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a) Úvod – základní údaje o organizaci

Příspěvková organizace Jesle Frýdek-Místek, ul. Brožíkova č. 40, je zařízením statutárního
města  Frýdku-Místku.  Jejím  posláním  je  poskytování  výchovné  péče  dítěti  zaměřené
na rozvoj schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
Organizace poskytuje službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Je to typ nekomerční
služby v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu dětské skupiny
stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Nově od 1. 10. 2021 vstupuje v účinnost
novela tohoto zákona. Služba poskytování péče o dítě umožňuje docházku v rozsahu nejméně
3 hodin během provozního dne. Dětské skupiny v našem zařízení jsou určeny pro děti od 1
roku do 3 let.  Kapacitu  dětské skupiny si  provozovatel  určuje  sám dle  svých možností  a
požadavků  tak,  aby  splnil  hygienické  požadavky  na  prostory  a  provoz,  a  to  na  základě
Zřizovací  listiny Statutárního města Frýdek-Místek. Stejně tak si  poskytovatel určuje sám
věkové  rozmezí  dětí  dle  zájmu rodičů  a  svých  možností.  V evidenci  poskytovatelů  máme
evidovány 3 dětské skupiny (Broučci, Koťátka, Kuřátka), kdy každá z dětských skupin nabízí
flexibilitu a kvalitu v péči o děti od 1 do 3 let věku, za účelem zapojení rodičů do pracovního
procesu.

Rodinná  politika  je  souhrn  aktivit  podporující  rodinu  a  zahrnující  různé  společenské  oblasti.
Zaměřuje se na podporu přirozených funkcí rodiny. Nesnaží se funkce přebírat  nebo ovlivňovat
sociální  role  v  rodině.  Snahou  našeho  zařízení  je  vytvoření  společensky  přátelského  prostředí
se zaměřením na  sladění  rodinného  a  pracovního  života.  Službou  péče  o dítě  v dětské  skupině
se rozumí  činnost  provozovaná  poskytovatelem  zapsaným  do evidence  poskytovatelů,  kterou
spravuje  MPSV.  Zařízení  Jesle  Frýdek-Místek,  příspěvková  organizace,  získalo  toto  oprávnění
MPSV ke dni 1. 9. 2015. Výroční zpráva, kterou předkládáme je rekapitulací činnosti příspěvkové
organizace  Jesle  Frýdek-  Místek  za  rok  2021,  jejímž  zřizovatelem je  statutární  město  Frýdek-
Místek.
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b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti

Příspěvková organizace Jesle Frýdek-Místek je zařízením statutárního města Frýdku-Místku. Její
poslání je poskytování pravidelné výchovné péče dítěti zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho
kulturních  a  hygienických návyků,  přiměřených  dle  věku dítěte  od 1 do 3 let  věku za  účelem
zapojení  rodičů  do  pracovního  procesu.  Poskytování  výchovné  péče  je  realizováno  v  souladu
s konceptem Plánu výchovy a péče. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte.

Hlavním předmětem činnosti organizace dle Zřizovací listiny je:

• hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku
a provozování  jídelny  k zajištění  společného stravování  dětí  a  zaměstnanců příspěvkové
organizace

• cílem je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovství a profesní role v případě, že
nechtějí rezignovat ani na své rodičovství, ani na svou profesi. Kapacita zařízení je 54 míst
k pravidelné denní docházce dětí od 1 do 3 let věku. Tato kapacita zařízení je rovnoměrně
rozdělena na tři dětské skupiny s počtem 18 dětí. Zákon stanovuje nejnižší počet pečujících
osob, které je poskytovatel povinen zajistit v dětské skupině. Počet 6 dětí na jednu pečující
osobu je poskytovatelem dodržen. Povinnost tří  pečujících osob na jedné dětské skupině
zajišťuje systém péče i odbornou způsobilost osob pečujících o děti v rámci dětské skupiny.
Odbornou  způsobilostí  pečujících  osob  je  dle  zákona  vzdělání  zdravotnické,  vzdělání
pracovníka  v sociálních  službách  s  maturitou.  Profesní  kvalifikace  Chůva  pro  děti
do zahájení povinné školní docházky nebo nově dle novely zákona č. 247/2014 Sb., původní
profesní kvalifikaci v budoucnu nahradí Chůva pro děti v dětské skupině.

