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A) Základní údaje o škole:  
 

Název školy:  Mateřská škola Votice 

Sídlo školy:   Sadová 565, 259 01 Votice 

IČO:    71001191 

REDIZO:   600041794 

Ředitelka:   Jana Kocurová 

Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Všetečková 

Telefon:   317 812 908 

E-mail:   ms.votice@seznam.cz 

Datová schránka:  c76k36b 

www stránky:  www.msvotice.cz 

Zřizovatel:   Město Votice 

 

 

 

Charakteristika školy 
 

Ve školním roce 2014/2015 bylo do mateřské školy ve Voticích zapsáno 192 dětí. 

Zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2014 došlo k navýšení kapacity o 

15 dětí, tj. na 192 dětí. Celková kapacita školy byla tedy 192 dětí, využitelná kapacita školy 

také 192 dětí a byla naplněna. Ke školnímu vzdělávání mohly být přijaty všechny děti, jejichž 

rodiče o přijetí požádali. 

Mateřská škola je jediná ve městě, je umístěna v budově z roku 1976, je sedmitřídní. V roce 

2009 došlo k rozsáhlé rekonstrukci, byly využity dotační tituly SFŽP na zateplení staré 

budovy a změnu vytápění na plyn a titul poskytnutý Regionální operační radou Středočeského 

kraje na rozšíření kapacity. Celkové náklady přesáhly 20 mil. korun. Po přestavbě a 

rekonstrukci bývalé hospodářské budovy vznikly tři nové třídy. Červená třída v přízemí, 

s kapacitou 25 dětí, bílá třída v patře, s kapacitou 20 dětí a třída fialová také s kapacitou 20 

dětí. V této části školy je rovněž technické a organizačně ekonomické zázemí (ředitelna, 

sborovna, kancelář účetní, archiv, sklad, prádelna, dílna a kotelna). 

Provedené rekonstrukce a stavební úpravy přispěly k modernizaci prostředí mateřské školy. 

Nyní je k dispozici je internetové připojení ve všech třídách, pro děti se využívají dvě 

interaktivní tabule. Zlepšila se i její přístupnost pro handicapované děti – škola má 

bezbariérový přístup, má dvě schodištní plošiny. 

Osmá třída -  duhová, byla ve spolupráci se základní školou Votice umístěna v prostorách 

družiny. Byl zde realizován pouze dopolední provoz, odpoledne děti přecházely do budovy 

MŠ. 

Školu obklopuje zahrada s několika herními prvky, o prázdninách byla provedena úprava 

prostoru v levé části, bylo zde vybudováno hřiště s umělým povrchem na míčové hry i další 

pohybové aktivity. Vydlážděné plochy umožňují dětem jezdit na kolech nebo tříkolkách, dvě 

pískoviště jsou zastíněna.  

Celodenní strava je dovážena ze školní restaurace Scolarest firmou Compag s.r.o. 
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Komentář ředitelky: 
Vybavení tříd i ostatních prostor mateřské školy je v současnosti vyhovující. Je třeba 

obměňovat vybavení z hlediska opotřebovanosti a zastaralosti. Na zahradě by bylo třeba 

pouze doplnit bezpečnou dopadovou plochu u stávajících herních prvků a z důvodu zastínění 

by bylo vhodné realizovat vysouvací markýzy nad vchodem do zelené a modré třídy. 

 

 

 

B) Koncepce  
 

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školským zákonem) se předškolní vzdělávání stalo součástí systému vzdělávání. 

Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného MŠMT. 

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně 

vzdělávání a jeho hlavním cílem je to, 

aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak 

předpoklady pro své celoživotní vzdělávání. 

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou, která má 

usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. 

 

 

Komentář ředitelky: 
V mateřské škole je realizován vzdělávací program s názvem „Putování po světě“ s tématy 

Putování za poznáním, Putování za radostí a Putování za přírodou. Tento dokument je 

zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a ve své charakteristice deklaruje individuální přístup, zaměření na 

environmentální vzdělávání, podporu vytváření základů zdravého životního stylu, spolupráci 

s rodiči i dalšími subjekty. 

