
S C H Ů Z K A   R O D I Č Ů 
V ÚTERÝ 10. 4. 2018 
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PROGRAM

• Neziskovka

• Hospodaření neziskovky

• Hospodaření školy

• Úplata za školní vzdělávání

• GDPR

• Akce

• Prázdniny
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MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK3



MÍSTO PRO DĚTI – SPOLEK –
NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POMÁHÁ MŠ OD ROKU 1998

• Cíl činnosti: Podporovat a rozvíjet funkce Mateřské školy, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670, 

příspěvková organizace . Získávat finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ a pomáhat při 

realizaci projektu Škola podporující zdraví. Podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

jejich rodiny, rozšiřovat možnosti jejich integrace. Podporovat děti nadané. Podporovat děti z rodin 

sociálně slabých a rozvíjet možnosti trávení volného času ( volnočasová, prázdninová činnost). 

Podporovat vzdělávání dětí, dospělých, přednáškovou činnost

• Členství ve spolku:  Místo pro děti – spolek sdružuje neomezený počet členů z řad pracovníků 

mateřské školy, zákonných zástupců dětí, sponzorů a ostatní veřejnosti. Členství je dobrovolné. 
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NÁKLADY MÍSTO PRO DĚTI – SPOLEK ( neziskovka)

NÁKLADY celkem projekty 

materiál celkem 212 228 27 350

7 380

služby - foto 30 235     

služby - poštovné, telefon, aj. 115          

služby - internet, web 5 726       

akce pro děti - vzdělávací, sportovní 212 341

doprava, pronájem bazénu, lyžování, vstupné

akce pro dospělé 22 520

vzdělávání dospělých, ubytování, stravné

služby celkem 270 937 29 470

mzdy DPP 

mzdové náklady + odvody 144 720   83 180

poplatky 450

ostatní náklady 450

zákonné odpisy 35 381

NÁKLADY CELKEM 671 096 140 000

služby - cestovné
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VÝNOSY MÍSTO PRO DĚTI –SPOLEK ( neziskovka)

VÝNOSY

tržby za prodané zboží a služby 1 300

úroky 49

granty, dotace-tzv. malé granty 140 000

akce pro děti - příspěvky rodičů 212 341

příspěvky spolek celkem 356 854
z toho příspěvky pro třídy z toho 88 022

z toho příspěvky pro kluby z toho 21 137

z toho příspěvky pro zájmové aktivity z toho 149 496

z toho příspěvky -dětský den, maškarní z toho 46 975

z toho logopedická péče z toho 20 924

z toho foto z toho 30 300

VÝNOSY CELKEM 710 544

výsledek hospodaření rok 2017 39 448

celkem
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MAJETEK NEZISKOVKY

k.1.1.2005 k 1.1.2012 K 1.1.2016 k 1.1.2017 k 1.1.2018

majetek hmotný nad 3000 226 550 771 464 1 366 885 1 416 645 1 487 586

majetek nehmotný do 7000 0 2 171 18 988 18 988 18 547

majetek hmotný do 3000 52 898 211 577 312 493 341 665 337 329

majetek hmotný do 1000 3 715 128 125 201 418 253 115

majetek nehmotný nad 7000 25 060 50 745 50 745 50 745

DHM 212 273 212 273 212 273

celkem 283 163 1 138 397 2 162 802 2 040 316 2 359 596
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MÍSTO PRO DĚTI – SPOLEK –
ORGÁNY SPOLKU

• 1) Statutární orgán je jednatel-Paed Dr. Dana Schönová je oprávněna jednat jménem spolku. Vede písemnou agendu. 

Funkce je čestná –nehonorovaná. 

• 2) Rada je tříčlenná volená dne 27.2.2014: Zdeňka Enenkelová, Mgr. Věra Snížková , Bc. Věra Havelková, dle stanov má 

funkční období čtyřleté. Také funkce čestná-nehonorovaná.

• Proběhly volby do rady – rada zůstává další 4 roky ve stejném složení.

• 3) Kontrolní komise je tříčlenná, vloni na schůzi proběhly volby: Mgr. Veronika Pšeničková, Eva Beníčková, a Lucie 

Kršňáková. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu  

se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní 

na ně statutární orgán. 

