
Č.j. 23/2021 

ZPRÁVA O ČINNOSTI   

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠARDICE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 696 13 ŠARDICE 750 

ZA ROK 2020 

 

 Část I.  

Plnění úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání 

 

Mateřská škola Šardice má zpracovanou dlouhodobou koncepci na období od roku 2018 do 

roku 2022. Tato koncepce obsahuje dlouhodobé cíle, ke kterým směřujeme ve výchovně 

vzdělávacím procesu naší mateřské školy. Konkrétní cíle a úkoly, vyplývající z dlouhodobé 

vize a cílů MŠ má rozpracovány ve svém vlastním Školním vzdělávacím programu, který 

průběžně vyhodnocujeme. 

Projekt „Šablony II“ z výzvy OP VVV nadále v naší MŠ pokračuje, 90% výstupů z projektu 

máme splněno. Tento projekt nám přináší finanční dotace jak v oblasti výchovně vzdělávací 

(projektové dny pro děti v MŠ i mimo MŠ, ve kterých je uplatňováno prožitkové učení), tak 

v personální podpoře (školní asistent), a také v dalším vzdělávání pedagog. pracovníků. 

Plán pro školní rok 2020 obsahoval tyto hlavní úkoly, které jsme rozpracovaly v průběhu roku 

do dílčích úkolů a plnily jsme je ve svých třídních vzdělávacích programech. 

 

Plán hlavních úkolů školního roku 2020 

 

1. Zaměření na rozvoj environmentální výchovy v MŠ /EVVO/- součástí ŠVP  

      a ve spojitosti s EVVO více zapojit rodiče do plánování a dění ve třídách – návštěva   

      domácího zvířectva v rodinách dětí, projektové dny a týdny na dané téma z oblasti  

      ekologie, pokusy vztahující se k přírodě, akce školy 

- návštěvy ekocenter, spolupráce se soukromými chovateli v obci atd. 

- šetření vodou a energiemi, třídění odpadků 

 

2. Vytvoření podmínek pro celoroční využití školní zahrady.  

- jaro 2020- pořízení sudu na dešťovou vodu, plechové vany s vodními rostlinami, 

zastínění hmatového chodníku, pítek pro ptáčky, skalky atd. 

- péče o záhonky, ekocentra na zahradě MŠ, zakládání herbářů 

 

3. Využívání vhodných odpadových surovin k tvořivým činnostem dětí, využívání 

přírodních materiálů k tvořivým činnostem dětí. 

 

4. Pokračování v záměrném pozorování dětí ve třídách za účelem sledování určitého  

       projevu dítěte /předcházení konfliktům, psychický stav dítěte…/   

 

5. Vytváření podmínek pro inkluzívní vzdělávání, zařazení dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami (samostudium učitelek, asistentů pedagoga, odborné 

semináře, spolupráce s psychologem, SPC, PPP) 

 



6. Příprava předškoláků pro vstup do ZŠ. Uskutečňuje se metodou „Dobrého startu“, 

obsahem je plnění úkolů zábavnou formou. Zaměření na rozvoj: 

- zrakové a sluchové percepce, grafomotoriky, myšlení a řeči, prostorové a pravolevé 

orientace, čtenářské a matematické pregramotnosti, jemné motoriky, uvolnění 

svalových partií ruky, správné držení tužky a kresebného náčiní 

 

7. Možnost pravidelné informovanosti rodičů o individuálních vzdělávacích potřebách 

dětí /tzv. konzultační hodiny/ 

 

8. Návštěva speciálního logopeda v MŠ 1x ročně- provedení logopedické depistáže dětí. 

Na základě odborného vyšetření je určeným dětem doporučena další logopedická 

péče: 

 ambulantní péče 

 preventivní logopedická péče v MŠ 

 

9. Logopedická péče v MŠ- náprava lehčích vad u dětí – spolupráce učitelka x dítě x 

rodič. 

