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ZÁPIS ze schůzky rodičů 27. 2. 2014   

program: 
1. seznámení s výroční zprávou o hospodaření mateřské školy  
2. plán akcí a aktivit mateřské školy a spolku na další období  
3. organizace školního roku a prázdninového provozu 
4. informace o realizaci projektů Mš a spolku 

 
Ad 1. Ředitelka seznámila rodiče se zprávou o hospodaření MŠ v roce 2013.                  
Výsledek hospodaření mateřské školy v roce 2013 je 12 390 Kč. Výkazy mateřské školy jsou 
zveřejněny na KOS. 

 
Skutečné provozní náklady v tisících Kč – porovnání s předchozími roky  

Druh nákladu   

2009 2010 2011 2012 2013 

DDHM, materiál   557 539 866 773 603 

Spotřebované energie   399 524 523 552 621 

Opravy a údržba   884 652 360 421 458 

Služby    158 125 125 147 166 

Jiné ostatní náklady   149 139 139 128 24 

minus kuchyň-skutečnost     -133 -126 -152 -123 -171 

Celkem v tisících   2013 1852 1861 1898 1700 
 

    
Tabulka – přepočet celkových nákladů na dítě v mateřské škole na měsíc 

  náklady organizace celkem 

  státní rozpočet+zřizovatel+rodiče+ostatní zdroje  přepočteno 

rok   na dítě / měsíc 

2009 9 106 000 Kč 6 775 Kč 

2010 9 266 100 Kč 6 435 Kč 

2011 9 958 790 Kč 6 916 Kč 

2012 11 534 100 Kč 7 676 Kč 

2013 11 156 360 Kč 7 747 Kč 

 
Rodiče byli informování o financování školy z různých zdrojů ( státní rozpočet, zřizovatel, 
rodiče, dotace na různé projekty). Platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, na ně rodiče 
nepřispívají. V uplynulých letech státní rozpočet pokrýval i nákup školních pomůcek, literatury, 
pracovních oděvů, v současné době tyto položky hradí zřizovatel, rodiče.  
Úplata za školní vzdělávání je napočtena do výše 50% provozních nákladů školy přepočteno na 
dítě a měsíc ( tzn. pouze prostředky na provoz bez školní jídelny).  
Výše stravného dětí pokrývá skutečnou spotřebu potravin, náklady na provoz školní jídelny 
jsou celé hrazeny z prostředků zřizovatele, v roce 2013 činily 171 tisíc Kč, což je 119 Kč na dítě 
a měsíc. 
 
Ad 2. Plánované celoškolní aktivity 
☼ V dalším období připravujeme společně se spolkem Místo pro děti terapeutické pobyty pro 

rodiny s dětmi, na které byly pozvány rodiny s dětmi ze speciálních tříd.  
☼ Stále jezdí dvě skupiny dětí plavat, letos se jedná o 60 dětí. 

☼ V březnu proběhne zápis do mateřské školy. Z loňského roku evidujeme přes 65 zájemců.  

Zatím předpokládáme, že do školy odejde 35 školáků. 
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Jsou stanovena kriteria přijímání dětí, upřednostňujeme jednoznačně sourozence našich dětí, 
dále hraje roli věk dítěte, bydliště. 
☼ Inline – týdenní výjezdy na Skalku do Poruby od 19. 5. 2014, garantem je Věrka Snížková a 

Katka Němcová. Pořádáme, pokud se přihlásí 15 dětí. Cena a přihlášky budou zveřejněny v 
březnu 
☼ Dětský den a rozloučení se školáky se uskuteční 28. 5. 2014. 

☼ Na pobyt v přírodě pojedeme v červnu 2014 ( kapacita je 50 míst, hlásí je 68 dětí, zatím 

evidujeme data plateb. Rozhodnutí o tom, které dítě pojede, bude zveřejněno v dubnu. 
Přednost mají děti, které byly včas přihlášeny, mají vše v termínu zaplaceno a neevidujeme  
u nich žádné dluhy.  

 
Ad 3. Informace vedení mateřské školy o organizaci školního roku 2013/2014 
Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy 
(uzavřením některých tříd). 
Ředitelka vysvětlila rodičům, že pedagogové mají ze zákona 40 dnů dovolené a 12 dnů 
samostudia, školka se však zavírá v roce na 30 dnů. Zbytek čerpají pedagogové za provozu, 
takže nezbývá než postupně zavírat na prázdniny některé třídy, případně odpoledne dělit třídy. 
 
Velikonoční prázdniny ve školách připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014                                                                              
Hlavní prázdniny ve školách budou trvat od soboty 28. června do neděle 31. srpna 2014 

Organizace provozu v období letních prázdnin: naše mateřská škola je                            
uzavřena od 28. 7. 2014 do 31. 8. 2014. 

 od 1. 8. do 24. 8. 2014 zajišťuje pro přihlášené děti náhradní provoz MŠ Dvorní,                                                                                                                         
od 25. 8. Do 31. 8. 2014 obě mateřské školy uzavřeny 

Informace o úplatě za školní vzdělávání v naší mateřské škole: Zákonný zástupce neplatí za 
měsíc srpen. Zároveň neplatí za měsíc červenec, pokud dítě omluví předem. 
 
Zjišťujeme zájem o prázdninovou docházku do naší mateřské školy.                                                                                                                  
Prosíme rodiče, nahlaste docházku svých dětí, budou k nám docházet i děti ze Dvorní a 
Zahrad. 
Do docházkových listů pište přítomnost /, nepřítomnost -. Dítě, které je omluveno předem, 
neplatí úplatu za měsíc červenec  
                                                                         
Informace MŠ DVORNÍ o zápise k prázdninovému provozu do Mš: 
Termín zápisu je 20. 5. 2014 od 8:00 do 16:00. 
Žádosti o přijetí na dobu určitou jsou umístěny na webu msdvorni.cz  v sekci   FORMULÁŘE. 
Zákonný zástup ji vyplněnou a podepsanou může buď odeslat mailem ve skenu na mail 
msdvorni@msdvorni.cz nebo ji odevzdá osobně v den zápisu v Mateřské škole na ulici Dvorní 
763  v Ostravě – Porubě.  
Zálohu na úplatu za školní vzdělávání a stravné zaplatí zákonný zástupce dle žádosti do 10. 6. 
2014 převodem na Bú jejich školní jídelny 256223769/0300.  V termínu do 19. 6. 2014 bude 
mailem zákonný zástupce informován o přijetí dítěte na dobu určitou. Pokud bude vyšší zájem 
než jsou kapacitní možnosti naší školy, budou zákonní zástupci informováni o nepřijetí dítěte 
na dobu určitou. 
 

Ad 4. Informace o projektech v roce 2014 - na které získala MŠ nebo spolek prostředky 

Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol(SMO) 
Vzdělávání dospělých (SMO) 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (ESF) 
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Projekt otevřená zahrada tento rok nerealizujeme, pouze našim rodičům umožňujeme od 
března do října po vyzvednutí dítěte pobýt na školní zahradě do 17 hodin.  
 
Odeslali jsme žádosti na Úmob Poruba, chtěli bychom podpořit Kluby rodičů, Sportovní aktivity 
handicapovaných a Výlety dětí do přírody. 
Dále jsme odeslali žádost do NOKD na projekt Kluby maminek. 
 
zapsala Dana Schönová, vše bude zveřejněno na webu skolkaexilu.cz  
 
 