• Proběhly volby do kontrolní komise –v dalším období bude komise pracovat ve složení Zuzana Fojtíková,Ing. Lenka 

Fucsíková a Veronika Baďurová.
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MAJETEK ŠKOLKY

z rozpočtu zřizovatele 4 518 696,38 Kč
ze státního rozpočtu 627 340,00 Kč

z dotací 2 053 245,34 Kč

Majetek celkem: 7 199 281,72 Kč
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MAJETEK ŠKOLKY DLE ZDROJŮ

celkem 656 052,95 Kč

z rozpočtu zřizovatele 472 443,14 Kč

ze státního rozpočtu 97 378,29 Kč

z dotací 86 231,52 Kč

celkem 1 052 763,81 Kč

z rozpočtu zřizovatele 723 699,74 Kč

ze státního rozpočtu 170 268,92 Kč

z dotací 158 795,15 Kč

celkem 111 866,69 Kč

z rozpočtu zřizovatele 62 980,69 Kč

ze státního rozpočtu 24 166,00 Kč

z dotací 24 720,00 Kč

celkem 59 282,00 Kč

z rozpočtu zřizovatele 30 730,00 Kč

ze státního rozpočtu 28 552,00 Kč

celkem 3 949 899,87 Kč

obec 2 357 052,77 Kč

UP 335 526,79 Kč

OZ 1 257 320,31 Kč

celkem 1 369 416,40 Kč

z rozpočtu zřizovatele 871 790,04 Kč

z dotací 497 626,36 Kč

Majetek celkem: 7 199 281,72 Kč

DHM

majetek 

nehmotný nad 

7000 Kč

majetek 

hmotný do 

1000 Kč

majetek 

hmotný do 

3000 Kč

majetek 

hmotný nad 

3000 Kč

majetek 

nehmotný do 

7000 Kč
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JE FINANCOVÁNA

• Z prostředků zřizovatele = provozní prostředky         v r. 2017         1 285 000 Kč

• Ze státního rozpočtu = prostředky na platy, na učební pomůcky      12 555 000 Kč

• Z plateb rodičů = stravné a úplata za školní vzdělávání                          972 000 Kč

• Z cizích zdrojů = dotace, granty, dary                                                   706 000 Kč

• Z doplňkové činnosti                                                                            86 000 Kč    
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SROVNÁNÍ NÁKLADŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH

rok náklady MŠ celkem na dítě / měsíc

2008 7 498 400 5 681 Kč

2009 8 598 000 6 397 Kč

2010 8 729 300 6 062 Kč

2011 9 415 690 6 539 Kč

2012 9 565 000 6 642 Kč

2013 10 546 360 7 324 Kč

2014 10 776 400 7 484 Kč

2015 11 229 280 7 798 Kč

2016 12 506 000 8 685 Kč

2017 15 077 810 10 648 Kč
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KALKULACE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

úplata je napočtena vždy z minulého roku
1. skutečné provozní náklady v tisících Kč

1. Materiál celkem 184 157 430

2. DDHM 345 377 415

3. Spotřebované energie 587 566 578

4. Opravy a údržba 492 334 423

5. Služby 137 174 175

6. Jiné ost. náklady 25 159 158

7. mzdy 57 17 605

8. minus kuchyn-skutečnost -105 -120 -139

Celkem 1722 1663 2644

2. kalkulace úplaty za předškolní vzdělávání 

počet dětí 120 120 118 115

v roce 2015 2016 2017 2018
1 provozní náklady za uplynulý rok 1 647 345 1 721 500 1 663 100 2 643 625

2 provozní náklady za měsíc 137 279 142 196 136 985 231 908

3 provozní náklady za měsíc/na dítě 1 144 1 185 1 161 2 017

4 50% nákladů za měsíc/na dítě 572 592 580 1 008
5 úplata v daném roce od 1.9. činí 570 570 570

6 úplata činí x% z nákladů minulého roku 50% 48% 49%

Druh nákladu
2015 2016 2017
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DÁLE RODIČE HRADÍ V RÁMCI NEZISKOVKY

• Příspěvek na akce – ročně asi 500 Kč ( bez plateb za objednané fotografie)  vstupné , 

doprava na akce, saunování

• Zájmové kroužky- aktivity pořádané neziskovkou

• Všechny tyto platby probíhají v neziskovce v Místě pro děti, takže na ně 

není možno uplatnit slevu. 
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SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLCE

• Kolik dělá sleva ?

• Za každé vyživované dítě může rodič v rámci ročního zúčtování daně uplatnit slevu 

maximálně do výše minimální mzdy platné v dotyčném roce –letos je to 12 200 Kč.

• Můžeme však uplatnit jen slevu ve výši výdajů (kromě stravného), které jsme prokazatelně 

vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce
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NÁVRH PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

• saunování dětí 

• vstupné na kulturní akce v rámci školního vzdělávacího programu( besedy, divadlo, muzeum, koncert)

chceme hradit z prostředků školky,  takže se promítnou do výše úplaty. 