• Provozní doba zařízení je zajištěna v pracovních dnech od 6:30 do 17:00 hod. 
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Pozitiva dětské skupiny

• Přispívá k lepšímu sladění pracovního procesu rodičů s péčí o dítě  a to především díky
flexibilitě otevírací doby, která je přizpůsobena právě potřebám rodičů.

• Pomáhá s postupným návratem rodičů do zaměstnání. Rodič službu využívá ve dnech, kdy ji
potřebuje.

• Menší počet v dětských skupinkách umožňuje přistupovat k dětem více individuálně, což
usnadňuje adaptaci dítěte v dětské skupině.

• Je flexibilní a finančně dostupná.

• Nabízí péči o děti předškolního věku, především dětem od 1 roku do 3 let.

• Obohacuje nabídku služeb pro rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvěk. Při péči o  své
dítě  od  1  roku  do  dovršení  2  let  mohou  využít  službu  v  rozsahu  docházky  92  hodin
v kalendářním měsíci, aniž by přišli o rodičovský příspěvek.

• Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské skupině.

Péče o dítě v dětské skupině je stanovena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů od 1. 10. 2021 a zákonem o ochraně veřejného
zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákonem  č.  561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon)  ve znění  pozdějších  předpisů,
vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých pro dětské skupiny nad 12 dětí, vyhláškou č. 107/2005
Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
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Výchovná a sociální činnost

Základní  obsah  činností  v  dětské  skupině  upravuje  Plán  výchovy a  péče,  který  je  vypracován
s ohledem na zajištění kvality péče, potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností dítěte, rozvoje
kulturních, sociálních, hygienických návyků přiměřených věku dítěte v rozmezí od 1-3 let do 31.8.
od 3. narozenin.

Cílem těchto činností je formovat osobnost dítěte
a  zajistit  základní  podmínky  péče  o  dítě,
zabezpečit  fyzickou  i  psychickou  stránku  osob-
nosti,  psychickou  i  fyzickou  pohodu.  Hlavní
filozofií  programu je  individuální  a  nedirektivní
přístup  k  dětem.  Každému  dítěti  je  poskytován
potřebný prostor nejen při adaptaci, ale převážně
s ohledem  na  rozvoj  jeho  osobnosti.  Dítě  se
rozvíjí  jednak  zráním  dědičných  vloh,  jednak
působením  prostředí  a  výchovy.  Chceme-li  zde
dosáhnout  nejlepších  výsledků,  musíme  znát
dobře věkové a individuální zvláštnosti dětí. Raný
věk  je  charakterizován  zejména  rozvojem
sociálních vztahů, pohybových schopností a řečí.
Batole  potřebuje  nejvíce  lásku,  porozumění,
prostor  k  pohybu  a  experimentování.  Dítě
v batolecím  věku  je  rádo  chváleno  a  oceněno
úsměvem.  Nejpřirozenější  a  nejdůležitější

činností  pro  dítě  je  hra.  Je  výrazem  vývoje,  který  přináší  změny  v  celém  organismu.
Prostřednictvím hry získává dítě zkušenosti o světě věcí a lidí a zároveň poznává samo sebe. Do hry
dítě  promítá  a  současně  rozvíjí  celou  svoji  osobnost.  Výchovné zaměstnání  je  zvláštní  formou
systematické výchovné práce, při níž se má skupina batolat soustředit ke společné činnosti. Náplň
zaměstnání  je  volena  tak,  aby  se  u  dětí  rozvíjela  hrubá
i jemná motorika, seznamovaly se s jevy a předměty, které
děti  obklopují,  podporovala  se  činnostmi  jejich  řeč.
Prostřednictvím pracovních činností vedeme děti k utváření
správných návyků a chování.  Tyto jednotlivé  složky jsou
konkrétně  začleněny  i  do  obsahu  Plánu  výchovy  a  péče
(výtvarná  výchova,  hudební,  tělesná,  rozumová,  pracovní,
mravní a estetická výchova).

