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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: Mgr. 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 2015/2016 bylo do Mateřské školy ve Voticích zapsáno 177 dětí. 

Ke školnímu vzdělávání mohly být přijaty všechny děti, jejichž rodiče o přijetí požádali.  

1. 9. 2015 nastoupilo 60 nových dětí a docházku k 31. 8. 2016 ukončilo 51 dětí. 

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 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. Je instalováno elektrické zabezpečení, škola 

se po osmé hodině ranní zamyká a do jednotlivých tříd je třeba zvonit. 

Školu obklopuje zahrada s několika herními prvky, byla provedena úprava prostoru v levé 

části, bylo zde vybudováno hřiště s umělým povrchem na míčové hry i další pohybové 

aktivity. V červnu byl zhotoven umělý bezpečnostní povrch okolo stávající houpačky a 

průlezky, což bylo dlouhodobě požadováno bezpečnostní kontrolou na vybavení zahrady. 

Vydlážděné plochy umožňují dětem jezdit na kolech, odrážedlech  nebo tříkolkách, dvě 

pískoviště jsou zastíněna.  

Celodenní strava je dovážena ze školní restaurace Scolarest firmou Compag s.r.o. 

Rozhodnutím zastupitelstva města bylo na jeho 13. jednání dne 11. 4. 2016 schváleno 

usnesení, že samostatná Mateřská škola Votice, právní subjekt, k 31. 7. 2016 skončí a bude 

zřízena nová příspěvková organizace – Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková 

organizace, se sídlem Pražská 235, 259 01 Votice. 
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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, v příštím roce plánujeme 

vymalování všech prostor v původní budově. Na zahradu by bylo vhodné pořídit venkovní 

lehkou stavbu pro rozvoj polytechnické výchovy a doplnit vybavení v prostoru trávníku před 

červenou třídou (stůl, lavice, skluzavka apod.). 

 

 

 

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: 19 

Počet pedagogických pracovníků: 14    

Počet nepedagogických pracovníků:   5 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Kocurová Jana ředitelka MŠ, do 31. 7. 2016 bílá třída 

Beranová Dagmar  učitelka MŠ žlutá třída 

Feistingerová Ludmila učitelka MŠ zelená třída 
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Fialová Kateřina učitelka MŠ červená třída 

Hájková Klára učitelka MŠ žlutá třída 

Mgr. Horáková Ilona učitelka MŠ fialová třída 

Hošková Michaela učitelka MŠ modrá třída 

Maroušková Jitka učitelka MŠ modrá třída 

Martínková Radka učitelka MŠ bílá třída 

Mašková Ivana učitelka MŠ zelená třída 

Pavlasová Hana učitelka MŠ  oranžová třída 

Mgr. Peterková Ludmila učitelka MŠ oranžová třída 

Mgr. Všetečková Věra učitelka MŠ červená třída 

Jiří Smetana asistent pedagoga fialová 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 14 13 0 

Asistent 

pedagoga 
1 1 - 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věku 

 

Věk Počet pracovníků 

20 – 30 let 2 

31 – 40 let 5 

41 – 50 let 3 

51 a více 4 
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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 Ivana Vávrová ukončila pracovní 

poměr dohodou k 31. 10. 2015 a  místo ní nastoupila paní Hana Pavlasová, která v květnu 

úspěšně dokončila potřebné studium oboru Předškolního vzdělávání na SPgŠ Obrataň. Paní 

učitelky Ilona Horáková a Věra Všetečková úspěšně dokončily studium na Katolické 

univerzitě v Ružomberoku a získaly magisterský titul v oboru speciální pedagogika. Jako 

asistent pedagoga ve fialové třídě s integrovaným dítětem pracoval na 0,5 úvazku pan Jiří 

Smetana. Druhý ročník studia UJAK Praha v oboru speciální pedagogika ukončila paní Radka 

Martínková. 

Kolektiv pracovníků byl po celý školní rok kvalifikovaný, stabilní, s minimální nemocností. 

Mezi zaměstnanci panuje vstřícná a klidná atmosféra, nedošlo k žádným mimořádným 

situacím. 

 

 

 

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 28. dubna 2015. 