 

 

 

C) Přehled pracovníků školy: 
 

Počet pracovníků celkem: 21 

Počet pedagogických pracovníků: 16    

Počet nepedagogických pracovníků:   5 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Kocurová Jana ředitelka MŠ, od 20. 11. 2014  

Beranová Dagmar  učitelka MŠ bílá, fialová třída 

Drábová Renáta, 

Dis. 
učitelka MŠ 

bílá třída, mateř. 

dovolená 
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Dvořáková Vendula asistent pedagoga, učitelka MŠ duhová třída 

Feistingerová 

Ludmila 
učitelka MŠ červená třída 

Fialová Kateřina učitelka MŠ bílá třída 

Hájková Zdeňka učitelka MŠ duhová třída 

Bc. Horáková Ilona učitelka MŠ oranžová třída 

Hošková Michaela učitelka MŠ modrá třída 

Maroušková Jitka učitelka MŠ modrá třída 

Martínková Radka učitelka MŠ žlutá třída 

Mašková Ivana učitelka MŠ červená třída 

Pavlasová Hana učitelka MŠ – studuje SPgŠ oranžová třída 

Mgr. Peterková 

Ludmila 
učitelka MŠ fialová třída 

Vávrová Ivana 
učitelka MŠ, do 20. 11. 2014 

pověřená řízením MŠ 
zelená třída 

Bc. Všetečková 

Věra 
učitelka MŠ zelená třída 

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 564/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

počet 

celkem 

kvalifikace podle zákona č. 

564/2004 Sb. 

doplňující si 

kvalifikaci 

Učitelka MŠ 15 12 2 

Asistent 

pedagoga 
1 1 - 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věku 

 

Věk Počet pracovníků 

20 – 30 let 2 

31 – 40 let 6 
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41 – 50 let 5 

51 a více 3 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jará Jitka  účetní   

Horák Pavel  školník   

Blažejovská Marta  uklízečka     

Kardová Jaroslava  uklízečka   

Rousková Jaroslava   uklízečka 

 

 

 

Komentář ředitelky:  

Během školního roku došlo k těmto změnám: paní učitelka Renáta Drábová nastoupila od 11. 

2. 2015 na mateřskou dovolenou, na uvolněné místo byla přijata paní Hana Pavlasová, která 

dálkově studuje druhým rokem obor předškolní vzdělávání na SPgŠ Obrataň. Jana Kocurová, 

která byla uvolněná z místa ředitelky pro výkon státní funkce, se vrátila 20. 11. 2014. Jako 

učitelka s úvazkem 0,403 v osmé (duhové) třídě byla přijata na dobu určitou paní Zdeňka 

Hájková, asistentku k integrovanému dítěti vykonávala paní Vendula Dvořáková (úvazek 

0,443). Paní učitelky Horáková a Všetečková pokračují v magisterském studiu na UJAK v 

Praze. Tamtéž studuje prvním rokem obor speciální pedagogika a vychovatelství paní Radka 

Martínková. 

Kolektiv pracovníků byl, až na jednu kolegyni, které zbývá poslední rok dálkového studia ke 

splnění vzdělání, kvalifikovaný, stabilní, nemocnost byla mírně vyšší oproti předešlým rokům 

vzhledem k dlouhodobým zdravotním problémům jedné paní učitelky. V mateřské škole mezi 

zaměstnanci panuje vstřícná a klidná atmosféra. 

 

 

 

D) Přijímání a zařazování dětí  
 

Děti byly do mateřské školy přijaty na základě podání Žádosti k předškolnímu vzdělávání, 

kterou si zákonní zástupci vyzvedli u zápisu do mateřské školy, který proběhl 29. dubna 2014. 

O přijetí rozhodla ředitelka školy. Bylo přijato 56 dětí.  