Součástí  tohoto  programu  je  i  péče  o  zdraví  dětí  a
posilování imunitního systému formou různých ozdravných
opatření.  Využíváme  také  prvky  bazální  stimulace
v každodenní péči o naše děti.

Herny  a  ložnice  dětí  na  všech  dětských  skupinách  jsou
vybaveny rekuperačními  jednotkami  a  přístroji  na  měření
vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech. Postýlky dětí jsou
vybaveny kvalitními  lůžkovinami  z  dutého vlákna s anti-
bakteriální úpravou.
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Plán výchovy a péče probíhá během roku v jednotlivých integrovaných blocích, které respektují
střídání čtyř ročních období, naše svátky a tradice. Inspirujeme se proměnami přírody a koloběhem
životního cyklu, ale také obyčejnými věcmi a děním kolem nás.

V oblasti  kulturní  se  snažíme  pravidelně  pořádat  pro děti  a  jejich  rodiče  různé  celoroční  akce
a dětská divadelní představení. Bohužel i v roce 2021 jsme se díky tzv. covidové situaci neobešli
bez zrušení nebo omezení celoročních akcí, na kterých by mohli být přítomni se svými dětmi rodiče
(např. Canisterapie, svátek Dne matek, Rozsvěcování vánočního stromečku aj.).

Na našich webových stránkách www.jesle-fm.cz, které průběžně aktualizujeme, se mohou rodiče
seznámit  nejen s poskytovanými službami,  novinkami ve stravování dětí  apod., ale také mohou
sledovat aktuální dění v dětských skupinách v rámci plánovaných akcí či některé zveřejněné ukázky
činností našich dětí.
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Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je možno nalézt v rámci systémového projektu
Podpora implementace dětských skupin veškeré potřebné informace týkající se dětských skupin. Je
zde také podrobně uvedena aktuální verze novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů s  účinností  od 1. 10. 2021, která
přináší  zásadní  změny  v  zavedení  stabilního  financování  ze  státního  rozpočtu  provozu  dětské
skupiny. K získání státního příspěvku je potřeba dodržet podmínky dané platným zákonem a plnit
standardy kvality péče.

Způsob  financování  i  výše  příspěvku  je  stanoven  tak,  aby  provozovatelé  děských  skupin  měli
finanční jistotu a rodiče finančně dostupnou kvalitní službu péče o děti, zejména o děti mladší tří
let.

http://www.dsmpsv.cz/cs/
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Provozní úsek, prádelna, stravovací provoz

Celé zařízení je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo věkovým potřebám dětí od 1 do 3 let věku.

V našem zařízení  máme prádelnu  se  sušárnou,  kde  pereme pracovní  oděv všech zaměstnanců,
textilní potřeby, pomůcky stravovacího provozu a lůžkoviny z dětských postýlek včetně sezónního
dětského  celoročního  oblečení,  které  slouží  k  pobytu  venku.  Provoz  prádelny  splňuje  všechny
požadavky vyplývající z dodržování hygienických norem.

Stravovací provoz – součástí hospodářské budovy je i vlastní kuchyň, která slouží k zajišťování
společného stravování  dětí  a  zaměstnanců organizace.  Kuchyň jeslí  splňuje všechny požadavky
a předpisy pro zajišťování stravování v dětských zařízeních dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví,  vyhlášky č.  410/2005 Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  prostory a  provoz
zařízení  a další.  Celková kapacita  kuchyně je určena pro přípravu celodenní  stravy pro 54 dětí
a obědy 20 zaměstnanců.

