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A) Základní údaje o organizaci (informace o zaměření školy, údaje o
počtech žáků a zaměstnanců, organizační struktura)
Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov – Město, Mozartova 2, příspěvková
organizace je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský
kraj.
MŠ je zaměřena na vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku se zrakovým, tělesným,
mentálním, kombinovaným postižením, s pervazivní poruchou Autismus a děti se zdravotním
oslabením. Výchovná a vzdělávací činnost vychází ze Školního vzdělávacího programu školy
„I my zde žijeme“, který je každoročně aktualizován a který je zpracován na základě
závazného dokumentu - Rámcového programu pro předškolní vzdělání, moderní literatury,
nových trendů v předškolním vzdělávání a zkušeností získaných na odborných seminářích.
V průběhu roku 2010 se vystřídalo ve třech třídách 62 dětí, z nichž bylo: 37 dětí zrakově
postižených, 6 děti s poruchou autistického spektra nebo diagnózou autismus, 3 děti s více
vadami, 2 dítě s tělesným postižením, 1 dítě zdravotně oslabené – porucha růstového
hormonu, 2 děti s ADHD, 1 dítě s mentálním postižením a 10 děti bez zdravotního postižení.
Povinnou školní docházku nastoupilo ve sledovaném roce 16 dětí. O odkladu školní docházky
bylo v roce 2010 rozhodnuto v případě 4 dětí. Kapacita školy je 42 dětí. Postižené děti byly
rovnoměrně rozděleny do tří tříd na základě věku a individuálních zvláštností. Ve třídě
s individuální integrací autistických dětí pracovali asistenti pedagoga. Tři děti
s kombinovaným postižením měly k dispozici osobní asistenty.
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V MŠ pracovalo v roce 2010: 9 pedagogických pracovníků – 6 učitelek včetně ředitelky a 3
asistenti pedagoga, 6 nepedagogických pracovnic – účetní školy a vedoucí školní jídelny
v jedné osobě, 2 uklizečky, kuchařka a pracovnice provozu.
Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 50 uvařených obědů/1 den. Školní jídelna
stravovala v hodnotícím období průměrně 38 zapsaných dětských strávníků. Poplatky za
stravné činily u dětí s celodenní docházkou 28 Kč. Tyto zahrnují cenu za dopolední
přesnídávku, plný oběd a odpolední svačinu. U dětí s polodenní docházkou činilo stravné 22
Kč a liší se o částku za odpolední svačinu. Školní jídelna také stravovala v hodnotícím roce 14
zaměstnanců školy(viz. bod D).

Organizační struktura:
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ved. ŠJ
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B) Rozbor hospodaření

1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších
dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých
poskytovatelů a účelu použití
Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele v členění
Dotace v tis. KČ

660
3 637

ÚZ

0

+ 205
333 53

poskytovatel

zřizovatel
zřizovatel

Účel použití

Provozní náklady dle rozpočtu
Přímé náklady dle rozpočtu

Pro rok 2010 byly usnesením č. 9/790 ze dne16.12.2009, usnesením č. 47/2437 ze dne
27.1.2010, usnesením č. 53/2916 ze dne 21.4.2010, usnesením č. 65/3956 ze dne 20.10.2010,
usnesením č. 38/1980 ze dne 4.11.2009 Rady Moravskoslezského kraje (podle § 12 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) stanoveny následující závazné
ukazatele:

Limit počtu zaměstnanců

Běžné výdaje celkem
Z toho:

1.
2.
3.
4.