Počet zapsaných dětí  192 

Počet tříd   8 

Počet pracovníků celkem 21 
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Komentář ředitelky: 

Do mateřské školy nastoupilo k 1. září 2014 192 dětí do osmi tříd, které jsou odlišeny barevně 

– zelená, modrá, žlutá, oranžová, bílá, červená, fialová a duhová (odloučené pracoviště v 

budově základní školy). Při přijímání (dále jen zápis) podalo přihlášku 56 zákonných zástupců 

dětí, z toho 56 dětí bylo přijato. Jedenácti dětem byla na žádost zákonných zástupců ukončena 

docházka, ihned na jejich místa byly přijaty další děti, které se hlásily v průběhu roku, takže 

kapacita školy byla po celý školní rok maximálně naplněná. V mateřské škole bylo 11 dětí 

s odkladem školní docházky. 

 

Ve vstupní hale je umístěn panel „Školního zpravodaje“, kde rodiče a veřejnost pravidelně 

informujeme o organizačních záležitostech, o rozmístění dětí do tříd a o aktuálním dění v naší 

škole (plánované akce, fotodokumentace z proběhlých akcí apod.) Pravidelně zasíláme články 

s informacemi o různých akcích, které se konají v mateřské škole do Votických novin a 

aktuální informace jsou uveřejňovány i na webových stránkách školy. 

 

 

 

E) Údaje o výsledcích vzdělávání: 
 
Podle zákona č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá, § 33 Cíle předškolního vzdělávání, 

předškolní vzdělávání: 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 

 základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, 

c) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

d) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

 vzdělávání, poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními 

 vzdělávacími potřebami. 
Ad a) – e): 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) mateřské školy Votice vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV).  

Rámcové cíle ŠVP korespondují s rámcovými cíli RVP PV. Prostřednictvím dílčích cílů 

v oblastech biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální, 

směřují vzdělávací aktivity přes dílčí výstupy (poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje) 

ke klíčovým kompetencím (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a 

interpersonální, činnostní a občanské). 

ŠVP tak (prostřednictvím hlavních témat a podtémat) zajišťuje komplexní a vyvážený přístup 

ke každému dítěti formou individualizované výchovy a vzdělávání s důrazem na rozvoj 

osobnosti každého dítěte. 

Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, ale má povinnost prostřednictvím kompetencí 

podporovat rozvoj osobnosti každého dítěte, což kvalitativně mění vztahy učitel – žák, učitel 

– rodič, učitel – spolupráce s dalšími subjekty (jiné typy škol, PPP, různé organizace apod.). 

Jedním z dokladů úspěšných výsledků vzdělávání je spolupráce s rodiči, kteří se zájmem 

sledují dění v mateřské škole, spolupracují, podařilo se získat jednak sponzorské dary 

peněžité, tak věcné (odrážedla, ovoce a perníky). 

Rovněž spolupráce se Základní školou Votice, kam odchází většina dětí k plnění povinné 

školní docházky, přináší pro děti snadnější přechod na jiný způsob vzdělávání a denní režim. 

V hodnoceném školním roce se uskutečnila schůzka učitelek předškoláků a ředitelky MŠ se 

zástupkyní pro první stupeň a učitelkami budoucích 1. tříd ZŠ, kde si předaly zkušenosti s 
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používanými metodami práce, hovořily o podobě zápisu do 1. třídy apod. Koncem školního 

roku předškoláci navštívili první třídu, prohlédli si její prostředí, různé pomůcky a došli se 

nasvačit do školní jídelny Scolarest.  

K naplňování cílů ŠVP přispívá i průběžné vzdělávání učitelek. Poznatky jsou pravidelně 

předávány kolegyním na pedagogických radách. Škola zorganizovala přednášku Mgr. 

Světlany Drábové na téma „Školní zralost a příprava na školu“, kterou navštívilo i mnoho 

rodičů a setkala se s kladným ohlasem. 

 

 

Komentář ředitelky: 

ŠVP bude od příštího školního roku mírně aktualizován, dle vyjádření paní učitelek vyhovuje, 

splňuje všechny jejich požadavky, je dostatečně pružný, aby mohl reagovat na nastalé situace. 