Výživa je významným faktorem, který ovlivňuje růst a vývoj dítěte od narození až do dospělosti.
Proto je zapotřebí, aby strava našich dětí byla vždy pečlivě připravena a sledována. Dodržujeme
nutričně  vyváženou skladbu jídelníčku určenou dětem ve věku od 1 do 3 let.  Díky kvalitnímu
vybavení kuchyně, například konvektomatem, rýžovarem, vařením v páře aj., se nám daří moderně
a  šetrně  připravit  kvalitní  pokrmy.  Jedná se o zdravou přípravu jídel,  kdy zůstanou zachovány
přírodní látky, minerály a vitamíny. Moderní rýžovar slouží rovněž k přípravě polévek, ovesných
kaší  i dušené  zeleniny.  Stravovací  návyky a  chuťové  preference  se  budují  již  v  raném dětství.
Základem je pestrá, lehce stravitelná a nutričně vysoce plnohodnotná strava. Klademe důraz na chuť
pokrmů,  na estetický vzhled,  vhodně uzpůsobenou konzistenci  pokrmů dle  věku dětí.  Zavádění
nových  druhů  potravin  a  pokrmů  provádíme  postupně.  K  dochucování  používáme  bylinky
a jednodruhové koření bez glutamátu, minimalizujeme solení. Dbáme na dodržování celodenního
pitného režimu. V rámci pitného režimu se snažíme čaje nesladit, maximálně použijeme přírodní
sladidlo. 

Dle  směrnice  2000/89  ES,  směrnice  1169/2011  EU  Nařízení  evropského  parlamentu  a  rady
Evropské unie vždy v jídelníčku uvádíme obsah alergenů v podávaných pokrmech.

Je  nutné  zajistit  kvalitní  potraviny  od  prověřených  dodavatelů.  Minimálně  dvakrát  do  roka
srovnáváme  nejen  různorodost  potravin  na  trhu,  ale  také  cenovou  nabídku.  Upřednostňujeme
potraviny, maso, ovoce i zeleninu z našeho regionu. V roce 2021 některé firmy byly nuceny kvůli
pandemii svoji činnost ukončit a museli jsme velmi složitě hledat nové dodavatele. Řešení situace
jsme našli v rozšíření sortimentu se stávajícími dodavateli. Děti v jeslích snídají, mají dopolední
přesnídávku,  oběd a  odpolední  svačinku.  Po celý  den  je  zajišťován  vhodný pitný  režim.  Cena
stravovací jednotky na dítě a den v roce 2021 činila 45,- Kč. Pro přípravu stravy je zaveden systém
sledování  kritických  bodů  HACCP a  s  ním související  postupy,  které  pravidelně  aktualizuje  a
pečlivě sleduje vedoucí stravovacího úseku.

Podmínky  a  způsob  úhrady  nákladů  za  pobyt  dítěte  v  jeslích  jsou  uvedeny  ve  Smlouvě
za poskytované služby. Platby probíhají bezhotovostním způsobem. Pracovníci dětských skupin se
stravují  v jídelně  pro  zaměstnance.  V  době  pandemie  Covid-19  se  zaměstnanci  stravovali
v jednotlivých  dětských  skupinách,  abychom předešli  seskupování  lidí  a  eventuálnímu  přenosu
nemoci Covid-19.
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Motivačním závazkem celého našeho pracovního týmu v oblasti stravování je aktivní celoživotní
vzdělávání zaměstnanců stravovacího provozu. Cílem vzdělávání je povznesení kvality stravování
dětí v dětských skupinách a péče o jejich zdraví. V minulém roce byla situace ve vzdělávání složitá
z  důvodů pandemie  Covid-19.  Většina  standardních  školení  byla  zrušena.  Proto  bylo zapotřebí
zajistit  vzdělávání  jinou  formou.  Naši  zaměstnanci  stravovacího  provozu  se  účastnili  školení
formou on-line.
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Součástí areálu našeho zařízení je i místnost pro pohybové aktivity nejmenších, tzv. tělocvična.

Je  vyzdobena dětskými  motivy,  velmi  pěkně a  účelně  vybavena prvky pro rozvoj  pohybových
dovedností dětí v rozmezí od 1 do 3 let věku.

V  dopoledních  hodinách  tělocvičnu  průběžně  využíváme  pro  děti  v  rámci  tělovýchovných
programů a činností, v odpoledních hodinách tuto místnost mohou dle zájmu rodiče se svými dětmi
využít  k  pohybovým  hrám  při  odchodu  z  jeslí  domů.  V  roce  2021  tato  možnost  nebyla
zprostředkována s ohledem na  nařízení a opatření týkajících se šíření nemoci Covid-19.

