí - děti by měly samy přijít na daný postup, způsob  
  práce 
- využívat více školní zahradu i při odpoledních činnostech 
- rozplánovat si pořádání výletů na období 1x za 2 – 3 roky 
 
e) Řízení mateřské školy: 
- pokračovat ve spolupráci se ZŠ Letovice (ESS, ŠD) a s ostatními organizacemi ve městě 
- pokračovat ve spolupráci s PPP Boskovice a se SPC Blansko 
- pokračovat ve spolupráci s logopedkou Mgr. Reginou Müllerovou  
- využívat nabídky vzdělávacích institucí dle finančních možností školy 
- plnění podmínek dotačního projektu „Šablony pro MŠ I.“ a příprava na získání           
  dotačního projektu „Šablony do MŠ II.“ – spolupracovat i nadále s firmou Škola Profi 
 
f) Personální a pedagogické zajištění: 
- neustále vytvářet podmínky pro vzdělávání všech zaměstnanců školy v rámci možností MŠ  
- vždy zajistit optimální pedagogickou péči o děti 
- motivovat zaměstnance ke studiu odborné literatury, informace si předávat na poradách 
- i nadále spolupracovat s odborníky dle potřeb školy (logoped, SPC, PPP, SZŠ, ZŠ) 
- snažit se o co nejširší zabezpečení překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů (využití  
  AP a ŠA) 
- využívat nabídky vzdělávacího střediska Lipka Brno v rámci EVVO 
 
g) Spoluúčast rodiči: 
- zorganizovat pro rodiče besedu o školní zralosti, případně o řešení výchovných problémů  
  s dětmi, o stravování dětí předškolního věku – psychologové z PPP, logopedové, pedagog ze  
  ZŠ, Skutečně zdravá škola 
- pokračovat ve spolupráci s rodiči, v individuálních rozhovorech – domlouvat si konkrétní  
  termíny schůzek – konzultace s rodiči (listopad, březen) 
- nadále prohlubovat zájem rodičů o činnosti a dění v mateřské škole, zapojovat je do dění  
  v MŠ – brigády (sečení a úklid zahrady - Den Země, opravy hraček, nábytku), sponzorské  
  dary, pomoc při praní povlečení a ručníků 
 
 
 
 



h) Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 
- zabezpečit výchovně vzdělávací péči chlapci se SVP i v příštím školním roce, zaměřit se na  
  přípravu na vstup do ZŠ pro děti se SVP 
- zakoupit výchovně vzdělávací pomůcku Klokanův kufr – financovat z dotačních finančních  
  prostředků – „Šablony pro MŠ I.“ 
- zakoupit dle aktuálního doporučení ze SPC názorné didaktické manipulační pomůcky pro  
  rozvoj dílčích funkcí 
- ve spolupráci se SPC v Blansku vypracovat Individuální vzdělávací plán pro školní rok  
  2018/2019 
- doporučit rodičům návštěvu pediatra (neustálé špinění spodního prádla) 
 
i) Podmínky vzdělávání dětí nadaných: 
- zajištění realizace všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle  
   individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory 
- zabezpečit péči o děti mimořádně nadané, pokud jsou do MŠ přijaty 
- vytvořit Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuální vzdělávací plán (IVP) pro   
  tyto děti 
 
j) Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let: 
- dbát na bezpečnost a zdraví dětí, zajistit dostatečný dohled 
- doplňovat třídy o nové podnětné a bezpečné hračky a pomůcky pro dětí mladší tří let 
- konzultovat s rodiči individuální vzdělávací potřeby dětí mladších tří let 