11,65

4 297 000,00 Kč

Příspěvky a dotace –MŠMT
Příspěvky a dotace od zřizovatele
Odvod do rozpočtu kraje
Výsledek hospodaření

3 637 000,00 Kč
660 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč

V rámci přímých nákladů na vzdělávání byly k závaznému ukazateli stanoveny:

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělání
Prostředky na platy
2 642 000,00 Kč
Ostatní osobní náklady
10 000,00 Kč
Zákonné odvody
901 000,00 Kč
Příděl FKSP
52 000,00 Kč
Přímý ONIV
20 000,00 Kč
ONIV – náhrady
12 000,00 Kč

2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního
rozpočtu v členění
Všechny závazné rozpočtové ukazatele na přímé náklady (viz tab. č. 9 přílohy) byly
v celkové výši dodrženy a použity k zabezpečení mzdových a provozních nákladů MŠ
v souladu s účelem, na něž byly určeny.
Orientační ukazatel ONIV byl tvořen přímým ONIV ve výši 20 tis. Kč a náhrady ONIV ve
výši 12 tis. Kč.
ONIV byl použit na náhrady mezd zaměstnanců v pracovní neschopnosti ve výši 1,19 tis. Kč.
Pracovní neschopnost byla ve sledovaném roce minimální, což je patrné z tabulky č. 2, řádek
č. 18. ONIV byl použit také na DVPP včetně cestovních náhrad ve výši 2,15 tis. Kč, na
zákonné pojištění zaměstnanců školy ve výši 11,19 tis. Kč, na učební pomůcky pro děti 19,34
tis. Kč.
údaje o DVPP
V roce 2010 bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků použito celkem 2 146,- Kč.
Z toho na semináře a školení pedagogů bylo z přímých nákladů na vzdělávání hrazeno
1 540,- Kč. Z přímých nákladů byla uhrazena částka 606,- Kč, na cestovní náhrady
pedagogických pracovníků.

Název akce DVPP

Časový rozsah Počet
v hodinách
zúčastněných
Lze
diagnostikovat 6
1
poruchy učení v MŠ
Hry a hraní pro 4x3
3
zklidnění

Školící
instituce
KVIC
Nový Jičín
Ped.
centrum
Český
Těšín

Finanční
náročnost v Kč
640,900,-

Účast pedagogických pracovnic na těchto akcích byla v souladu s plánem DVPP školy.
Získané vědomosti a zkušenosti z těchto akcí se staly přínosem pro práci konkrétních
pracovnic, ale i pro MŠ jako celek.
•

Rozbor orientačních ukazatelů (odchylky) – tab. č. 9
o Úspora
• sleva na zákonném sociálním pojištění organizace činila za rok 2010
Kč 2 735,-• Jiné sociální náklady – ONIV náhrady DPN Kč 10 808,• Přímý ONIV – Kč 6 665,o Překročení na odvodech FKSP Kč 864,-

Úspora na ONIV činilo Kč 19 344,- byla použita na učební pomůcky.

•

Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků a skutečnosti
ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce

v oblasti přímých nákladů na vzdělávání
o
o
o
o
o
o

zvýšení normativního rozpisu na jednotku výkonu
změna struktury dětí dle postižení
navýšení násobku u dětí s kombinovaným postižením z 1,5 na 2,0
navýšení násobku u dětí autistických z 2,5 na 3,5
zvýšení počtu autistických dětí
funkce třetího asistenta pedagoga na úvazek 50% od 1.10.2010

Ve sledovaném roce 2010 byl počet jednotek výkonu nižší než v roce 2009. Celkový objem
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2010 však vzrostl o 130 tis. Kč oproti roku 2009.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
Ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců byl nižší než závazný ukazatel. Skutečnost 11,249
byla ovlivněna nedočerpáním ve středisku MŠ (asistence pedagoga). Ukončení pracovního
poměru k 31.7.2010 a nástupem nové pracovnice k 1.9.2010 a nástup další asistentky
pedagoga k 1.10.2010.
Ukazatel rozpočtových prostředků na platy byl v celém rozsahu použit na platy zaměstnanců,
stejně jako i ukazatel rozpočtových prostředků OON.
Prostředky na OON v objemu Kč 10 tis. byly použity na odměnu na základě dohod o
provedení práce, a to za práce související s drobnými opravami movitého a nemovitého
majetku.
Z následujícího srovnávacího grafu vyplývá, že ve sledovaném roce došlo ke snížení
průměrných platů pedagogických a navýšení průměrných platů nepedagogických
zaměstnanců v důsledku:

1. Přijetí dalšího asistenta pedagoga ve sledovaném roce, který je zařazen do nižší platové
třídy.
2. Nepromítnutí navýšení nárokových složek platů nepedagogických pracovníků od 1.4.2009
a 1.7.2009 v souvislosti s Nařízeními vlády č. 74/2009Sb a 130/2009 Sb. zkresluje
skutečnost celého roku 2009

Dále z grafu vyplývá, že v roce 2010 byla průměrná výše odměn oproti roku 2009 nižší a to
z důvodu zapojení rozvojových programů v roce 2009. Výše osobních příplatků se ve
sledovaném roce nepatrně zvýšila.

4. Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele
Provozní náklady (ÚZ 1, ÚZ 205) ve výši 660 tis. Kč jsou stanoveny včetně účelových
prostředků na krytí odpisů DHM a DNM ve výši 24 tis. Kč.

Provozní náklady byly ve sledovaném roce vyčerpány v plné výši. Jsou sledovány měsíčně
v rámci rozpočtu školy a upravovány podle potřeby vnitřními rozpočtovými opatřeními.
Vzdělávání zaměstnanců školy
V rámci zvyšování odborných znalostí se účastnily mimo pedagogických pracovnic dalšího
vzdělávání také nepedagogické pracovnice a vedoucí zaměstnanci. Školení nepedagogů
v celkovém objemu 3 250,- Kč byla hrazena plně z provozních nákladů.
Cestovní náhrady na pracovní cesty spojené se všemi výše uvedenými akcemi činily 884,- Kč,
Na pořízení odborných publikací k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků bylo
v roce 2010 použito 1 632,-Kč. Škola rovněž odebírala odborné pedagogické časopisy
v celkové výši Kč 2 318,-. Obě tyto částky byly hrazeny z provozních prostředků.
Podrobnější analýza čerpání nákladů včetně grafu je uvedena v bodě B6 této zprávy.

5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti
Na výši výnosů z vlastní činnosti se podílely:
o příspěvky rodičů na stravné dětí
o příspěvky na školné
o věcné a finanční dary
o úroky peněžního ústavu
o zapojení fondů
o náhrada škody od pojišťovny

Srovnání struktury ve sledovaných letech je blíže vyobrazena v následujícícm grafickém
přehledu.

Výnosy z vlastní činnosti v oblastech stravného, školného jsou ve srovnatelné výši. Ostatní
výnosy sestávající se z úroků, pojistných událostí, zapojení fondů, finančních darů atd.
vzrostly ve sledovaném roce (viz ř. 20,21/tab.1 ) z důvodu vyššího zapojení investičního
fondů a pojistného plnění za škody na nemovitém majetku způsobené se sledovaném roce.

Tržby byly použity následovně:





Stravné na nákup potravin
Školné na spotřebu el. energie a na teplo a TUV
Náhrada škody od pojišťovny byla použita na malování a opravu omítek
Investiční fond byl použit na výměnu vstupních dveří

6. Náklady, analýza, čerpání prostředků
Náklady byly ve sledovaném roce vyčerpány k zabezpečení mezd, zákonných odvodů a
základních provozních výdajů školy, soc. a zdrav. pojištění atd. (viz tab. č. 2)

Z údajů v následujícím srovnávacím grafu dále vyplývá:

o V oblasti spotřeby materiálu je z grafu snížení ve sledovaném roce, protože v roce
2009 ovlivnilo spotřebu materiálu použití slevy na soc. pojištění organizace, což je
patrné rovněž z tabulky č. 2 v řádku 2.
o Výše spotřeby energie byla ve sledovaném období vyšší než vloni, což způsobilo:
nárúst cen enrgií, nárůst DPH, vyšší spotřeba energií. Ta je patrná v zabulky č. 8.
Vyšší spotřeba el. energie byla v roce 2010 ovlivněna potřebou vysoušení zdiva
v důsledku vytopení a zatečení do budovy elektrickými radiátory a větším využíváním
kabinetů pro individuální výchovně vzdělávací činnost s integrovanými dětmi. Vyšší
spotřebu studené vody ovlivnila havárie sociálního zařízení v měsíci únoru. Vyšší
spotřebu tepla ovlivnilo počasí. Tato skutečnost zásadně ovlivnila oblast spotřeby
materiálu a oblast služeb.
o V oblasti oprav a udržování včetně tech. zhodnocení došlo ke zvýšení nákladů a to
z důvodu výměny vstupních dveří do budovy MŠ.