Pro venkovní pobyt s  dětmi využíváme také zahradu zařízení  nebo zastřešené terasy.  Zatřešené
terasy dětských skupin umožňují být na čerstvém vzduchu jak během deštivých dnů, tak v létě, kdy
pod nimi najdeme úkryt před před silnými slunečními paprsky.
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Na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce jsme v roce 2021 oslovili arboretistu, který
u některých vzrostlých stromů na zahradě jeslí  provedl z důvodů bezpečnosti  dětí  ořez suchých
větví  v  korunách  stromů  a  zároveň  jejich  omlazení.  Odpad  ze  stromů  jsme  nechali  zpracovat
Technickými  službami  statutárního  města  Frýdek-Místek  a  štěpku  jsme  využili  jako  přírodní
hnojivo a podestýlku mezi keře zahrady zařízení. Byla také provedena částečná oprava dětských
zahradních prvků. Dle vyhlášky č 238/2011 Sb., (příloha č. 14 k vyhlášce) byla provedena výměna
písku u všech pískovišť jednotlivých dětských skupin.
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c) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci

Neinvestiční příspěvek na rok 2021

byl stanoven zřizovatelem Statutárním městem Frýdek-Místek ve výši 7.498.000,- Kč.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

• průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2021 byl stanoven na 16,00 a
naplněn byl v počtu 15,36

• stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v tomto roce probíhalo převážně v on-line podobě z důvodu mimořádných
opatření v rámci šířeni nemoci Covid -19.

Pečující osoby využívaly on-line workshopy pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rám-
ci projektu Implementace dětských skupin.

V rámci vzájemné spolupráce jsme oslovili  Střední zdravotnickou školu,  p.  o.,  T.  G. Masaryka
ve Frýdku-Místku s žádostí o proškolení všech zaměstnanců.  Jakmile to bylo možné, zrealizovali
jsme  Kurz  první  pomoci  prezenční  formou.  První  pomoc byla  zaměřena  nejen  na  dospělé,  ale
převážně na malé děti v rozmezí 1-3 let. Tento kurz vedla Mgr. Mrkvičková.

Přihlásili a účastnili jsme se také webinářů, které se týkaly budoucích změn obsažených v novele
zákona č. 247/2014 Sb. s účinností od 1. 10. 2021.

Vzdělávání  pracovníků stravovacího provozu zajišťujeme ve spolupráci  s  Krajskou hygienickou
stanici Moravskoslezského kraje v souladu ze zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů.

Dne 5. 5. 2021 se zaměstnanci zúčastnili  semináře na téma ,,Pracovník v ohrožení, komunikace
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a chování  při  mimořádných  událostech.“  Seminář  byl  odborně  veden  pověřencem  GDPR,
Mgr. et Mgr. Bc. Hanou Vitáskovou.  

Doklady o vzdělávání jsou uloženy v osobních spisech zaměstnanců. Všichni zaměstnanci splňují
požadované vzdělání.

Naše zařízení během roku zajišťuje odborné i učební praxe žáků oboru sociální činnost ze Střední
zdravotnické  školy  p.  o.,  T.  G.  Masaryka  ve  Frýdku-Místku.  V letošním  roce  probíhaly  praxe
částečně v omezeném provozu z důvodu nemoci Covid-19.
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d) Vyhodnocení hospodaření  příspěvkové organizace

1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodaření organizace se řídilo schváleným rozpočtem, který byl sestaven jako vyrovnaný.

Rozbor nákladů

v Kč

Druh nákladů rok 2021

501 Spotřeba materiálu 569.613

502 Spotřeba energie 481.495

511 Opravy a udržování 116.290

512 Cestovné 0

513 Náklady na reprezentaci 1.309

518 Ostatní služby 249.903

521 Mzdové náklady 4.707.716

524 Zákonné pojištění - soc., zdr., odp. 1.539.557

525 Jiné sociální pojištění 19.902

527 Zákonné náklady – příděl do  FKSP 93.178

527 Ostatní náklady – vzdělávání 39.993

549 Ostatní náklady z činnosti 18.028

551 Odpisy majetku 1.004.706

558 Nákup dlouhodobého majetku nad 3 000 Kč 321.679

CELKEM 9.163.369
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Rozbor výnosů

