
 

 

 

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace 
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a)  Základní charakteristika mateřské školy 

 
 

a/    Název školy: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace 

b/    Sídlo: Hřbitovní 8, Břeclav 3, 690 03 

c/  Zřizovatel školy: Město Břeclav 

d/  Jméno ředitele školy: Mgr. Jitka Kocábová 

e/  Telefon: 606 914 289, 724 021 934 

f/  Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 54 dětí 

       Počet dětí navštěvujících školu: 46 

g/  E – mailová adresa: msstarabreclav@seznam.cz 

       Webové stránky školy: www.msstarabreclav.info 

h/    Provoz školy: 6,30 – 16,30 

ch/  Provoz jednotlivých tříd: 6,30-16,00,   7,00-16,30 

i/     Počet zaměstnanců školy – 4 pedagogičtí zaměstnanci, 1 školní asistent, 2 školnice 

j/     Školní vzdělávací program – „ Kdo nevěří, ať k nám běží…“ 

Cíle programu: 

Vést děti k chápání smyslu života, uvědomit si že: 

„ Nejsme všichni stejní…..“ 

„ S kamarádem všechno zvládnem…..“ 

„ V pohodě a harmonii se žije lépe…..“ 

„ Pravidla nám pomáhají…..“ 

„ Já jsem já, se vším všudy…..“ 

„ Je zábava hledat, vidět, poznávat.....“ 

 

 

        

b)  Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 

 

Mateřská škola je po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2006, moderně a účelně 

vybavena nábytkem i pomůckami. Vše je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. 

Prostory mateřské školy odpovídají počtu dětí a předpisům. Vybavení  hračkami a pomůckami 

je nadstandardní, třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, stoly i židle odpovídají 

antropometrickým požadavkům. Hračky jsou dokupovány průběžně. Vše je umístěno tak, aby si 

děti mohly samostatně brát hračky i pomůcky. Děti se podílí na výzdobě interiéru školy, kde 

práce mohou shlédnout i rodiče. U každé třídy je samostatná šatna i sociální zařízení. 

Na budovu školy navazuje školní zahrada, která je z větší části pokryta bezpečnostní pryží. Je 

zde vybudováno i hřiště s umělou trávou na míčové hry. Pod zastřešenou pergolou je zhotoven 

nový kamínkový povrch. Pergola je využívána i v případě nepříznivého počasí. Zahrada je 

vybavena novým plastovým nábytkem, domečkem, skluzavkou, balanční lávkou, pružinovými 

houpadly. Kryté pískoviště odpovídá bezpečnostním i hygienickým normám. Na pobyt venku 

škola využívá i nově vybudované hřiště v parku. Na obou dětských hřištích je dostatek různého 

tělovýchovného nářadí, které umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity. V letních měsících 

je využívána venkovní sprcha. 

Denní rytmus a řád je dostatečně flexibilní, vychází z potřeb dětí. Respektujeme individuální 

potřeby aktivity, spánku  a odpočinku jednotlivých dětí. Rodiče mohou své děti přivádět kdykoliv 

během dne, výjimku tvoří děti, které plní povinnou předškolní docházku.                                     

Stravu zajišťuje ZŠ Břeclav, Kupkova. Intervaly mezi jídly odpovídají předpisům, množství jídla 

si děti mohou určit samy. Dětem v naší mateřské škole je poskytována plnohodnotná a vyvážená 

strava. Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti se při jídle obsluhují samy (svačiny, oběd, 

příbory, pitný režim). Jsou respektovány individuální potřeby spánku a odpočinku jednotlivých 

dětí. Děti nejsou nuceny do jídla ani do spánku. 
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Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program všech činností je přizpůsoben 

aktuálním klimatickým podmínkám (omezení pouze při mrazu pod -10 stupňů Celsia, náledí, 

mrznoucí mrholení, silný vítr, inverze).  Pravidelně zařazujeme zdravotní cvičení podporující 

správné držení těla, cviky vyrovnávací, protahovací, dechová relaxační a uvolňovací. 