• Jedná se o částku 120 Kč na dítě 

• V konečném důsledku je však rodiče hradit nebudou, protože je dostanou zpět v podobě slevy na dani

• Takto vybereme asi o 60 000 Kč na úplatu. Ročně se třída zúčastní v půměru 7 akcí, na kterých se vybírá vstupné, takže pokud by se dítě  

zúčastnilo všech akcí – je to asi 280 Kč. Částka, která navyšuje úplatu za školní vzdělávání zohledňuje i nepřítomnost dětí. 

• Diskuse na téma – co děti, které neplatí úplatu – nemůžeme po nich požadovat, aby tuto částku hradili. 

• Fondu akcí – bude v  Místě pro děti –spolku hradit pouze dopravu (většinou autobusovou), seznamy o čerpání nebudou zveřejněny, na

nástěnce se objeví vždy informace-kolik stála doprava celkem, kolik bude odečteno přepočteno na dítě. Např. doprava do divadla loutek 

stojí asi 2 200, což přepočteno na dítě dělá okolo 48 Kč.

17



POKYN K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ šk.rok 2018-2019

• Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační 

tabuli školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.     

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 

nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

• Úplata zahrnuje neinvestiční náklady, které probíhají v rámci školního vzdělávacího programu –

služby besedy, přednášky a divadelní představení, saunování dětí. 

• Nezahrnuje dopravu dětí na akce, sportovní aktivity-plavání, lyžařský výcvik. Dále výlety a školu 

v přírodě. 

• Nezahrnuje společné kulturní akce pro rodiče a děti –dětský den, čertovské rejdění, maškarní rej, 

které pořádá nezisková organizace Místo pro děti-spolek.
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GDPR    A  ŠKOLA 

• Postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy,

• S osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat,

• Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné,

• Zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění 

právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají

vyšší ochrany), při ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě 

souhlasu

• Respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, 

namítat rozsah zpracování 

• Poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem,

• Poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat,

• Při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím,

• Spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
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PŘÍLOHA Č. 1 K VNITŘNÍ SMĚRNICI O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Informace o zpracování osobních údajů dítěte : 

Mateřská škola při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vašeho dítěte, jakož                         

i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) Vašeho dítěte, a to z důvodu, že je takové zpracování 

nutné pro plnění zákonných povinností školy dle zákona č. 561/2004 Sb

• Souhlas zákonného zástupce dítěte

Mateřská škola má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vašeho dítěte pro 

některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Vyberte prosím níže, se kterými z uvedených zpracování souhlasíte.

- Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem organizace nepovinných školních a 

mimoškolních akcí (plavecký kurz, pobyt v přírodě, lyžařský kurz)

- Souhlasím se zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení mého dítěte bez udání dalších identifikačních 

znaků(v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech školy, které souvisejí s prezentací školy a jejího chodu, nejdéle po 

dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu )
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Mateřská škola má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje 

Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Vyberte prosím níže, se kterými 

z uvedených zpracování souhlasíte. 

V souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže 

uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů: 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem 

organizace nepovinných školních a mimoškolních akcí (plavecký 

kurz, pobyt v přírodě, lyžařský kurz), včetně případného zapojení dítěte 

a jeho výtvorů do soutěží, a to nejdéle po dobu jednoho roku od udělení 

tohoto souhlasu. Pro tyto účely mohou být osobní údaje v nezbytném 

rozsahu předány organizátorům nepovinných a mimoškolních akcí, 

případně subjektům na těchto akcích se podílejících nebo organizátorům 

soutěží. 

 

ANO  /   NE 

Souhlasím s využitím výtvarných prací dítěte k prezentaci s uvedením 

jména a příjmení dítěte, a to i mimo prostory školy, a to nejdéle po dobu 

tří let od udělení tohoto souhlasu.     

 

ANO   /   NE 

Souhlasím se zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení 

mého dítěte bez udání dalších identifikačních znaků, jakými jsou 

například příjmení, věk, adresa bydliště (v propagačních, informačních a 

vzdělávacích materiálech školy, které souvisejí s prezentací školy a jejího 

chodu, nejdéle po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, a to konkrétně: 

 

 

- v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech 

v listinné podobě (informační brožury, letáčky, plakáty aj.) 
 

ANO   /   NE 

- v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech  

elektronických (např. na webových stránkách  ve video 

prezentacích a reportážích z akcí  aj.) 

 

ANO   /   NE 

- na sociálních sítích (např. na facebookové stránce školy)  ANO   /   NE 

Shora udělený souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte 

do uvedené školy a na dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole 

archivuje dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení 

školy). Délka trvání souhlasu uvedená v tomto odstavci má přednost před 

dobou 1 roku uvedenou u jednotlivých konkrétních položek.  