Výše nákladů v roce 2010 je podrobně uvedeno v bodě E) této zprávy.

7. Doplňková činnost
Od 1. 1. 2010 má Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2,
příspěvková organizace doplňkovou činnost, která se dle zřizovací listiny ZL/103/2001 ve
znění usnesení č. 7/521 zastupitelstva kraje Moravskoslezského kraje (dodatek č. 3), který
byl schválen dne 14. 10. 2009, vztahuje na pronájem majetku.

V rámci této doplňkové činnosti pronajímá mateřská škola nebytové prostory dvěma
nájemcům, jejichž činnost úzce souvisí se zaměřením a hlavní činností školy.
• Soukromá oční ambulance MUDr. Michal Šťáva od roku 1993 na dobu neurčitou.
Nájemné činí 500 Kč za 1m2, tj. 39 230,- za rok. Výše nájmu za 1 m2 je každoročně
srovnávána s cenou v místě obvyklou. Nájemce hradí paušální částku na topení a
skutečnou spotřebu el. energie a studené vody.
• Nemocnici s poliklinikou Havířov od roku 1993 na dobu neurčitou. Nájemné není
účtováno a to na základě pokynu příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem
neúčtovat mezi sebou vzájemně nájemné. Nájemce hradí pouze paušální částku na
topení a skutečnou spotřebu el. energie.
Nájemní smlouvy byly sepsány mezi uvedenými nájemci a dřívějším zřizovatelem MŠ –
Školský úřad Karviná, přičemž jsou dle potřeby aktualizovány dodatky. Dodatky
související s pronájmem nebytového prostoru soukromé oční ambulanci reagují
každoročně na navýšení cen energií a cen nájmů v místě a čase obvyklém, které ředitelka
školy zjišťuje na příslušném odboru Magistrátu města Havířova. Pro rok 2011 je cena za
pronájem nebytových prostor navýšena v souladu se zjištěnými skutečnostmi a proto
očekáváme v následujícím roce vyšší výnosy nájemného.

Rozbor výnosů a nákladů spojených s pronájmem majetku v roce 2010:

nájemce
Soukromá
oční
ambulance
NSP
Havířov

nájemné
topení
voda
elektrická energie
výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy
náklady
39 230 1 188
70 067 70 067 2 238,5 2 238,5 18 914,5 18 914,5

0

0

10 400

10 400

0

0

2 810,2

2 810,2

Náklady spojené s nájemným představují poměrnou část odpisů nemovitého majetku –
budovy (8%). Rozdíl mezi náklady a výnosy doplňkové činnosti představuje částku Kč
38 042.

8. Výsledek hospodaření - návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření

Přidělené rozpočtové prostředky byly v plném rozsahu využity. Závazný ukazatel
hospodářského výsledku byl dodržen.

Zlepšený výsledek hospodaření byl v roce 2010 vytvořen z příjmů z nově vzniklé doplňkové
činnosti ve výši 38,042 tis. Kč.

Dle výkazu zisku a ztráty činily k 31.12.2010
Výnosy HČ 4 660,61 tis. Kč

Náklady HČ 4 660,61 tis. Kč

Výnosy DČ

Náklady DČ

Výnosy

104,43 tis. Kč

4 765,04 tis. Kč

Náklady

66,39 tis. Kč

4 727,00 tis. Kč

Hospodářský výsledek 38,04 tis. Kč

Navrhujeme, aby byl tento zlepšený hospodářský výsledek převeden do fondu odměn ve výši
30 tis. Kč a fondu rezervního ve výši 8,04 tis. Kč a to z důvodů zajištění zdrojů pro částečné
zmírnění dopadů změn v oblasti odměňování nepedagogických zaměstnanců.