  
Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 
 

a) Slavnosti naší školy 
 
Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se uskutečnil již šestý ročník dětského karnevalu v MŠ. Rodiče 
připravili pro děti spoustu krásných masek. Děti si užily dopoledne plné her, soutěží, tance, 
hudby a veselí. Paní kuchařky pro děti připravily výborné pohoštění. 
V pátek 20. 4. 2018 proběhla na školní zahradě oslava Dne Země. Děti plnily na stanovištích 
zaměřených na ochranu přírody různě motivované úkoly. 
V pátek 27. 4. 2018 si děti užily tradiční „Slet čarodějnic a čarodějů“ plný čarodějnických 
soutěží a opékání čarodějnických párků. 
MDD jsme oslavili v úterý 29. 5. 2018 na školní zahradě sportem a zábavou. Pro děti byl 
k dispozici také skákací hrad a mohly si vyzkoušet lukostřelbu s panem Zděňkem Čížkem. 
V úterý 20. 6. 2018 jsme se s námořnickým programem divadelní společnosti „Kamarádi“ z 
Brna rozloučili a předali dárky předškolákům, kteří byli pasováni na školáky.  
Ve středu 5. 12. 2018 navštívil mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl se svou bohatou 
nadílkou pro děti. Děti ji dostaly jako odměnu za zpěv a přednes všem třem „návštěvníkům“. 
V úterý 11. 12. 2018 ve třídě Berušek a ve středu 12. 12. 2018 ve třídě Sluníček proběhla 
vánoční vystoupení dětí pro rodiče a blízké. U vánočních stromků předvedly děti svůj 
program a potom už se svými rodiči poseděly u vyzdobených vánočních stolů, na kterých 
bylo připraveno pohoštění – medové perníčky, které pekly a zdobily děti v MŠ. Společně si 
také mohli vyrobit vánoční dekorace, které si odnesli domů. 
 
 
   



b) Spolupráce s rodiči 
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o děti. Rodiče mají 
možnost individuálního rozhovoru s učitelkou, která je informuje o prospívání jejich dítěte 
v mateřské škole, o jeho individuálních pokrocích. Domlouvají se s ní o společném postupu 
při výchově a vzdělávání dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči 
ohleduplně, taktně a diskrétně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Rodiče si 
také mohli v MŠ vypůjčit odbornou literaturu. S finančním zabezpečením z projektu Šablony 
I. jsme pro rodiče připravili besedy o školní zralosti s Mgr. Lenkou Bínovou, psycholožkou 
PPP v Brně. 
Rodiče se mají možnost účastnit plánovaných akcí v mateřské škole se svými dětmi. Jsou o 
všem pravidelně a včas informováni. Ve škole se pravidelně 2x ročně konají schůzky s rodiči 
a nejméně 2x ročně se uskutečňuje ve školce posezení s rodiči spojené s tvořivými dílnami, 
kde rodiči pracují s dětmi dle zájmu. Dle dotazníku tato frekvence rodičům vyhovuje. 
 
* konzultace s rodiči o výchově a vzdělávání jejich dětí (konzultační hodiny) – březen 2018,  
   listopad 2018, individuální rozhovory s rodiči – průběžně, – dle zájmu rodičů                            
* Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky (od 8. 1. do 11. 4. 2018)                                                                      
* sponzorské dary - papír, výkresy, sladkosti - karneval, rozloučení s předškoláky, MDD                                                                                                             
* společné akce pro děti a rodiče – velikonoční, podzimní a vánoční posezení a tvoření   
   s rodiči (22. 3. 2018, 3. 10. 2018, 11. 12. a 12. 12. 2018)                                                                                                                 
* zábavné odpoledne a rozloučení s předškoláky – ve středu 20. 6. 2018                                                                       
* informace pro rodiče – nástěnka, www stránky školy                                                                
* ochutnávka výrobků ze školní kuchyně, předávání receptů – pomazánky, pohár (rozloučení  
   s předškoláky, tvoření s rodiči)         
* dotazníky pro rodiče – hodnocení školy, zpětná vazba                                                                        
* rodičovské schůzky – září 2018 (provoz, akce), říjen 2018 -  pro rodiče předškoláků - ESS 
* besedy s  Mgr. Lenka Bínová, psycholožkou z PPP Brno, o adaptaci a školní zralosti dětí   
   (14. 6. a 31. 10. 2018)  
* je zajištěna logopedická péče se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Reginou  
   Müllerovou z Boskovic (leden – prosinec 2018) - spolupracuje s rodiči a pedagogy z MŠ 
 

c) Akce školy 
V tomto školním roce jsme navštěvovali divadelní představení v Kulturním domě 
v Letovicích. 
Pravidelně také navštěvujeme dětskou knihovnu v Letovicích na ulici Tyršova, kde mají 
pracovnice knihovny připravený pro děti výchovně vzdělávací program spojený s prohlídkou 
knihovny – ve středu 2. 5. 2018. 
 
