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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vybrané mateřské školy. Na 

základě provedené analýzy je vytvořen návrh na rozšíření mateřské školy, vzhledem 

k nedostatečné kapacitě budovy. V rámci diplomové práce jsou navrhnuta řešení 

nedostatků vyskytujících se mateřské škole. Je vytvořen návrh na rozšíření mateřské 

školy o novou třídu společně s kalkulací vzniklých nákladů a výnosů. 

 

 

Klíčová slova 

mateřská škola, zřizovatel, ředitelka mateřské školy, analýza, rekonstrukce, kalkulace 

nákladů 

 

Abstract 

This thesis analyzes the current state of the selected Kindergarten. Based on the analysis 

made a proposal to extend kindergarten, due to lack of capacity building. The thesis is 

designed to address deficiencies occurring in kindergarten. It created a proposal to 

extend the new kindergarten class together with the calculation of the costs incurred and 

revenues. 

 

 

Key words 

kindergarten, founder, director of kindergarten, analysis, reconstruction, costing 

 

 

 



Bibliografická citace 

FRANKOVÁ, M. Návrh na rozšíření mateřské školy. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 89 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Luděk 

Mikulec, CSc. 

  



Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe předloţená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 24. května 2013 

 

 

------------------------------ 

           Podpis  

 



Poděkování 

 

Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Luďkovi Mikulci, 

CSc. za pomoc a drahocenné rady, které mi poskytnul při vytváření této práce a také 

paní Mgr. Anně Balšínkové ředitelce mateřské školy za poskytnuté informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 10 

1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMŮ A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE ................................. 14 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ................................................................................... 15 

2.1 Typy mateřských škol ................................................................................................ 16 

2.2 Práva a povinnosti ředitele mateřské školy ................................................................ 16 

2.2.1 Postavení statutárního orgánu příspěvkové organizace ...................................... 17 

2.2.2 Práva a povinnosti ředitele podle školského zákona a prováděcích 

předpisů k němu .................................................................................................. 17 

2.3 Školní vzdělávací program ......................................................................................... 19 

2.3.1 Formální stránka Školního vzdělávacího programu ........................................... 20 

2.3.2 Tvorba školního vzdělávacího programu ........................................................... 21 

2.4 Hospodaření mateřské školy ...................................................................................... 22 

2.5 Pracovněprávní vztahy v mateřské škole ................................................................... 24 

2.5.1 Pracovní doba pedagogických pracovníků v mateřské škole ............................. 24 

2.5.2 Plat pedagogů v mateřských školách .................................................................. 25 

2.6 Vzdělání pedagogů v mateřské škole ......................................................................... 26 

2.7 Děti v mateřských školách ......................................................................................... 28 

2.7.1 Postup procesu přijímání dětí do mateřské školy ............................................... 28 

2.7.2 Třídy v mateřské škole ........................................................................................ 30 

2.8 Předpisy z oblasti hygieny ......................................................................................... 31 

2.8.1 Plošné ukazatele .................................................................................................. 32 

2.8.2 Vybavení nábytkem ............................................................................................ 33 

2.8.3 Osvětlení mateřské školy .................................................................................... 33 

2.8.4 Mikroklimatické podmínky ................................................................................ 33 

2.8.5 Šatny a hygienická zařízení ................................................................................ 33 

2.8.6 Podmínky provozu mateřské školy ..................................................................... 34 

2.9 Poţární ochrana .......................................................................................................... 35 

2.9.1 Členění provozovaných činností podle poţárního nebezpečí ............................. 35 

2.9.2 Rozsah povinností právnické osoby ................................................................... 36 

2.10 Hračky v mateřské škole ............................................................................................ 37 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ........................................................................... 41 

3.1 Analýza školního vzdělávacího procesu .................................................................... 41 



3.2 Analýza hospodaření mateřské školy ......................................................................... 49 

3.3 Analýza pracovně – právních vztahů v MŠ ............................................................... 50 

3.4 Vzdělávání pedagogů ................................................................................................. 52 

3.5 Děti v mateřské škole ................................................................................................. 53 

3.6 Provozní podmínky mateřské školy ........................................................................... 56 

3.7 Prostorové podmínky mateřské školy ........................................................................ 58 

3.7.1 Exteriér mateřské školy ...................................................................................... 58 

3.7.2 Interiér mateřské školy ........................................................................................ 59 

3.7.3 Stravování ........................................................................................................... 59 

3.8 Poţární ochrana mateřské školy ................................................................................. 60 

3.9 Pomůcky dětí v mateřské škole .................................................................................. 60 

3.10 SWOT ANALÝZA .................................................................................................... 62 

4 Návrh na rekonstrukci mateřské školy ......................................................................... 65 

4.1 Personální zajištění nové třídy mateřské školy .......................................................... 70 

4.2 Zahájení provozu nové třídy a její třídní program ..................................................... 70 

4.3 Finanční náklady rekonstrukce mateřské školy ......................................................... 72 

4.3.1 Jednorázové náklady rekonstrukce ..................................................................... 72 

4.3.2 Průběţné náklady spojené s novou třídou ........................................................... 74 

4.3.3 Výnosy spojené s novou třídou ........................................................................... 75 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 76 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................... 79 

SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK ................................................................... 81 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce je zpracována pro potřeby rozšíření mateřské školy, kde 

jsou momentálně určité nedostatky. Vlivem externích vlivů spojených s rozvojem 

dětské psychologie, jsou známé a rozšířené poruchy dětí. Jedná se nejen o poruchy 

chování, ale i fyziologické poruchy. Tělesný hendikep a logopedické problémy jedinců. 

Mateřská školka nedisponuje speciálními třídami, které by se na tyto jedince 

specializovaly. 

Sledovaná mateřská škola se nachází v městské části Jundrov v Brně. [21] 

Od 70. let minulého století dochází k nárůstu populace obce a zvýšila se poptávka po 

institucích pro malé děti. V městské části byly zřízeny čtyři mateřské školy. Zkoumaná 

mateřská škola je nejmladší z nich. Tato MŠ byla zkolaudována v červnu roku 1975. 

Prvního září tohoto roku poprvé MŠ otevřela svou bránu prvním ţákům. Od roku 1978 

se postupně přistavoval druhý pavilon pro další dvě třídy. [21] 

V 80. letech došlo k poklesu počtu ţádostí o přijetí do MŠ. Z tohoto důvodu byl druhý 

pavilon vyuţíván mateřskou školou z jiné městské části. Děti kaţdý den přiváţel 

speciální autobus. [21] 

V roce 1995 došlo ke sloučení s jinou mateřskou školou, která působila ve stejné 

městské části. Budova druhé mateřské školy byla pronajata soukromému subjektu a část 

z budovy slouţila blízké základní škole. V té době sledovaná mateřská škola měla čtyři 

třídy. Součástí kaţdé třídy byla vybavená herna, sociální zařízení, šatna pro děti a 

učitelky, prostor pro výdej jídla a malý kabinet, kde byly uloţeny pomůcky pro výuku 

dětí. Pavilony jsou spojeny hospodářskou budovou, ve které je situována velká kuchyně 

se sklady a dalšími místnostmi, které slouţí jako šatny pro kuchařky a provozní 

personál. Další z místností slouţí jako ředitelna, knihovna, velká tělocvična a malá 

prádelna. Tato tělocvična byla vybudována v roce 1985 z velké prádelny. [21] 

V roce 1997 došlo ke stavebním úpravám budovy a opravy střechy MŠ. Dvě třídy byly 

propojeny koridorem, byly přestaveny sociální zařízení pro děti. Zahrada MŠ prodělala 

několik změn. Byly zbořeny jednotlivé zídky, které rozdělovaly hřiště jednotlivých tříd. 

Prostor pro hraní byl rozšířen zrušením dvou nezastřešených teras. Interiér prvního 

pavilonu byl vyzdoben ručně malovanými obrazy na stěnách tříd, které realizovali 
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dobrovolníci z řad rodičů. Tyto renovace se bohuţel jednaly pouze jednoho ze dvou 

pavilonů. Na rekonstrukci druhého pavilonu nezbyly finanční prostředky. [21] 

V roce 2000 byla v mateřské škole zřízena logopedická třída pro děti s vadou řeči. Tato 

třída má niţší kapacitu dětí neţ má klasická třída, je to z důvodu potřeby vyšší 

pozornosti věnované jednotlivcům. Standardní třída má dvacet šest ţáků, logopedická 

třída má kapacitu pro čtrnáct dětí. Mateřskou školu navštěvuje celkem devadesát dva 

dětí. [21] 

Od ledna v roce 2001 se mateřská škola účastnila projektu „Mateřská škola podporující 

zdraví.“ tento výchovný program MŠ obhájila v roce 2005 před inspekcí projektovou i 

školní. [21] 

Rodiče mají moţnost výběru ze čtyř tříd MŠ. Všechny třídy mají společný výchovný 

program (pohybové, rozumové, hudební, výtvarné a pracovní sloţky). Jednotlivé třídy 

pak mají jisté zaměření, které rozvíjí navíc některou činnost. Jedna ze tříd je zaměřena 

na výuku anglického jazyka, druhá třída je zaměřena na výuku hry na zobcovou flétnu, 

další se orientuje na netradiční výtvarné techniky. [21] 

Děti mohu navštěvovat v rámci pobytu v mateřské škole kina, divadla a pro nejmenší je 

připraven program v prostorách MŠ. [21] 

Kaţdoročně připravuje MŠ oslavy Dne matek, Dne dětí. Učitelky spolu s dětmi připraví 

program pro rodiče a rodinné příslušníky. Rodiče spolu s dětmi stráví společně 

odpoledne v prostorách mateřské školy. Personál MŠ rozvíjí ve svých ţácích vztah pro 

tradice. V rámci dodrţování tradic pořádá MŠ tematické akce (folklorní festival, 

indiánský podzim, Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, masopust, karnevalový rej, 

vynášení smrtky, Velikonoční veselice, rozloučení se školáky). [21] 

Mateřská škola pořádá v květnu nebo červnu školu v přírodě. Místa konání a program 

školy v přírodě se kaţdý rok mění. [21] 

Za dobu provozu mateřské školy coţ je uţ 36 let, prošlo jejími prostory 3 493 dětí. 

V roce 2009 přišlo k zápisu více jak šedesát dětí. Došlo tedy k vybudování nové třídy 

z bývalé nevyuţívané tělocvičny a ze sborovny pro učitele byla vybudována 

logopedická pracovna. Z původní logopedické třídy se stala standardní třída. Zvýšila se 
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tak kapacita MŠ na 118 dětí. V tomto roce mateřská škola ukončila program „Zdravá 

mateřská škola“ a nyní pracuje podle celostátního rámcově vzdělávacího programu. 

Mateřská škola si tento program pojmenovala „Krok za krokem celým rokem“. [21] 

V létě roku 2011 bylo zrekonstruováno sociální zařízení dvou tříd. Došlo opět ke 

zvýšení zájmu o mateřské školy.  Stávající kapacity nejsou dostačující, aby uspokojily 

poptávku rodičů. Je tedy potřeba udělat takové kroky, aby došlo k opětovnému rozšíření 

MŠ. [21] 

Finanční prostředky mateřské školy jsou přidělovány a řízeny obcí. Z tohoto důvodu se 

veškeré inovace potýkají s byrokratickými a finančními problémy. Pokud budeme chtít 

jednotlivé nedostatky sledované mateřské školy zlepšit a rozšířit kapacitu MŠ, je nutné 

obrátit se právě na magistrát s ţádostí o dotace spolu s dotacemi z evropské unie. [21] 

Vlivem doby rostou nároky rodičů na vzdělání jejich dětí. Rodiče ţádají uţ od útlého 

věku větší důraz na zdravý psychický a mentální vývoj dětí. Mateřská školka jiţ nabízí 

krouţky, které se věnují dalšímu rozvoji dětí. Bylo by vhodné, aby celá standardní 

výuka v rámci školky byla přizpůsobena nárokům rodičů. Školka by měla být tím 

správným místem, kde děti získají všeobecný přehled o svém okolí. Děti je potřeba 

vzdělávat i kulturně. Mateřská školka se snaţí toto zajišťovat programy, které jim 

uspořádají externě najatí lidé. Bylo by vhodné starší děti vzít několikrát do roka na 

kulturní akce, kde by poznaly i jiné formy umění. Aby školka mohla rozvíjet svou 

působnost je potřeba modernizovat a zlepšit její vybavení. Jedná se o pomůcky pro 

výuku i pro zábavu. Mateřská škola by měla svým svěřencům nabídnout příjemné a 

bezpečné prostředí. [1] 

Je potřeba nejen zlepšovat interiér a exteriér mateřské školy, ale zaměřit se i na 

personál. Dříve nemusela mít učitelka v mateřské škole vysokoškolské vzdělání nebo 

pedagogické vzdělání. Nyní je toto vzdělání vyţadováno. Je potřeba stále rozšiřovat 

vzdělání učitelek v mateřské škole. Paní ředitelka je bohuţel omezena rozpočtem, který 

je uvolněn na další vzdělávací kurzy učitelek. Z těchto důvodů v dnešní době ředitelka 

mateřské školy pečlivě vybírá, jakou novou paní učitelku zaměstná. Čím více kurzů 

uchazečka absolvovala, tím se zvyšuje její šance na přijetí. [1] 
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Budova mateřské školy se potýká se dvěma problémy. Jedním z nich je kapacita 

mateřské školy. Roste porodnost v městské části, kde se MŠ nachází. V městské části 

byly nově vystavěny bytové jednotky i rodinné domy. Zvýšila se fluktuace 

obyvatelstva. Většina z nově přistěhovaných jsou mladé páry a rodiny s dětmi. Dalším 

problémem je stav, ve kterém se budova nachází. Z důvodu postupného rozšiřování 

mateřské školy, jsou zde části budovy, které jsou ve špatném stavu. Budova by měla být 

komplexně celá zrevitalizována a vybavena novými sociálními zařízeními dle 

evropských norem. Kdyby mateřská škola získala dotace, mohla by zlepšit své okolí a 

lépe vybavit hřiště pro děti, které je také ve špatném stavu. Mateřská škola by mohla 

nabídnout dětem sportovní vyţití spojené s výukou a seznámením s různými sporty. [1] 

Z výše uvedených důvodů bude předkládaná diplomová práce zaměřena na celkovou 

rekonstrukci uvedené mateřské školy, zvýšení její kapacity a zlepšení kvality 

nabízených sluţeb pro děti rodičů z lokality městské části Jundrov. [1] 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMŮ A CÍLE DIPLOMOVÉ 

PRÁCE 

Největším problémem zkoumané mateřské školy je kapacita budovy a její stav.  

Postupem doby rostou nároky rodičů na výuku jejich dětí. Poţadují po mateřských 

školách kvalitnější výukové programy a více moţností na rámec standardní výuky. 

Jeden z dílčích cílů diplomové práce je vytvořit model nadstandardní výuky pro ţáky 

mateřských škol, který bude přizpůsoben moţnostem vybrané mateřské školy. 

Rodiče mají zájem nejen o zdravý mentální rozvoj dětí, ale i o jejich zdravý fyzický 

vývoj. Podstatu tohoto problému tvoří stravování dětí. Je potřeba uţ od útlého věku učit 

děti, jak se správně stravovat.  

Podstatná sloţka, která můţe tyto nároky rodičů uspokojit je tvořena kvalifikovaným 

personálem mateřské školy. 

Problém mateřské školy není nezájem personálu se dále vzdělávat, ale je to nedostatek 

financí, které jsou na tyto účely uvolněny.  

Hlavním cílem diplomové práce bude vytvořit návrh, jak navýšit kapacitu mateřské 

školy včetně postupu realizace. 

Dílčím cílem diplomové práce bude vytvoření třídního programu pro nově vzniklou 

třídu v mateřské škole, její základní vybavení společně s pomůckami pro děti. 

Dalším dílčím úkolem diplomové práce bude předběţná kalkulace nákladů a výnosů, 

které jsou spjaty s rozšířením mateřské školy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Podle školského zákona tvoří vzdělávací soustavu školy a školská zařízení. Škola 

uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 školského 

zákona. Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do 

školského rejstříku. Ve školách a školských zařízení zajišťují vzdělání pedagogičtí 

pracovníci. [8] 

Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehoţ předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti 

školství, zřizuje školy a školská zařízení jako školské právní osoby nebo příspěvkové 

organizace podle zvláštního právního předpisu. [8] 

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle tohoto zákona, jejíţ 

hlavní činností je poskytování vzdělání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a 

školských sluţeb podle tohoto zákona. [8] 

Zřizovatelem školské právnické osoby můţe být: 

 ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí, 

 jiná právnická osoba nebo fyzická osoba. [8] 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, pouţijí se ve věcech zřízení, vzniku, zrušení a 

zániku školské právnické osoby přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o zaloţení, 

vzniku, zrušení a zániku obchodních společností. [8] 

Školská právnická osoba zřizovaná jedním zřizovatelem se zřizuje zřizovací listinou. 