C) Peněžní fondy a jejich krytí
• Fond reprodukce:
Stav fondu byl k 1.1.2010 97,40 tis. Kč. Tvorba fondu reprodukce v roce 2010 činila
25,95 tis. Kč. Jednalo se o odpisy z dlouhodobého majetku za rok 2010. Použití fondu
činilo 48,89 tis. Kč a představovalo odvody odpisů do rozpočtu MSK ve výši 5 tis. Kč
a použití fondu k rekonstrukci vstupních dveří ve výši 43,89 tis Kč.
Fond reprodukce je finančně pokryt zůstatkem na bankovním účtu KB - analytický účet 241
0200.

• Fond FKSP:
Stav fondu byl k 1.1.2010 24,02 tis. Kč. Tvorba fondu FKSP v roce 2010 činila 52,86 tis. Kč,
což představuje 2% z vyčerpaných mzdových prostředků (účet 521).
Čerpání fondu ve výši 41,65 tis. Kč bylo v souladu se zásadami tvorby a čerpání fondu
kulturních a sociálních potřeb platnými pro rok 2010 a v souladu s Vyhláškou Ministerstva
financí ČR č. 114/2002., o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.
Použití fondu je blíže specifikováno v tabulce 7) tabulkové části této zprávy.
Fond FKSP je finančně pokryt zůstatkem na bankovním účtu KB - syntetický účet 243 0200.

• Fond odměn:
Stav fondu odměn byl k 1.1.2009 33,29 tis. Kč. K tvorbě ani čerpání fondu odměn v roce
2010 nedošlo.
Fond odměn je finančně pokryt zůstatkem na bankovním účtu KB - analytický účet 241 0500.

• Rezervní fond:
Od 1.1.2010 se rezervní fond účetně sestává z fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření a
z fondu z ostatních titulů (viz. Tab. Č. 9). Celkový stav fondu byl k 1.1.2010 31,82 tis. Kč.
Tvorba rezervního fondu v hodnoceném roce činila 28,89 tis. Kč. Sestávala se z části
zlepšeného hospodářského výsledku roku 2009, což je 18,89 tis. Kč a příjmu finančního daru
ve výši 10,- tis. Kč.
V roce 2010 nebyl rezervní fond použit.
Fond rezerv je finančně pokryt zůstatkem na bankovním účtu KB - analytický účet 241 0400.

D) Závodní stavování zaměstnanců organizace

1. Způsob zajištění stravování
Závodní stravování zaměstnanců organizace bylo v roce 2010 zabezpečováno ve školní
jídelně, která je součástí mateřské školy. Zaměstnanci jsou stravováni v souladu s vyhláškou
o FKSP a Zásadami tvorby a čerpání FKSP školy.

2. kalkulace, vyčíslení nákladů
Cena
oběda

Náklady
Cena
potravin organizace

Příspěvek
FKSP

65,14

21,00

6,00

44,14

(částky jsou uvedeny v Kč)
Částka
počet stravovaných
hrazená
zaměstnanců
strávníkem
za měsíc
15,00
14

Náklady organizace jsou tvořeny prostředky na mzdy, na sociální a zdravotní pojištění, na
tvorbu FKSP a na režijní náklady.
Podrobná kalkulace cen obědů v MŠ byla zpracována vedoucí školní jídelny a je uložena
v rozpočtu sledovaného roku a v kanceláři ŠJ.

3. zajištění stravování v době prázdnin
Provoz školní jídelny byl v hodnoceném roce přerušen v měsíci srpnu - z důvodu čerpání
řádné dovolené všech zaměstnanců školy. Nebylo proto nutné zajišťovat jiné – náhradní
stravování pro zaměstnance.