Také jsme navštívili programy dětí v ZUŠ Letovice.  
 
V pátek 11. 5. 2018 jsme byli na školním výletě. Navštívili jsme s dětmi Mladějovskou 
průmyslovou dráhu v Mladějově, kde byla pro děti připravena motivovaná prohlídka 
s pohádkou, projížďkou po jednokolejce a hledáním pokladu. 
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsme jeli s dětmi do Blanska na dopravní hřiště, kde děti získávají 
praktické a teoretické zkušenosti v silničním provozu - BESIP.  
 
   V rámci EVVO jsme uskutečnili n ěkolik zajímavých exkurzí a besed: 
* Včelkohrátky – výchovně vzdělávací program v Letokruhu v Letovicích – seznámení dětí  
   hravou formou se životem a významem včel – v úterý 12. 6. 2018 



* Medové snídaně – projekt Ministerstva zemědělství seznamuje děti se životem a významem   
   včel – v pondělí 19. 11. 2018                                  
* Minifarma v Drválovicích - ve výchovně vzdělávacím programu jsme si prohlédli farmu a   
  zvířátka, mohli jsme si ty menší zvířátka i „učesat“ a pohladit. Také jsme si společně  
  zasoutěžili - ve čtvrtek 17. 5. 2018  
* Máme rádi zvířata - projekt Státní veterinární správy seznamuje děti se životem a péčí o  
   zvířátka – v pátek 21. 9. 2018 
 

d) Aktivity v rámci kampan ě NSZM ČR 
Dny zdraví (4. - 17. 10.) 
- příprava a ochutnávka ovocných a zeleninových salátů 
- polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Čapkova  
Den země (22. 4.) 
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy 
- beseda o zdravém stravování předškoláků – v úterý 24. 4. 2018 
Den bez tabáku (31. 5.) 
- plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích  
Dny bez úrazů (3. - 13. 6.) 
- sportovní dopoledne a skákací hrad na školní zahradě MŠ v úterý 29. 5. 2018 
- návštěva dopravního hřiště v Blansku – ve čtvrtek 24. 5. 2018 
- návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích – v pátek 1. 6. 2018 
Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) 
- pěší výlet k rybníku 
- „Jezdíme na kole, koloběžce nebo tříkolce“ – dopoledne plné úkolů zručnosti a bezpečnosti  
   na dětských dopravních prostředcích na školní zahradě 
- spolupráce s Městskou policií Letovice – „Přes silnici za ruku“ – v pondělí 17. 9. 2018  
  

e) Spolupráce s ostatními partnery 
Základní škola  
Spolupráce při vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky (leden – březen 2018). 
Návštěva předškoláků z naší MŠ v 1. třídách ZŠ – ve středu 16. 5. 2018. 
 
Městské kulturní středisko 
Návštěva 4 divadelních představení v Kulturním domě.  
Exkurze do dětské knihovny v Letovicích – ve středu 2. 5. 2018. 
Zasílání příspěvků do letovického zpravodaje. 
 
Městská policie Letovice 
Beseda o bezpečnosti dětí při jízdě na kole – vybavení kola, bezpečnost v silničním provozu, 
setkání s cizími lidmi, s nebezpečnými předměty – ve čtvrtek 19. 4. 2018. 
Dopravně – bezpečnostní akce pro děti – Přes silnici za ruku – praktické zkušenosti dětí při 
přecházení silnice ve spolupráci s příslušníky Městské policie – v pondělí 17. 9. 2018. 
 