Školská právnická osoba zřizovaná více zřozovateli se zřizuje zřizovatelskou 

smlouvou.[8] 

Zřizovatel školské právnické osoby: 

 vydává zřizovací listinu školské právnické osoby, 

 rozhoduje o změnách zřizovací listiny školské právnické osoby, 

 rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby, 

 jmenuje a odvolává ředitele školské právnické osoby a stanoví jeho plat, 

popřípadě mzdu. [8] 
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Zřizovatel školské právnické osoby, je-li jím ministerstvo, kraj, obec nebo svazek 

obcí, dále: 

 schvaluje rozpočet školské právnické osoby, 

 schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby, 

 schvaluje vytvoření dalších peněţních fondů školské právnické osoby 

neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi. [8] 

Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí je ředitel. Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou podle § 124 odst. 2 písm. b) jsou ředitel a rada. [8] 

2.1 Typy mateřských škol 

Mateřské školy můţeme dělit na veřejné, soukromé a církevní. Zřizovatelem mateřské 

školy můţe být obec, svazek obcí nebo kraj. Dalšími zřizovateli můţe být Ministerstvo 

školství, mládeţe a tělovýchovy a to u právnických osob a fyzických osob. Veřejná 

mateřská škola je příspěvková organizace, kterou financuje stát. [18] 

Mateřské školy lze dělit na běţné a speciální. Speciální mateřské školy jsou pro nadané 

děti nebo děti, které vyţadují speciální péči. [18] 

Zřizovatelem zkoumané mateřské školy je ÚMČ Brno – Jundrov. [21] 

2.2 Práva a povinnosti ředitele mateřské školy 

Ředitel školy má na starosti plnění různorodých úkolů, na které nebyl během svého 

pedagogického vzdělávání připraven. Správný ředitel mateřské školy by měl mít 

dovednosti manaţerské i organizační. Důleţitá je znalost základních právních předpisů, 

kterými se příspěvkové organizace řídí. Vybavenost mateřské školy ovlivňuje finanční 

stránka věci. Od ředitele se očekává, ţe bude schopným ekonomem, který bude správně 

nakládat se svěřenými finančními prostředky. [18] 
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2.2.1 Postavení statutárního orgánu příspěvkové organizace 

Ředitelem můţe být jmenován člověk, který splňuje nutné předpoklady, kterými jsou: 

 způsobilost k právním úkonům, 

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, 

 bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 znalost českého jazyka. [18] 

Výběrové řízení vypsané na vedoucí pozici ředitele mateřské školy probíhá formou 

konkurzu a funkční období je šest let. Poslední půl rok funkčního období můţe 

zřizovací orgán vyhlásit konkurz na ředitele znovu. Nestane-li se tak, automaticky se 

prodluţuje pracovní poměr znovu na šest let. [18] 

2.2.2 Práva a povinnosti ředitele podle školského zákona a prováděcích předpisů 

k němu 

Ředitel mateřské školy rozhoduje o záleţitostech, které se týkají poskytování vzdělání a 

školních sluţeb. Mezi tyto záleţitosti patří: 

 stanovení místa, termínu a doby pro podávání ţádostí o přijetí dětí do mateřské 

školy a zveřejnění těchto informací, 

 rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, stanovení zkušebního pobytu dítěte 

(nesmí být delší neţ tři měsíce), 

 rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělání po písemném oznámení zákonným 

zástupcům dítěte, 

 písemná dohoda docházky dítěte do mateřské školy se zákonnými zástupci 

dítěte, 

 rozhodnutí o zařazení dětí do jednotlivých tříd a jejich naplnění s respektováním 

vyhlášky č. 14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání, 

 vytvoření podmínek, které odpovídají individuálním vzdělávacím potřebám 

dítěte, které vyţaduje speciální pedagogickou podporu, 

 stanovení rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po předešlém 

projednání se zřizovatelem, 
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 stanovení rozsahu a způsobu stravování dětí v mateřské školce po předešlé 

konzultaci se zákonnými zástupci, 

 stanovení výše úplaty za vzdělávání dětí v mateřské školce. [18] 

Ředitel mateřské školy sestaví plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří 

jsou v mateřské škole zaměstnaní. Pro toto další vzdělávání musí být vytvořeny vhodné 

podmínky. O tomto dalším vzdělávání personálu mateřské školy jsou informování i 

zákonní zástupci dětí, které MŠ navštěvují. Komunikace s rodiči dětí je důleţitá sloţka, 

kterou zajišťuje nejen ředitel, ale i pedagogičtí zaměstnanci. [18] 

Třída mateřské školy by měla mít kapacitu 24 dětí. Můţe být zřizovatelem udělena 

výjimka na zvýšení kapacity na 28 dětí. Pedagogičtí pracovníci spolu s ředitelem 

mateřské školy jsou odpovědní za zajištění dohledu nad dětmi od doby, kdy jim 

zákonný zástupce dítě předal. Pro pobyt venku je vymezen počet dětí na jednoho 

pedagogického 20. Další podrobnosti jsou dostupné ve vyhlášce č. 263/2007 Sb., která 

určuje pracovní řád pro zaměstnance mateřských škol. [18] 

Ředitel mateřské školy má na starosti finance spojené s provozem mateřské školy. Jedná 

se o finanční prostředky, které jsou uděleny podle školského zákona. Finanční 

prostředky jsou poskytnuty na: 

 mzdy, náhrady mezd, platy a náhrady platů, 

 odměny za pracovní pohotovost, práci vykonanou mimo pracovní poměr, 

 odstupné, 

 výdaje spojené s úhradou odvodu za úhrnu mezd na veřejné pojištění, 

 příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající 

z pracovněprávních vztahů, 

 výdaje spojené s výukou zdravotně postiţených dětí, 

 výdaje spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, 

 výdaje spojené s rozvojem mateřské školy a kvality vzdělání. [18] 
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2.3 Školní vzdělávací program 

V roce 1999 vznikl Národní program rozvoje vzdělávání v České republice tzv. Bílá 

kniha. Tento program představuje systémový projekt, ve kterém jsou stanoveny záměry, 

rozvojové programy udávající směr vývoje našeho školství ve střednědobém horizontu. 

V Bílé knize je specifikované vzdělání, ale i osvojení sociálních, duchovních, morálních 

a estetických hodnot a mezilidské vztahy. Předškolní vzdělávání je startem dětí pro 

celoţivotní vzdělávání se. Kaţdé dítě má ze zákona právo na předškolní vzdělání. [17] 

Úkolem předškolního vzdělání je doplnění rodinné výchovy a poskytnutí dostatečných 

podnětů pro aktivní rozvoj dítěte. Mateřské školy se snaţí tyto úkoly správně 

implementovat do svých vzdělávacích programů, upravené o vlastní vzdělávací 

podmínky. V tradičním školství došlo k jisté proměně. Nyní je dítě bráno jako 

individualita a je individuálně vzděláváno dle osobnostních rysů. [17] 

Rámcový vzdělávací program vznikl po roce 1989, aby jistým způsobem ucelil styl 

vzdělávání v mateřských školách. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání je pevný rámec, který musí mateřské školy dodrţovat ve své vlastním 

vzdělávacím programu. Díky rámcovému programu došlo k jisté standardizaci výuky 

v mateřských školách. [17] 

Školní vzdělávací program mateřské školy udává strategii vzdělávání v podmínkách 

konkrétní mateřské školy. Školský vzdělávací program je vytvořen pro konkrétní 

mateřskou školu, nelze jej aplikovat na jinou. Povinnost vytvořit školní vzdělávací 

program plyne mateřské škole ze školského zákona. Do září roku 2007 měly mateřské 

školy povinnost vytvářet školní vzdělávací program v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je vizitkou mateřské 

školy a slouţí jako podpůrný materiál pro vytvoření třídního vzdělávacího 

programu.[17] 

Pedagogové mateřské školy vnášejí do školního vzdělávacího programu svou vlastní 

invenci a kreativitu. Tento program musí být jasně a stručně formulován, aby dokázal 

informovat rodiče o ideji konkrétní mateřské školy. [18] 
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2.3.1 Formální stránka Školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program by měl obsahovat tyto informace: 

1. Identifikační údaje o mateřské škole 

- nadpis, název programu, číslo jednací, datum zpracování a projednání 

dokumentu na pedagogické radě 

- obsah pro orientaci v dokumentu 

- povinné identifikační údaje o mateřské škole – název a adresa školy, 

telefonní a internetové spojení, zřizovatel školy, ředitel školy, zpracovatel 

programu, platnost dokumentu 

- další údaje – provozní doba, školní jídelna, kapacita školy, počet 

zaměstnanců, atd. [18] 

2. Obecná charakteristika mateřské školy 

- stručná historie školy 

- vývoj školy a současný stav 

- historie a stav budovy a lokality 

- počet tříd 

- počet umístěných dětí. [18] 

3. Podmínky vzdělání 

- psychosociální podmínky – učitelé jednají nenásilně, přirozeně a citlivě 

- věcné podmínky. [18] 

4. Organizace vzdělání 

- informace o přijímání dětí 

- povinnosti vyplývající ze zákona 

- kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy 

- počet a charakteristika tříd 

- počet dětí a jejich věkové sloţení 

- informace o provozu mateřské školy 

- pravidelné aktivity mateřské školy 

- metody a formy práce. [18] 
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5. Charakteristika vzdělávacího programu 

- vize filozofie mateřské školy 

- cíle a záměry mateřské školy 

- výstupy vzdělávacího programu. [18] 

6. Vzdělávací obsah 

- integrované bloky charakterizovaných názvem, pedagogickými záměry. [18] 

7. Evaluační systém 

- předmět evaluace 

- nástroje (metody) evaluace 

- časový plán a odpovědnost zaměstnanců. [18] 

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

- konkretizace podmínek vzdělání 

- nutná opatření pro realizaci vzdělání dětí s hendikepem. [18] 

2.3.2 Tvorba školního vzdělávacího programu 

Při zpracování školního vzdělávacího programu vycházíme z analýzy současných 

vnitřních i vnějších podmínek a stavu. Vychází se ze SWOT analýzy, která analyzuje 

silné a slabé stránky mateřské školy a příleţitosti a hrozby, které mohou mateřskou 

školu ovlivnit. Je lepší, kdyţ se na analýze podílí více lidí, tím jsou údaje 

objektivnější.[18] 

Na základě analýzy si stanoví mateřská škola své cíle, kterých chce v budoucnosti 

dosáhnout. Ředitel školy se rozhoduje, do jaké míry zapojí svůj pedagogický sbor do 

tvorby Školního vzdělávacího programu. Sběr informací provádí ředitel i mimo prostory 

mateřské školy. Dotazuje se rodičů i ostatních obyvatel daného regionu, jak by si oni 

představovali sloţení školního vzdělávacího programu. Cíle zahrnuté do ŠVP by měli 

zahrnovat tyto oblasti: 

 rozvoj dítěte, učení dítěte a poznání, 

 tvoření základu hodnot dítěte, které jsou součásti naší společnosti, 

 rozvoj osobnostních rysů dítěte. [18] 
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ŠVP je tvořen výukovými bloky, které jsou pak více specifikovány v třídním 

vzdělávacím programu. Někdy dochází k rozdílům mezi psaným ŠVP a realizovaným 

ŠVP. Ideální je kombinace, kdy jsou totoţné. Není potřebné striktně realizovat obsah 

ŠVP, nutné je aby byly dodrţovány zásady a metody, které ŠVP zaručuje. Pedagogové 

pak vytváří vlastní plán realizace ŠVP a přizpůsobují jej vzniklým situacím v mateřské 

škole. ŠVP je ţivý dokument, který je třeba upravovat, obnovovat a inovovat. 

Harmonogram úpravy ŠVP záleţí na vlastní volbě ředitele mateřské školy. Některé 

školy doplňují ŠVP ročním plánem nebo plánem na tři a více let, popř. je doplňován 

třídními vzdělávacími programy, které se kaţdý rok mění. [18] 

2.4 Hospodaření mateřské školy 

Zřídit mateřskou školu můţe obec, kraj a svazky obcí, fyzické nebo právní osoby, které 

zřizují soukromé mateřské školy. Existují církevní mateřské školy, které zřizuje 

registrovaná církev a náboţenská společnost. Obce a kraje podle školského zákona 

zřizují mateřskou školu jako příspěvkovou organizaci nebo jako součást příspěvkové 

organizace. [3] 

Základní právní normou upravující evidenci údajů o hospodaření mateřských škol je 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále je hospodaření legislativně vymezeno dle typu 

zřizovatele. Mateřské školy zřízené obcí a krajem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. [3] 

Získané finanční prostředky mateřské školy z veřejných rozpočtů musí být pouţity jen 

na ty účely, pro které byly určeny příslušnou legislativou a zřizovatelem mateřské 

školy. [3] 

Ředitel mateřské školy se musí orientovat v základní účetní evidenci, aby byl schopen 

sestavit rozpočet a provádět kontrolu čerpání z přiděleného rozpočtu. [3] 
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Zdroje financování mateřských škol 

Mateřské školy zřízené obcí obdrţí dotace podle § 160 odst. 1 písm. c) školského 

zákona na úhradu tzv. přímých vzdělávacích nákladů. Mezi přímé vzdělávací náklady 

patří: 

 mzdy, rozdělené do dvou částí (mzdy pro pedagogy a mzdy pro ostatní 

zaměstnance mateřské školy); 

 odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a odstupné; 

 odvody na sociální a zdravotní pojištění spolu s příděly do Fondu kulturních a 

sociálních potřeb (FKSP); 

 úhrada náhrady platů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců; 

 náklady na integraci ţáků a náklady, které vyplývají z pracovněprávních vztahů 

(cestovní náhrady, ochranné pomůcky atd.); 

 učební pomůcky (hračky pro děti v mateřské škole); 

 činnosti přímo související s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. [3] 

Mateřským školám, které jsou zřizované krajem, se dotace poskytují podle § 160 odst. 1 

písm. d) školského zákona. Rozsah uţití dotací je podobný jako u mateřských škol 

zřizovaných obcí. [3] 

Finančním zdrojem mateřské školy je i příspěvek na provoz, který dostává od svého 

zřizovatele (obec nebo kraj). Podle školského zákona můţe obec i kraj přispět mateřské 

škole na úhradu přímých vzdělávacích nákladů. Příspěvek na provoz můţe mateřská 

škola čerpat pouze na úhradu nákladů, které zřizovatel ve svém rozhodnutí stanovil. [3] 

Moţným zdrojem financování mateřské školy jsou výnosy z vlastní činnosti. U 

mateřských škol zřízených obcí nebo krajem upravuje hospodaření s výnosy z prodeje a 

pronájmu spravovaného majetku zřizovací listina. [3] 

V případě mateřských škol zřízených obcí nebo krajem stanovuje výši úplaty za 

vzdělávání a školské sluţby ředitel mateřské školy. Tato úplata je příjmem mateřské 

školy. Při stanovení výše úplaty se musí ředitel řídit § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělání. Takto získané finance můţe pouţít ředitel mateřské školy 

na úhradu jakýchkoliv nákladů týkající se mateřské školy. [3] 
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Úplatu za školní stravování ředitel vyčíslí dle § 6 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování. Tyto Finance se mohou pouţít pouze na úhradu nákladů na 

potraviny pro školní stravování. [3] 

Existuje tzv. doplňková činnost, kterou můţe vykonávat mateřská škola zřízená obcí 

nebo krajem podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. Zisk z této činnosti lze 

pouţit pouze na hlavní činnost mateřské školy. Mezi doplňkovou činnost můţeme řadit: 

 hostinskou činnost (příprava stravy pro cizí strávníky), 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. [3] 

Mateřská škola by pak měla zpracovat vnitřní směrnici k provádění doplňkové činnosti. 

Ředitel MŠ by měl zváţit, zda tato doplňková činnost nebude narušovat hlavní činnost 

mateřské školy a nebude ztrátová. [3] 

Nepravidelným zdrojem financí pro mateřskou školu jsou dary. V mateřských školách, 

které jsou zřízeny obcí nebo krajem jsou dary zdrojem rezervního fondu, investičního 

fondu nebo FKSP. Dle zákonu č. 477/2008 Sb. nesmí mateřská škola přijmout dar bez 

předchozího písemného souhlasu zřizovatele. S dárce je potřeba uzavřít darovací 

smlouvu a vymezit náklady, na které můţe mateřská škola dar pouţít. Dar mateřské 

škole je osvobozen od darovací daně. [3] 

2.5 Pracovněprávní vztahy v mateřské škole 

V listopadu roku 2007 vešel v účinnost nový pracovní řád pro zaměstnance a 

zaměstnankyně škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeţe 

a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Vyhláška č. 263/2007 

Sb. je doplněna zákoníkem práce. [3] 

2.5.1 Pracovní doba pedagogických pracovníků v mateřské škole 

Pracovní doba učitelů v mateřské škole se skládá ze dvou částí: 

 přímá pedagogická činnost 

 nepřímá pedagogická činnost (práce související s přímou pedagogickou 

činností). [3] 
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Při plném pracovním úvazku je týdenní pracovní doba stanovena na 40 hodin. 

V případě pedagogů pracujících v mateřské škole je dle Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy povaţována za přímou pedagogickou činnost jakákoliv práce s dětmi. [3] 

Ředitelka mateřské školy musí rozvrhnout pracovní dobu pedagogů do směn. Tyto 

směny pak musí být písemně vyhotoveny a ředitel je povinen nejpozději dva týdny 

předem obeznámit pedagogiky s jejich pracovní dobou. [3] 

Čerpání dovolené provádí zpravidla pedagogové v době přerušení provozu mateřské 

školy. K přerušení provozu nebo omezení provozu můţe docházet v měsících červenci a 

srpnu. Z mimořádných důvodů lze provoz mateřské školy přerušit i mimo toto období. 

Dovolená pedagogických pracovníků tedy činí osm týdnů v kalendářním roce. [3] 

Ředitel mateřské školy dále můţe udělit pedagogovi 12 dní volna k samostudiu ve 

školním roce. Během volna pro samostudium nevzniká nárok na zvýhodněné 

stravování. Podmínkou pro moţnost čerpání zvýhodněného stravování je přítomnost 

pedagoga minimálně tři hodiny za směnu. Volno pro další vzdělávání (samostudium by 

měl ředitel udělit pedagogovi v období tzv. vedlejších prázdnin. Tyto vedlejší prázdniny 

představují např. podzimní, vánoční, jarní nebo velikonoční prázdniny. [3] 

2.5.2 Plat pedagogů v mateřských školách 

Výše platu pedagogů se řídí dle podmínek, které jsou specifikovány: 

 v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších přepisů, 

 v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke 

mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí. [3] 

Konkrétní výše platu zaměstnance je stanovena podle uvedených předpisů a dále podle 

kolektivní smlouvy. Plat zaměstnance můţe obsahovat sloţky: 

 platový tarif, který je určován podle namáhavosti práce a započitatelné praxe; 

 příplatek za vedení, jeho výše se vyvíjí dle stupně řízení a náročnosti; 

 příplatek za noční práci; 
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 příplatek za práci v sobotu a v neděli; 

 plat za práci přesčas, jedná se o práci nad rámec týdenní pracovní doby nebo 

mimo rozvrh směn; 

 příplatek za práci ve ztíţeném pracovním prostředí; 

 zvláštní příplatek, jedná se o příplatek za práci v podmínkách spojených 

s mimořádnou neuropsychickou zátěţí, rizikem ohroţení ţivota a zdraví; 

 příplatek za rozdělenou směnu; 

 osobní příplatek, jedná se o tzv. osobní ohodnocení; 

 příplatek pedagogickému pracovníkovi za přímou pedagogickou činnost nad 

stanovený rozsah; 

 specializační příplatek pedagogického pracovníka; 

 odměna; 

 plat nebo náhradní volno za práci ve svátek. [3] 

Nejdůleţitější části platu pedagogů v mateřské škole je platový tarif. Určuje se podle: 

 sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, 

 délky odborné praxe, 

 příslušnosti k určité vymezené skupině zaměstnanců. [3] 

Platové tarify se stanovují ve 3 stupních, v kaţdém stupni je 16 platových tříd, v kaţdé 

platové třídě je 12 platových stupňů. Platovou třídu určíme dle sloţitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti práce a plnění kvalifikačních předpokladů. Platový stupeň se pak určí dle 

délky odborné praxe a podle příslušnosti k vymezené skupině zaměstnanců se určí 

stupnice platových tarifů. [3] 

2.6 Vzdělání pedagogů v mateřské škole 

Pedagogové v mateřské škole by měli rozvíjet schopnost dítěte učit se. Kaţdý 

z pedagogů by měl sledovat a podporovat rozvoj dítěte, cvičit schopnosti dítěte a jeho 

dovednosti. U dítěte se rozvíjí schopnost přemýšlení a rozhodování se. Dítě by se mělo 

v mateřské škole naučit jednat a komunikovat v kolektivu, dokázat řešit vzniklé situace. 