E) Péče o spravovaný majetek
1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace
Mateřská škola pečuje o jednu budovu s bezbariérovým vstupem, o parkoviště na
pozemku a o pozemky (školní zahrada, ostatní plochy před budovou). Budova MŠ a
pozemky k ní náležící jsou v nemovitosti kraje.

2. investiční činnost, údržba a opravy majetku
Majetek školy je udržován svépomocí, smlouvami o dílo s odbornými firmami a
dohodami o provedení práce. Na drobných opravách, údržbě hraček a zařízení školy byli
zainteresováni kromě zaměstnanců školy také pracovníci dohod, rodiče dětí a přátelé
školy.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

V hodnoceném roce získala MŠ na základě darovací smlouvy věcný dar od
Statutárního města Havířova ve výši 10 tis. Kč. Jednalo se o učební pomůcky –
hračky.
Věcný dar –fotoaparat Fujifilm Fine Pix AV 100 v hodnotě 2,1 tis. Kč od výrobce
zahradního zařízení pro školy Jiří Nedvěd, Kyjov
Věcný dar – cukrovinky a nápoje do balíčků pro děti u příležitosti Dne dětí v hodnotě
1,5 tis. Kč od pana Jiřího Sobotky -podnikatele
Dále získala organizace od MUDr. Michala Šťávy dar finanční v hodnotě 2 tis Kč,
který byl použit na nákup mikulášských balíčků pro děti.
U příležitosti „Mikulášské nadílky získala škola také věcný dar – cukrovinky
(želatinové bonbony) od The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. se sídlem v Petřvaldě
ve výši 2 tis. Kč
Rovněž získala organizace finanční dar ve výši 10 tis. Kč od městské organizace
ČSSD, který bude použit pro rozvoj školy v roce 2011
MŠ dále pořídila ve sledovaném roce učební pomůcky- klavír a vybavení zahrady
(prolézačky) ve výši 58,1 tis. Kč. Přičemž mimo vlastní provozní prostředky zapojila
škola k financování této částky úspory na ONIV ve výši 19,3 tis. Kč (zákonné sociální
pojištění, ONIV – náhrady DPN, přímý ONIV)
Z vlastních provozních prostředků zrekonstruovala MŠ vstupní dveře do budovy školy
ve výši 65,7 tis. Kč Na tuto rekonstrukci bylo použito 43,90 tis. Kč z fondu
reprodukce
V hodnoceném období byly v rámci DDHM zakoupeny dětské židle, vybavení
kuchyně a nová tabule s označením MŠ. Celkový objem prostředků použitých na
pořízení DDHM činí 30,1 tis. Kč.
V rámci prostředků OPPP byly realizovány drobné opravy vybavení školy, oprava
komínů a izolace na střeše a výměny dveřních zámků a klik v budově (zabezpečení
účtárny, sborovny, ředitelny, vstupních dveří do sklepa, atd.), kosení školní zahrady,
ořezy stromů a úklid sněhu na chodnících, nájezdové rampě a parkovišti. Materiál na
tyto nutné opravy a údržbu ve výši 6,5 tis. Kč byl zakoupen z provozních prostředků.
V průběhu roku proběhly v zařízení všechny revize související se závaznými zákony,
vyhláškami a směrnicemi.

3. informace o pojištění, pojistných událostech
Organizace je pojištěna na základě pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatelů uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Českou pojišťovnou a.s.., přičemž
správou pojištění a poradenskou činností je pověřena společnost SATUM CZECH s.r.o
V roce 2010 došlo v měsíci květnu ke škodní události- z důvodu vytrvalého silného deště
došlo k zatečení do objektu střechou, vytopení sklepních prostor ve třech místnostech – pod
úrovní terénu a zatečení kolem oken na západní stěně budovy. Škoda činila 35,5 tis Kč,
přičemž výše pojistného plnění byla po likvidaci následků stanovena na 34,5 tis. Kč,
spoluúčast školy na 1 tis. Kč.

