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Mateřská škola Boršice, příspěvková organizace 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 
 
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

 
 
Název: Mateřská škola Boršice, příspěvková organizace  
 
Sídlo: Boršice 500, 687 09 Boršice 
 
IČO: 046 79 342 
 
IZO: 107 612 917 
 
E-mail: d.cileckova@msborsice.cz 
 
Web: www.msborsice.cz 
 
Telefon: 576 514 005, 737 441 851 
 
Zřizovatel: Obec Boršice  
 
Právní forma: obec  
 
IČO: 00 290 823  
 
Adresa: 687 09 Boršice 7  
 
Právní forma školy: příspěvková organizace  
 
Ředitel školy: Dagmar Cilečková 
 
Datum konkurzu: 24. 11. 2015 
 
Datum jmenování: 24. 11. 2015 s účinnosti od 01. 01. 2016 
 
Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stížností: Dagmar Cilečková 
 

 
 
 
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby a vykonává činnost těchto zařízení 
 
 
 
 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA  

mailto:d.cileckova@msborsice.cz
mailto:d.cileckova@msborsice.cz
http://www.msborsice.cz/
http://www.msborsice.cz/
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Cílová kapacita: 90 dětí 
 
IZO: 107 612 917 

K 01. 09. 2018 bylo zapsáno 83 dětí, které byly rozděleny do čtyř tříd:  

1. třída 18 dětí, 2. třída 16 dětí,3. třída 21 dětí, 4. třída 28 dětí 

K 31. 08. 2019 navštěvovalo mateřskou školu 86 dětí 

1. třída 15 dětí, 2. třída 18 dětí,3. třída 25 dětí, 4. třída 28 dětí 

 

• Do Základní školy Boršice odešlo - 22  

• Do Uherského Hradiště – 1 dítě   

• Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019–9 dětí 

• K zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Boršice se zapsalo 18 dětí, z toho jedno – individuální 

vzdělávání- 

 

2. ŠKOLNÍ JÍDELNA  

Cílová kapacita: 300 stravovaných 

IZO: 103 279 385 

  
 

  

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

ped. prac. 

číslo: 

kvalifikace zařazení, funkce úvazek praxe 

01 SŠ uč. pro MŠ učitelka MŠ 1 27 roků 

02 SŠ uč. pro MŠ učitelka MŠ 1 33 roků 

03 SŠ uč. pro MŠ učitelka MŠ 1 24 roků 

04 SŠ uč. pro MŠ ředitelka     MŠ 1 37 roků 

05 A SŠ uč. pro MŠ 

VŠ – speciální ped. 

učitelka MŠ 1 30roků  

DO 31.10.2018 
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05 B SŠ předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

učitelka MŠ 1 Začínající uč 

OD 01. 11. 2018 

06                                                                  SŠ uč. pro MŠ učitelka MŠ 1 14 roků 

 

07       SŠ uč. pro MŠ učitelka MŠ 08 23 roků 

Od 01. 04. 2019 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROC0  2018/2019 

pořadové číslo Zařazení úvazek 

01 údržbář 0, 30  

02 uklízečka MŠ 1 

03 školnice 1 

04 vedoucí ŠJ 0,90  

05 kuchařka 1 

06 kuchařka 1 

07 kuchařka 1 

  08                                                         kuchařka                                            0,50 

09 chůva 0,50 od 1. ledna 2019 0,60 

 

 

 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH  
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pořadové číslo pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 

01  údržbář 1 SOU   

02                                      uklízečka MŠ 1 ZŠ 

03 školnice 1 SOU 

04 vedoucí školní jídelny 0,90 SŠ s maturitou 

05 kuchařka 1 SOU 

06 kuchařka 1 SOU 

07 kuchařka 0,90 SŠ s maturitou 

08 kuchařka 0,50 SŠ s maturitou 

09 A  

09 B                                         

Chůva       

Chůva                             

0,50 do 31.1.2019 

0,60 do 01.2.2019 

Profesní kvalifikace 

Profesní kvalifikace 

 