Pedagog společně s rodiči přispívají k osvojení si základních hodnot dítěte, na nichţ je 

postavena naše společnost. [19] 
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Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

vymezuje pedagogické pracovníky a poţadavky na odbornou kvalifikaci pedagogů. 

Paragraf tři vymezuje předpoklady, které musí pedagog splňovat, aby mohl vykonávat 

tuto funkci. Mezi tyto předpoklady patří: 

 způsobilost k právním předpisům, 

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 

 bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 prokazatelná znalost českého jazyka. [19] 

Dle výše uvedeného zákona získá pedagog odbornou kvalifikaci vysokoškolským 

vzděláním. Pedagog musí vystudovat akreditovaný studijní program v oblasti 

pedagogických věd zaměřený na pedagogiku předškolního věku. Druhou moţností je 

vyšší odborné vzdělání se zaměřením na přípravu učitelů předškolního vzdělávání. 

Nejniţší moţné dosaţené vzdělání je středoškolské vzdělání v oboru zaměřeném na 

přípravu učitelů předškolního vzdělání. [19] 

 Další specifikaci profese učitele v mateřské škole můţeme naleznout v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělání je vyhovující 

pokud: 

 pedagogové v mateřské škole mají poţadovanou kvalifikaci, nebo si ji postupně 

doplňují, 

 pedagogové pracují dle vymezených a společně vytvořených pravidel, 

 pedagogové se aktivně sebevzdělávají, 

 ředitelka mateřské školy podporuje pedagogy v další rekvalifikaci a vytváří pro 

ně vhodné podmínky, 

 pedagogové pracují a chovají se profesionálně, 

 speciální vzdělávací potřeby jsou zajištěny odborníky v případě, ţe pro ně nemá 

pedagog dostatečnou kvalifikaci. [19] 
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Na pedagogy jsou kladeny postupem času čím dál tím vyšší poţadavky. Profese učitele 

v mateřské škole vyţaduje nejen odborné vzdělání, ale i jisté osobnostní rysy. Mezi tyto 

rysy patří zodpovědnost, sebeovládání, samostatné rozhodování, sebereflexe, psychická 

odolnost, ochota atd. [19] 

2.7 Děti v mateřských školách 

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let. Ředitel 

mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání 

ţádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a 

zveřejní je způsobem v místě obvyklém. [8] 

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o 

stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehoţ délka nesmí přesáhnout dobu tří měsíců. 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. [8] 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

poţádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, 

v němţ má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloţí ředitel školy začátek povinné 

školní docházky o jeden školní rok, pokud je ţádost doloţena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. 

Začátek povinné školní docházky lze odloţit nejdéle do zahájení školního roku, v němţ 

dítě dovrší osmý rok věku. [8] 

2.7.1 Postup procesu přijímání dětí do mateřské školy 

a) Stanovení termínu přijímacího řízení 

Jak bylo uvedeno výše, termín přijímacího řízení je stanoven dle § 34 školského zákona 

po dohodě ředitele mateřské školy společně se zřizovatelem mateřské školy. Při 

stanovení termínu je nutné zohledňovat lhůty, které stanovuje zákon. [18] 

Mezi tyto lhůty patří: 

 30 dnů pro vyřízení ţádosti ředitelem školy, 

 15 dnů od doručení rozhodnutí pro případné podání odvolání proti rozhodnutí 

ředitele mateřské školy, lhůta pro nabytí právní moci, 
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 čas pro předání odvolání ţadatelů příslušnému krajskému úřadu, lhůta pro jejich 

vyřízení, doručení listové zásilky Českou poštou atd. [18] 

Jakmile je datum stanoveno, zveřejní jej ředitel mateřské školy způsobem, který je 

v místě obvyklým. [18] 

b) Stanovení kritérií 

Školský zákon ukládá řediteli mateřské školy, aby přednostně přijal do mateřské školy 

děti v předškolním věku a děti s odkladem školní docházky. Další kritéria určuje ředitel 

mateřské školy a nejpozději v den podání ţádosti tyto kritéria zveřejní. Při tvorbě 

kritérií by se měl ředitel mateřské školy řídit doporučeními veřejného ochránce práv. 

Modelové příklady kritérií a jejich bodové hodnocení jsou dostupné na webových 

stránkách ombudsmana. [18] 

c) Příjem ţádostí 

Neexistuje přesně předepsaný formulář pro podání těchto ţádostí. Je vhodné, aby si jej 

vţdy ředitel mateřské školy vytvořil a dokument poskytnul moţným zájemcům. [18] 

Formulář by měl splňovat náleţitosti, které jsou stanoveny v §37 odst. 2 správního řádu. 

Součástí ţádosti musí být potvrzení o tom, ţe ţadatel (dítě) absolvoval všechna 

pravidelná očkování a má doklad, ţe je proti nákaze imunní. [18] 

Ředitel mateřské školy by měl do formuláře zapracovat i další kolonky, které by 

souviseli se stanovenými kritérii pro přijetí. [18] 

Při přijímacím řízení by měl zákonný zástupce dítěte předloţit doklady: 

 ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

 vyjádření dětského praktického lékaře, 

 občanský průkaz zákonného zástupce, 

 rodný list dítěte. [18] 

V případě, ţe dítě potřebuje speciální vzdělávací potřeby, je potřeba ještě doloţit 

doporučení příslušného školského poradenského zařízení pro integraci dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. [18] 
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Ředitel mateřské školy přidělí kaţdému uchazeči v chronologickém pořadí číslo, pod 

kterým bude evidován a ke kaţdému ţadateli zaloţí spis. Do tohoto spisu bude ředitel 

zakládat všechny dokumenty, které jsou součástí správního řízení. [18] 

d) Rozhodování 

Ředitel mateřské školy sestaví pořadí uchazečů přijetí dle stanovených kritérií. 

Následně určí ředitel MŠ ţadatele, kteří budou k předškolnímu vzdělávání přijati a 

nepřijati. Vypracuje písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče. [18] 

Rozhodnutí musí obsahovat: 

 výrok, který vyjadřuje konečný výsledek správního řízení, 

 odůvodnění, které popisuje důvody výroku rozhodnutí, 

 poučení, které informuje o moţnosti odvolání se proti rozhodnutí a lhůty pro to 

určené. [18] 

e) Oznámení rozhodnutí 

Ředitel mateřské školy zveřejní po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě kladná 

rozhodnutí ţádostí o přijetí. Písemná rozhodnutí ředitel zaloţí do příslušných spisů 

konkrétních uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí musí ředitel předat zákonným zástupcům 

dítěte do vlastních rukou. Od data oznámení účastníkovi správního řízení začíná plynout 

15denní lhůta pro odvolání proti rozhodnutí. [18] 

f) Nabytí právní moci 

Právní moci nabude rozhodnutí marným uplynutím lhůty stanovené pro odvolání, 

popřípadě dne, kdy se ţadatel vzdal práva na odvolání. [18] 

2.7.2 Třídy v mateřské škole 

Mateřská škola v případě celodenního provozu poskytuje dětem vzdělání déle neţ 6,5 

hodiny. V případě polodenního provozu je vzdělání poskytováno dětem nejdéle 6,5 

hodiny. [8] 
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Předškolní vzdělání trvá standardně tři roky. V prvním ročníku mateřské školy jsou děti, 

které dovrší věku čtyř let, pokud není udělena výjimka. Druhý ročníku mateřské školy 

se pak vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší věku pěti let. Ve třetím 

ročníku mateřské školy jsou pak děti, které dovrší věku šesti let, popřípadě děti, kterým 

byl udělen odklad k nástupu do základní školy. Do jedné třídy mateřské školy mohou 

chodit děti z různých ročníků. [8] 

Třída mateřské školy má kapacitu 24 dětí. V případě, ţe třídu navštěvuje zdravotně 

postiţené dítě, je kapacita sníţena na 19 dětí. [8] 

Pro zajištění bezpečí dětí při pobytu mimo prostory kde se uskutečňuje vzdělání je 

stanoven poměr jeden pedagog na 20 dětí. V případě třídy se zdravotně postiţeným 

dítětem je stanoven poměr 12 dětí na pedagoga. [8] 

2.8 Předpisy z oblasti hygieny 

Mateřská škola musí podstoupit kontroly hygienickým pracovníkem, který je 

zaměstnancem krajské hygienické stanice. Kontrola můţe být komplexní, dílčí (kontrola 

vybraných ustanovení) a cílená (zaměřená na odstranění nedostatků při minulé 

kontrole). [7] 

V této diplomové práci se zaměřím na komplexní kontrolu, jelikoţ se od ní odvíjejí 

cílené kontroly. V rámci popisu komplexní kontroly bude komentován legislativní 

rámec, který zaštiťuje předpisy z oblasti hygieny. [7] 

Při komplexní kontrole jsou po řediteli mateřské školy poţadovány tyto doklady: 

 Zápis do rejstříku škol a školských zařízení 

 Základní listina, zřizovací listina nebo jiný doklad osvědčující vznik právnické 

osoby 

 Školní (provozní) řád školy 

 Doloţení řádného očkování dětí 

 Výsledek laboratorního rozboru pitné vody, který nebude starší neţ šest 

měsíců.[7] 
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Komplexní kontrola kontroluje: 

 počet dětí (počet zapsaných dětí a kapacita zařízení) 

 prostorové podmínky ve venkovním prostoru. [7] 

Nezastavěná plocha pozemku musí činit nejméně 4m
2
 na jedno dítě. Do nezastavěné 

plochy patří plocha pro pobyt a hru dětí venku včetně travnaté plochy. Celý pozemek 

této plochy musí být oplocen pro zajištění bezpečnosti dětí v mateřské škole. [7] 

Jsou posuzovány dřeviny a rostliny, které se nacházejí na pozemku mateřské školy. Typ 

rostlinstva musí být volen tak, aby neohroţovalo zdraví dětí. Dřeviny nesmí sniţovat 

stanovené parametry denního světla ve výukových a pobytových prostorech. Z tohoto 

důvodu musí být dřeviny vysázeny v takové vzdálenosti od zdi, jako je předpokládaná 

dosahovaná výška sázené dřeviny. Dřeviny i rostliny musí být správně udrţovány a 

zalévány vodou I. jakosti, jak to vyţaduje česká technická norma. [7] 

2.8.1 Plošné ukazatele 

Prostorové podmínky a vnitřní podmínky uspořádání v mateřských školách musí 

umoţnit výuku, volnou hru dětí, odpočinek dětí, osobní hygienu s otuţováním, tělesné 

cvičení a zajištění stravování. Plocha denní místnosti, která slouţí jako herna i místo pro 

spánek dětí, je stanovena na nejméně 4m
2
 na jedno dítě. Pokud je oddělena herna, 

loţnice a jídelna činí minimum 3m
2
 na jedno dítě. [7] 

Plocha na jedno lehátko je stanovena na nejméně 1,7m
2 

na jedno dítě. Lehátko, na 

kterém dítě odpočívá, musí poskytovat dítěti pevnou oporu zad, aby nedošlo 

k poškození zdravotního stavu dítěte. Prostor, který je určený k ukládání lehátek, musí 

umoţňovat provětrání lehátka a uloţených lůţkovin. Kaţdé dítě má k dispozici 

označené vlastní lůţkoviny. [7] 

Herna pro děti by měla být rozdělena na dvě části. V části, kde si děti hrají na zemi, je 

plocha podlahy pokryta vhodným kobercem. Druhá část herny, kde se děti stravují nebo 

provádějí jinou výukovou činnost, je plocha podlahy opatřena omyvatelným povrchem. 

V této části herny totiţ můţe dojít k většímu znečištění prostoru. [7] 
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Zastavěnost plochy herny není blíţe specifikována nebo limitována. Je nutné ovšem 

zohlednit faktory, které ovlivňují bezpečnost dětí. Herna by měla disponovat 

dostatečným volným prostorem pro pohyb dětí. [7] 

2.8.2 Vybavení nábytkem 

Pro vybavení mateřské školy je volen nábytek, který podporuje správné drţení těla dětí 

a zohledňuje moţnou rozdílnou výšku dětí různého věku. Hodnoty české etnické normy 

musí splňovat ţidle a stoly, které děti vyuţívají při jejich pobytu v mateřské škole. 

Povrch pracovního stolu pro děti musí být matný. [7] 

2.8.3 Osvětlení mateřské školy 

Normovaným poţadavkům musí odpovídat i denní a umělé osvětlení prostor mateřské 

školy. Pokud to umoţní stavební dispozice je rozmístění svítidel rovnoběţně s okenními 

otvory. Okna prostor mateřských škol musí být vybavena zařízením, které je schopno 

regulovat mnoţství denního světla. Ve většině případů jsou tímto zařízením ţaluzie. 

V případě výměny nějakého osvětlení je nutné dodrţet barvu světla. V provozním řádu 

by měl být stanoven interval výměny a čištění osvětlení. Vlivem stárnutí zařízení se 

sniţuje intenzita záření. [7] 

2.8.4 Mikroklimatické podmínky 

Místnosti mateřské školy by neměly být přetápěny. Doporučení teplota je 20 ± 2 ˚C. Je 

nutné dodrţovat větrání prostor mateřské školy. Během zimního období je vhodné, aby 

byly místnosti předtopeny dříve, neţ mateřskou školu navštíví děti. [7] 

Nastane-li situace, při které klesne teplota ve třídách během několika dní na 18 ˚C, nebo 

během jednoho dne na 16 ˚C, musí být provoz mateřské školy okamţitě zastaven. [7] 

2.8.5 Šatny a hygienická zařízení 

Minimální plocha šatny stanovena na jedno dítě činí 0,25m
2
. prostor šatny by měl být 

vytápěn a mělo by se zde větrat. Prostor šaten by dále měl být vybaven skříňkami pro 

děti, věšáky, lavicemi a vhodným osvětlením. [7] 

Záchody a umývárny se v mateřské škole nerozlišují dle pohlaví. Měly by být umístěny 

tak, aby byly dostupné ze šatny i denní místnosti. Standardně musí být větratelné a 

osvětlené. Jedna dětská mísa a umyvadlo je určeno pro pět dětí. [7] 
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Místo dvou záchodových mís mohou být instalovány dětské pisoáry. Tyto pisoáry se 

umísťují do výšky 40 cm. Umyvadla se umísťují do výšky 50 cm, výtokový ventil pak 

ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla v umývárně určená pro děti musí být napojena 

na společnou mísící baterii, která je umístěna mimo dosah dětí. To z toho důvodu, aby 

nedošlo ke změněně teploty vody nepovolanou osobou. Umývárna by měla být dále 

vybavena dvěma sprchami s lehkým přístupem pro děti. Umyvadla jsou vybavena 

dávkovači s mýdlem. Musí být zajištěna moţnost vysoušení rukou dětí. Je řešeno buď 

jednorázovými ručníky, nebo vlastním ručníkem jednotlivce, který je viditelně označen 

pro jeho rozlišení. Záchody musí být vybaveny toaletním papírem, vhodným 

odvětráváním a musí být dostatečně vytápěny. Povrch umývárny do výšky 1,5 metru 

musí být omyvatelný. Zde se volí standardně kachličky. [7] 

Hygienické zařízení pro další zaměstnance je specifikováno počtem 1 sedadlo na 10 

ţen, 2 sedadla na 11 aţ 30 ţen, 1 sedadlo na 10 muţů, 2 sedadla na 11 aţ 50 muţů. 