Základní umělecká škola 
Návštěva vystoupení dramatického kroužku dětí ze ZUŠ, učitelka ZUŠ v MŠ vede kroužek 
hra na zobcovou flétnu.           
         
 



 
SDH 
Návštěva hasičské zbrojnice, kde pro nás hasiči uspořádali dopolední program ke Dni dětí a 
Dnům bez úrazu s prohlídkou techniky a překonáváním překážek - v pátek 1. 6. 2018. 

 
Myslivecké sdružení Háj Třebětín 
Dopolední procházka lesem na mysliveckou chatu. Děti se dozvěděly zajímavosti ze světa 
myslivosti, zasoutěžily si a dostaly na svačinu vyuzené párky - v úterý 5. 6. 2018. 
 
Dobrovolnický spolek Paleta  

Vystoupení dětí pro pacienty v nemocnici Milosrdných bratří (LDN) a pro klienty Domu 
s pečovatelskou službou a Domova důchodců v Letovicích – ve čtvrtek 6. 12. 2018. 
 
  
                

3. Plnění úkolů v personální oblasti 
 
Počty úvazků v organizaci za rok 2018 
           

 
Průměrný plat za 2018:    24 734,29 Kč    
 
Pracovní neschopnost  
V roce 2018 byla v pracovní neschopnosti 4 zaměstnankyně po dobu 77 kalendářních dnů. 
V náhradách za prvních 14 dnů PN organizace vyplatila 12 108,- Kč. 
V roce 2018 nebyl v organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz.                
Od 4. 12. 2017 zaměstnáváme školní asistentku - další personální podporu MŠ v rámci 
projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ I. 
 

pracovní pozice 
počet úvazků 

 
 k 1.1.2018 

změna  počet úvazků 
 

k 31.12.2018 přírůstky úbytky 

ředitelka 1 0 0 1 
účetní 0,2 0 0 0,2 
mzdová účetní, personalistka 0,1 0 0 0,1 
vedoucí stravování 0,3 0 0 0,3 
THP celkem 1,6 0 0 1,6 
učitelka 2,85 0 0 2,85  
asistent pedagoga 1 0 0 1  
školní asistent 0,5 0 0 0,5  
pedagogové celkem 4,35 0 0 4,35 
kuchař 1 1 1 1 
pomocný kuchař 0,2 0 0 0,2 
domovnice 1 0 0 1 
provozní zaměstnanci celkem 2,2 0 0 2,2 

CELKEM úvazky 8,15 0 0 8,15 



Vzdělávání zaměstnanců  
 
Kvalifikační předpoklady zaměstnanců MŠ odpovídají zákonným požadavkům. Asistentka 
pedagoga, přijatá k 1. 9. 2016 je studentkou 4. ročníku Univerzity Palackého v Olomouci, 
obor Předškolní pedagogika a v červnu 2017 si dokončila vzdělání i v rámci kurzu pro 
asistenty pedagoga. Samozřejmostí je další vzdělávání pro všechny zaměstnance. Témata 
vychází z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců a především z potřeb 
mateřské školy.  
 
Zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:  
 
Název vzdělávací akce Lektor 

 
Termín 

Nebojte se GDPR Mgr. Alena Straubová 1. 2. 2018 
Zásady práce s dítětem s ADHD 
(ADD) – 1. část 

 
Mgr. Lenka Bínová 

 
19. 3. 2018 

Zásady práce s dítětem s ADHD 
(ADD) – 2. část 

 
Mgr. Lenka Bínová 

 
16. 4. 2018 

 
Matematická pregramotnost 

 
Mgr. Svatava Vyhlídalová 

10. 5.2018 
15. 5. 2018 

Na čem záleží I. Iva Řehůřková 27. 8. 2018 
Dokumentace v MŠ Mgr. Eva Chvátalová 22. 11. 2018 
Uplatňování PO ve výchovně 
vzdělávacím procesu v MŠ 
Práce s cizinci 