4. inventarizace majetku
Řádná roční inventarizace hospodářských prostředků, závazků a pohledávek ve smyslu § 29 a
30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a 353/2001 Sb., a
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování,
uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek byla provedena ke
dni 31.12.2010 na základě příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků a
písemného ustanovení inventarizační komise dne 6.10.2010.
Inventarizace byla provedena ve stanovených termínech za přítomnosti zaměstnanců
odpovědných za inventarizované hospodářské prostředky. Inventarizační komisí bylo
konstatováno, že majetek je označen trvalým způsobem, je používán k daným účelům a je
řádně udržován a spravován. Inventarizace byla provedena fyzickým způsobem, tj.
přepočítáváním, vážením, měřením, a stavy zjištěné byly porovnány a odsouhlaseny na stav
vedený v operativně technické evidenci a sestavy v účetnictví na jednotlivých analytických a
syntetických účtech. Inventarizační soupisy obsahují názvy majetku, množství, cenu a
umístění. Dále jsou opatřeny podpisy členů inventarizační komise.
Inventarizační komise nezjistila při fyzické a dokladové inventarizaci žádné rozdíly.
V příloze této zprávy je kompletní zápis inventarizační komise.

5. Informace o pronájmech
V rámci doplňkové činnosti pronajímá mateřská škola nebytové prostory dvěma nájemcům,
jejichž činnost úzce souvisí se zaměřením a hlavní činností školy (viz bod B7- Doplňková
činnost)

F) Stav pohledávek a závazků
Inventarizace pohledávek a závazků byla provedena k 31. 12. 2010.

Výše závazků ve výši Kč 382 249,05 byla ovlivněna
•

•
•
•

dodavatelskými fakturami vztahujícími se k roku 2010 a vystavenými
v lednu roku 2011 (Kč 81,93tis.)
nevyplacenými mzdami a neodvedenými daněmi, zdravotním a sociálním
pojištěním za měsíc prosinec 2010( Kč 296,96 tis.)
nevyplacenými přeplatky za stravné v prosinci 2010 (Kč 1, 96 tis.)
dohadným účtem pasivním – spotřeba studené vody za 11 a 12/2010 ( Kč
1,39 tis.)

MŠ nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Pohledávky ve výši Kč 4 299,00 byly tvořeny
•
•

•
•
•
•

nevyrovnanými poplatky z účtu FKSP (0,1 tis.)
neuhrazenou fakturou za spotřebu elektrické energie za 10-12/2010 od
NSP Havířov (Kč 0,62 tis.)
neuhrazenou fakturou za stravování zaměstnanců za 12/2010 (Kč 1,15 tis.)
vyúčtováním plynu – přeplatek (Kč 0,04 tis. )
provozní zálohou ředitele školy (Kč 2 tis.)
mylnou platbou dodavateli (0,38 tis.)

Pohledávky po lhůtě splatnosti
MŠ nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

G) Výsledky kontrol
Rozsah a způsoby zajištění řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a
vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí, jsou zahrnuty v:
•
•
•
•
•

„Směrnici o zpracování a oběhu účetních dokladů“
„Směrnici pro provedení inventarizace“
„Směrnici pro vedení účetnictví“
„Analýze rizik“
„Směrnici o zabezpečování provozu pokladny“

•
•

„Směrnice o ostraze majetku“
„Mandátní smlouvě o zpracování mezd“

Revizní a hodnotící postup zajišťuje ředitelka školy schválením údajů obsažených
v periodických výkazech, hlášeních a zprávách během účetního období a porovnáváním
těchto informací s platným rozpočtem, jeho rozpisem, závaznými ukazateli a posouzením
výsledků hospodaření. Dále provádí ředitelka školy a vedoucí školní jídelny plánované a
namátkové kontroly čerpání rozpočtu, stavu pokladny, kontrolu zapisování faktur, dodržování
termínu splatnosti, kontrolu skladu potravin, dodržování záruční doby, používání čisticích
prostředků, atd. Tyto kontroly jsou doloženy protokolárně a uloženy v ředitelně školy. Ze
zjištěných nedostatků jsou okamžitě vyvozovány opatření směřující k jejich nápravě.
Součástí tohoto revizního a hodnotícího postupu je případné přijetí opatření pro další činnost
školy. V hodnotícím roce provedla ředitelka 35 a vedoucí školní jídelny 8 plánovaných a
namátkových kontrol.
V souladu s ustanovením §33 odst. 6 vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
320/2001 S., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, mateřská škola podává roční zprávu o
výsledcích finančních kontrol elektronicky prostřednictvím modulu ročních zpráv
ministerstvu financí.