Záchody zaměstnanců nesmí být vzdáleny od pracoviště více jak 120 metrů. V případě 

ztíţeného prostoru nesmí být vzdálen více jak 75 metrů. Další normy jsou podobné jako 

u prostorů určené pro děti aţ s tím rozdílem, ţe poţadovaná omyvatelná plocha je do 

výšky 1,8 metru. Místnosti určené pro úklid musí být vybaveny výlevkou, kde bude 

označena teplá a studená voda. Úklidová místnost má být větratelná s omyvatelným 

povrchem a prostorem určeným pro uskladnění úklidových prostředků a náčiní. Pro 

zaměstnance, kteří zajišťují úklid prostor mateřské školy, musí být také zajištěno 

zázemí (šatna, denní místnost). [7] 

2.8.6 Podmínky provozu mateřské školy 

Mezi hlavní podmínky provozu mateřské školy patří úklid mateřské školy. Jednotlivé 

části úklidu se liší ve svém časovém harmonogramu. Dle časového rozmezí můţeme 

úklid prostor mateřské školy rozdělit na úklid, který se provádí: 

 kaţdý den dochází k úklidu podlahu všeho povrchu, vynešení odpadu, umytí 

zařízení umýváren dezinfekčními prostředky, 

 minimálně jednou týdně se omývají omyvatelné části stěn hygienických 

zařízení, 

 minimálně dvakrát do roka pracovníci úklidu umyjí okna, osvětlení a provedou 

celkový úklid zařízení mateřské školy, 
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 v průběhu tří let jsou prostory mateřské školy vymalovány, v případě potřeby je 

malování provedeno i dříve, 

 pravidelně je čištěna vzduchotechnika a zároveň zařízení klimatizace dle pokynů 

výrobce. [7] 

Pouţité lůţkoviny dětí se mění jednou za tři týdny, v případě potřeby dříve. Tyto 

pouţité lůţkoviny se uloţí do transportních obalů. Takto zabalené lůţkoviny jsou 

skladovány ve vyčleněném prostoru do doby, neţ se předají firmě, která zajišťuje jejich 

praní a čištění. Čisté lůţkoviny se skladují zvlášť, aby nemohlo dojít k jejich znečištění 

před jejich pouţitím. [7] 

Provozními podmínkami je upraven i reţim dne dětí v mateřské škole. Denní doba 

pobytu dětí venku byla stanovena na dvě hodiny dopoledne, odpoledne pak dle délky 

pobytu dětí v mateřské škole. Doba pobytu je upravena dle teplotních podmínek a 

počasí. V letních měsících se výchovná část dle moţností přesouvá také do venkovního 

prostředí. Nejen v letních měsících je nutné dodrţovat pitný reţim. Mateřská škola je 

povinna zajistit dodávku tekoucí pitné vody. Na jedno dítě pak připadá 60 litrů vody na 

den. Kvalita vody musí splňovat normy stanovené vyhláškou č.252/2004 Sb. [7] 

2.9 Poţární ochrana 

Stejně jako v jiných oblastech poţární ochranu v mateřské škole zajišťuje její ředitel. V 

případě, ţe se provádí rekonstrukce nebo oprava objektu je potřeba mít zajištěné 

poţárně bezpečnostní řešení v rámci stavebně technické dokumentace. Poţárně 

bezpečnostní řešení udává, jak a v jakém rozsahu je poţární ochrana zajištěna a plněna. 

Konkrétně specifikuje povinnosti právnických osob skrz poţární ochranu ustanovení § 4 

zákona č. 133/1985 Sb. [18] 

2.9.1 Členění provozovaných činností podle poţárního nebezpečí 

Členění se provádí porovnáním skutečného stavu nebo je moţno vycházet 

z instalovaných technologií a poţárně bezpečnostního řešení. Provozované činnosti 

členíme dle míry poţárního nebezpečí: 

 bez zvýšeného poţárního nebezpečí, 

 se zvýšeným poţárním nebezpečím, 
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 s vysokým poţárním nebezpečím. [18] 

Většina mateřských škol je řazena do kategorie bez zvýšeného poţárního nebezpečí.[18] 

2.9.2 Rozsah povinností právnické osoby 

O rozsahu povinností hovoří ustanovení § 5 zákona o poţární ochraně. Je zde 

specifikováno: 

a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství věcné prostředky požární 

ochrany (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na 

požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu 

(poţární dveře, panikové jednání, elektrická poţární signalizace, autonomní 

signalizace – hlásič kouře apod.). [18] 

b) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat 

volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volný přístup k nouzovým 

východům (únikové cesty v době provozu MŠ musí být průchozí), k rozvodným 

zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným 

prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních 

zařízení. [18] 

c) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobkům nebo činností (seznámení zaměstnanců s návody a pokyny pro pouţití 

nebo obsluhu zařízení). [18] 

d) Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, 

příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na 

kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní 

zařízení (šipky z fotoluminiscenčního materiálu apod.). [18] 

e) Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), 

technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo trecentisty požární ochrany (§ 11 

odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat 

zjištěné závady (bezpečnostní prohlídka se zaznamenáním do poţární 

knihy).[18] 

f) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností 

na úseku požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená 

opatření.[18] 
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g) Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 

záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, 

nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají (je třeba hlásit i poţár, který byl 

uhašen bez pomoci hasičského sboru). [18] 

Jednou ročně dochází ke kontrole provozuschopnosti všech poţárně bezpečnostních 

zařízení. Kontrola je provedena odborně způsobilou osobou a je doloţena písemným 

záznamem o provedení kontroly. [18] 

Legislativní rozšíření poţární ochrany mateřské školy je nová vyhláška č. 23/2008 Sb. 

Vyhláška je zaměřena na technické podmínky poţární ochrany staveb. Je zde uvedeno, 

ţe nová nebo rekonstruovaná MŠ nesmí mít více neţ dvě nadzemní podlaţí. Podzemní 

podlaţí nesmí být vyuţíváno pro pobyt dětí. Jednotlivé třídy mateřské školy musí tvořit 

vlastní poţární úsek. Pokud je mateřská škola pro více jak 20 dětí musí mít dvě únikové 

cesty. [18] 

2.10 Hračky v mateřské škole 

Česká obchodní inspekce objevila v minulém roce okolo 30 000 hraček, které byly 

označeny za nebezpečné výrobky. Ředitel mateřské školy by měl dávat velký důraz na 

normy. [7] 

Práva a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů hraček upravuje zákon č. 22/1997 

Sb., který věnuje pozornost technickým poţadavkům na výrobky (hračky, psací a 

kreslicí potřeby). Tento zákon doplňuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví. V roce 2011 bylo schváleno nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických 

poţadavcích na hračky. Toto nařízení je implementací Směrnice Evropské unie a Rady 

2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Hygienické poţadavky na hračky a výrobky pro děti 

do tří let specifikuje Vyhláška č. 84/2001 Sb. [7] 

Hračka je definována jako jakýkoliv výrobek navrţený nebo určený ke hraní dětem 

mladším 14 let. [7] 
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Základní poţadavky na hračky v mateřské škole 

Před uvedením hračky na trh je výrobce povinen provést analýzu všech hrozících 

nebezpečí, které by mohli ohrozit zdraví dítěte nebo třetí osoby. Výrobce ji prokazuje 

tzv. posouzením shody. Pokud je hračka vyhovující a splňuje všechny normy, výrobce 

vypracuje ES prohlášení o shodě a k hračce připojí označení CE. [7] 

 

Obrázek 1: Označení CE (Zdroj: http://www.czvyrobky.cz/) 

Povinnosti výrobce, dovozce či distributora 

Před uvedením hračky na trh je třeba vytvořit technickou dokumentaci k hračce 

s podrobným popisem hračky včetně seznamu součástí a pouţitých materiálů. V této 

dokumentaci jsou uvedeny adresy míst výroby i skladování hraček. [7] 

Poţadavky, které by měly bezpečné hračky splňovat: 

 Hračky ani součásti nesmí představovat riziko uškrcení. 

 Nesmí představovat riziko udušení vnějším ani vnitřním zablokováním úst a 

nosu. 

 Hračky pro děti mladší tří let i všechny jejich součásti musí být tak velké, aby 

nedošlo k jejich vdechnutí nebo spolknutí. 

 Ani obaly hraček nesmí představovat riziko uškrcení nebo udušení. 

 Hračky, do jejichž vnitřní části je přístup, musí mít snadno otevíratelný východ. 

 Pokud hračky vydávají zvuk, musí být maximální hodnoty hluku takové, aby 

nemohly poškodit sluch dítěte. 

 Hračky určené pro děti mladší tří let musí být vyrobeny tak, aby se daly očistit. 

Textilní hračky tedy musí být většinou pratelné. 

 Mohou vykazovat pouze pach charakteristický pro daný materiál. 

 Nesmí mít dráždivé účinky na kůži proti působení slin. [7] 
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Značení hraček, upozornění a instrukce 

Správně je značka CE viditelně umístěna na hračce, na připojeném štítku nebo obalu. U 

hraček, kde to jejich velikost umoţňuje je uveden identifikační prvek. Tento prvek je 

např. typ, sériové číslo nebo číslo modelu. [7] 

Některý typ hraček musí být označen speciálním grafickým symbolem, který slouţí pro 

zvláštní upozornění. Jedná se převáţně o hračky, které jsou omezeny věkem. S těmito 

hračkami si můţe hrát dítě aţ od určitého věku. [7] 

 

Obrázek 2: Grafický symbol omezení věku (Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/file/data/nahled/2011c032z086p005o001(N).png ) 

Hračky, které slouţí pro pohybovou aktivitu dětí, musí být vybaveny návodem 

v českém jazyce. V tomto návodě jsou specifikovány pravidelné kontroly a způsob 

údrţby jednotlivých prvků. Dále přiloţený návod obsahuje způsob sestavení a montáţe 

hračky. [7] 

Mezi časté vybavení mateřských škol patří dřevěné hračky. Na trhu se můţeme setkat 

s výrobky, které byly vyrobeny z nelegálně těţeného dřeva. Pro ochranu legálně 

vyrobených dřevěných hraček slouţí značka FSC. Certifikát FSC uděluje mezinárodní 

nevládní organizace Forest Stewardship Council prostřednictvím akreditovaných 

auditorských firem. [7] 

 

Obrázek 3: Ochranná známka FSC (Zdroj: http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/pravidla-uzivani-znacky-fsc.html) 
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K vybavením mateřských školek patří i venkovní hřiště. I zde se setkáváme s jasně 

stanovenými normy a pravidly v podobě nařízení vlády č. 173/1997 Sb., o stanovení 

výrobcích k posuzování shody ve znění pozdějších předpisů. [7] 

Pro zajištění bezpečnosti dětí, by měla mateřská škola vyţadovat od prodejců prohlášení 

o shodě nebo certifikát autorizované osoby. Důleţitým prvkem je správná montáţ, 

instalace a správné zajištění potřebných ploch. Pro tyto úkony je tedy lepší, aby 

mateřská škola najala odborníka, který na jednotlivé prvky montáţe a aplikace 

dohlédne. Zaměstnanci mateřské školy by pak měli denně provádět vizuální kontrolu 

zařízení. Kromě této vizuální kontroly je povinen ředitel školy zajistit i pravidelné 

odborné kontroly. [7] 

 

Obrázek 4: Venkovní hřiště v mateřské škole (Zdroj: http://moravskehospodarstvi.cz/ariadne/file_generators) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Analýza školního vzdělávacího procesu 

Pracovní název školního vzdělávacího programu mateřské školy je „Krok za krokem 

celým rokem.“ Motto vzdělávacího programu je: „Snaţme se dětem dopřát co 

nejkrásnější dětství, protoţe pak z něj člověk čerpá celý ţivot.“ [21]  

Obsah ŠVP: 

 identifikační údaje 

 obecná charakteristika školy 

 podmínky vzdělávání 

 organizace vzdělávání 

 charakteristika vzdělávacího programu 

 vzdělávací obsah 

 evaluační systém. [21] 

„Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet kaţdé dítě po stránce fyzické, psychické 

i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou 

osobností, schopnou zvládat takové nároky ţivota, které jsou na ně běţně kladeny a 

které ho v budoucnu očekávají.“ [8] 

Dlouhodobým cílem školního vzdělávacího programu je nabízet dětem klidné, 

přirozené, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se bude dítě všestranně rozvíjet, 

vzdělávat, sociálně zrát a uvědomovat si svoje hodnoty. [21] 

Filosofií mateřské školy je podpořit přirozenou výchovu a vzdělání dětí vycházející 

z radostných her v bezpečném a estetickém prostředí. Mateřská škola klade velký důraz 

na spolupráci s rodiči a společné konzultace vhodného způsobu vzdělávání dětí. [21] 
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Vzdělávací cíle mateřské školy: 

 Rámcové dlouhodobé cíle 

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání (východiskem je dětská zvídavost a 

potřeba objevovat), 

 osvojení si základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost (poznání 

sebe sama, svého okolí, vytváření kladného vztahu k přírodě a věcem, které 

nás obklopují), 

 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí (obecné potřeby dané věkem, individuální 

moţnosti jednotlivých dětí). [21] 

 

 Dílčí cíle 

RVP PV je členěn do pěti vzdělávacích oblastí, které se navzájem prolínají a 

ovlivňují. Obsahy těchto oblastí jsou v souladu s přirozenou celistvostí osobnosti 

dítěte i jeho začleňování do ţivotního a sociálního prostředí. Obsahem kaţdé oblasti 

jsou tzv. dílčí cíle, které vyjadřují, co by měl kaţdý pedagog průběţně sledovat a u 

dítěte podporovat. [21] 

Oblasti se člení: 

1. oblast biologická (dítě a jeho tělo), 

2. oblast psychologická (dítě a jeho psychika), 

3. oblast interpersonální (dítě a ten druhý), 

4. oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost), 

5. oblast environmentální (dítě a svět). [21] 
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 Rámcové dlouhodobé cíle 

Rámcové dlouhodobé cíle jsou plněny tzv. klíčovými kompetencemi. Jedná se o 

soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

kaţdého jedince. Kompetence jsou očekávané, ale ne vţdy splnitelné základy 

vzdělání předškolního dítěte. [21] 

 Klíčové kompetence 

1. kompetence k učení – hrou (spontánní i řízenou), manipulací s předměty, 

experimentováním (např. přírodními materiály), pozorováním, zkoumáním a 

řešením daných problémů, věcí, jevů a dějů, které kolem sebe vidí. [21] 

2. kompetence k řešení problémů – napodobováním, zkoušením, experimentováním, 

dítě postupuje cestou pokusu a omylu. Děti hledají v encyklopedii, řeší zadání úkolů 

z pracovních listů. Děti musí řešit problémové situace v diskusním kruhu. [21] 

3. komunikativní kompetence – rozhovory o přečtené knize, vyprávění proţitků 

podle skutečnosti i podle obrazového materiálu. Dítě hraje slovní hry, vyjadřuje 

pocity, záţitky, zpívá písničky a recituje krátké texty. [21] 

4. kompetence sociální a personální – napodobování chování, společenské hry, 

tvoření pravidel chování a jednání během činností celého dne společně s dětmi i 

dospělými, řešení problémů modelových situací. [21] 

5. kompetence činnostní a občanské – hravé činnosti, aktivity, při kterých se dají 

střídat role, dodrţování herních pravidel, společná oslava narozenin a tradičních 

svátků. [21] 

 Očekávané výstupy 

Kaţdá třída mateřské školy si tyto výstupy zaznamenává sama do svých TVP. 

Forma zápisu je plně v kompetenci učitelek. [21] 
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Metody vzdělávací práce: 

- proţitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou zaloţeny na 

přímých záţitcích dítěte, podporují zvídavost a potřebu objevovat, učební 

aktivity by měly probíhat především formou nezávazné hry na základě 

zájmu a vlastní volby; 

- situační učení, zaloţené na vytváření a uţívání situací, které poskytují dítěti 

srozumitelné praktické ukázky ţivotních událostí; 

- spontánní sociální učení, zaloţené na principu přirozené nápodoby při 

všech činnostech a situací, které se v průběhu dne v mateřské škole 

vyskytnou a jsou k nápodobě a přijímání vhodné; 

- činnosti spontánní a řízené odpovídající potřebám a moţnostem 

předškolního dítěte; 

- didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo 

motivována a v níţ je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) 

učení; 

- integrovaný přístup, tzn., ţe vzdělání by mělo probíhat na základě 

integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených 

souvislostech, vazbách a vztazích. [21] 

Formy vzdělávací práce: 

 individuální hry, 

 skupinové činnosti, 

 kolektivní hry, 

 společenské akce, 

 oslavy, 

 pobyty v přírodě, 

 kulturní představení, 

 komunitní kruh, 

 diskusní stůl. [21] 
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Vzdělávání dětí je zaloţeno na principu: 

 vzdělávací nabídky, 

 individuální volbě dítěte, 

 aktivní účasti dítěte. [21] 

Vzdělávací program „Krok za krokem celým rokem“ byl vypracován z důvodu umístění 

mateřské školy v obci, která je obklopena přírodou (lesy a řeka). Mateřská škola vyuţila 

znaky ročního období s tradicemi a svátky. Na základě vlastní diskuze zaměstnanců MŠ 

a jejich zkušeností si rozdělili školní rok do integrovaných bloků. Tyto bloky slouţí 

jako vzdělávací nabídka. [21] 

Kaţdý integrovaný blok je sestavený tak, aby učitelky měly moţnost ve svém TVP 

konkretizovat svojí vlastní cestu naplňování záměrů a cílů při výchově a vzdělání dětí 

předškolního věku s ohledem na RVP PV. Názvy týdnů jsou stanoveny společně, ale 

učitelky jednotlivých tříd si je volí podle aktuálních podmínek a zájmu dětí. Cílem 

učitelek v třídním programu je vytvoření nejpestřejší nabídky činností a aktivit, které 

budou ovlivňovat pohodu, spokojenost a radost dětí. Zároveň musí směřovat 

k naplňování hlavních cílů předškolní výchovy. [21] 

Integrované bloky a jejich charakteristika: 

1. IB – VÍTEJ VE ŠKOLCE 

- seznamování s novým prostředím MŠ a okolím, s kamarády, se jmény 

zaměstnanců a jejich činností 

- postupné vytváření pravidel tříd 

- tento integrovaný blok trvá 1 – 2 týdny 

- tematické části (názvy týdnů) jsou „Vítejte u krtků (veverek, jeţků, kuřátek, 

myšek, medvídků),“ „Koukej, tohle je naše školka. “ [21] 

 

2. IB – PODZIM KRÁČÍ ZELENÍ, VŠECHNO KOLEM PROMĚNÍ 

- změny v přírodě, druhy ovoce a zeleniny, počasí, podmínky pro růst rostlin 

- integrovaný blok trvá 4 – 5 týdnů 

- tematické části jsou „Pospěš si, jdeme sklízet úrodu“, „Trhám, sbírám, co si 

dneska dám?“ [21] 
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3. IB -   PODZIM HÝŘÍ BARVAMI  

- změny v přírodě a počasí, příprava zvířat na zimu, názvy lesních a polních 

rostlin a plodů, rozdíly mezi ţivou a neţivou přírodou, tradyce (Dušičky) 

- integrovaný blok trvá 3 – 5 týdnů 

- tematické části jsou „Radujeme se z barevného listí,“ „Přiletěl k nám drak, 

jmenuje se mrak.“ [21] 