Je vyvěšen na veřejně přístupném místě, připomínky a nápady z řad rodičů jsou akceptovány. 

V dalším školním roce budeme pokračovat v organizování odborných přednášek se speciální 

pedagožkou, dětským lékařem nebo nestátní organizací Prima Vizus  (preventivní vyšetření 

zraku). Pro děti nabízíme nadstandartní aktivitu – seznamování s anglickým jazykem, který 

vedou učitelky naší MŠ. 

 

 

 

F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

Téma Účastník Organizátor 

Učíme se hrou – tvořivá hra v MŠ Mašková I. VISK Praha 

Výtvarné inspirace na čtvero ročních období Hošková M. NIDV Praha 

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Maroušková J. NIDV Praha 

Jazyk a řeč 
Beranová D. 

Peterková L. 
VISK Praha 

Kreativní materiály Horáková I. VISK Praha 

Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní 

rozvoj 
Fialová K. VISK Praha 

Evaluace v mateřské škole Kocurová J. VISK Praha 

Kurz počítačové techniky pro pokročilé Beranová D. 
STP 

Benešov 

Rodič – partner k dialogu 
Feistingerová L 

Vávrová I. 
VISK Praha 

Jóga pro děti 
Všetečková V. 

Fialová K. 
VISK Praha 

Nepodceňujeme dětské kreslení Martínková R. NIDV Praha 

Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu Maroušková J. Portál s r.o. 
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Projekt ŠIKULA – polytechnická výchova v 

MŠ 

Martínková R. 

Peterková L. 

Vávrová I. 

Feistingerová L 

Fialová K. 

Beranová D. 

Maroušková J. 

Mašková I. 

ČSOP 

Vlašim 

Malí šikulové – profesní rozvoj učitelů MŠ – 

polytechnické vzdělávání 

Mašková I. 

Hošková M. 

Maroušková J. 

Horáková I. 

Fialová K. 

Feistingerová L 

Vávrová I. 

Martínková R. 

Beranová D. 

VISK Praha 

Kázeňské problémy u dětí předškolního věku Martínková R. SAV Praha 

Profesní manažerské vzdělávání Všetečková V. VISK Praha 

Metoda Hejného v MŠ Peterková L. H-mat, o.p.s. 

Připravenost pro školu, metody práce Vávrová I. VISK Praha 

Kvalita, strategie a efektivita v předškolním 

vzdělávání 
Kocurová J. VISK Prha 

Třesky, plesky, hlavně česky … Horáková I. Portál a.s. 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

Téma Účastník 

Účetní závěrka PO k 31. 12. 2014, 

Novinky ve zdaňování mezd od 1. 1. 2015, 

Aplikace pracovního práva ve školství 

Jará J. 

 

 

Komentář ředitelky:  

Všechny učitelky se hlásily do jednotlivých kurzů průběžného vzdělávání v rámci 

Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (Národní institut pro další vzdělávání -  NIDV) a Portál s.r.o. dle 

vzdělávací nabídky. Průběžně navštěvovaly akreditované semináře a pořizovaly z nich zápis 

do školní knihy dalšího vzdělávání. Obsah jednotlivých akcí byl také předmětem diskusí 
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všech pedagogických porad a to z hlediska obsahového i přenosového. Ředitelkou je 

podporováno studium v jejich zájmových oblastech. Všechny paní učitelky se zúčastnily 

semináře pořádaného i pro rodičovskou veřejnost „ Školní zralost a příprava na školu“, který 

vedla Mgr. Světlana Drábová přímo v jedné třídě naší MŠ. 

