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I. Základní údaje o organizaci 

 

Název:      Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

Adresa:      Na Zelince 1185, 75131 Lipník nad Bečvou 

IČO:     71011862 

ORG:                       305 

Statutární zástupce:   Bc. Lenka Kašíková 

 

Hodnotící zprávu zpracoval/a: Bc. Lenka Kašíková 

Dne:    8.2.2022 

Podpis statutárního zástupce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Přehled činnosti: 

Hlavní činnost 

Hlavním cílem mateřské školy je  s  ohledem na  věkové zvláštnosti  dětí   plnit výchovně-

vzdělávací cíle podle ŠVP,  výchovou a vzděláním  vést děti k rozvoji fyzické, psychické a sociální 

samostatnosti, vytvářet u nich zdravé sebevědomí, uspokojovat individuální potřeby, vštěpovat 

základní hygienické a kulturní návyky.  

Zaměstnankyně školy se snaží spoluprací s rodinou a veřejností vytvářet a upevňovat  kladné 

vztahy,  příjemné a klidné prostředí , vedou děti k úctě k rodině, k městu, ke státu, ve kterém žijí.  

Učitelky se řídí při  výchovně-vzdělávacích činnostech  Školním vzdělávacím programem  

s názvem Svět kolem nás je plný krás – na Zahradní na Zelince prozkoumám ho ve chvilince. 

Tento  ŠVP tvoří  4 vzdělávací oblasti – Svět lidí, Svět přírody, Svět věcí a Svět fantazie, které 

prolínají celým školním rokem  

Školním vzdělávacím programem prolínají prvky  environmentální výchovy s cílem upevňovat a  

vytvářet u dětí  pozitivní  vztah k přírodě,  aby se ji naučily chránit  a aby pochopily  její důležitost 

pro život.    Mateřská  škola je zapojena do programu EKOŠKOLKA a je členem celostátní sítě 

mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. 

Mateřskou školu Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace tvoří Mateřská škola Zahradní  a 

Mateřská škola Na Zelince, v které se nachází ředitelství obou mateřských škol. 

Mateřská škola Zahradní má dvě věkově smíšené třídy s maximální kapacitou  56 dětí o které se 

starají 4 pedagogové, 1 asistent pedagoga  a 2 provozní zaměstnankyně. V roce 2021 bylo zapsáno  

k docházce 48 dětí. 

Mateřská škola Na Zelince má 4 třídy rozdělené podle věku dětí, Jedna třída je tzv. jeslová, do které 

dochází  2,5 leté děti, jedna třída je tvořena dětmi předškolního věku, které mají výchovně-

vzdělávací program přizpůsoben na přípravu přechodu do základní školy, V roce 2021 bylo 

zapsáno84 dětí. Celková kapacita je 109 dětí. 

O děti pečuje 8 pedagog, 1 asistent pedagoga a 3 provozní zaměstnankyně.  

V obou zařízeních je výdejna stravy, která se dováží z jídelny Základní školy Osecká, ranní a 

odpolední svačinky chystá přímo na školce provozní pracovnice. 

 

Učitelky své třídní vzdělávací programy přizpůsobily věkovým zvláštnostem dětí, dbaly na 

individuální potřeby dětí, většina aktivit probíhala hravou formou se snahou uspokojit  dětské 

potřeby. 

V březnu a dubnu byla mateřská škola uzavřena z důvodu pandemie Covid 19, děti předškolního 

věku , které mají povinnou předškolní výchovu se vzdělávaly on-line. 



Učitelky posílaly  týdenní plány s úkoly, nahrály dětem maňáskové pohádky, písničky, pracovní 

listy… 

Naše mateřská škola byla vybrána v nouzovém stavu k péči o děti zaměstnanců krizové 

infrastruktury. Této možnosti využili rodiče 16ti  dětí. 

V roce 2021 byla na Mateřské škole Zahradní v době hlavních prázdnin provedena výměna  dvou  

jídelních výtahů za modernější. Školní zahrada Mateřské školy Na Zelince byla vybavena novými 

hracími prvky, které nahradily původní opotřebované. 