 

4. IB – AŢ ZVONEČEK ZACINKÁ … 

- Změny počasí a přírody, třída jako společenství, emoce, pohádky, tradice 

(Mikuláš, Jeţíšek, Vánoce) 

- integrovaný blok trvá cca 4 týdny 

- tematické části jsou „Mikuláš a čert uţ přichází,“ „Vánoce jsou za 

dveřmi.“[21] 

 

5. IB – PANÍ ZIMA NA TRŮNU, Z RAMPOUCHŮ MÁ KORUNU 

- změny v přírodě, zdraví a nemoci, zápis do mateřské školy a do základní 

školy, péče o zvířátka v zimě, sport, časový sled, tradice (Masopust, 

Mořena) 

- integrovaný blok trvá 7 – 9 týdnů 

- tematické části jsou „Má rýmu. Zvítězí nad zákeřnými bacily?,“ „Zvířátka 

v zimě,“ „Sportujeme v zimě,“ „Všichni se chystají na maškarní bál,“ 

„Zimo, zimo, táhni pryč.“ [21] 

 

6. IB – ZELENÉ JSOU LÍSTKY STROMŮ, PŘIŠLO JARO K NÁM I 

DOMŮ 

- změny v přírodě, rostliny a květiny, dopravní prostředky a pravidla, tradice 

(Velikonoce, Jundrovská vonička) 

- integrovaný blok 4 – 6 týdnů 

- tematické části jsou „Na jaře, na jaře,“ „Děti, pozor červená.“ [21] 
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7. IB – HRAJEME SI U MAMINKY 

- rodina, povolání, emoce, domov, mláďata, vlastní tělo, tradice (Pálení 

čarodějnic, Den Matek) 

- integrovaný blok 4 – 5 týdnů 

- tematické části jsou „Zvířátka, mláďátka, pojďte si hrát!,“ „Maminka má 

svátek.“ [21] 

 

8. IB – KDYŢ SE SLUNCE S LÉTEM BRATŘÍ, PAK JE LÉTO JAK SE 

PATŘÍ 

- změny v přírodě, blíţí se prázdniny, sport, světadíly, znaky ČR, pověsti 

Brna, výlety, tradice (MDD, škola v přírodě) 

- integrovaný blok 6 – 8 týdnů 

- tematické části jsou „Svět kole nás,“ „Brno plné tajemství,“ „Cvičíme a 

sportujeme,“ „Hurá, jsou tu prázdniny.“ [21] 

Dílčí programy tříd: 

1. třída - „Veselé pískání“ (hra dětí na zobcovou flétnu) 

- rozvíjet u dětí kladný vztah ke hře na hudební nástroj 

- přínos pro zdraví dětí (rozvíjí se brániční dýchání a posiluje dýchací svaly) 

- rozvíjí u dětí smysl pro rytmus 

- získávat u dětí základy pro další hudební nástroj. [21] 

 

2. třída - „Barvičky“ (výtvarné hrátky) 

- zajímavé hry s barvami  

- rozvíjet u dětí cit pro estetiku 

- přínos pro lehkou motoriku rukou 

- rozvoj dětské představivosti. [21] 

 

3. třída - „Pruţinky“ (rozvoj pohybu a tance) 

- radost z pohybu pomocí hudby 

- hudba je pouţita jako výrazový a dorozumívací prostředek 
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- aktivní rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí pomocí pohybových 

her, cvičení s nářadím (míče, švihadla atd.), různých typů běhu, chůze a 

poskoků 

- upevnění tělesné zdatnosti, správné drţení těla, pohybová kultura. [21] 

 

4. třída - „Šikovné ruce“ (rozvoj netradičních výtvarných technik) 

- děti se zde seznamují s netradičními technikami 

- pracuje se samotvrdnoucí hmotou, fantazijní tvorbou z vlhkých papírů, 

barevné vlny, mačkaných papírů 

- děti se naučí správně zacházet s materiálem. [21] 

První aţ čtvrtá třída - „Hravá  angličtina“ (seznamování s angličtinou) 

- seznámení s jazykem 

- povzbuzení pozitivní motivací k dalšímu učení 

- rozvoj poznání dětí. [21] 

Další nabízené aktivity: 

„ Slováček“– lidové tance a písně, 

„Plaváček“ – výuka plavání v ZŠ Jasanová, 

„ ESS“  ( Edukativně - stimulační skupinky) – příprava na vstup do ZŠ,  

„ Škola v přírodě“ -  1x ročně (květen-červen). [21] 

Vzdělávání probíhá podle ŠVPPV, který byl zpracován podle poţadavků RVP PV. K 

plánování dochází i prostřednictvím TVP. Program je sestaven z osmi bloků tematicky 

propojených ročním obdobím. [21] 

Pohybová část vzdělávacího programu by měla zařazovat více cviků na správné drţení 

těla a otuţování dětského organismu. Bylo by vhodné nabízet dětem pestřejší výběr 

tělocvičného nářadí a náčiní. Momentální nabídka nářadí a náčiní je značně 

omezená.[21] 
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Pedagogové mateřské školy se snaţí rozvíjet slovní zásobu dětí. Měli by se zaměřit na 

zlepšení sebevyjadřování, samostatného vyprávění dětí a rozvoje dialogu. Společnost, 

ve které se děti pohybují, se postupem času jistým způsobem mění. Dětem je potřeba 

nadále vytvářet přátelskou atmosféru a snaţit se usměrňovat agresivní chování 

jednotlivců. Do výchovy dětí zařadit více prvků multikulturní výchovy. Děti mají 

výtvarnou výchovu, některé mohou děti pouţívat rozličné výtvarné pracovní techniky. 

Pedagogové by měli dát větší prostor pro samostatnou a tvořivou práci dětí. [21] 

Během výuky není příliš rozvíjena jemná motorika. Tento problém by mohl být vyřešen 

zařazením do výuky skládání z papírů a rozvoj grafomotoriky. V některých mateřských 

školách funguje keramická dílna. Tato mateřská škola nedisponuje prostředky, aby tuto 

dílnu vytvořila. v případě rozšíření mateřské školy o novou třídu, by mohla právě tato 

třída být zaměřena na tvorbu z hlíny. Práce s hlínou rozvíjí prostorové vnímání a 

manipulaci s materiálem. Tvorba keramiky je další cestou k rozvoji představivosti 

smyslu pro strukturu. Dětská psychologie je křehká, pedagogové musí podporovat u dětí 

zdravé sebevědomí a dětská přátelství. [21] 

3.2 Analýza hospodaření mateřské školy 

Mateřská škola získává finance pro její provoz od svého zřizovatele. Výše dotací je 

vyměřena poměrovým ukazatelem dle počtu dětí, které mateřskou školu navštěvují. 

Další finanční prostředky jsou formou darů, které MŠ dostane. Zákonní zástupci 

přispívají do třídních fondů mateřské školy. Tyto finanční prostředky jsou vyuţity pro 

nákup pomůcek pro děti. Mateřská škola má vlastní příjmy ve formě školného a 

stravného. Jídelna mateřské školy zajišťuje stravu pro děti a zaměstnance mateřské 

školy. Jako doprovodnou činnost nabízí i stravu pro zájemce mimo mateřskou školu. 

Tuto sluţbu převáţně vyuţívají senioři z blízkého okolí. Nepravidelným finančním 

tokem jsou finance, které můţe mateřská škola získat svou doprovodnou činností. Kdyţ 

mateřská škola pořádá nějakou akci pro děti a jejich zákonné zástupce, je moţné na 

místě přispět dobrovolným vstupným. Tyto finance pokryjí náklady spojené 

s pořádáním akce. Pokud určitý finanční obnos zůstane, je pouţit opět pro nákup 

pomůcek pro děti a pedagogy. Konkrétní přehled hospodaření příspěvkové organizace 

za rok 2012 je uveden v příloze č. 1: Přehled hospodaření příspěvkové organizace. [21] 
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Mateřská škola nakládá dobře se svěřenými financemi. Dokonce eviduje kladný 

hospodářský výsledek. V případě větší rekonstrukce budovy, popřípadě její přestavbě 

bude potřeba ovšem vyšších finančních prostředků. V tomto případě by mohla mateřská 

škola ţádat o dotace z Evropské unie, popřípadě podat ţádost na Úřad městské části 

Brno – Jundrov o mimořádnou finanční výpomoc. [21] 

3.3 Analýza pracovně – právních vztahů v MŠ 

Celkem pracuje v mateřské škole 23 zaměstnanců. 

Rozdělení zaměstnanců: 

 ředitelka mateřské školy, 

 9 plně kvalifikovaných pedagogů, 

 2 pedagogové doplňující si vzdělání, 

 čtyři uklízečky, 

 ved. kuchařka, kuchařka a pomocná kuchařka, 

 školnice, 

 topič, 

 vedoucí školní jídelny a hospodářka, 

 pradlena. [21] 

Ředitelka mateřské školy zodpovídá za její chod zřizovateli MŠ. Pracovní náplň 

ředitelky MŠ je ekonomika, řízení MŠ včetně manaţerských povinností. Má moţnost 

delegovat své pravomoci na vybrané pedagogické pracovníky. V případě nemoci 

některého z pedagogických pracovníků, je povinna ředitelka MŠ zastoupit tohoto 

pedagoga. [21] 

Sluţby pedagogů vedou k optimalizaci pedagogické péče a je zajištěn provoz MŠ. 

Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. V rámci kaţdé třídy 

si pedagogové vypracovávají svůj vlastní třídní vzdělávací program, který vychází ze 

školního vzdělávacího programu. Mají povinnost vést záznamy a třídní dokumentaci. 

Specializované sluţby - logopedie, je zajištěna logopedkami mateřské školy. Je zde 

přímo logopedická třída. [21] 
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Pracovní náplní uklízeček v MŠ je kaţdodenní úklid zahrnující vytírání podlah,vysávání 

koberců,vynášení odpadků, dezinfekce sociálních zařízení, mytí oken,rámů a 

svítidel,výměna lůţkovin, ručníků, praní prádla. Musí nosit pracovní oděv a řádnou 

pracovní obuv.[21] 

Kuchařky musí dodrţovat hygienické normy, pouţívat rukavice, pracovní oděv a obuv, 

pokrývku hlavy. Kuchařky kromě přípravy jídla dohlíţejí a starají se o čistotu kuchyně 

skladovaných potravin. Děti je nutné vést ke zdravé stravě. Z tohoto důvodu musí 

kuchařky sledovat nutriční hodnoty všech jídel, které dětem podávají. Kuchařky vţdy 

vytvoří jídelníček na celý týden, který musí ředitelka MŠ schválit. [21] 

Práce školnice je údrţba MŠ, zajištění případných oprav, montáţe a úprava okolí 

MŠ.[21] 

Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do 

řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. 

Umoţňuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního 

programu. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Pedagogický sbor 

pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. [21] 

Ředitelka zodpovídá za Školní vzdělávací program. Kontrolní a evaluační činnosti 

zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a uţitečné. Z výsledků 

jsou vyvozovány závěry pro další práci. [21] 

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se ZŠ 

Jasanová, Speciální MŠ Veslařská, a PPP Brno. [21] 

Je potřebná pravidelná kontrola provozních i pedagogických pracovníků ze strany 

ředitelky MŠ se zaměřením na naplňování koncepčních záměrů školy. [21] 

Sleduje se: 

 připravenost na zahájení školního roku, 

 dodrţování kritických bodů v kuchyni, 

 nakládání s prádlem, 

 vyváţenost stravy, skladba jídelníčku, 
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 nepřítomnost na pracovišti, 

 vybavení lékárniček, 

 sanitace kuchyně, kuchyněk a ostatních prostor školy, 

 pouţívání OOPP (osobní ochranní pracovní prostředky), 

 dodrţování BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). [21] 

Při nákupu potravin do MŠ by se měli zaměřit na spotřební koš ve stravování - více 

ovoce a zeleniny, méně cukrů a tuků, obohacovat jídelníček o nová jídla a recepty z 

potravin zdravé výţivy. Konzultovat skladbu jídelníčku s pedagogy, rodiči i 

výţivovými poradci. [21] 

3.4 Vzdělávání pedagogů 

Celkem pracuje v MŠ 12 pedagogů, z toho 10 plně kvalifikovaných a 2 dokončují svou 

kvalifikaci. Ředitelka MŠ a dvě logopedky mají vysokoškolské vzdělání. Zbytek 

pedagogického sboru má středoškolské pedagogické vzdělání. Dvě učitelky, které si 

doplňují své vzdělání mají vysokoškolské vzdělání, které ovšem není pedagogické. [21] 

Zástupkyně ředitelky a další pedagoţka se zúčastnili tříletého školení Informatorium. 

Tento projekt byl zaměřen na implementaci ŠVP, zvýšení kvality předškolního 

vzdělávání a prohloubení individualizace práce s dítětem. Účastníci byli seznámení s 

postupem, jak správně a v jakém rozsahu můţe mateřská škola čerpat dotace z Evropské 

unie. [21] 

Jedné z pedagoţek byla svěřena správa webových stránek MŠ spolu s e-podporou. Tato 

pedagoţka podstoupila proškolení na ESS (Elektronické spisové sluţby). Další 

moţnosti vzdělávání pedagogů jsou značně omezené z hlediska finančního a nabídky 

vzdělávacích kurzů pro učitelky mateřských škol. [21] 

Jistou cestou pro další vzdělávání pedagogů jsou kurzy, které jsou zaměřeny na různé 

techniky související s výtvarnou činností, sportovní činností a činnosti v oblasti hudby. 

Jak bylo uvedeno výše, v této mateřské škole není ţádný výţivový poradce. Mateřská 

škola nemá dostatek financí, aby jej mohla přímo zaměstnat. Je zde tedy moţná 

alternativa, aby některá z učitelek podstoupila kurz zaměřený na správné a vyváţené 

stravování. Mohla by se pak věnovat sestavení správného jídelníčku pro děti, popřípadě 

radit rodičům, jak stravovat své děti mimo pobyt v mateřské škole. [21] 
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Dětská psychologie je sloţitá. Pedagogové jsou v rámci studia připravováni na moţné 

disfunkce a jiná mentální omezení, s kterými se mohou u dětí setkat. Vidím tedy tady 

další moţnost, jakým způsobem by se mohli pedagogové dále vzdělávat. Vyuţít kurzy, 

které jsou zaměřeny na dětskou psychiku. Jak správně vést a jednat s dětmi, aby 

dostatečně podpořili jejich vývoj a mentální zrání. [21] 

ŠVP jsou v mateřských školách podobné, drţí se určité stejné struktury. Přizpůsobují se 

ovšem svým moţnostem co se týče prostředí, kde se MŠ nachází i jejich zaměstnanců. 

Zajímavá by byla určitá spolupráce s různými mateřskými školami. Vytvořila bych jistý 

systém „Výměnného pobytu.“ V rámci spolupráce, by některý z pedagogů krátkodobě 

navštěvoval jinou mateřskou školu, aby se seznámil s jejich technikami. [21] 

3.5 Děti v mateřské škole 

Zápis dětí do mateřské školy v tomto školním roce poprvé proběhl elektronicky. Čtyři 

třídy MŠ jsou věkově smíšené, v kaţdé z nich je zapsáno 26 dětí. Do páté třídy 

(logopedické) je podle vyhlášky a povolené výjimky zapsáno 14 dětí. Děti jsou do této 

třídy zařazovány na základě vyšetření Speciálního pedagogického centra. [21] 

Rodiče dětí jsou vţdy upozorněni na začátek zápisu dětí do MŠ, standardně probíhá 

tento zápis v měsíci březnu nebo dubnu. Děti jsou přijímány do mateřské školy ve věku 

tří aţ sedmi let. Před nástupem dětí do mateřské školy mohou rodiče navštívit 

mateřskou školu a osobně si prohlédnout denní chod v mateřské škole. Ukončení 

docházky dítěte pak probíhá v případě, kdy dítě nastupuje do Základní školy, dítě je 

odhlášeno z mateřské školy nebo dítě je vyloučeno z mateřské školy z důvodů 

neomluvené absence (déle jak 14 dní). [8] 

Doporučení pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

 dítě musí samostatně chodit (nepouţívat kočárek), 

 umět drţet lţíci a jíst samo, 

 pít z hrníčku a sklenice, 

 samostatně pouţívat WC, 

 umývat se, 

 smrkat, 

 nepouţívat dudlík, 
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 snaţit se samo oblékat a obouvat. [21] 

Zákonní zástupci v součinnosti s mateřskou školou pomáhají vést děti k samostatnosti 

při stolování, v sebeobsluze, hygienických návycích, uklízení hraček, oblékání a 

obouvání, vedou děti k pouţívání kapesníku. Pomáhají mateřské škole při vytváření 

základních společenských návyků u dětí a vedou je k úctě k ostatním lidem a 

k sebeúctě. [21] 

Na grafu níţe je uvedeno procentuální zastoupení celkového počtu uchazečů 

rozdělených do přijatých, nepřijatých a nepřijatých z jiných městských částí. 

 

Graf 1: Procentuální rozloţení uchazečů (Zdroj: FRANKOVÁ, M. Návrh na rozšíření mateřské školy. Brno, 2013) 

Jak je vidět na grafu, kapacita mateřské školy nedokáţe uspokojit zájem zákonných 

uchazečů o zápis dětí do MŠ. Vzhledem k demografickému vývoji v městské části Brno 

– Jundrov lze předpokládat stále vyšší zájem o umístění dětí do této mateřské školy. 

V městské části vznikly nové bytové jednotky pro rodiny s dětmi a zvýšila se 

porodnost.[21] 

V případě, ţe by mateřská škola zřídila ještě jednu třídu, byla by bez obav naplněna. 

Mateřská škola má volné prostory, které by byly vhodné k přestavbě na další třídu MŠ. 