Všichni v mateřské škole máme zájem, aby se děti cítily bezpečně, jistě a spokojeně. 

Rodiče mají možnost navštěvovat mateřskou školu ještě před zahájením docházky. Nově 

příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí. 

K dětem je přistupováno individuálně, jsou respektovány a uspokojovány jejich potřeby. Dítě 

má právo se kdykoliv neúčastnit činností a her. Děti pobývají v klidném, přiměřeně zátěžovém 

prostředí. Ve třídách funguje přátelská atmosféra a partnerské vztahy. Děti se podílejí na 

vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých 

kamarádů. Děti nejsou neúměrně zatěžovány. 

Pedagogický styl učitelek na třídách je vstřícný, využívají efektivní komunikaci, naslouchání, 

pozitivní motivaci, ocenění a podporují sebehodnocení dětí. Všechny děti mají rovnocenné 

postavení.  

Ve škole je pro děti zajišťována potřeba bezpečí, potřeba podnětu, péče a výživy, potřeba 

podpory a opory a potřeba limitu. 
Budova je téměř bezbariérová, jsou zde dostatečně velké prostory, které jsou esteticky, účelně 

a bezpečně vybaveny hračkami, pomůckami i nábytkem. Na budovu bezprostředně navazuje 

školní zahrada. Veškeré vybavení odpovídá potřebám dětí a rozvíjí tvořivou hru. Součástí 

zahrady jsou herní i odpočinkové prvky – zastíněná pergola, využívaná dětmi pro sportovní a 

pohybové činnosti, pracovní stůl pro rozvoj polytechnického vzdělávání, houpačky, 

průlezková věž se skluzavkou, dostatečně velké pískoviště, pergola pro tvořivou práci u 

stolečků, sklad hraček a koloběžek. Pro rozvoj environmentálního vzdělávání dětí byla 

vybudována malá ekologická zahrádka. 

 

 

c) Rozbor hospodaření 

 

I. 
 

Náklady: 4 569 037,65 

Výnosy:  4 650 185,33 

HV :           81 147,68 Kč (návrh na rozdělení přiložen) 

II.                                                                                                                                          

Účelové dotace +  Šablony 

Dotace: 

MŠMT- 33053:  Příjem  : 3 670 634,00 Kč.                      

                         Čerpáno: 3 670 634,00 Kč 

 

Město Břeclav - příspěvek  na provoz:  Příjem: 650 000,- Kč 

                                                             Čerpáno: 650 000,- Kč 

 

Šablony III.: Výnosy    170 367,08Kč 

                  Náklady :  170 367,08Kč 

 

 

III.                                                                                                                                            



Mzdové náklady 

Hrubé mzdy:  2 806 684,- Kč 

OON:                  2 500,- Kč 

Náhrady za prac. nesch. 29 533,- Kč 

SP: 701 272,-Kč 

ZP :254 482,- Kč 

 

Průměrný plat  

Pedagogičtí pracovníci –45 178 ,- Kč 

Nepedagogičtí –21 988 ,- Kč 

Pracovníci školní jídelny –21 129 ,- Kč 

IV. 

Komentář k přehledu o plnění rozpočtu 

Dotace z MŠMT i od zřizovatele, jsou pro potřeby organizace, v dostatečné výši. Z důvodu 

mimořádných protiepidemiologických  opatřeních byl rozpočet od zřizovatele krácen. 

V. 

Péče o spravovaný majetek. 

Investiční činnost – v roce 2021 nebyl pořízen investiční majetek. 

Opravy a udržování – elektroinstalace a osvětlení, vodoinstalace, oprava kotle, oprava a 

výmalba zdiva, zasklení oken,  vybavení (el. ořezávátko, nábytek), výměna písku. Celkem 

v hodnotě 98 134,-Kč. 

Pořízení majetku – pro vzdělávání dětí byly pořízeny hračky, pomůcky, ortopedický chodník, 

vybavení výdejny (chladnička, termoport), mobilní telefon, program iSophi.                       