 

Doplňková činnost: 

Druhým rokem má mateřská škola sepsanou Dohodu o pronájmu místnosti v mateřské škole 

Zahradní se spolkem Jóga v denním životě Nový Jičín a.s. kam dochází cvičit místní ženy jógu. 

V roce 2021 nebylo z důvodu pandemie Covid příliš využito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Rozpočet organizace 

Rozpočet na rok 2021 

Syntetické účty 
Schválený 
rozpočet 

k 1.1. 

Upravený 
rozpočet k 31.12. 

Skutečnost 
k 31.12.  

% 
plnění 

501 Spotřeba materiálu 444,1 409,90 399,7  

502 Spotřeba energie 370,2 340 288,7  

504 Prodané zboží 0 0 0  

511 Opravy a udržování 67,8 400 391,8  

512 Cestovné 5 5 2  

518 Ostatní služby 650 650 583  

521 Mzdové náklady 6952,1 7672,5 7672,5  

521 OON 20  0  

524 Zákonné sociální pojištění 2489 2527,5 2527,5  

525 Jiné sociální pojištění  0 29,60 29,6  

527 Zákonné sociální náklady 40 197 193,5  

542 Ostatní pokuty a penále 0 1,9 1,9  

      

549 Ostatní náklady z činností 25 25 20,2  

551 Odpisy ze svěřeného majetku - kryté 233,9 233,9 233,9  

551 Odpisy z vlastního majetku - kryté 20,8 32 32  

551 
Odpisy z dlouhodobého majetku - 
nekryté 

9,8 9,8 9,8 
 

558 Náklady z drobného DM  310 309,2  

NÁKLADY CELKEM 11327,6 12844,1 12695,3  

602 Výnosy z prodeje služeb 450 364,1 354,8  

644 Tržby za prodané zboží 9,8 4 3,5  

648 Čerpání fondů 0 21 20,6  

649 Ostatní výnosy 8 37 36,7  

672 Dotace kraj 9505 10491,7 10491,7  

672 
Čerpání transferů - odpis majetku z 
dotací 

 9,8 9,8  

672 Výnosy z tsf  80.5 80,5  

603 Výnosy z pronájmu 5 5,2 5,2  

672 Příspěvek od zřizovatele 612753,7 6 6  

672 Příspěvek zřizovatele (§ 3113/5331) 1362,5 1825 1825  

VÝNOSY CELKEM 11335,3 12844,1 12833,8  

ZISK (+), ZTRÁTA (-) 7,7  138,5  

 

Poznámka: 

 

 



IV.  Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2021 

 

 Název závazného ukazatele Stav k 31. 12.  Skutečnost   

Příspěvek na provoz  1373720 1373720  Kč 

 - odpisy ze svěřeného majetku  233892 233892  Kč 

 - odpisy z vlastního majetku  31992 31992  Kč 

 - objem OON (ostatní osobní náklady)  20000 0 Kč 

Odvod do rozpočtu města 233892 233892  Kč 

 - odpisy ze svěřeného majetku 233892 233892  Kč 

Hospodářský výsledek za PO celkem 0,00 0,00  Kč 

Účelové příspěvky (individuální vyúčtování) 900000 900000  Kč 

 - účelový neinvestiční příspěvky  451102,21 451102,21  Kč 

 - účelový investiční příspěvky  448897,79 448897,79  Kč 

Celková výše příspěvku mimo dotace 2273720 2273720  Kč 

Dotace (individuální vyúčtování) 6000 6000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Přehled poskytnutých a čerpaných dotací v roce 2021 

     

 

Název dotace/ její účel Zdroj 
Poskytnutá 
částka v Kč 

Vyčerpaná 
částka v Kč 
v daném roce 

Zůstatek 

Poznámka 
(zůstatek vrácen 
poskytovateli, 
převedení do 
dalšího roku 
apod. 

OP VVV MŠMT 400146 0 400146 400146 
Převedeno do r. 
2022 

Oprava jídelních výtahů 
MŠ Zahradní 

Město 300000 300000 0  

Vybavení školní zahrady  
Hracími prvky  
MŠ Na Zelince 

Město 600000 600000 0  

Dotace na akci Zábavné 
Dopoledne s Pavlem 
Novákem 

Město 6000 6000 0  
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