Jedná se o nevyuţívaný byt topiče, který by mohl být předělán na třídu s menší 

kapacitou. Po určitých úpravách by mohla fungovat tato třída pro další 20 dětí. [21] 
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Charakteristika tříd a jejich uspořádání: 

 1. třída „Krtci“ 

 třída se nachází v prvním pavilonu MŠ, 

 je zde zapsáno 26 dětí ve věku tří aţ sedmi let, 

 dílčí program je „Veselé pískání.“ [21] 

 2. třída „Veverky“ 

 třída se nachází v prvním pavilonu MŠ a s první třídou je propojena 

zadním koridorem, 

 je zde zapsáno 26dětí ve věku tří aţ sedmi let, 

 dílčí program je „Hravá angličtina“ a program „Barvička.“ [21] 

 3. třída „Jeţci“ 

 třída se nachází ve druhém pavilonu MŠ, 

 zapsáno 26 dětí ve věku tří aţ sedmi let, 

 dílčí program „Pruţinky“ a „Turisťáček.“ [21] 

 4. třída „Kuřátka“ 

 třída se nachází v druhém paviloně MŠ, 

 zapsáno 26 dětí ve věku tří aţ sedmi let, 

 dílčí program „Šikovné ruce.“ [21] 

 5. třída „Myšky“ 

 logopedická třída, která byla vybudována z bývalé tělocvičny 

v hospodářské budově MŠ v roce 2009, 

 je heterogenní v počtu 14 dětí ve věku od čtyř do sedmi let, 

 kvalitní logopedická péče, těsná spolupráce s odborníky a rodiči 

dítěte.[21] 

Třídy mateřské školy jsou věkově smíšené. Toto věkové rozdělení dětí je v jistém směru 

komplikací pro pedagogy. Pedagog musí přizpůsobit výuku jak pro malé děti, tak i pro 

děti předškolního věku. Pokud by třídy byly rozděleny dle věku, mohl by se pedagog 

lépe věnovat celé skupině a nemusel by rozdělovat výuku. Děti předškolního věku 

vyţadují jinou výuku, neţ děti mladší. Úkolem pedagoga je děti předškolního roku začít 

připravovat na vstup do základní školy. [21] 



56 

 

Pedagogové  provádějí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání 

jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního 

pedagoga a MŠ. Rodiče jsou informováni o akcích, aktualitách a změnách na 

nástěnkách tříd a webových stránkách  školy. Moţnosti konzultací rodičů s pedagogy 

nejsou ze strany rodičů velmi vyuţívány. Opakujícím problémem je pozdní 

vyzvedávání dětí z mateřské školy. Rodiče mají zájem o pomoc mateřské škole 

prostřednictvím finanční darů a brigády při úpravě a údrţbě okolí MŠ. Roste zájem o 

logopedickou třídu. V následujícím školním roce zvaţuje ředitelka MŠ opětovné 

otevření logopedické ambulance. [21] 

3.6 Provozní podmínky mateřské školy 

Organizace provozu: 

 provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin, 

 zapsané děti jsou zařazeny do pěti tříd a v jednotlivých třídách jsou rovnoměrně 

umístěny děti všech věkových skupin, 

 provozní řád školy je uloţen ve sloţce BOZP, 

 provozní doba MŠ je stanovena v ročním plánu, 

 organizace dne v jednotlivých třídách jsou vyvěšeny v šatnách dětí. [21] 

Denní řád je dostatečně pruţný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, na 

jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené 

zdravotně preventivní pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených činností je 

v denním programu vyváţený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby 

ji mohly dokončit nebo v ní dle moţností později pokračovat. Jsou vytvářeny podmínky 

pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Nejsou překračovány stanovené počty 

dětí ve třídě, spojování tříd je omezeno. [21] 

 

 

 

 



57 

 

Reţim dne ve třídách (1. – 4. třída): 

Tabulka 1: Denní třídní program  

6:30 – 10:00 hod. 

Příchod dětí do MŠ 

Spontánní hravé a pohybové aktivity 

Řízená a samostatná práce 

8:45 – 9:15 hod. Svačina 

10:00 – 12:00 hod. 
Hravé a pohybové aktivity při pobytu 

venku 

12:00 hod. 
Oběd, odchod některých dětí po obědě 

domů 

13:00 – 13:30 hod. Odpočinek, pobyt na lůţku 

13:30 – 14:30 hod. Klíčové hry a individuální práce dětí 

14:30 hod. Svačina 

15:00 – 16:30 hod. Rozcházení dětí, volné hry 

(Zdroj: Mateřská škola Dubová. Msdubova [online]. 2011 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: 

www.msdubova.estranky.cz/file/10/almanach.doc)  

Reţim dne v logopedické třídě: 

Tabulka 2: Denní program logopedické třídy  

7:30 – 15:00 hod. 

Příchod dětí do MŠ 

Individuální a skupinová logopedická 

péče 

8:45 – 9:15 hod. Postupná svačina 

10:00 – 12:00 hod. 
Hravé a pohybové aktivity při pobytu 

venku 

12:00 hod. Oběd 

13:00 – 13:30 hod. Odpočinek, pobyt na lůţku 

13:30 -14:30 hod. Klidové hry a individuální práce dětí 

15:00 – 16:30 hod. Rozcházení dětí, volné hry 

(Zdroj: Mateřská škola Dubová. Msdubova [online]. 2011 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: 

www.msdubova.estranky.cz/file/10/almanach.doc) 

 

http://www.msdubova.estranky.cz/file/10/almanach.doc
http://www.msdubova.estranky.cz/file/10/almanach.doc


58 

 

Scházení a rozcházení dětí: 

 doporučená doba přivádění dětí do 9:00 hodin, kdy končí doba svačiny, 

 doporučená doba vyzvedávání dětí je buď po obědě ve12:30 hodin nebo 

odpoledne od 15:00 do 16:30 hodin, 

 jestliţe dítě onemocní nebo z jakýchkoliv důvodů do MŠ nedochází, jsou 

povinni zákonní zástupci neprodleně informovat MŠ a dítě odhlásí ze 

stravování. [21] 

Mateřská škola se odemyká v šest hodin ráno, rodiče mohou přivádět své děti od 6:30 

hodin. Byl stanoven takový denní řád MŠ, který je dostatečně pruţný umoţňuje aktivní 

reakci na situaci a stav. Dle prostorových moţností umoţňuje dětem pozdější postupné 

dokončení či rozvinutí her a činností. Zdravotně – preventivní pohybové aktivity jsou 

zařazovány nepravidelně. Bylo by vhodné vytvořit pravidelný organizovaný sportovní 

program pro děti. [21] 

3.7 Prostorové podmínky mateřské školy 

3.7.1 Exteriér mateřské školy 

Budova mateřské školy je situována v klidné části městské části Brno – Jundrov. Je 

obklopena rozlehlou zahradou, která je oplocena kvůli bezpečnosti dětí. Zahrada má 

dobré herní vyuţití. Jsou zde prolézačky, skluzavky, pískoviště a dopravní hřiště. U 

kaţdé třídy je vystavěna malá terasa, která slouţí pro letní svačiny a umístění stojanů 

s čajem pro dodrţování pitného reţimu dětí. Herní části zahrady jsou propojeny 

chodníky, na které mohou děti kreslit křídou. Dopravní hřiště je prostor, kde se děti 

mohou pohybovat na koloběţkách a jiných dopravních prostředcích. K procházkám 

vyuţívá MŠ hezké prostředí okolí mateřské školy. Pobyt dětí venku je stanoven dle 

vyhlášky na dvě hodiny denně, pokud je počasí příznivé. [21] 

I kdyţ je venkovní prostředí mateřské školy dobře situované, některé z prolézaček jsou 

uţ zastaralé. Chybí zde více prolézaček, které by umoţňovaly zdokonalení pohybové 

zdatnosti dětí. Dopravní hřiště není v uspokojivém stavu. Chybí zde nové nářadí a 

dostatečný počet koloběţek a jiných dopravních prostředků, pro jeho plné vyuţití. Je 

nutná renovace přechodů na dopravním hřišti. Pískoviště u dvou tříd postrádají dřevěné 
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sedačky uvnitř pískoviště. Dále chybí ukládací prostory pro venkovní hračky pro tři 

třídy. [21] 

3.7.2 Interiér mateřské školy 

Budova mateřské školy je jednopodlaţní a je rozdělena do dvou pavilónů. V prvním 

pavilónu jsou tři třídy a v druhém pavilonu jsou dvě třídy, ředitelna, kuchyně, prádelna, 

šatna pro nepedagogické zaměstnance, sklady s potravinami a dezinfekčními 

prostředky. [21] 

Mateřská škola má třídy dostatečně velké, kaţdá třída má prosklenými dveřmi 

oddělenou třídu a hernu. Ke kaţdé třídě náleţí sociální zařízení, dětská šatna, kabinet a 

šatna učitelek. Dětský nábytek je dřevěný, většinou policový, výškou přizpůsoben 

vzrůstu dětí. Stoly a ţidle jsou ve dvou třídách výškově nastavitelné, v ostatních třídách 

jsou ve třech moţných velikostech. Hygienická zařízení vyhovují počtem a velikostí 

vyhláškám. Lehátka jsou čalouněná a dřevěná. Lůţkoviny se ukládají odděleně. Kaţdé 

dítě má lůţkoviny označené značkou. Pyţama jsou větrána na věšácích v umývárnách. 

Lůţkoviny se mění kaţdé tři týdny, ručníky kaţdý den. [21] 

3.7.3 Stravování 

Dítě přítomné v mateřské škole v době podávání jídla se stravuje vţdy. Individuální 

poţadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, si mohou 

zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou školy a přinesou potvrzení dětského lékaře. 

Přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy moţno nejpozději den předem. Neodhlášenou 

stravu je zákonný zástupce povinen zaplatit v plné výši. Při náhlém onemocnění dítěte 

si mohou zákonní zástupci v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních 

nádob v době od 11:30 do 11:45 hodin a ihned spotřebovat. Stravné hradí zákonní 

zástupci zálohově předem do 20. dne předešlého měsíce. [21] 

Strava podávána v mateřské škole je vţdy vyváţená, pestrá a splňuje veškeré předpisy. 

Za vyváţenost stravy zodpovídá vedoucí kuchyně. Pitný reţim je zajištěn po celý den. 

Kaţdé dítě má svůj vlastní hrníček a kelímek, který mají označený značkou. Děti se 

samy obsluhují z várnice s kohoutkem. Kuchařky umoţňují odběr i cizím 

strávníkům.[21] 
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Děti mají většinou špatné stravovací návyky z domova. Je nutná větší spolupráce 

formou schůzek a individuálních rozhovorů s rodiči ohledně zdravých stravovacích 

návyků dětí. Po předešlé domluvě jsou respektována specifika a omezení stravování u 

dětí. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a 

odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti jdou po obědě na lůţko minimálně 30 minut. 

Dětem s niţší potřebou spánku je umoţněn individuální odpočinkový reţim. [21] 

3.8 Poţární ochrana mateřské školy 

Mateřská škola je situována v přízemní budově. Vzhledem k velikosti budovy a počtu 

dětí, které ji navštěvují, jsou zde vyznačeny dva únikové východy. V případě přímého 

ohroţení, mohou k úniku pouţít okna. Pro dobrou orientaci v budově, jsou všechny 

místnosti označeny svým názvem a je sestaven poţární plán úniku z budovy. Na 

chodbách mateřské školy jsou umístěny hasicí přístroje. Kaţdý rok je prováděna 

kontrola všech hasicích přístrojů, zda jsou funkční a bez závad. Zaměstnanci mateřské 

školy podstoupí vţdy před začátkem školního roku školení, jak postupovat při vzniklém 

poţáru. Společně s dětmi pak nacvičují evakuaci v případě vzniku poţáru. Mateřská 

škola není vybavena hlásiči poţáru, které by mohly upozornit na vzniklý poţár a 

přivolat ihned pomoc. Budova a zaměstnanci splňují všechny stanovené normy dané 

zákonem pro ochranu proti poţáru. [21] 

3.9 Pomůcky dětí v mateřské škole 

Hračky v mateřské škole slouţí dětem nejen ke hře, ale i k jejich rozvoji. Pro malé děti 

je rozhodující barevnost a tvar herních předmětů. Tyto hračky slouţí k vytvoření 

estetického vnímání a kulturnosti, rozvoji fantazie a dovedností dětí. Aktivní hra dětem 

přináší rozvoj nejen psychický, duševní, tělesný, ale i vývoj jejich nervové soustavy. 

Mateřská škola nemá takové finanční prostředky, aby mohla nakupovat velké mnoţství 

nejmodernějších hraček. Z tohoto důvodu rozváţně vybírají, jaké hračky dětem zakoupí 

do mateřské školy. [18] 

V mateřské škole mají kombinaci hraček z přírodních materiálů a hraček, které jsou 

běţně dostupné v kaţdé prodejně s hračkami ze syntetických materiálů. Hračky, které 

jsou dětem k dispozici, musí splňovat všechny zákonem stanovené normy, aby nedošlo 

k ohroţení dítěte. Převáţně didaktické pomůcky pro děti jsou ze dřeva. Didaktické 
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pomůcky jsou hračky, které slouţí k výuce dětí. Jedná se například o dřevěná písmena, 

pomocí kterých děti poznávají abecedu, později se z nich snaţí skládat slova. [21] 

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i 

jejich věku; je průběţně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně vyuţíváno. Hračky 

a pomůcky jsou umístěny pouze do výše očí, jsou dobře přístupné a dětem stále 

k dispozici. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě šaten. Výstavky jsou přístupné 

dětem, rodičům i návštěvníkům školy. [21] 

V mateřské škole je nedostatek tělocvičného náčiní nářadí, které je potřeba zakoupit. 

Ředitelka mateřské školy nakupuje kaţdý školní rok nový didaktický materiál. Další 

hračky jsou hrazeny z třídních fondů jednotlivých tříd, do kterých přispívají zákonní 

zástupci dětí. Je třeba doplnit i herní prvky na venkovní a dopravní hřiště. [21] 
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3.10 SWOT ANALÝZA 

Mateřská škola musí vyuţít svých silných stránek, aby se vyvarovala moţný hrozeb 

z vnějšího prostředí. Jednou z hrozeb jsou nově vznikající soukromé mateřské školy. Je 

třeba neustále pracovat na kvalitě a mnoţství nabízených sluţeb pro zákonné zástupce a 

jejich děti. Příleţitostí pro mateřskou školu je její okolí, které disponuje zachovanou 

přírodou. Tento fakt, je moţné vyuţít pro zavedení programu pro výuku ekologie a 

rozvíjení vztahu dětí k přírodě a svému okolí. V tabulkách je uvedena analýza vnitřního 

a vnějšího prostředí. [1] 
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Tabulka 3: SWOT analýza – Vnitřní prostředí  

SWOR ANALÝZA 

Vnitřní prostředí 

S
il

n
é 

st
rá

n
k

y
 

 velká zahrada a dopravní hřiště, 

 zdravá a vyváţená strava nabízená v Mateřské škole, 

 spolupráce zaměstnanců a jejich soudruţnost, 

 bezpečné vybavení mateřské školy, 

 ochota pedagogů se dále vzdělávat, 

 vybavení tříd didaktickými pomůckami, 

 zájem pedagogů o zlepšování ŠVP a celkové situace MŠ, 

 vstřícný vztah pedagogů k dětem, respektování jejich 

osobností, 

 iniciativní vedení Mateřské školy, 

 spolupráce mateřské školy se SPC (Speciální pedagogické 

centrum) a PPP (Pedagogicko-psychologická poradna). 

S
la

b
é 

st
rá

n
k

y
 

 málo volných finančních prostředků pro větší investice do 

rozvoje mateřské školy, 

 chybí prostor pro ukládání hraček ve třídách, 

 špatný stav venkovních prolézaček a dopravního hřiště, 

 omezené vybavení dopravního hřiště, 

 chybějící sportovní vybavení tříd i venkovního hřiště, chybí 

sportovní nářadí a náčiní, 

 rovnoměrné věkové rozdělení dětí do tříd, 

 nedostatečná kapacita mateřské školy, 

 pedagogové doplňující si potřebné vzdělání. 

 

(Zdroj: FRANKOVÁ, M. Návrh na rozšíření mateřské školy, Brno: vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2013.) 
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Tabulka 4: SWOT analýza – Vnější prostředí  

SWOR ANALÝZA 

Vnější prostředí 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

 příroda v okolí mateřské školy (vycházky, ekologické aktivity), 

 ochota rodičů spolupracovat s pedagogy, 

 zájem úřadu městské části o rozvoj MŠ, 

 kulturní středisko v městské části, 

 dodrţování folklórních zvyků, 

 spolupráce se základní školou, 

 dobrá pověst mateřské školy, 

 kulturní příleţitosti. 

 

H
ro

zb
y
 

 porodnost v městské části, 

 fluktuace obyvatelstva, 

 soukromé mateřské školy, 

 sníţení dotací od městské části, 

 změna legislativy ovlivňující negativně MŠ. 

 

(Zdroj: FRANKOVÁ, M. Návrh na rozšíření mateřské školy, Brno: vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2013.) 

  



65 

 

4 Návrh na rekonstrukci mateřské školy 

Mateřská škola se nachází v lokalitě, kde je momentálně rostoucí porodnost. Z těchto 

důvodů roste zájem o zapsání dětí do této mateřské školy. Z kapacitních důvodů není 

mateřská škola schopna přijmou všechny děti ţadatelů. Řešením by bylo navýšení 

kapacity mateřské školy o jednu třídu. Dispoziční rozdělení mateřské školy to 

umoţňuje. Je zde prostor, který není efektivně vyuţit. Jedná se o bývalý byt topiče, 

který byl v MŠ zaměstnán. Tento prostor by se mohl stát po rekonstrukci novou třídou 

s kapacitou pro dvacet dětí. Bude ovšem potřeba přistavit k bytu denní místnost pro 

děti. Stávající prostor má cca 67 m
2
. K bývalému bytu bude potřeba přistavět další 

velkou místnost o rozloze necelých 73m
2
. Tato místnost bude slouţit jako denní 

místnost pro děti, kde mohou realizovat své aktivity. Byt bude potřeba upravit 

bouracími pracemi a zazdít průchody a prostory, kde byla původní okna bytu. Jakmile 

budou provedeny bourací práce, je moţné začít se stavebními pracemi (zazdění 

průchodů a výstavby přístavby bytu). Nejdříve začnou zednické práce společně 

s tvorbou nových elektrických rozvodů a rozvodů kanalizace a vody. Během 

dokončování hrubé stavby budou vsazena nová okna, upravena fasáda. Následně začíná 

kontrola poţárního zajištění stavby a první kolaudace. V případě, ţe bude vše 

v pořádku, začíná se zařizovat interiér mateřské školy. Podlahy v umývárně, toaletách a 

kuchyni budou z keramické dlaţby. V ostatních místnostech bude PVC podlaha dle 

určených norem. Dále bude následovat vybavení umýváren, toalet, jídelny, denní 

místnosti, šatny a prostor pro personál (šatna a toaleta). Kaţdá třída mateřské školy má 

své venkovní hřiště. Společné mají dopravní hřiště a některé venkovní prolézačky. 