 
PhDr. Ilona Pešová,  
Mgr. Chmelová 

 
 
27. 11. 2018 

Hygienické minimum Lucie Janotová 15. 10. 2018 
Krajská konference hromadného 
stravování 

 
Lucie Janotová 

 
15. 10. 2018 

 
Pro naše zaměstnance odebíráme odbornou literaturu ve formě časopisů: 
Informatorium pro mateřské školy, Školství, Poradce ředitelky mateřské školy, MŠ v praxi – 
www stránky, Atre – aktualizace zákonů, směrnic a vyhlášek + CD, Výživa, Sluníčko – dětský 
časopis. Také využíváme nabídky k pořízení odborné literatury, jak pro pedagogické 
pracovníky, tak i pro pracovníky do školní kuchyně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

  2017 2018 rozdíl 2018 -2017  
Náklady       
Všeobecný materiál, provoz 210 684,36 159 832,22 -50 852,14 
Spotřeba potravin 249 381,00 256 097,00 6 716,00 
Knihy, předplatné 29 063,33 12 492,24 -16 571,09 
Elektrická energie 47 114,68 63 759,58 16 644,90 
Plyn 40 578,67 9 764,38 -30 814,29 
Vodné a stočné 33 337,30 37 488,90 4 151,60 
Opravy, údržba přístrojů a zařízení 30 737,66 97 603,00 66 865,34 
Služby 101 766,75 124 584,04 22 817,29 
Internet, telefony 28 674,06 28 581,24 -92,82 
Cestovné 3 614,00 2 424,00 -1 190,00 
Školení 30 000,00 8 500,00 -21 500,00 
Pojistné – zákonné + úrazy žáků 7 800,46 9 770,92 1 970,46 
Pojištění budovy 6 699,00 7 255,17 556,17 
Odpisy  151 749,00 180 121,00 28 372,00 
DHM nad 3000,-i do 3000,- 65 045,82 89 433,86 24 388,04 
Zákonné soc. .náklady - režie obědy zam.527 800,00 0,00 -800,00 
Náklady z vyř. pohledávek 0,00 38 154,00 38 154,00 
Pohoštění - reprezentace 3 514,70 4 080,00 565,30 
Mzd. N provoz 9 996,00 9 996,07 0,07 
Opravné pol. 15 261,60 -26 707,80 -41 969,40 
Technické zhodnocení budovy 0,00 22 627,00 22 627,00 
Preventivní lékařské kontroly 0,00 250,00 250,00 
Pracovní oděvy ,pomůcky 2 413,00 3 181,00 768,00 
OST. n , popl. 351,88   -351,88 
c e l k e m MU náklady 1 068 583,27 1 139 287,82 70 704,55 
Čerpání da ňové úspory 5 952,00 0,00 -5 952,00 
Náklady grantu Nadace Letovice 0,00 0,00 0,00 
Náklady přímé 2 691 031,00 3 144 339,00 453 308,00 
Účelová dotace UZ33052 55 097,00 0,00 -55 097,00 
Účelová dotace UZ33073 25 994,26 0,00 -25 994,26 
Příspěvek MU zahrada účelový 0,00 33 723,04 33 723,04 
Náklady SFŽP projekt zahrada 0,00 49 956,96 49 956,96 
Projekt šablony výzva 22 41 806,18 205 852,08 164 045,90 
Celkem ostatní nákl. 2 819 880,44 3 433 871,08 613 990,64 
náklady celkem  3 888 463,71 4 573 158,90 684 695,19 
Výnosy      
Školné 155 100,00 135 500,00 -19 600,00 
Zaokrouhlení 2,27 0,72 -1,55 
Dotace MU 664 100,00 723 809,00 59 709,00 
Stravování žáci  249 381,00 256 097,00 6 716,00 
Celkem MU výnosy 1 068 583,27 1 115 406,72 46 823,45 
Čerpání RF - da ňová úspora 5 952,00 0,00 -5 952,00 
Dotace p římé 2 691 031,00 3 144 339,00 453 308,00 
Nadace m ěsta Letovice - grant 0,00 0,00 0,00 
Účelová dotace UZ33052 55 097,00 0,00 -55 097,00 
Účelová dotace UZ33061 25 994,26 0,00 -25 994,26 
Projekt šablony výzva 22 41 806,18 205 852,08 164 045,90 
Příspěvek MU zahrada účelový 0,00 33 723,04 33 723,04 