 

ÚDAJE  O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Bartošíková Erika 

Najděte si svého Marťana 

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro mateřské 

školy 

Cilečková Dagmar 

Personalistika pro školy a školská zařízení 

Aktuální změny ve školství 

Komunikace s rodiči 
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Filipi Lenka Cestou hlasu – kurz hlasové průpravy 

Hejtmánková Gabriela Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit/učitel – rodič/ 

Horňáková Šárka Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 

Mlčková Vladimíra  
Možnost ovlivňování komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku – pomůcky 

Třísková Jitka Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 

 

Dagmar Cilečková absolvovala se dále zúčastnila: 

• Pracovního setkání ředitelů škol a školských zařízení 

• Semináře – Reforma financování regionálního školství 

Paní učitelka Gabriela Hejtmánková absolvovala dvě setkání v rámci CKP na téma: Vývojová specifika dvouletých dětí 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  

I v letošním školním roce jsme vycházeli jsme z našeho školního vzdělávacího programu: „Ruku v ruce s přírodou.“ 

Naším cílem bylo i nadále umožňovat dětem zažívat veškerá tajemství přírody, upevňovat jejich vztah k přírodě, a to 

nejen prostřednictvím naší zahrady, ale i prostřednictvím tematických vycházek do okolí/les, louky, vinohrady, 

návštěvy sadů či dvorků/. Velikou výhodou je, že bydlíme na vesnici a ta nám poskytuje spoustu možností. 

V průběhu roku jsme se nezaměřovali ne jenom na oblast environmentální výchovy, ale usilovali jsme o všestranný 

rozvoj dítěte. Zařazovali jsem prvky i polytechnické výchovy, rozvíjeli jsme předmatematickou i předčtenářskou 

gramotnost a sociální cítění. Usilovali jsme především o to, abychom vycházeli jak ze samotných her dětí, ale velký 

důraz jsme kladli i na prožitkové učení. Více rozpracováno ve spolupráci s jednotlivými aktéry, kteří se podílí na naší 

práci a v akcích mateřské školy. 

V letošním školním roce byla zřízena další třída, a to pro děti 2–3 let. Jejich adaptace proběhla bez větších problémů, 

všechny děti měly osvojeny základní hygienické potřeby. Děti se pozvolna zapojovaly do výchovně vzdělávacího 

procesu. Velkou výhodou bylo zajištění chůvy z prostředků EU – Šablony II. 

Usilujeme o to, aby naše mateřská škola, i přes větší počet dětí, byla rodinnou mateřskou školou, aby se zde všichni 

cítili dobře. Spokojené dítě, spokojený rodič, spokojená paní učitelka… 
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Na závěr chci dodat, že u nás pracují paní učitelky jako tým a to se odráží kladně na výchovně vzdělávací práci. 

 

 PROJEKTY 

• „Zamykání se skřítkem „Podzimníčkem“ a „Odemykání zahrady se skřítkem Jarníčkem“. Oba projekty, jsou 

zaměřeny na environmentální výchovu a jejich realizace probíhá na zahradě mateřské školy.  

• Celé Česko čte dětem ve spolupráci s místní knihovnou 

• Přijel Martin na bílém koni 

• Projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Boršice II „s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0./0.0/16-022/0001757 /Šablony/ 

• Projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji  -  Evropská unie, Fond evropské pomoci nejchudším osobám, Operační 

program potravinové a materiální pomoci 

 

SPECIFICKÉ DÍLČÍ PRO JEKTY:  

„Cvičíme pro radost“/aerobic pro děti/ - 21dětí  

„Hrajeme si se slovíčky“/logopedická prevence/ - 20 dětí  

 „Veselé pískání, zdravé dýchání“ / hra na flétnu/ - 9 dětí 

„Plavu si, ani nevím jak.“ /předplavecká výuka/ - 29 dětí  

ŠKOLA SPOLUPRACUJE:  