 

10. Kroužek anglického jazyka pro předškoláky  

 

11. Zjišťování zájmu rodičů o folklorní kroužek a kroužek tvoření. 

 

12.  Plavecký výcvik /krytý bazén Hodonín/ 
 

13. Organizací stravování i nadále umožnit samostatnost dětí při volbě porcí jídla a  

       respektovat individuální tempo každého dítěte- zdůraznění dětem významu zdravého  

       stravování. 

 

14. Rozvíjení zdravé tělesné výchovy- cvičení venku, otužování, vycházky do přírody, 

dostatečně dlouhý pobyt venku 

 

15. Pokračování ve spolupráci MŠ a ZŠ- návštěvy předškoláků v 1. třídě, děti ZŠ 

předčítají dětem v MŠ, společné akce atd. 

 

16. Zajišťování exkurzí a akcí na zajímavá místa v obci a v okolí, spolupráce 

s neziskovými organizacemi v obci. 

 

17. Vedení dětí ke kultuře a umění- nacvičování na kulturní akce v obci, divadla, výukové  

            programy v MŠ na dané téma, seznamování s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly, 

            pořádání karnevalu atd. 

 

18. Spolupráce se zřizovatelem: 

- pořádání akce v obci- Den matek 

- plánování revitalizace MŠ 

 

Vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci spojené s COVID- 19 a vyhlášenému 

nouzovému stavu v ČR jsme většinu akcí MŠ byli nuceni zrušit. Na konci školního roku 

2019/2020 proběhlo pouze rozloučení s předškoláky a fotografování na tablo. Na podzim 

nového šk. roku 2020/2021 se uskutečnila „Drakiáda“ a „Hody v MŠ.  



6.11.– 22.11. 2020 byla MŠ na základě KHS JmK se sídlem v Brně z důvodu výskytu 

COVID- 19 uzavřena. 

Probíhají akce pouze v rámci jednotlivých tříd za přísného dodržování hygienických a 

protiepidemických opatření.  

 

 

                                                                   Část II. 

Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců k 1.9.2020 

 

8 pedagogických pracovnic kvalifikovaných /z toho 2x asistent pedagoga/ 

1 účetní a hospodářka  

1            pracovnice pro dovoz a výdej stravy  

1            uklizečka 

1            školnice 

 

                                                                                         

Všechny pedagogické a provozní pracovnice plnily úkoly vyplývající z jejich pracovní 

náplně, dodržovaly řády a směrnice MŠ, spolupracovaly s ředitelkou mateřské školy. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dodržována v dostatečné míře. Je vedena předepsaná 

dokumentace BOZP, vydána směrnice pro zajištění BOZP v naší organizaci. Podle daných 

lhůt jsou prováděny pravidelné revize, školení zaměstnanců, poučení dětí. Pravidelnými 

kontrolami prostor školy jsou zjišťovány závady a ty průběžně odstraňovány. Ve spolupráci 

s Obecním úřadem Šardice jsou plánována a realizována ozdravná opatření pro zajištění 

bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance.   

Pracovní úrazy: ne 

 

 

 

Část III. 

 

Plnění úkolů v oblasti hospodaření: 

 

III. 1 

 

Oblast příjmů: 

 

V roce 2020 MŠ vybrala na školném 68.700 Kč. Na akce dětí a výtěžek z dětského karnevalu 

vybrala 40.239 Kč.  

                                                                       II. 2.   

   

Oblast výdajů: 

 

 

Čerpání z rezervního fondu /413/ činí 14.165 Kč. Jedná se o čerpání finančních prostředků na 

HP multifunkce smart Wifi.  Z darů vyčerpala 500 Kč za náklady na dětský ples. 

 

  



Z dotace od zřizovatele jsme za rok 2020 ušetřili 30.809,50 Kč. Šetření  jde do kladného 

hospodářského výsledku. 

 

III. 3.  

Oblast finančního majetku: 

 

Stav na BÚ k 31. 12. 2020 je 1.128.912,42 Kč a na FKSP účtu je 87.633,42 Kč 

Pokladna k 31. 12. 2020 stav je 23.664 Kč na BÚ a pokladna FKSP je 2.331 Kč. 