 

ANO   /   NE 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro docházku dítěte do MŠ). Udělený souhlas je možné 

kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese školy uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na 

uvedenou adresu.  

V Ostravě dne: ……………………………… 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………… Dat. nar.:………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………  

 

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….……………… 
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DOPAD GDPR

• Od 22. 5 .2018 nebudou nikde v mateřské škole zveřejněny seznamy dětí, 

všechny informace budou podávány na požádání.

• Zákonní zástupci podepíší informaci o GDPR a souhlas dle vlastního uvážení

• Informace, na které nezískáme souhlas, nebudeme zpracovávat, 

vyskartujeme, vymažeme
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OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ 
od září 2018

• Všechny děti budou omlouvání ze stravy prostřednictvím systému STRAVA.cz.                          

Již nyní do konce dubna budou rozeslány mailem přístupy rodičům dětí, které tuto 

možnost zatím nevyužívají a zůstávají ve školce i v příštím školním roce. 

• Systém umožňuje omlouvání dítěte na 2 měsíce dopředu a zároveň průběžné zjištění 

stavu konta na účtě stravné + úplata za školní vzdělávání

• Změna souvisí s ochranou osobních údajů.

• Mailem rodič omlouvá nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní docházkou, případně 

komunikuje s učitelkou. Stravu takto omlouvat nelze.
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RODIČE DĚTÍ, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ I V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE , 
DOSTANOU DO 14 DNŮ MAIL

• Přijde mailem informace, jak se přihlásit

1)varianta jsem na internetu, nemám problém s přihlášením

2)varianta nejsem na internetu, mám problém s přihlášením -domluvím si v kanceláři školky 

1. přihlášení, které provede účetní

• Pak již sám odhlašuji SMS –mám nastaveno tel. číslo SYSTÉMU strava.cz 

a ve správném formátu dle vzoru napíšu SMS, tu si nechám uloženou a příště jen měním 

poslední údaj-datum.
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POBYT V PŘÍRODĚ SPECIÁLNÍ 
TŘÍDY

pro děti speciálních tříd od 25. – 29. ČERVNA 2018  

v HOTELU BRANS na MALÉ  MORÁVCE  v JESENÍKÁCH. 

Předpokládaná cena je závislá na míře asistence. 

• 2 900,- Kč pro dítě bez asistenta, 

• 3 600,- Kč pro dítě se sdíleným asistentem.  

(V ceně ubytování, doprava, pojištění, strava 5x denně, pitný režim po celý den, osobní asistence, noční vychovatelky.)

• Platba – 1. záloha       1000 Kč do  28. 2. 2018

- 2. záloha       1000 Kč do  25. 3. 2018

- doplatek                      do  25. 5. 2018
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POBYT V PŘÍRODĚ BĚŽNÉ TŘÍDY

pro děti tříd červené, zelené a oranžové proběhne v termínu  od 11. – 15. ČERVNA 2018 

v hotelu SRDCE BESKYD –Čeladná. 

• Předpokládaná  cena:  2500 Kč

• Záloha 500 Kč do 28. 2. 2018. 

doplatek 2000 Kč do 15. 5. 2018 
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DĚTSKÝ DEN  A  ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

• 19.6.2018 od 15 hodin – školní zahrada

28



PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. 6. 2018. 

• Naše mateřská škola je  ve dnech 2. - 4. 7. 2018, dále pak od 30. 7. do 31. 8. 2018

• Prázdninový provoz pro naše děti zaměstnaných rodičů a pro děti z cizích školek od 5. 7. do 29. 7. 2018          

• Prosím, nahlaste předběžnou plánovanou docházku svých dětí na červenec do 31. 5. 2018, 

musíme naplánovat provoz a dovolenou našich pedagogů.

• Do docházkových listů –ve třídě u pedagoga- nahlaste přítomnost /, nepřítomnost -.  

• Informace o úplatě za školní vzdělávání v naší mateřské škole: Zákonný zástupce neplatí úplatu za měsíc srpen

• V červenci zajišťujeme zároveň náhradní provoz pro děti zaměstnaných rodičů z Mš Dvorní a V zahradách. 

Zaevidujeme plánovanou docházku našich dětí, tzn. ty děti, které jsou omluveny – neplatí úplatu za školní vzdělávání. 

• Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, přísp. organizace zajišťuje prázdninový provoz od 1. 8. do  24. 8. 2018.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 
A PŘEJEME KRÁSNÉ ODPOLEDNE30