Součástí rekonstrukce a nové výstavby by mělo být i vytvoření nového venkovního 

hřiště pro tuto třídu. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je potřeba nejdříve 

vybudovat pískoviště. Během počátečního provozu nové třídy budou děti vyuţívat 

společné venkovní prolézačky a dopravní hřiště. V budoucnu bude potřeba dalších 

investic pro zřízení plnohodnotného venkovního hřiště. [1] 
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 Umývárna pro děti 

 pět umyvadel dispozičně přizpůsobených vzrůstu dětí, 

 pět pákových baterií na umyvadla, 

 keramická dlaţba a obklady, 

 dvě poličky s věšáky na ručníky o rozměrech 100 x 10 cm, 

 aplikátory mýdla, 

 40 kusů ručníků na ruce pro děti, 

 uzamykatelná lékárnička, 

 velikost 7,55 m
2
. [1] 

 Toalety pro děti 

 keramická dlaţba a obklady, 

 čtyři stojící klozety upravené velikostně pro potřeby dětí, 

 jeden dětský urinál, 

 tři dělící stěny mezi toaletami, 

 nosiče toaletního papíru, 

 velikost 4,73 m
2
. [1] 

 Zázemí pro pedagogy 

 toaleta společně s umyvadlem o velikosti 2,25 m
2
, 

 šatna pro pedagogy o velikosti 8,3m
2
, 

 součástí šatny bude skříň, kam si mohou pedagogové uloţit své osobní 

věci a oděv. [1] 

 Šatna pro děti 

 podlaha z PVC, 

 jeden rohový botník pro 12 dětí s úloţným prostorem o rozměrech 300 x 

110 x 30 cm, 

 jeden rohový botník pro 8 dětí s úloţným prostorem o rozměrech 160 x 

100 x 30 cm, 

 jedna dětská lavička o rozměrech 160 x 34 cm, 

 dvě velké nástěnky, kde budou umístěny informace pro rodiče společně 

s ukázkou výtvarných prací dětí, 

 velikost šatny je 15 m
2
. [1] 
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 Kuchyň – přípravná místnost 

 podlaha z PVC, 

 kuchyňská linka s úloţnými prostory pro nádobí, 

 nádobí pro děti a pedagogy (kelímky, hluboké a plytké talíře, příbory), 

 nerezový dřez a kuchyňská páková baterie, 

 myčka nádobí, 

 mikrovlnná trouba, 

 rychlovarná konvice, 

 lednička, 

 vozík, který slouţí k přepravě jídla z hlavní kuchyně do výdejového 

místa, 

 čisticí prostředky umístěné do uzamykatelné skříňky, 

 velikost je 8,18 m
2
. [1] 

 Třída – jídelna 

 podlaha z PVC, 

 dva dětské obdélníkové stoly z lamina pro 12 dětí o rozměrech 80 x 120 

x 52 cm, 

 dva dětské čtvercové stoly pro 8 dětí o rozměrech 80 x 80 x 58 cm, 

 dvanáct kusů dětských ţidlí o výšce sedáku 30 cm, 

 osm kusů dětských ţidlí o výšce sedáku 34 cm, 

 učitelská katedra levostranná o rozměrech 140 x 60 cm, 

 dvě čalouněné ţidle pro pedagogy, 

 skříňka na svačiny a uloţení táců s dvířky o rozměrech 170 x 70 x 35 

cm, 

 dvě poličky na pitný reţim bez předělů o rozměrech 110 x 10 x10cm, 

 velikost je 21 m
2
. [1] 

Místnost slouţí ke klidným aktivitám (výtvarná výchova) a ke stravování dětí. [1] 
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 Denní místnost 

 podlaha z PVC a hrací koberec, 

 uzavřená skříň s posuvnými dveřmi na lůţkoviny a lehátka o rozměrech 

300 x 200 x 60 cm, 

 dvacet lehátek pro děti, 

 čtyřicet lůţkovin pro děti, 

 dětská kuchyňka s poličkami o rozměrech 120 x 75 x 50 cm, 

 jeden dětský stůl se dvěma ţidlemi, 

 stolek na výtvarné potřeby s kolečky o rozměrech 80 x 100 x 40 cm, 

 čtyři kusy policové skříně s pevnými zády o rozměrech 100 x 80 x40 cm, 

 dva kusy skříně s plastovými kontejnery o rozměrech 100 x 80 x40 cm, 

 dvě rohové policové skříňky o rozměrech 100 x 80 x40 cm, 

 didaktické a jiné pomůcky pro děti, 

 výtvarné potřeby, 

 rádio, 

 velikost je 73 m
2
. [1] 

Mateřská škola je příspěvková organizace, která je zřizována obcí – městskou částí 

Brno – Jundrov. V případě, ţe by se zřizovatel MŠ společně s ředitelkou MŠ rozhodli 

pro tuto rekonstrukci, je třeba vytvořit zadání zakázky. Zřizovatel vypíše veřejnou 

soutěţ o získání této zakázky. Vybírá se vţdy firma, která nabídne nejniţší cenu 

realizace. Na stavební úpravy a vybavení MŠ se vypisuje výběrové řízení zvlášť. Níţe 

je uveden nákres stávajícího stavu bytu. Červeně jsou vyznačeny úpravy, které by bylo 

potřeba v bytě udělat. [1] 
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15.3.2012. 
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4.1 Personální zajištění nové třídy mateřské školy 

Nová třída mateřské školy by měla kvůli svým dispozicím sníţenou kapacitu ze 

standardních 24 dětí na 20 dětí. Stávající pedagogický personál je plně vytíţen. Do nové 

třídy by musela ředitelka mateřské školy najít dva nové pedagogické pracovníky. 

Vzhledem ke kapacitě a organizace dne by stačil jeden pracovník na plný úvazek a 

druhý pracovník na poloviční úvazek. Alternativou by bylo i vyuţití studentek 

pedagogických škol se zaměřením na předškolní vzdělávání, které musí v rámci studia 

absolvovat praxi v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy by mohla svou přímou 

pedagogickou činnost realizovat v této nové třídě. [1] 

Ke zvýšení počtu nepedagogických pracovníků nedojde. Uklízečkám a kuchařkám se 

navýší jejich pracovní náplň a tento fakt by měl být zohledněn v jejich mzdách nebo 

zvýšením jejich osobního ohodnocení. [1] 

Přijímací řízení pedagogických pracovníků do mateřské školy probíhá formou 

veřejného konkurzu. Ředitelka mateřské školy zveřejní své poţadavky na 

pedagogického pracovníka a určí den konání konkurzů a spolu se svojí zástupkyní 

vybere vhodné kandidáty. Ředitelka se rozhoduje, zda novému zaměstnanci dá smlouvu 

na dobu neurčitou nebo pouze na rok. I zde platí standardní tři měsíční zkušební lhůta, 

během které se můţe ředitelka přesvědčit, zda zvolila správně své nové zaměstnance. 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se řídí ředitelka Zákoníkem práce. [1] 

4.2 Zahájení provozu nové třídy a její třídní program 

Zahájení provozu nové třídy mateřské školy závisí od data předání hotové stavby a 

kompletního vybavení třídy. Z hlediska časového harmonogramu by bylo 

nejefektivnější s výstavbou nové třídy začít na konci školního roku, tak aby byla před 

začátkem nového školního roku hotova. Bohuţel, během rekonstrukce a samotné 

výstavby můţe dojít k různým komplikacím, které se nedají předvídat. Z tohoto důvodu 

nemůţe ředitelka při zápisu dětí s kapacitou nové třídy počítat. Kapacita této třídy bude 

tedy vyuţita pro uchazeče, kteří nebyli doposud přijati z kapacitních důvodů. Pokud 

bude třída včas dokončena, budou osloveni uchazeči, kteří nebyli v přijímacím řízení 

přijati. [1] 
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Třídní program nové třídy 

Nová třída by se řídila ŠVP jako celá mateřská škola. Ostatní třídy mají svůj vlastní 

třídní program. Kaţdá třída se jmenuje podle některého zvířete. Novou třídu je moţné 

pojmenovat „Ţabky.“ Jak bylo uvedeno výše, věkové rozdělení dětí v ostatních třídách 

je rovnoměrné. Starší děti pomáhají těm mladším, navzájem se doplňují. Ne vţdy je 

ovšem tento věkový rozdíl vhodný. Děti předškolního věku by se měly připravovat na 

vstup do základní školy. Tomu by měla být přizpůsobena i jejich výuka. Učitelé 

rozdělují tedy program pro předškoláky a pro mladší děti. Nová třída by byla upravena 

tak, aby do ní byly umístěny děti předškolního věku. Vybavením třídy by byly 

didaktické pomůcky pro děti předškolního věku, které by je pomohly připravit na zápis 

do základní školy. [1] 

Dílčí program třídy by byl zaměřen na keramiku. V mateřské škole momentálně 

nevyuţívají tuto techniku výtvarné výchovy. Je nutné, aby při výběrovém řízení byl i 

zohledněn fakt, zda noví pedagogové mají keramický kurz akreditovaný Ministerstvem 

školství. Materiál a doplňkové vybavení keramické dílny (rydla, glazury, noţíky, razítka 

atd.) můţe ředitelka mateřské školy nakoupit z dotací poskytnutých zřizovatelem, 

případě z třídního fondu, do kterého přispívají zákonní zástupci dětí, které tuto třídu 

navštěvují. Pořízení keramické pece je značně finančně náročné. Z tohoto důvodu by 

zpočátku mateřská škola vyuţívala keramickou pec, kterou vlastní blízká základní 

školy. Postupem času, by se snaţila ředitelka mateřské školy získat sponzora, který by 

daroval finanční prostředky na pořízení keramické pece, nebo by se snaţila domluvit se 

zřizovatelem mateřské školy, zda neposkytne mateřské škole jednorázovou investici, na 

pořízení této pece. [1] 

Práce s hlínou pomáhá zdravému psychickému vývoji dítěte. Rozvíjí jeho prostorovou 

představivost a tvůrčí cítění. Dítě si uvědomuje strukturu materiálu a tříbí si jemnou 

motoriku rukou. Práce s keramikou má mnoho moţností, jak ji dále rozvíjet. Existují 

různé techniky práce s hlínou a jejich následné zpracování. Hotové výtvory by si děti 

mohly odnést domů za dobrovolný finanční příspěvek rodičů. Tyto finance by slouţily 

k nákupu dalšího materiálu. [1] 
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4.3 Finanční náklady rekonstrukce mateřské školy 

Celou rekonstrukci a výstavbu nové třídy bude hradit zřizovatel mateřské školy. 

V tomto případě se jedná o obec – městská část Brno – Jundrov. Zhotovitele veřejné 

zakázky vybírá zřizovatel dle předběţné kalkulace. Je stanovena cena rekonstrukce, 

která má určené finanční rozpětí, které by mělo pokrýt případné více práce, které mohou 

vzniknout nečekaně během přestavby. [1] 

Celkové náklady spojené s přestavbou mateřské školy lze rozdělit: 

 jednorázové náklady (bourací práce, zednické práce atd.), 

 průběţné náklady (mzdové náklady, náklady na provoz MŠ atd.), 

 výnosy spojené s novou třídou. [1] 

4.3.1 Jednorázové náklady rekonstrukce 

Mezi jednorázové náklady se řadí veškeré stavební práce, materiál pouţitý na stavební 

úpravy, vnitřní vybavení třídy, pomůcky pro děti a další pomůcky nutné pro provoz 

třídy. Jednotlivé ceny nákladů jsou orientační dle provedené poptávky u stavební firmy 

v roce 2012. [1] 

Tabulka 5: Náklady spojené se stavebními úpravami  

Poloţka Částka [Kč] 

Projekt poţární ochrany 5 000 

Projekt pro prostorové uspořádání třídy vč. specifikace bouracích prací 15 600 

Materiál – strop a podlaha (betonové práce) 82 000 

Bourací práce 105 000 

Stavební práce 190 000 

Zednické práce 98 000 

Vnitřní okna – šatna a umývárny 14 100 

Sanitární vybavení 164 400 

Sádrokarton a malířské práce 135 700 

Podlahy - PVC 62 000 

Podlahy – keramická dlaţba a obklady 80 000 

Voda, topení 197 000 

Nové rozvody elektřiny 157 000 
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Stolařské práce – parapety atd. 22 300 

Protipoţární dveře vč. montáţe 18 000 

Plastová okna 150 000 

Úpravy venkovního terénu pro hřiště 10 000 

Nové pískoviště vč. montáţe 26 000 

Venkovní prolézačky vč. montáţe (3 ks) 120 000 

CELKEM 1 652 100 

(Zdroj: FRANKOVÁ, M. Návrh na rozšíření mateřské školy. Brno) 

Výše nákladů spojených s vnitřním vybavením třídy je orientační. Kalkulace je 

provedena po konzultaci s ředitelkou školy, kde bylo srovnáno vybavení stávajících 

tříd.[1] 

Tabulka 6: Vnitřní vybavení třídy  

Poloţka Počet [Ks] Částka [Kč] 

Hasicí přístroje 2 2 400 

Lehátka pro děti 20 50 820 

Lůţkoviny pro děti 40 12 000 

Peřiny a polštáře 20 20 000 

Nádobí - 26 000 

Nábytek - 188 000 

Školní pomůcky - 3 058 

Mikrovlnná trouby 1 1 697 

Myčka 1 10 064 

Chladnička 1 7 495 

Rychlovarná konvice 1 1 500 

Jídelní vozík 1 2 495 

Hrací koberec 1 8 544 

Další vybavení kuchyně - 628 

Kuchyňská linka 1 32 040 

Úklidové potřeby - 5 860 

Úklidový vozík 1 3 342 

Učební pomůcky - 25 000 

Výtvarné potřeby - 19 000 

CELKEM - 419 943 

(Zdroj: FRANKOVÁ, M. Návrh na rozšíření mateřské školy. Brno, na základě konzultace s Mgr. Annou Balšínkovou, ředitelka 

mateřské školy) 
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Celková výše jednorázových nákldů spojených s přestavbou mateřské školy je 

2 072 043 Kč. [1] 

4.3.2 Průběţné náklady spojené s novou třídou 

Mezi průběţné náklady spojené s rekonstrukcí mateřské školy patří provozní náklady, 

mzdové náklady a náklady na další vzdělávání pedagogů. Momentálně má mateřská 

škola čtyři třídy o 26 dětech a jednu logopedickou třídu o 14 dětech. Celkem tedy 

mateřskou školu navštěvuje 118 dětí. [1] 

Tabulka 7: Výdaje mateřské školy  

Výdaje Částka [Kč] 

Spotřeba materiálu 1 201 754,27 

Spotřeba energie 632 740,18 

Opravy a údrţba 101 625 

Cestovné 4 365 

Ostatní sluţby (úklid) 263 956,22 

Mzdové náklady 93 136 

Zákonné soc. pojištění(SP, ZP) 17 435 

Jiné soc. pojištění (doplňková činnost) 14 808,83 

Zákonné soc. náklady (FKSP, vzdělání) 1 990 

Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 40 614 

Ostatní soc. náklady (drobný dlouh. majetek) 230 980 

Jiné ostatní náklady (pojištění majetku) 9 301 

CELKEM 2 612 705,5 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Po kalkulaci celkových výdajů získáme náklad na jedno dítě za školní rok, který je 

22 141,57 Kč. Měsíční suma nákladů na jedno dítě je 1 845,13 Kč. [1] 

V případě otevření nové třídy o kapacitě 20 dětí můţeme očekávat nárůst nákladů, který 

vypočteme poměrově. Po otevření nové třídy bude celkem 138 dětí. Roční výdaje 

budou cca 3 055 536,66 Kč, coţ je o 442 831,16 Kč více. [1] 

 

 



75 

 

4.3.3 Výnosy spojené s novou třídou 

Výnosy mateřské školy představují poskytnuté finance od ÚMČ, školné, stravné, dary, 

doplňková činnost a ostatní. [1] 

Tabulka 8: Příjmy mateřské školy  

Příjmy Částka [Kč] Specifikace 

Příjmy ÚMČ + účel. příspěvek 1 404 300 za rok 2012 

Školné 363 800 za 118 dětí 

Stravné 696 447 za 118 dětí 

Dary 21 000 od zákonných zástupců dětí 

CELKEM 2 485 547 - 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 9: Další příjmy mateřské školy  

Příjmy Částka [Kč] Specifikace 

Rezervní fond 104 000 vytvořen z uspořených částek za rok 2011 

Doplňková činnost 141 470 prodej stravy „přes ulici,“ jazykové krouţky 

Ostatní 46 624 sponzorské dary externistů 

CELKEM 292 094 - 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Příjmy, které ovlivňuje počet dětí, přepočteme na jedno dítě. Výše příjmu plynoucího 

z jednoho dítěte je 21 064 Kč za rok. V případě zvýšení kapacity mateřské školy o 20 

dětí, zvýší se tyto příjmy o 421 285 Kč. Celkové příjmy mateřské školy by činily 

3 198 926 Kč. Pokud by ve skutečnosti rostly výdaje i příjmy poměrově vzhledem 

k počtu dětí, mateřská škola by evidovala hospodářský výsledek ve výši 143 389,34 Kč. 