v Kč

Druh výnosů rok 2021

602 Tržby - stravné děti 157.081

602 Tržby - provozní příspěvek dětí vč. paušálu 549.188

602 Tržby - adaptace nových dětí 10.000

602 Tržby - obědy zaměstnanců 97.440

648 Čerpání fondů rezervního a investic 0

649 Výnosy - čerpání fondu - nekryté odpisy 808.571

662 Finanční výnos - přijaté bankovní úroky 153

CELKEM 1.622.433

Výsledek hospodaření

v Kč

1 – 12 / 2021

Náklady celkem 9.163.369

Výnosy celkem 1.622.433

Neinvestiční příspěvek 7.498.000

Dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 42.936

Hospodářský výsledek 0
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2. Čerpání účelových dotací

V roce 2021 jsme nečerpali žádnou účelovou dotaci.

3. Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města

Celkem v roce 2021 bylo v naší organizaci zaměstnáno 17 zaměstnanců. Celkové roční náklady
na platy celé organizace v roce 2021 činily 4.707.716,- Kč.

Podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům a přípustný objem prostředků na platy byl
dodržen.
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4. Peněžní fondy a jejich krytí

Rozbor tvorby a použití peněžních fondů k 31. 12. 2021

Název položky dle výkazu rozvaha
Počáteční

stav
Příjmy Výdaje Konečný stav

k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2021  k 31. 12. 2021

Fond kulturních a sociálních potřeb 31 098,84 93 177,98 90 085,00 34 191,82

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 519 292,00 0,00 0,00 519 292,00

Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho: dary 0,00 0,00 0,00 0,00

prostředky  převedené  dle  §  28  odst.  3  zákona
č. 250/2000 Sb.

0,00

Fond reprodukce majetku,  investiční fond 228 617,50 961 770,00 808 571,22 381 816,28

Celkem 779 008,34 1 054 947,98 898 656,22 935 300,10

Čerpání jednotlivých fondů:

Fond kulturních a sociálních potřeb

Příjmy: 93 177,98 příděl ve výši 2 % z mezd

Výdaje: 69 600,00 příspěvek na obědy zaměstnanců

17 485,00 vitamíny pro zaměstnance a kulturní akce

3 000,00 jubilejní odměna

Fond odměn

Příjmy: 0,00

Výdaje: 0,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

Příjmy: 0,00

Výdaje: 0,00

Rezervní fond z ostatních titulů

Příjmy: 0,00

Výdaje: 0,00

Fond reprodukce majetku, investiční fond

Příjmy: 961 770,00 odpisy budov a DHM

Výdaje: 808 571,22 Krytí investičního fondu
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5. Struktura majetku a jejich zdrojů

Rozbor struktury majetku a zdrojů dle rozvahy k  31. 12. 2021

v Kč
č. pol. Název účtu / číslo účtu dle výkazu rozvaha k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021 Index 2021/2020 

1. Aktiva celkem 22 319 045,66 21 443 722,46 0,96

2. A. Stálá aktiva 20 706 653,00 19 701 947,00 0,95

3. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  

4. z toho: nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)

5. software (ř. 013)

6. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

7. II. Dlouhodobý hmotný majetek 20 706 653,00 19 701 947,00 0,95

8. z toho: pozemky (031) 420 929,00 420 929,00 1,00

9. kulturní předměty (032)

10. stavby (021) 20 168 758,00 19 235 662,00 0,95

11. samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 116 966,00 45 356,00 0,39

12. III. Dlouhodobý finanční majetek

13. IV. Dlouhodobé pohledávky

14. B. Oběživa celkem 1 612 392,66 1 741 775,46 1,08

15. I. Zásoby 97 133,68 65 995,40 0,68

16. II. Krátkodobé pohledávky 74 874,20 93 295,39 1,25

17. z toho: odběratelé (311)

18. krátkodobé poskytnuté zálohy (314)

19. jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)

20. náklady příštích období (381) 17 481,20 23 193,39 1,33

21. příjmy příštích období (385)

22. dohadné účty aktivní (388)

23. ostatní krátkodobé pohledávky (377) 57 393,00 70 102,00 1,22

24. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 440 384,78 1 582 484,67 1,10