Náklady SFŽP projekt zahrada 0,00 49 956,96 49 956,96 
Ostatní výnosy činnosti – pojistná událost 0,00 42 777,00 42 777,00 
Ostatní výnosy celkem JMK, granty 2 819 880,44 3 476 648,08 656 767,64 
výnosy celkem 3 888 463,71 4 592 054,80 703 591,09 
Zisk 0,00 18 895,90 18 895,90 

 
 

5. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Investiční fond, rezervní fond a fond odměn jsou plně kryty. Do RF byly převedené 
nespotřebované dotace EU Šablony I. ve výši 64.055,74 Kč 
 
Probíhá čerpání projektu: MŠ Letovice, Třebětínská 22 – šablony – spotřebováno 247.658,26 
Kč. 

Byla čerpána investiční dotace na projekt Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při 
MŠ Letovice, Třebětínská, Letovice, okres Blansko, registrační číslo projektu. 0531861. 
Projekt je spolufinancován SFŽP v maximální výši 499 973 Kč ex post. 

Schválená celková výše investiční dotace MU 600.000,- Kč byla čerpána ve výši 545.342,70 
Kč, část investiční dotace byla převedena na neinvestici, a to ve výši 35.478,51 Kč,  

Fond kulturních a sociálních potřeb disponuje na BÚ 243 k 31. 12. 2018 částkou 25.001,51 
Kč. Z toho se za obědy zaměstnanců v prosinci 2018 vyčerpalo 904,00 Kč, příspěvek na 
tvorbu FKSP za prosinec 2018 činil 4.168,98 Kč. Celkový zůstatek k 31. 12.2018 je tedy 
28.266,49 Kč. 
Přehled o tvorbě a čerpání fondů je v příloze. 
 

6. Kontrolní činnost 
 

V roce 2018 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitelky školy v oblasti výchovně 
vzdělávací, stravovací a provozní.  
 
19. 2. 2018 
- provedena kontrola podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o  
  inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu ustanovení § 3 zákona o  
  inspekci práce a podle ustanovení § 125 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve   
  znění pozdějších předpisů v rozsahu ustanovení § 126 odst. 1 zákona o zaměstnanosti   
  pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. F) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, za  
  období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
- předmět kontroly: dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 126 odst. 2  
  zákona o zaměstnanosti, se zaměřením zejména na – zákaz diskriminace a zajištění rovného  
  zacházení podle zákona o zaměstnanosti 
- kontrolu provedl: inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a  
  Zlínský kraj se sídlem v Brně 
  Alena Sychrová, vedoucí kontrolní skupiny 
  Ing. Jana Grégrová, inspektor 
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace 



- datum zahájení kontroly: 18. 9. 2018 
- datum ukončení kontroly: 20. 9. 2018 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů 
 
19. 4. 2018 
- provedena kontrola pln ění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém   
  pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku  
  zaměstnanosti za období od 1. 8. 2015 do 31. 3. 2018 
- kontrolu provedl: zástupce OSSZ Blansko – Lenka Trávníčková, 112213, vedoucí  
  kontrolní skupiny 
- zástupce kontrolovaného subjektu: Michaela Šustrová – účetní příspěvkové organizace 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů 
 
4. 6. 2018 – 27. 6. 2018 
- provedena Finanční kontrola na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění ve  
  smyslu vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů  
  u vybraných úseků hospodaření s prostředky územního samosprávního celku  
  u příspěvkové organizace 
- kontrolu provedl : zástupce MěÚ Letovice – Ing. Věra Odehnalová a Věra Dokoupilová 
  na základě pověření starosty města Letovice č. 5 ze dne 4. 6. 2018. 
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace 
- zástupce kontrolovaného subjektu: Zdeňka Pešková – účetní příspěvkové organizace 
- datum zahájení kontroly: 4. 6. 2018 
- datum ukončení kontroly: 27. 6. 2018 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů. 
 