Tyto finance by mohla pak mateřská škola pouţít v dalším roce k další rekonstrukci 

např. dopravního hřiště a vybavení mateřské školy. Dá se očekávat, ţe výdaje porostou 

poměrově k počtu dětí. Příjmy bohuţel takto růst nebudou. Hlavní sloţkou příjmů 

mateřské školy jsou finance poskytnuté jejím zřizovatelem. Zřizovatel musí zohlednit 

navýšení kapacity dětí, ale nemusí poměrově zvýšit i poskytované finance. Rozpočet 

daný obcí se neřídí dle počtu dětí v mateřské škole. Vţdy záleţí na velikosti volných 

prostředků a komunikaci mezi ředitelem mateřské školy a jejím zřizovatelem. [1] 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem řešila moţnosti navýšení kapacity mateřské školy. Na 

základě analýzy stávajícího stavu jsem vyhodnotila moţnosti realizace rozšíření o jednu 

novou třídu. 

Tímto problémem jsem se zabývala z důvodu většího zájmu zákonných zástupců o 

umístění dítěte do této zkoumané mateřské školy. Situace nárůstu zájmu o mateřskou 

školu byla způsobena zvýšenou porodností a nárůstem počtu mladých rodin vlivem 

výstavby nových bytových jednotek v dané oblasti. Na základě demografického vývoje 

lze předpokládat, ţe potřeba zvýšené kapacity mateřské školy bude dlouhodobá. 

Poskytnutá investice zřizovatelem mateřské školy na její rozšíření bude tak dlouhodobě 

zhodnocována. 

Cílem diplomové práce bylo vyřešit stávající situaci nedostatku volných míst 

v mateřské škole. Návrhy uvedené v mé práci mohou slouţit jako podklad pro 

zřizovatele mateřské školy a její vedení k realizaci výstavby nové třídy v uvedené 

mateřské škole. Po realizaci projektu by byla uspokojena poptávka zákonných zástupců 

dětí o umístění svého dítěte do mateřské školy v místě jejich bydliště. 

Jak jsem uváděla v předchozích kapitolách hlavním nedostatkem mateřské školy je její 

kapacita, která způsobuje nespokojenost obyvatelstva městské části s občanskou 

vybaveností dané lokality. Dalším nedostatkem je chybějící sportovní vybavení tříd i 

venkovního hřiště, chybí sportovní nářadí a náčiní. S tím souvisí i špatný stav 

venkovních prolézaček a dopravního hřiště, které je také nedostatečně vybaveno pro 

jeho plnou funkčnost. Z pedagogického hlediska není moţné uskutečnit nerovnoměrné 

věkové rozdělení dětí do tříd se zaměřením na přípravu dětí předškolního věku na vstup 

do základní školy. 

Mateřská škola disponuje nevyuţitým prostorem, který by po stavebních úpravách mohl 

slouţit jako nová třída mateřské školy. Tento prostor byl v minulosti vyuţíván jako byt 

nepedagogického pracovníka. Po bouracích pracích a přístavbě ke stavajícímu prostoru 

vznikne nová třída. Kapacita této třídy bude pro dvacet dětí při zachování povinných 

norem. Společně s výstavbou mateřské školy by došlo k rekonstrukci a modernizaci 

venkovního a dopravního hřiště. Po zvýšení kapacity mateřské školy je moţné 
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přerozdělení tříd dle věkového rozloţení dětí a efektivní plnění Školního vzdělávacího 

programu se zaměřením na děti předškolního věku. 

Realizace tohoto projektu by dle mého názoru trvala přibliţně rok. Ředitelka a 

zřizovatel mateřské školy se musí dohodnout, zda rozšíření mateřské školy zrealizují a 

jaká je moţná výše investice do tohoto projektu. Ředitelka školy seznámí zřizovatele se 

svými poţadavky na funkčnost a vybavenost třídy. Na základě uceleného zadání 

přestavby mateřské školy je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu. Zájemci 

ze stran stavebních společností v určeném termínu zasílají své nabídky včetně kalkulací 

nákladů a návrhu projektu přímo zřizovateli. Po konzultaci zřizovatele a ředitelky 

mateřské školy je vybrán nejvhodnější kandidát dle zadaných kritérií. Po vybrání 

stavební firmy je podepsána smlouva zadavatele se zhotovitelem. Ve smlouvě je přesně 

specifikován harmonogram stavby a její dokončení a kolaudace objektu. Navrhuji, aby 

přestavba mateřské školy byla zahájena na konci školního roku a byla realizována 

během letních prázdnin, kdy je provoz mateřské školy omezen. Dokončení stavby a její 

předání by mělo proběhnout nejpozději na konci měsíce srpna. Skončení stavby před 

začátkem nového školního roku a vytvoření nové třídy by umoţnilo přijmou o dvacet 

dětí vice. Při zápise dětí budou rodiče nepřijatých dětí upozorněni na moţnost otevření 

nové třídy. Bude vytvořen seznam náhradníků, kteří by byli dodatečně přijati v případě 

včasného dokončení stavby. 

Přestavbu mateřské školy hradí její zřizovatel. Po konzultaci s nezávislou stavební 

firmou a zhodnocení stávajího stavu jsem sestavila předběţnou kalkulaci jednorázových 

nákladů, které jsou s přestavbou spojeny. Výše těchto nákladů je stanovena na částku 

1 652 100 Kč. Kromě samotné přestavby je nutné nakoupit vybavení do nově vzniklé 

třídy. Jedná se o nábytek, hrací koberec, didaktické a jiné pomůcky pro děti, 

bezpečnostní opatření, spotřebiče do kuchyně a další nezbytné vybavení pro chod nové 

třídy. Tyto náklady na vnitří vybavení jsem po konzultaci s ředitelkou školy předběţně 

stanovila na částku  419 943 Kč. Celkové náklady realizace přestavby jsou odhadovány 

na částku 2 072 043 Kč. Se vznikem nové třídy v mateřské škole jsou spojeny i 

průběţné náklady, které se po realizaci projektu zvýší na částku 3 055 536,66 Kč. Mezi 

průběţné náklady patří spotřeba materiálu a energií, mzdové náklady, údrţba a ostatní. 

Příjmy mateřské školy by po zavedení nové třídy činily 3 198 926 Kč. Do přijmů jsou 
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zařazeny: rozpočet daný zřizovatelem, stravné a školné, dary poskytnuté od zákonných 

zástupců, rezervní fond, doplňková činnost a ostatní. V případě, ţe by výdaje a příjmy 

rostly dle předpokladů, evidovala by mateřská škola hospodářský výsledek ve výši 

143 389, 34 Kč. Tyto volné finanční prostředky by mohla mateřská škola pouţít v 

následujícím roce pro další modernizaci tříd a jejich vybavení. 

Závěrem mohu konstatovat, ţe rozšíření mateřské školy by se zřizovateli vyplatilo. S 

přestavbou jsou sice spojeny vysoké jednorázové náklady, ale přesto dojde v budoucnu 

ke zhodnocení této investice. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace za období leden – prosinec 2012: 

Tabulka 5: Příjmy z ÚMČ  

Příjmy z ÚMČ Plán [Kč] Plnění příjmů [Kč] Zůstatky [Kč] 

neinvestiční příspěvek od ÚMČ 1 000 000,00  1 000 000,00 - 

z toho: investiční příspěvek - odpisy - - - 

odměna ÚMČ - - - 

účelový příspěvek  - neinvestiční 233 300,00 233 300,00 - 

účelový příspěvek - investiční 171 000,00 171 000,00 - 

Příjmy ÚMČ + účel. příspěvek celkem 1 404 300,00  1 404 300,00 - 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 6: Příjmy vlastní  

Příjmy vlastní Plán [Kč] Plnění příjmů [Kč] Zůstatky [Kč] 

jiné výn. z vlast. výkonů - školné 364 000,00 363 800,00 200,00 

jiné výn. z vlast. výkonů - stravné 700 000,00  696 447,00 3 553,00 

jiné výn. z vlast. výkonů - ostatní 34 500,00 34 330,00 170,00 

úroky 12 000,00 12 294,48 294,48 

ostatní výnosy z činnosti – min. rok 2 500,00 2 461,18 38,82 

výnosy z prodeje majetku - - - 

čerpání – fond odměn - - - 

čerpání – dary 21 000,00 21 000,00 - 

čerpání – rezervní fond 104 000,00 104 000,00 - 

čerpání fondu FKSP (stravné) 24 000,00 23 120,00 880,00 

doplňková činnost - stravné 145 000,00 141 470,00 3 530,00 

příjmy – vlastní HČ 1 262 000,00  1 257 452,66 4 547,34 

příjmy – vlastní DČ 145 000,00  141 470,00 8 077,34 

Příjmy vlastní celkem 1 407 000,00  1 398 922,66 8 077,34 

PŘÍJMY CELKEM 2 811 300,00  2 803 222,66 8 077,34 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

 



 

Tabulka 7: Spotřeba materiálu  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč]  Zůstatky [Kč] 

spotř. materiálu - potraviny 724 000,00  719 566,91  4 433,09 

spotř. materiálu – na opravy 4 976,00 3 739,00 1 237,00 

spotř. materiálu – předplatné tisku  3 500,00 3 137,00 363,00 

spotř. materiálu – čistící potřeby 72 000,00 73 628,00 -1 628,00 

spotř. materiálu – drobný majetek  80 000,00  76 155,00 3 845,00 

spotř. materiálu – drobný majetek do 3.000 33 000,00  27 646,00 5 354,00 

spotř. materiálu - ostatní 76 000,00 76 732,40 -732,40 

spotř. materiálu – ochranné pomůcky 5 500,00 5 348, 00 152,00 

spotř. materiálu - účelově 135 538,00 135 537,96 0,04 

doplňková činnost (DČ) 500,00 410,00 90,00 

doplňková činnost (potraviny, DČ) 82 500,00 79 854,00 2 646,00 

Spotřeba materiálu 1 217 514,00  1 201 754,27  15 759,73 

Spotřeba materiálu - ÚMČ 274 976,00  266 385,40  8 590,60 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 8: Spotřeba energie  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatky [Kč] 

spotř. energií – elektrická energie 163 000,00 162 214,18 785,82 

spotř. energií -  voda 94 000,00 93 968,00 32,00 

spotř. energií - plyn 373 000,00 372 243,00 757,00 

doplňková činnost (DČ) 4 500,00 4 315,00 185,00 

Spotřeba energie 634 500,00 632 740,18 1 759,82 

Energie - ÚMČ 630 000,00 628 425,18 1 574,82 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 9: Opravy a údrţba  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatky [Kč] 

opravy a údrţba – strojů a zařízení 50 000,00 49 972,00 28,00 

opravy a údrţba – stavební a udrţování 34 000,00 33 162,00 838,00 

opravy a údrţba - ostatní 2 000,00 1 440,00 560,00 

opravy a údrţba – revize (včetně oprav) 18 000,00 17 051,00 949,00 

Opravy a údrţba 104 000,00 101 625,00 2 375,00 

Opravy - ÚMČ 104 000,00 101 625,00 2 375,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 



 

Tabulka 10: Cestovné  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

cestovné - MHD - - - 

cestovné - ostatní 250,00 109,00 141,00 

cestovné - zahraničí - - - 

doplňková činnost (DČ) 4 500,00 4 256,00 244,00 

Cestovné 4 750,00 4 365,00 385,00 

Cestovné - ÚMČ 250,00 109,00 141,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 11: Ostatní sluţby  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

ostatní sluţby - úklidové 29 000,00 28 656,00 344,00 

ostatní sluţby - tiskařské - - - 

ostatní sluţby - dopravné - - - 

ostatní sluţby – poštovné, poplatky banka 17 000,00 16 248,00 752,00 

ostatní sluţby - telefon 44 500,00 43 738,26 761,74 

ostatní sluţby - zabezpečovací 12 00,00 11 376,00 624,00 

ostatní sluţby - softwarové - - - 

ostatní sluţby - ostatní 25 000,00 23 334,00 1 666,00 

ostatní sluţby - smluvní 103 500,00 103 208,96 291,04 

ostatní sluţby - plavání 16 250,00 16 250,00 - 

ostatní sluţby - účelově 21 145,00 21 145,00 - 

doplňková činnost - - - 

Ostatní sluţby 268 395,00 263 956,22 4 438,78 

Ostatní sluţby - ÚMČ 231 000,00 226 561,22 4 438,78 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 12: Mzdové náklady  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

mzdové náklady – OON vč. odměn 54 000,00 53 856,00 144,00 

mzdové náklady – ostatní angličtina - - - 

doplňková činnost 39 500,00 39 280,00 220,00 

Mzdové náklady 93 500,00 93 136,00 364,00 

Mzdové náklady - ÚMČ 54 000,00 53 856,00 144,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 



 

Tabulka 13: Zákonné sociální pojištění  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

zákonné soc. poj. SP, ZP 4 500,00 4 080,00 420,00 

zákonné soc. poj. SP, ZP - FO - - - 

doplňková činnost SP, ZP 13 500,00 13 355,00 145,00 

Zákonné sociální pojištění 18 000,00 17 435,00 565,00 

Zákonné sociální pojištění - ÚMČ 4 500,00 4 080,00 420,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 14: Jiné sociální pojištění  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

jiné sociální pojištění (zákonné) 15 000,00 14 808,83 191,17 

doplňková činnost - - - 

Jiné sociální pojištění 15 000,00 14 808,83 191,17 

Jiné sociální pojištění - ÚMČ 15 000,00 14 808,83 191,17 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 15: Zákonné sociální náklady  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

zákonné sociální náklady - FKSP 500,00 120,00 380,00 

zákonné sociální náklady - FO - - - 

zákonné sociální náklady – vzdělání, školení 2 000,00 1 870,00 130,00 

doplňková činnost - - - 

Zákonné sociální náklady 2 500,00 1 990,00 510,00 

Zákonné sociální náklady - ÚMČ 2 500,00 1 990,00 510,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 16: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 41 000,00 40 614,00 386,00 

doplňková činnost - - - 

Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 41 000,00 40 614,00 386,00 

Odpisy - ÚMČ 41 000,00 40 614,00 386,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

 

 

 



 

Tabulka 17: Ostatní sociální náklady  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

náklady z drob. dlouh. majetku 151 000,00 150 339,00 661,00 

náklady z drob. nehmot. majetku - - - 

náklady z drob. dlouh. majetku - účelově 80 641,00 80 641,00 - 

doplňková činnost - - - 

Ostatní sociální náklady 231 641,00 230 980,00 661,00 

Ostatní sociální náklady - ÚMČ 151 000,00 150 339,00 661,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 18: Jiné ostatní náklady  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

ostatní fin. náklady – pojistné majetku 9 500,00 9 301,00 199,00 

doplňková činnost - - - 

Jiné ostatní náklady 9 500,00 9 301,00 199,00 

Jiné ostatní náklady - ÚMČ 9 500,00 9 301,00 199,00 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 19: Výdaje celkem  

Výdaje Plán [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

náklady - ÚMČ 1 517 726,00 1 498 094,63 19 631,37 

náklady – ostatní (stravování + fondy) 977 574,00 973 140,87 4 433,13 

náklady - DČ 145 000,00 141 470,00 3 530,00 

VÝDAJE CELKEM 2 640 300,00 2 612 705,50 27 594,50 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Tabulka 20: Rozdíl příjmů a výdajů  

Příjmy - Výdaje Plán[Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

příjmy – výdaje ÚMČ -517 726,00 -498 094,63 -19 631,37 

příjmy- výdaje ostatní HČ 517 726,00 517 611,79 114,21 

příjmy – výdaje DČ - - - 

CELKEM - 19 517,16 -19 517,16 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

 

 

 

 



 

Tabulka 21: Náklady ostatní nezahrnuté  

Náklady ostatní nezahrnuté Plán [Kč] 
Čerpání 

[Kč] 

Zůstatek 

[Kč] 

Náklady – ostatní nezahrnuté (pořízení investic – 

účelově) 
171 000,00 171 000,00 - 

Náklady - ostatní nezahrnuté - - - 

Náklady ostatní nezahrnuté 171 000,00 171 000,00 - 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

Hospodaření s prostředky ÚMČ: 

Tabulka 22: Hospodaření s prostředky ÚMČ  

 Plán [Kč] 
Čerpání 

[Kč] 

Zůstatek 

[Kč] 

ÚMČ – příjmy provozní 2 640 300,00 2 632 222,66 8 077,34 

ÚMČ – výdaje provozní 2 640 300,00 2 612 705,50 27 594,50 

ÚMČ – výdaje provozní invest. příspěvek - 

nezahrnutý 
- - - 

ÚMČ – zlepšený hospodářský výsledek - 19 517,16 19 517,16 

(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hospodaření s prostředky SR: 

Tabulka 23: Hospodaření s prostředky SR  

 Příjmy [Kč] Výdaje [Kč] 

hrubé mzdy – pedagog. 3 897 726,00 2 859 687,00 

hrubé mzdy – nepedagog. 1 441 300,00 1 065 100,00 

hrubé mzdy - asistent 42 274,00 31 313,00 

hrubé mzdy - dohody  8 000,00 

jiné soc. náklady – náhrady platu nemoc – pedagog.  - 

jiné soc. náklady – náhrady platu nemoc – nepedagog.  2 386,00 

jiné soc. náklady – náhrady platu nemoc – asistent  - 

odstupné – pedagog.  - 

odstupné – nepedagog.  - 

odstupné - asistent  - 

ostatní materiál – učební pomůcky, knihy  19 159,00 

ostatní materiál – pracovní oděvy  1000,00 

cestovné  - 

ostatní sluţby – semináře, školení  4 207,00 

ostatní sluţby - DVP  - 
zák. soc. pojištění – zdravotní pedagog.  257 713,00 

zák. soc. pojištění – sociální pedagog.  720 993,00 

zák. soc. pojištění – zdravotní – nepedagog.  95 860,00 

zák. soc. pojištění – sociální nepedagog.  264 279,00 

zák. soc. pojištění – zdravotní asistent  2 819,00 

zák. soc. pojištění – sociální asistent  7 829,00 

zák. soc. náklady – příděl do FKSP pedagog.  28 597,00 

zák. soc. náklady – příděl do FKSP nepedagog.  10 675,00 

zák. soc.náklady – příděl do FKSP asistent  313,00 

jiné soc.pojištění – zák. soc. poj. odpovědnosti  1 370,00 

jiné soc.náklady – závodní stravování  - 

CELKEM 5 381 300,00 5 381 300,00 
(Zdroj: Pechartová Libuše, Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov) 

ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM:   19 517,16 Kč 
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