 

S RODIČI, PRARODIČI  

•  Drakiáda – společné pouštění draků zakončené posezením u táborového ohně, vytváření strašidýlek z dýní - 

Heloudýně,  vynášení Moreny, Vánoční posezení s prarodiči, Čtení pohádek v mateřské škole, Den rodiny, 

Pohádkový týden s barvičkami, Něco končí, něco začíná, rozloučení s předškoláky, zapojení do uvedených 

dílčích specifických projektů,  projekt Celé Česko čte dětem, sběr papíru 

S OBECNÍM ÚŘADEM  

• dvě paní učitelky jsou členkami Společenské komise, pravidelná účast dětí – Vítání občánků, beseda s důchodci, 

vystoupení na výroční schůzi SPCCH. Představitelé obce navštívili mateřskou školu k příležitosti zahájení 

školního roku, k oslavě Dne rodiny, Rozloučení se s předškoláky, vystoupení dětí na vánočním jarmarku, 

prezentace vánočních výrobků  

S MÍSTNÍ KNIHOVNOU  

•  seznámení se s prostředím, exkurze k tématu „Kniha je studnice moudrosti“, u příležitosti Týdne knihoven - 

„Průvod světlušek“, účast na projektu Celé Česko čte dětem, n 

S MÍSTNÍMI PODNIKATELI  

• exkurze do jejich objektů, vánoční koledování a poděkování, tematické výlety, sponzorské dary   

 SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU  

•  více se zkonkretizovala – zaměřena na zdravý přechod dětí z MŠ, účast paní učitelek na zápisu, předávání 

vzájemných poznatků, vzájemné hospitace mezi učitelkami, spolupráce v oblasti logopedie, Mikulášské 

dopoledne, koncertní vystoupení dětí ze ZŠ, společné koledování, v rámci návštěva dětí z MŠ v první třídě ZŠ, 
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pozvání dětí 1. třídy na kulturní akce do MŠ a opačně. Společná soutěž s dětmi „Zazpívej slavíčku“, Pohádkové 

představení dětí ze školní družiny při ZŠ. 

• S Mateřskou školou Tupesy – realizace šablon ze strany MŠ Tupesy    

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ  

• vánoční koledování v místním rozhlase, lidová tvořivost – předvánoční jarmark, informovanost prostřednictvím 

webové stránky, příspěvků do zpravodaje a vývěsní skříňky na návsi, setkání padesátníků v mateřské škole, 

vynášení Moreny 

• Spolupráce s DPS – vystoupení dětí ke Dni seniorů, Vánoční koledování 

• Spolupráce s SPCCH – kulturní vystoupení našich dětí 

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY   

• SPC při Spec. MŠ logopedie – pravidelná konzultace v průběhu roku 

• Pedagogicko-psychologická poradna – školní zralost, poradenství pro rodiče 

• Screeningové vyšetření zraku  

 VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE  

• „Jak cestujeme s prarodiči na výlet“ pod záštitou dopravní policie 

• „Mé toulky za zvěří“ – vyhlášenou Krajským mysliveckým svazem Uherské Hradiště 

 

 AKCE A UDÁLOSTI: 

Září  

 

Truhlík a truhlička 

Drakiáda 

Divadlo Janečkovi 

Spolupráce s rodiči a veřejností 

Říjen  

 

Heloudýně 

Průvod světlušek 

Výstava strašidýlek z dýní 

Po stopách ježečka Bodlinky 

Pozimní výlet – zámecká zahrada 

Buchlovice 

Den seniorů - vystoupení 

 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s veřejností,  

s místní knihovnou 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova 

 

Spolupráce s DPS 

Listopad 

 

Uzamykání zahrady se skřítkem  

Podzimníčkem 

Vystoupení dětí na Besedě se seniory 

Environmentální výchova 

 

Spolupráce s obcí, se  
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Martin na bílém koni 