Celkem 38 674,70Kč 

Inventarizace byla provedena na základě ustanovení   zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení 

výše uvedeného zákona pro vybrané účetní jednotky, vyhlášky č.270/2010 Sb. o inventarizaci 

majetku a závazků a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které 

vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými předpisy, vnitřní směrnicí a plánem 

inventur. 

Inventarizační komise provedla  inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech: 

- 022.000  samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

- 028.000  drobný dlouhodobý hmotný majetek 

- 902.102. jiný drobný dlouhodobý majetek 

- 261.000  pokladna 

- 901 nehmotný drobný majetek 

- 263.000 ceniny 

Mateřská škola nepronajímá nemovitý majetek. 

Škodní událost v roce 2021 byla řešena s pojišťovnou Kooperativa a.s. Důsledkem silného 

krupobití byla zničena pergola, zatečení třídy a byla potřeba výměna střešní krytiny. Škodní 

událost nebyla v roce 2021 vyřešena.  

 



VI.  

Doplňkovou činnost škola nemá. 

VII. 

Peněžní fondy 

V roce 2021 jsme čerpali: 

• fond FKSP, který se tvoří odvodem 2% z hrubých platů zaměstnanců školy. Čerpání 

proběhlo dle vnitřní směrnice 

• fond odměn, který je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření. Fond byl použit na 

vyplacení odměn 

• fond rezervní nebyl čerpán 

  Fond investic je tvořen z odpisů.   

Všechny fondy jsou kryté. 

VIII.   

Pohledávky a závazky 

Krátkodobé pohledávky: 

 

Celkem 721 512,14Kč, z toho:  

a) do splatnosti: 

- poskytnuté zálohy 48 220,- Kč 

- stravné zaměstnanců za prosinec 2021 ve výši 1 825,- Kč 

- náklady příštích období 12 227,14Kč (placeno v roce 2021 na rok 2022- předplatné, domény, 

pojištění, antivir) 

- dohadné účty aktivní 658 190,- Kč  

- školné 1 050,- Kč 

B) po splatnosti: 

- 0,- 

 

 

Krátkodobé závazky: 

 

Celkem 670 641,48Kč, z toho: 

- dodavatelé 9 487,52 Kč, viz přiložený seznam, vše do splatnosti 

- platby školného na leden-červen 2021 v celkové výši 3 300,- Kč 

- zaměstnanci 207 903,- Kč, výplaty – zaslány v lednu, vše ve splatnosti 

- sociál. pojištění 73 366,- Kč –  ve splatnosti,  uhrazeno v lednu 

- zdrav. pojištění 31 644,- Kč – ve splatnosti, uhrazeno v lednu 

- daň ze závislé činnosti 12 144,- Kč– ve splatnosti, uhrazeno v lednu 

- výdaje příštích období 142 744,96 Kč – náklady roku 2021, vyfakturované a hrazené v roce 

2022 (telefon, spotřeba energií a vody, služby) 

- krátkodobé přijaté transfery-spotřebovaná záloha na Šablony 190 052,- Kč 

 
Dlouhodobé závazky:  

 

Celkem 364 906,- Kč. Přijaté dlouhodobé zálohy na transfery – šablony II.- ukončeno v listopadu 

2020, dosud MŠMT nevyúčtováno. 

 

 

 



 

 

d) Souhrnné výsledky externích kontrol 

 

V roce 2021 proběhla na škole prověrka účetní závěrky. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti 

svědčící o tom, že účetní závěrka není sestavena v souladu s českými účetními předpisy.  

 

 

 

e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

 

Naše mateřská škola zaměstnává 7 zaměstnanců, nemá tudíž povinnost zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením, ani odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, se kterými Úřad 

práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto 

zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, 

které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo 

zadáváním zakázek těmto osobám. 

 

 

f) Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací. 

 

 

Břeclav 2022-04-19 

 

 

Zpracovala – Mgr. Jitka Kocábová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Přílohy 

- Kniha závazků 

- Příloha č.6 

- Příloha č.8 

- Příloha č.9 

- Příloha č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 