 

 

 

G) Aktivity a prezentace školy: 

 

Divadlo v mateřské škole  

Drak Karamelák Karel Daňhel, Tábor 

Kocour Modroočko Divadlo Špilberk, Brno 

Devět jednou ranou Divadlo České Budějovice 

Pojďte si hrát na dobu princezen a rytířů Divadlo Pernštejni 

Kouzelná voda Divadlo DOKOLA 

Klaun v MŠ  

Plecha a Neplecha Hudební agentura P. Kubce 

Lesněnka Divadlo Na cestě 

  

Programy OF ČR Votice v MŠ  

Zelenina nevyrostla v obchodě  

Čáry máry babky kořenářky  

Chlupaté kožíšky  

Domácí mazlíčci  

Domečky  

Les pohádek 

Mávnutí křídel 
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Zahrada Divadlo Tábor 

Oslava MDD Polodenní výlet 

Školní výlety ZOO Plzeň 

 Fábulova země, Kamenice n./L. 

 Lesní říše, Pičín 

 Pohádková kovárna, Protivín 

Ostatní  

Mikulášská nadílka v sokolovně Inka Rybářová 

Beseda s ilustrátorkou Marie Vítková, Sedlčany 

Lední revue v Táboře, Týden knihoven  

Vánoční posezení s rodiči  

Velikonoční tvoření s rodiči  

Rozloučení s předškoláky s ohňovou show 

na zahradě školy 
 

Třídění hliníku, baterií Projekt Recyklohraní 

Sběr víček Pomoc Vládíkovi 

Účast v soutěžích  

PO očima dětí HZS Příbram 

Motýli Ochrana Fauny ČR 

Moje oblíbené zvíře MKC Votice 

 

 

Komentář ředitelky:  

Akce doplňující výchovně-vzdělávací činnost v mateřské škole jsou velmi pestré, jsou jednak 

prováděny v mateřské škole a jednak se děti zúčastňují dalších aktivit mimo MŠ. Snažíme se, 

aby i rodiče dětí měli možnost strávit se svými dětmi čas při různých aktivitách ve třídě i jinde 
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(mikulášská nadílka v sokolovně, vánoční a velikonoční posezení s programem a tvořením). 

Cíle výletů na konci školního roku jsou vybírány s ohledem na věkové složení dětí daných 

tříd, pro předškoláky byla zvolena návštěva v ZOO Plzeň a Fábulova země v Kamenici nad 

Lipou. Protože v tomto školním roce odcházelo do školy 74 dětí, rozloučení s nimi mělo 

netradiční podobu – v podvečer na zahradě školy děti předvedly krátký taneční program pro 

přítomné rodiče a hosty, poté byly pasovány na školáky, dostaly malý dárek a na závěr byla 

všem předvedena ohňová show a ohňostroj. Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, což 

obnáší sběr použitých baterií, odpadů z hliníku a odevzdáváme je do sběrných surovin. Děti 

také plní různé úkoly s ekologickou tématikou. Zapojili jsme se do sběru PET víček, které si 

odváží rodina Vládíka, žáka ZŠ Votice, jehož výtěžek bude použit na nákup elektrického 

vozíku pro něj. V obeslaných výtvarných soutěžích děti obsadily 2x 1. místo  a  2x 2.místo (O 

paletu Antonína Slavíčka) a 1. místo za výkresy pro výzdobu nového motýlária ve Voticích. 

 

 

 

H) Výsledky inspekční činnosti a jiných kontrol na škole: 

 

Česká školní inspekce 0  

Finanční kontrola MěÚ Votice 
8. 10. 2014  

7. 4. 2015 
 

Revize elektrických spotřebičů 17. 12. 2014 

Zjištěna závada u 

přívodní šňůry u 

žehličky - 

odstraněno 

Roční kontrola elektro ohřívačů vody 17. 12. 2014 Bez závad 

Prověrka pracovního prostředí,  

bezpečnost a hygiena práce 
17. 12. 2014 

Drobné nedostatky -  

odstraněny 

Kontrola a seřízení plynového kotle 8. 12. 2014 Bez závad 

Revize hasicích přístrojů 2. 2. 2015 Bez závad 

Revize dokumentace PO, požární řád pro 

budovu a plynovou kotelnu 
3. 6. 2015  

Školení PO a BOZP 28. 8. 2015  

Odborná technická kontrola dětského 

hřiště 
10. 5. 2015 

Drobné nedostatky 

odstraněny 

Revize plošiny 5. 5. 2015 Schopna provozu 

Kontrola spalinových cest 6. 5. 2015 Bez závad 
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Komentář ředitelky: 

Při kontrolách byly zjištěny drobné závady, které byly ihned odstraněny. 