 

Sběr papíru 

Vítání občánků 

Společenskou komisí 

Význam tradic- spolupráce  

místními podnikateli 

Spolupráce s rodiči, EWWO 

Spolupráce s veřejností 

se Společenskou komisí 

Prosinec 

 

Mikulášský jarmark  

 

Spolupráce s obcí, veřejností 

 Mikuláš v MŠ 

 

Mikulášská nadílka v COOP 

 

Vánoční stromeček před MŠ 

Vánoční koledování na DPS 

Vánoční příběh 

Vánoční posezení s prarodiči 

 

Koleda, koleda Štěpáne 

Spolupráce se Základní školou  

Františka Horenského, Boršice 

Spolupráce s obchodním 

 střediskem COOP 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s DPS 

Představení v MŠ 

Spolupráce s rodiči, zapojeni 

všichni zaměstnanci mateřské 

školy 

Spolupráce s obcí, veřejností 

 

Leden 2019 Zimní pohádka 

 

Tříkrálová koleda 

Povídání s myslivcem 

Zvířátka v lese 

 

Návštěva v 1. třídě ZŠ Boršice 

Maňáskové představení v MŠ 

 

Spolupráce s místní farností 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova, 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce se ZŠ Boršice 
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Únor  

 

Karneval v MŠ 

Návštěva 1. třídy ZŠ v MŠ 

 

Zimní radovánky veverky Zrzečky 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce se Základní školou 

Františka Horenského, Boršice 

Maňáskové představení v MŠ 

Březen 

 

 

Veselé notičky 

 

Pohádkové čtení s babičkou  

Vystoupení na výroční schůzi SPCCH 

Vynášení Moreny 

 

Beseda o školní zralosti 

Zazpívej Slavíčku 

Série tří pohádek 

Okresní výstav trofejí 

 

Koncert dětí a paní učitelek  

z MŠ 

Spolupráce s prarodiči 

Spolupráce s veřejností, s obcí 

Environmentální výchova, 

spolupráce s rodiči, veřejností 

Spolupráce se ZŠ Boršice, 

s rodiči 

Maňáskové divadlo v MŠ 

Spolupráce s veřejností, 

Mysliveckou společností 

Boršice 

Duben 

 

 

Povelikonoční putování za  

velikonočním beránkem 

Pohádka O koblížkovi 

Odemykání zahrady se skřítkem 

Jarníčkem 

Oslava Dne Země 

Malí zahradníci 

Putování za skřítkem Oskorušákem 

Sběr papíru 

Rej čarodějnic a čarodějů 

na zahradě MŠ 

Environmentální výchova 

 

Spolupráce se ZŠ – družina 

Environmentální výchova 

 

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči 
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Květen 

 

Den rodiny 

 

Spolupráce s rodiči, podnikateli 

S Mysliveckou společností 

Boršice, veřejností 

  

 Večerníčci ze ZUŠ 

  

Tématická vycházka na Haldu 

Malá medvědí pohádka 

Oslava dne dětí na zahradě MŠ 

Den splněných přání 

Spolupráce se ZUŠ -Uherské 

Hradiště 

 

Spolupráce s podnikateli 

Divadlo pana Ševčíka 

 

 

Červen 

 

Po stopách lovců mamutů 

Výlet dětí – Putování naučnou 

Človíčkovou stezkou 

Barvičkový týden 

Vtipálek cvrček 

Olympijský běh 

 

 

Něco končí, něco začíná.. 

Environmentální výchova 

 

Spolupráce s rodiči 

 

Maňáskové divadlo v MŠ 

 

Spolupráce se základní školou  

Františka Horenského, Boršice 

 

Spolupráce s obcí, se 

Společenskou komisí, s rodiči 

I v letošním školním roce měly maminky dětí, které ještě nenavštěvují MŠ, možnost strávit s nimi společné „Pohodové 

chvilky“.  