O přijetí rozhodla ředitelka školy. Bylo přijato 51 dětí.  

Počet zapsaných dětí  177 

Počet tříd   7 

Počet pracovníků celkem 19 

 

 

Komentář ředitelky: 
Do mateřské školy nastoupilo k 1. září 2015 177 dětí do sedmi tříd, které jsou naplněny do 

nejvyššího možného počtu dětí (schváleno radou města) a odlišeny barevně – zelená, modrá, 

žlutá, oranžová, bílá, červená a fialová. Při zápisu do MŠ podalo přihlášku 60 zákonných 

zástupců dětí, z toho všech 60 dětí bylo přijato. Pěti dětem byla na žádost zákonných zástupců 

ukončena docházka (z důvodu odstěhování), ihned na jejich místa byly přijaty další děti, které 

se hlásily v průběhu roku, takže kapacita školy byla po celý školní rok maximálně naplněná. 
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V mateřské škole bylo 6 dětí s odkladem školní docházky, z toho jedno dítě integrované, 

kterému byl přiznán asistent pedagoga. 

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) – d): 

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, mají zájem o činnost svých dětí  v mateřské škole. 

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 

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.   
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Komentář ředitelky: 

ŠVP byl 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. 

Chceme pokračovat v organizování odborných přednášek se speciální pedagožkou, dětským 

lékařem nebo  spolupracovat s nestátní organizací Prima Vizus  (preventivní vyšetření zraku). 

Pro děti nabízíme nadstandartní aktivitu – seznamování s anglickým jazykem a kroužek na 

rozvoj řeči, které vedou učitelky naší MŠ. Během celého roku probíhala akce organizovaná 

o.p.s. Celé Česko čte dětem, její projekt „Babička a dědeček do školky“ a akce pořádaná 

Sokolem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. 

 

 

 

F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

Téma Účastník Organizátor 

Dětský výtvarný projev Beranová D. Portál Praha 

Učíme se hrou Fialová K. VISK  Praha 

Nebudu kreslit! Feistingerová L. NIDV Praha 

Rozvoj komunikačních schopností Mašková I. VISK  BN 

Jak se krotí klubíčka Všetečková V. 
VISK  

Benešov 

Netradiční výtvarné techniky Peterková L. VISK Praha 

Výchova k samostatnosti Kocurová J. SAV Praha 

Taneční příprava pro předškoláky Hošková M. SAV Benešov 

Kreativní témata a jejich praktické 

využití 
Horáková I. 

VISK 

Benešov 

Jóga pro děti 
Všetečková V. 

Fialová K. 
VISK Praha 

Emoční inteligence Hájková K. 
VISK 

Benešov 

Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu Maroušková J. Portál s r.o. 

Děti mají své hranice Beranová D. V. Mertin 

Předškoláci v MŠ – školní zralost Martínková R. VISK Praha 

Podpora digitalizace škol, práce 

s interaktivní tabulí 

Martínková R. 

Hájková K. 
MŠ Sbíhavá 
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Řemesla 

Horáková I.,  

Feistingerová L., 

Peterková L. 

OF ČR Votice 

Metoda Hejného v MŠ 
Všetečková V. 

Feistingerová L. 
H-mat, o.p.s. 

Jak zvládnout klíčové kompetence Kocurová J. SAV Praha 

Emoční inteligence, jak podpořit její 

rozvoj 
Beranová D. VISK Prha 

Hudebně- pohybová výchova Maroušková J. SAV Praha 

Kázeňské problémy u dětí 

předškolního věku 
Peterková L. VISK Praha 

Taneční průprava pro předškoláky Pavlasová H. SAV Praha 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

Téma Účastník 

Účetní závěrka PO k 31. 12. 2015, 

Novinky ve zdaňování mezd od 1. 1. 2016, 

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 

všech pedagogických porad, kterých během školního roku proběhlo šest a to z hlediska 

obsahového i přenosového. Ředitelkou je podporováno studium v jejich zájmových oblastech.  
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G) Aktivity a prezentace školy: 

 

 

 