25. z toho: běžný účet (241) 1 400 833,67 1 539 419,78 1,10 

26. běžný účet FKSP (243) 30 295,11 32 060,89 1,06

27. ceniny (263)

28. peníze na cestě (262) 0 0 0,00

29. pokladna (261) 9 256,00 11 004,00 1,19
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č. pol. Název položky / číslo účtu dle výkazu rozvaha k 31. 12. 2020 k 31.12.2021 Index 2021/2020 

30. Pasiva celkem 22 319 045,66 21 443 722,46 0,96

31. C. Vlastní kapitál 21 485 661,34 20 637 247,10 0,96

32. I. Jmění účetní jednotky 20 706 653,00 19 701 947,00 0,95

33. z toho: jmění účetní jednotky (401) 18 798 211,34 17 836 441,34 0,95

34. transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) 1 908 441,66 1 865 505,66 0,98

35. II. Fondy účetní jednotky 779 008,34 935 300,10 1,20

36. III. Výsledek hospodaření 0,00 

37. D. Cizí zdroje 833 384,32 806 475,36 0,97

38. II. Dlouhodobé závazky

39. z toho: dlouhodobé úvěry (451)

40. III. Krátkodobé závazky 833 384,32 806 475,36 0,97

41. z toho: dodavatelé (321) 33 392,32 68 874,36 2,06

42. zaměstnanci (331) 393 435,00 323 178,00 0,82

43. zúčtování s institucemi SZ (336) 155 599,00 119 993,00 0,77

44. zúčtování s institucemi ZP (337) 67 115,00 51 756,00 0,77

45. jiné přímé daně (342) 56 408,00 16 915,00 0,30

46. daň z přidané hodnoty (343)

47. závazky k ústředním rozpočtům (347)

48. závazky k územním rozpočtům (349)

49. výdaje příštích období (383)

50. výnosy příštích období (384)

51. dohadné účty pasivní (389) 4 800,00 21 500,00 4,48

52. ostatní krátkodobé závazky (378) 122 635,00 204 259,00 1,67

6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

v Kč

Výsledek hospodaření celkem 0,00

z toho: z hlavní činnosti 0,00

z doplňkové činnosti 0,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: 0,00

příděl do fondu odměn 0,00

příděl do rezervního fondu 0,00
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7. Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění majetku
a pojistných událostech

Součástí  nákladů na udržování  a  péči  o svěřený majetek  jsou například:  opravy všech interiérů
budov včetně elektrooprav, opravy přístrojů, zařízení a vzduchotechniky. Tyto náklady byly ve výši
116.289,76 Kč.

Ostatní služby např. roční údržba programů pro mzdy, účetnictví, stravovacího provozu, aktualizace
webových stránek, revize, deratizace, zahradnické práce atd. byly realizovány ve výši  249.902,87
Kč.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu je zajiťováno na základě rozhodnutí Rady města Frýdku-
Místku v rámci „Centrálního pojištění statutárního města Frýdek-Místek“. 

Pro provoz zařízení Jesle Frýdek-Místek, p. o., platí podmínky dle zákona č. 247/2014 Sb., § 12
tohoto  zákona.  Poskytovatel  je  povinen  uzavřít  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou
při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

V roce 2021 jsme neuplatňovali žádnou pojistnou událost.
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8. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků

Stav celkových pohledávek organizace k 31. 12. 2021 činí 70.102,– Kč. Jedná se o poskytnuté
služby v prosinci 2021, které se platí zpětně, takže budou vyrovnány v lednu 2022.

Řádná  inventarizace  majetku  a  závazků  k  31.  12.  2021  proběhla  na  základě  vnitřní  směrnice
pro účetnictví  v  souladu  se  zákonem  č.  563/1991  Sb.  o  účetnictví  v  platném  znění,  vyhlášky
270/2010Sb.,  o  inventarizaci  majetku  a  závazků  a  inventarizační  komise  neshledala  žádných
inventarizačních rozdílů. Zápis o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku byl zpracován
a odevzdán v termínu odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku.