 

III. 4. 

 

 Oblast pohledávek a závazků viz tab. Č. 15 

 

Na účtu 311 000 – Odběratelé: 0 Kč 

Na účtu 321 000 – Dodavatelé: 56.526,17 Kč 

 

III. 5. 

 

 Oblast dotací ze SR 

 

Pro rok 2020 nám byly poskytnuty tyto dotace: 

MŠMT 5.457.810 Kč vedené v účetnictví na SÚ 374  

Dotace MŠ Šardice-Šablony II. v účetnictví vedeno na 472 400 ve výši 454.585 Kč 

Obec 706.500 Kč vedené v účetnictví na SÚ 348 100. 

 

 

III. 6.  

Investice – nebyly 

 

Část IV. 

Autoprovoz 

Nemáme. 

 

Část V. 

 

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem: 

 

Celkem  majetek DDNM, DDHM, DHM k 31. 12. 2020: 

                                                                  k 31.12.2019     Příjem      Výdej    Stav 31.12.2020    

DDNM                                     018              62.150,00            -               -                   62.150,00  

DHM                                        021            116.765,00            -               -                 116.765,00 

DDHM                                     028         2.280.153,41    103.811,01   11.716,60   2.372.247,82 

Celkem majetek                                     2.459.068,41     103.811,01  11.716,60   2.551.162,82   

 

 

 

 

 



 

 

Inventurní soupis majetku školy podle uživatelského členění (cena do 1000 Kč) 

k 31. 12. 2020  v    Kč /Drobný majetek OTE  v  Kč/ 

 

 

znak      prostředky                          Stav k 31.12.2019:       Příjem:       Výdej:  Stav k 31.12.2020:                                                                  

0       Delimitace                                      65.869,40  -                8.100,00      57.769,40 

         Nezadané uživ.členění                   15.706,39                 -                   -                15.706,39                 

1       Prostředky zřizovatele                  191.844,74          2.228,00            898,00     193.174,74  

11     Prostředky MŠMT                          12.637,00                   -                -                12.637,00  

20     Prostředky rezervní fond                74.596,00                   -                 -               74.596,00 

21     Vlastní zdroj                                       -                       359,00              -                    359,00 

Celkem OTE k 31.12.2017                  360.653,53         2.587,00         8.998,00     354.242,53 

 

 

Část VI. 

Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ 

 

Z rezervního fondu (414) byly čerpány peněžní prostředky ve výši 500 Kč na Dětský ples, 

107.741 Kč čerpání Šablony II. 

Z rezervního fondu (413) byly čerpáno 14.165,90 na HP multifunkce smart Wifi. 

 

 

                                                                  Část VII. 

Kontrolní činnost 

 

 

Vedení MŠ má vypracovaný systém kontrol ve všech oblastech činnosti školy:  

- výchovně-vzdělávací činnost – hospitace, kontroly povinné dokumentace 

- preventivní kontroly BOZP a PO 

- kontroly mzdového účetnictví 

- vnitřní řídící kontroly provádění hospodářských operací, hospodaření se 

svěřenými prostředky. 

  

Obecní úřad Šardice provedl v roce 2020 kontroly účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního 

systému. Závažná zjištění ve smyslu zákona při těchto kontrolách zjištěna nebyla. Občasné 

drobné nedostatky byly operativně odstraňovány. Nápravná opatření uložena nebyla. 

 

Část VIII. 

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

 

Ředitelka školy vydala Plán inventarizace majetku k 31. 12. 2020. 

Fyzická inventarizace byla zahájena 17. 12. 2020 a tento den byli proškoleni 

všichni členové invent. komise. Je doloženo podepsaným prohlášením všech čl.invent. 

komise. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti při provádění inventarizace. 

Fyzická inventarizace byla ukončena dne 31. 12. 2020. 

Dokladová inventarizace byla zahájena 31. 12. 2020 a ukončena 15. 1. 2021. 



Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. 

Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační 

rozdíly. 

 

 

 

 

V Šardicích 25. 2. 2021   Iva Lesovská, ředitelka MŠ Šardice 
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