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI  

Ve školním roce 2018–2019 školu ČŠI nenavštívila. 
 
 
KONTROLY 
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09. 03. 2018 
HSZL 
Čj.: HSZL – 1539-1/UH – 2018 
 
06.11.2018 
KHSZL 
ČJ.: KHSZL 29686/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  K 31. 12. 2018 

 

Mateřská škola Boršice, příspěvková organizace  

IČO: 046 79 342 

1. ÚVOD  

Mateřská škola Boršice vznikla jako příspěvková organizace 01. 01. 2016 rozdělením ZŠ a MŠ na dva samostatné právní 

subjekty, jejímž zřizovatelem je Obec Boršice.  

2. DRUHY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností. 

Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze tří zdrojů: 

Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, 

odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí 

metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2018 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši 4 971 471- Kč na limit počtu 

zaměstnanců 12,45. 

Obec Boršice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní 

činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2018 byl 

schválen příspěvek na provoz ve výši 780 000 Kč. 

Doplňková činnost – škola nevykonává 

3. ČERPÁNÍ PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU  

Na rok 2018 byl schválen provozní příspěvek ve výši 780 000 Kč. K 31. 12. 2018 byla na účet mateřské školy připsána 

plná výše příspěvku, tj. 780 000 Kč. Rovněž tato částka byla proúčtována do výnosů. 

4. ČERPÁNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU  

Na rok 2018 byla k 31. 12. 2018 schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, základní příděl do 

FKSP (2 % z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (metodické a učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, DVPP – 

další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši 4 971 471, Kč.  

Na běžný účet bylo k 31. 12. 2018 připsáno 4 971 471, Kč. 
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 5. HLAVNÍ ČINNOST  

 

   

 

6.HOSPODAŘENÍ VE FONDECH  

 

účet – 401901 – Fond dlouhodobého majetku: 

K 31. 12. 2018 je zůstatek na fondu ve výši 32 272, 79 Kč 

účet – 401902 – Fond oběžných aktiv 

Zůstatek k 31. 12. 2018 je ve výši 20 132,79 Kč 

účet – 411 – Fond odměn: 

Zůstatek k 31. 12. 2018 je ve výši 23 620, Kč 

účet – 412 – Fond FKSP: 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činí 20 527,35 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem a delimitačním 

protokolem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní akce, vitamíny, a darů k pracovnímu a životnímu výročí. 

Název Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

Provozní 

příspěvek 
  769 500,- 912 026,- -142 526,- 

Projekt Obědy do 

škol 
13 615,- 13 615,- 0 

Státní rozpočet 4 971 471,- 4 971 471,- 0 

Projekt EU   241 999,-    241 999,- 0 

Jiné ostatní V/N 1 304 413,-           1 161 887,-            +142 526,- 

Odpisy        10 500,-                10 500,-  0 

Celkem            7 311 498,-           7 311 498,- 0 
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účet – 413 - Fond rezerv: 

Zůstatek k 31. 12. 2018 je ve výši 16 272, 51 Kč 

účet – 414 – Rezervní fond z ostatních zdrojů 

Zůstatek k 31. 12. 2018 je ve výši 0,Kč 

účet – 416 – Fond investiční: 

Zůstatek k 31. 12. 2018 je 30 275, Kč. 

Mateřská škola Boršice, příspěvková organizace, hospodařila k 31. 12. 2018 v hlavní činnosti s výsledkem hospodaření 

0,-Kč. 

Kontrola zřizovatelem za rok 2017 byla zahájena dne 5.12.2018. Zprávu kontrolní komise vzala Rada obce Boršice na 

vědomí. 

ZÁVĚR  

Na závěr bych chtěla poděkovat zřizovateli za jeho vstřícný přístup našich požadavků nejen v realizaci finančních 

záležitostí, ale i o jejich zájem o naší práci. 

Dagmar Cilečková 

ředitelka Mateřské školy Boršice 
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