Divadlo v mateřské škole  

Rytmická show Petr Toman 

Nemocný pejsek Divadlo Úsměv 

Jak se Jíra mlynářem stal Divadlo DOKOLA, Č. Budějovice 

Kominíček a štěstí Agentura Petra Kubce 

Zvířátka a loupežníci Divadlo Kapsa 

Jak šel Honza do světa Divadlo Na Cestě, Liberec 

Programy OF ČR Votice v MŠ Ekocentrum Čapí hnízdo 

Babí léto Téma Sever 

Zelenina nevyrostla v obchodě Téma Západ 

Do teplých krajin 

 
Téma Jih 

Jak se žije na farmě Téma východ 

Čáry máry babky kořenářky  

Výlet do vesmíru  

Kde domov můj?  

Dobrý den Otakárkovi  

Sněhurka Oddíl Skautů Votice 

Nápad myšky Terezky Divadlo Tábor 

Oslava MDD 
Polodenní výlet, hledání skřítka 

Javorníčka 
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Školní výlety Čapí hnízdo 

Muzeum čokolády, ZOO Tábor, 

Farmapark Soběhrdy  

Kino Votice Film Mimoni 

Ostatní  

Pekelná zahrada Školní zahrada, plnění úkolů 

Hurvínkova cesta do Tramtárie S + H Praha 

Týden knihoven MěK Votice 

Vánoční posezení s rodiči  

Velikonoční tvoření s rodiči  

Rozloučení s předškoláky v kině, přespání 

v MŠ 
 

Třídění hliníku, baterií Projekt Recyklohraní 

Sběr víček Pomoc Vládíkovi 

Celé Česko čte dětem o.p.s.Celé Česko čte dětem 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky ČOS Praha 

Den Země Návštěva skládky, COMPAG 

Votické talenty MKC Votice 

Plavecká výchova pro předškoláky Bazén Benešov 

Návštěva rozhledny Václavky ve Voticích  

 
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 a divadelních 

představení mimo MŠ (v Táboře a v Praze). Snažíme se, aby i rodiče dětí měli možnost strávit 

se svými dětmi čas při různých aktivitách ve třídě i jinde (pohádkové peklo na školní zahradě, 

vánoční a velikonoční posezení s programem a tvořením). Pro 40 předškoláků byla nabídnuta 

plavecká výchova v deseti lekcích v benešovském bazénu. Cíle výletů na konci školního roku 
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jsou vybírány s ohledem na věkové složení dětí daných tříd, pro předškoláky byla zvolena 

návštěva v ZOO v Táboře a Muzeu čokolády v Táboře, mladší děti navštívily farmu Čapí 

hnízdo a farmapark v Soběhrdech. V tomto školním roce odcházelo do školy 51 dětí, 

rozloučení proběhlo v zrekonstruovaném multifunkčním centru, kde děti předvedly krátký 

program, vystoupila taneční skupina Dancing Crackers, jejímiž členy bylo 15 předškoláků a 

poté dostaly dárky na rozloučenou. Výjimečný den pokračoval, protože všechny děti využily 

možnosti, aby přespaly ve své třídě mateřské školy, odkud si je ráno po snídani vyzvedli 

jejich rodiče. Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, což obnáší sběr použitých baterií, 

odpadů z hliníku a drobných elektrospotřebičů. 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. Předškoláci 

pravidelně plnili úkoly podle programu České obce sokolské „ Svět nekončí za vrátky, 

cvičíme se zvířátky“, obdržely diplom a zajímavé pracovní sešity. V obeslaných výtvarných 

soutěžích děti získaly dvakrát čestné uznání (O paletu Antonína Slavíčka), na škole probíhala 

akce „Celé Česko čte dětem“, kam se zapojilo několik prarodičů dětí ze všech tříd, a setkala 

se s velkým ohlasem. 