18. 9. 2018 – 20. 9. 2018 
- provedena inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c), d) a odst. 6 zákona č.  
  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném   
  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
- kontrolu provedl: zástupci ČŠI, Jihomoravského inspektorátu 
  Bc. Marcela Havlíčková, školní inspektorka, vedoucí inspekčního týmu 
  Mgr. Dana Antlová, školní inspektorka, 
  Bc. Dana Haláková, kontrolní pracovnice 
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace 
- datum zahájení kontroly: 18. 9. 2018 
- datum ukončení kontroly: 20. 9. 2018 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů. 
 
18. 10. 2018 
 
- kontrola realizace projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj  
  a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), prováděná formou veřejnosprávní kontroly podlezákona   
  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  
  o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole  
  (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 
- kontrolu provedl: zástupci MŠMT, odbor kontroly OP 



  Mgr. Milena Martínková, vedoucí kontrolní skupiny 
  Ing. Karel Špoka a Mgr. Jiří Vaňura, členové kontrolní skupiny 
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace 
- pověřená osoba: Hana Veselá, učitelka MŠ 
- datum zahájení kontroly: 18. 10. 2018 
- datum ukončení kontroly: 18. 10. 2018 
 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů 
 
Kontroly z jiných orgánů se neuskutečnily. 
 

7. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 

Dne 29. 10.2018 vydala ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19 plán k 
provedení periodické inventarizace veškerého majetku. Plán inventur byl včas zpracován a 
řádně schválen. Stanovená inventarizační komise byla současně stanovena i jako komise 
likvidační. Komise postupovala v souladu s vyhláškou a s vnitřní směrnicí. Metodika postupů 
při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na  
podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku  
a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur, a byly 
zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. 
Termín fyzické inventarizace byl stanoven na 12. 11. 2018. Ukončení fyzické inventury 
hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu organizace chodu 
MŠ. Ke konci rozvahového dne, což je 31. 12. 2018 proběhla rozdílová inventura. 
Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku 
v účetnictví MŠ Třebětínská, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bylo 
ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění.  
 

Seznam inventurních soupisů, které jsou číslovány dle účtových skupin: 
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
11 Materiál 
12 Zásoby vlastní výroby 
13 Zboží a ostatní zásoby 
19 Opravné položky 
24 Ostatní bankovní účty 
26 Peníze 
31 Krátkodobé pohledávky 
32 Krátkodobé závazky 
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 
37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 
38 Přechodné účty aktiv a pasiv 
40 Jmění účetní jednotky a upravující položky 
41 Fondy účetní jednotky 
43 Výsledky hospodaření 



49 Závěrkové účty a zvláštní zúčtování 
90 Majetek účetní jednotky 
95 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 
99 Vyrovnávací účet 
Plus všechny nové inventarizační položky k 31. 12. 2018 
 
 
 
Přílohy: 
 
Protokol o kontrole – Česká školní inspekce (18. 9. – 20. 9. 2019) 
 
Autoevaluace ŠVP – školní rok 2017/2018 
Vlastní hodnocení školy - dotazníky pro rodiče dětí v MŠ, školní rok 2017/2018 
 
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 2018 
Přehled o plnění rozpočtu za 1 - 4/2018 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 
Porovnání vývoje aktiv a pasiv za sledované období 1. – 12/2018 s obdobím 1. – 12/2017 dle 
výkazu rozvaha 
Závěrka 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2018 
Účty 
Publicita – Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská 
 
 
 



 



 

 