V roce 2010 proběhly v zařízení Mateřské školy pro zrakově postižené, Havířov
- Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci tyto kontroly:
o Kontrola KHS Ostrava podle Zákona 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Tato kontrola
proběhla dne 8.6.2010 za přítomnosti vedoucí školní jídelny. Předmětem kontroly
kontrola dodržování požadavků zákona 258/2000 Sb.,zákona č. 110/1997 Sb.,
vyhlášky č. 137/2004 Sb., vyhláškou 602/2006 Sb., nařízení Evropského parlamentu a
Rady č. 852/2004 a č. 178/2002 a dalších předpisů.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady.
o Kontrola o stavu BOZP oblastním inspektorem Českomoravského odborového
svazu pracovníků školství.
Tato kontrola proběhla dne 15. 7. 2010 za přítomnosti ředitelky školy a jednoho
zástupce školy. Nápravná opatření a doporučení týkající se neuspokojivého stavu
omítky v obvodovém zdivu a izolace bude ředitelka školy řešit požadavkem na
zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na
následující rok.
o V roce 2010 nebyla v MŠ provedena inspekce Českou školní inspekcí.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím uvádíme přehled o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010

a.
b.
c.
d.
e.
f.

počet podaných žádostí o informace
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

10
0
0
0
0
0

Informace vztahující se k provozování školy, jejího založení, organizační struktuře včetně
podmínek, za kterých provozuje svou činnost, o místě, způsobu, popisu a dalších podmínek
pro podávání opravných prostředků, žádostí, návrhů a jiných podání, aktuální výroční zprávy
jsou zveřejněny na nástěnce v přízemí, v šatně dětí, kde se s nimi mohou seznámit rodiče dětí,
případně další veřejnost. Informace o škole jsou rovněž přístupny na internetových stránkách
MŠ na adrese www.ocniskolka.cz

H) Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

Se zprávou o činnosti školy a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 budou
zaměstnankyně MŠ seznámeny na pracovní poradě konané dne 24.2.2011.

L) Tabulková část
Tabulková část je přiložena v předepsaném rozsahu.
K tabulkám uvádíme:
Tabulka č. 1 „Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti“
• Přiloženo grafické srovnání za rok 2009 a 2010. V textu jsou rovněž zdůvodněny
výrazné rozdíly mezi výnosy v obou letech.
Tabulka č. 2 „Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti“
•

Grafické srovnání za rok 2009 a 2010 je součástí textu. Zde jsou rovněž vysvětleny
výrazné rozdíly v indexech.

Tabulku č. 3 „ Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti“
Tabulku č. 4 „Příspěvek na provoz“
Tabulku č. 5 „Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd“
Tabulku č. 6 „Stav pohledávek po lhůtě splatnosti“
Tabulku č. 6 a) „Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné“
Tabulka č. 7 „Hospodaření s peněžními fondy“
Tabulka č. 8 „Spotřeba energií“
Tabulka č. 9 „Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010“
Tabulka č. 10 „Počet výkonů v roce 2010“
Tabulka č. 11„ Ukazatelé nákladovosti v roce 2010“ – ve třech vyhotoveních (za IČ celkem,
za střediska škola a ŠJ)

Další součástí této zprávy jsou:
 Výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty + příloha a Výkaz rozboru plnění HV
 Tabulky: Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce
 Zpráva inventarizační komise
V Havířově dne 17.2.2011

Bc. Šárka Chobotová
ředitelka školy