Školení PO a BOZP se zúčastnili všichni zaměstnanci školy. 

 

 

 

 

 

I) Základní údaje o hospodaření školy: 

 
Přehled hospodaření za období leden – červen 2015 
 

 
Výnosy v 

Kč 

Náklady v 

Kč 

Výsledek 

hospodaření 

k 30. 6. 2015 

Neinvestiční transfer KÚ 

UZ 33353 
3 184 247,91 3 184 247,91 0 

Neinvestiční transfer KÚ 

UZ 33052 
50 931,26 50 931,26 0 

Neinvestiční příspěvek 

zřizovatele 
1 272 329,00 528 031,19 744 297,81 

Úplata za předškolní 

vzdělávání 
210 307,00 64 880,09 145 426,91 

Zúčtování fondů 15 454,00 15 454,00 0 

Ostatní výnosy z činnosti 733,00 733,00 0 

Celkem 4 734 002,17 3 844 277,45 889 724,72 

  

 

Rozbor výsledku hospodaření 
 

Rada města schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2014 ve 

výši 86. 238,44 Kč a rozdělení do fondů organizace takto: 

  5 000,- Kč do fondu odměn, 

           81 238,44 Kč do rezervního fondu. 

 

Rok 2014 výnosy -Kč náklady -Kč rozdíl -Kč 

Dotace poskytnuta MŠMT ze státního 

rozpočtu 
6 263 422,00 6 263 422,- 0 

Příspěvek od zřizovatele -neinvestiční 1 029 850,00 972 515,11 57 334,89 

Tržby z prodeje služeb - školné 346 404,00 317 500,45 28 903,55 
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Použití rezervního fondu 55 624,00 55 624,- 0 

Úroky od peněžních ústavů 25,88 25,88 0 

Ostatní  7 545,20 7 545,20 0 

CELKEM 7 702 871,08 7 616 632,64 86 238,44 
 

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2014:  … 867 043,32 ...  Kč. 

 

 

Stav na fondech po přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření 

 

Fond 

Stav 

k 1. 1. 

2014 

Stav  

k 31. 12. 

2014 

Příděl  

ze zlepšeného  

výsledku 

hospodaření 

Stav po 

přídělu 

rezervní fond 

z výsledku 

hospodaření 

74 646,39 650,03 81 238,44 81 888,47 

fond reprodukce 

majetku 
7 938,75 34 207,75 0 34 207,75 

fond odměn 10 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 

FKSP 45 581,06 54 476,56 0 54 476,56 

rezervní fond z darů 12 605,00 5217,00 0 5217,00 

 
 

Komentář ředitelky:  

Čerpání finančních prostředků je průběžně sledováno a vyhodnocováno. Kontrolou od 

zřizovatele nebylo zjištěno žádné pochybení. V tomto školním roce byl z přidělených 

peněžních prostředků mateřské školy pořízen vedle pravidelných nákladů (elektřina, voda, 

plyn, revize, doprava obědů, nákup služeb, telefon a internet, …) drobný doplňující nábytek 

(lavice, knihovna, skříňky, dětské kadeřnictví), doplněny cíchy a prostěradla a vyměněno 

nevyhovující nádobí a tácky pro děti. Do jedné třídy (oranžová) byla pořízena televize. Do 

plynové kotelny muselo být zakoupeno nové čerpadlo, neboť stávající podle revizní zprávy již 

nešlo opravovat. Peněžní prostředky z investičního a rezervního fondu byly použity (po 

schválení od zřizovatele) na zaplacení poloviny hřiště s umělým povrchem, které vzniklo 

v zadní části zahrady. 

 

 

 

 

Ve Voticích 29. 10. 2015 
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