 

 

H) Výsledky inspekční činnosti a jiných kontrol na škole: 

 

Česká školní inspekce       0  

Finanční kontrola Město Votice 
13. 4. 2016 

 
Bez připomínek 

Revize elektrických spotřebičů 2. 12. 2015 
Drobné závady – dle 

protokolu odstraněny 

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

Prověrka pracovního prostředí,  

bezpečnost a hygiena práce 
2. 12. 2014 Bez nedostatků 

Kontrola a seřízení plynového kotle 10. 12. 2015 Bez závad 

Revize hasicích přístrojů 2. 2. 2015 Bez závad 

Revize dokumentace PO, požární řád pro 

budovu a plynovou kotelnu 
3. 6. 2015 Bez závad 

Školení PO a BOZP 28. 8. 2015 Bez závad 

Odborná technická kontrola dětského 

hřiště 
19. 5. 2016 

Drobné nedostatky 

odstraněny 

Revize plošiny 4. 2. 2016 Schopna provozu 

Kontrola spalinových cest 11. 5. 2016 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: 
 

 

Rozbor výsledku hospodaření 
 

Rada města schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2015 ve 

výši 184.990,67 Kč a přidělení celé částky do rezervního fondu organizace. 

 

Rok 2015 výnosy v Kč 
náklady v 

Kč 

Rozdíl v 

Kč 

Dotace poskytnuta MŠMT ze státního 

rozpočtu 
6 694 272,00 6 694 272,00 0 

Příspěvek od zřizovatele -neinvestiční 1 272 329,00 1 199 407,24 72 921,76 

Tržby z prodeje služeb - školné 340 163,00 228 094,09 112 068,91 

Použití rezervního fondu 38 075,00 38 075,00 0 

Ostatní  733,00 733,00 0 

CELKEM 8 345 572,00 8 160 581,33 184 990,67 
 

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2015: 839 846,64 Kč. 

 

 

Stav na fondech po přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření (v Kč)  

 

Fond 

Stav 

k 1. 1. 

2015 

Stav  

k 31. 12. 

2015 

Příděl  

ze zlepšeného  

výsledku 

hospodaření 

Stav po 

přídělu 

rezervní fond 

z výsledku 

hospodaření 

650,03 88,47 184 990,67 185 079,14 

fond reprodukce 

majetku (investiční) 
34 207,75 8 647,75 0  

fond odměn 30 000,00 35 000,00 0  

FKSP 54 476,56 57 977,06 0  

rezervní fond z darů 5 217,00 49,00 0  
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Rada města schválila výši zlepšeného výsledku hospodaření za období leden – červenec 2016 

ve výši 54 286,45 Kč a přidělení celé částky do rezervního fondu nově vzniklé příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Votice. 

 

Rok 2016 (leden – červenec) výnosy v Kč 
náklady v 

Kč 

rozdíl 

v Kč 

Dotace poskytnuta MŠMT ze státního 

rozpočtu 
3 740 499,00 3 740 499,0 0 

Příspěvek od zřizovatele -neinvestiční 625 896,00 585 387,55 40 508,45 

Tržby z prodeje služeb - školné 212 218,00 198 440,00 13 778,00 

Použití rezervního fondu 31 519,00 31 519,00 0 

Ostatní  270,00 270,00 0 

CELKEM 4 610 40,00 4 556 115,55 54 286,45 
 

Zůstatek na běžném účtu k 31. 7. 2016: 716 944,43 Kč. 

 

Stav na fondech po přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření (v Kč)  

 

Fond 

Stav 

k 1. 1. 

2016 

Stav  

k 31. 7. 

2015 

Příděl  

ze zlepšeného  

výsledku 

hospodaření 

Stav po 

přídělu 

rezervní fond 

z výsledku 

hospodaření 

88,47 24 337,44 54 286,45 78 623,89 

fond reprodukce 

majetku (investiční) 
8 647,75 10 467,88 0  

fond odměn 35 000,00 35 000,00 0  

FKSP 57 977,06 63 072,56 0  

rezervní fond z darů 49,00 0 0  

 

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, 

vyrobena dřevěná terasa k zahradnímu domku, pořízeno 7 nových počítačů, opraven plynový 

kotel a opraveny žaluzie v celé MŠ. Finanční prostředky z investičního a rezervního fondu 

byly použity (po schválení Radou Města Votice) na vybudování bezpečných dopadových 

ploch u venkovních herních prvků - herní loď a pružinová vahadlová houpačka. 

 

 

 

Ve Voticích 1. 11. 2016                                                  Zpracovala: Jana Kocurová 