Inventarizace majetku k 31. 12. 2021

Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč 1 470 355,- - - 1 470 355,-

účet 022 – DHM

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 – 40.000 Kč 2.909.313,- 321.679,- 33.125,- 3.197.867,-

účet 028 – DDHM

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 – 2.999 Kč 699.461,32 50.328,- 24.166,- 725.623,32

účet  902 01 - DrHM                                                                                                                                                                                  

Učební pomůcky od 500 – 2.999 Kč 209.712,- 26.652,- 1.767,- 234.597,00

účet  902 02 – UP

Dlouhodobý nehmotný majetek - - - -

účet 013 - DNM

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.000 – 6.999 Kč 9.917,- - - 9.917,-

účet 901 03 -  DrNM

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7.000 – 60.000 Kč 57.481,- - - 57 481,-

účet 018 – DDNM

Dlouhodobý hmotný majetek - - - -

účet 021 – budovy 28.991.847,- - - 28.991.847,-

  přír. zahrada a pergoly 2.595.959,- - - 2.595.959,-

účet 031 – pozemky 420.929,- - - 420.929,-
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9. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Organizace poskytuje dle Zřizovací listiny službu, kdy hlavním předmětem činnosti je:

a) hlídání a péče o dítě od 1 do 3 let věku

b) provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

23



10. Přehled tržeb z nevýrobní činnosti

11. Využití kapacity zařízení

Na základě usnesení Vlády ČR č. 217 o přijetí krizového opatření, bylo z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR, zakázáno poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině. Provoz jeslí byl tak s účinností od 1. 3. do 9. 4. 2021 uzavřen.

Od 12. dubna 2021 došlo k omezenému provozu, kdy služba péče o dítě byla z části poskytnuta
v jedné z dětských skupin dětem rodičů, kteří byli zaměstnáni ve specifikovaných oblastech kritické
insfrastruktury města. K obnovení plného provozu služby poskytování péče o dítě došlo od 10. 5.
2021.

Využití  kapacity  zařízení  v  roce  2021  tedy  bylo  do  značné  míry  ovlivněno  nemoci  Covid-19.
Vážnost situace přispěla k tomu, že využití jeslí v roce 2021 bylo 27 %. 
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Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace

stálá docházka ostatní
plán skutečnost skutečnost plnění plán skutečnost skutečnost plnění

2021 2021 2020 sl.2/sl.1 2021 2021 2020 sl.2/sl.1

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

úhrady  za  stravu 97,71 108,44

úhrady za pobyt 99,44 102,14

úhrady - paušál

úhrady - adaptace 100,00

Jistiny – zálohové platby rodičů za děti   

Stravné zaměstnanců 101,50

CELKEM 99,38 103,15

143 000,00 139 731,00 157 579,00 16 000,00 17 350,00 17 151,00

466 000,00 463 388,00 525 548,00 84 000,00 85 800,00 91 740,00

10 000,00 10 000,00 4 750,00

96 000,00 97 440,00 119 210,00

715 000,00 710 559,00 807 087,00 100 000,00 103 150,00 108 891,00

skutečnost skutečnost  plnění v %                             Jednotlivá čtvrtletí 2021

2020 2021 sl.2/sl.1 1.čtí 2.čtí 3.čtí 4.čtí

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapacita 54 54 100,00 54 54 54 54

Průměrný  počet celkem přihlášených dětí 42 42 100,00 36 41 40 50

Průměrný počet dětí s bydlištěm ve FM 29 28 96,55 26 29 27 29

Průměrný počet skutečně docházejících dětí 32 30 93,75 21 28 33 39



e) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti 
organizace

Plnění opatření z minulé zprávy:

➢ V  souvislosti  se  zkvalitňováním  vybavenosti  jeslí  se  zaměřit  na  využití  prostoru
zahrady  a umožnit  tak  dětem  více  možností  aktivit  na  čerstvém  vzduchu.  Ať  už
vybudováním  smyslového  chodníku,  vyhotovením  přírodní  kuchyňky,  doplněním
herními prvky (např. pružinové houpačky) nebo zabudováním interaktivní stěny.

V roce 2021 se provedla kontrola a následně opravy tartanových chodníčků. Zakoupil se
zahradní přenosný prvek k rozvoji hrubé motoriky. Plánujeme dále ještě zakoupit přírodní
kuchyňky a smyslové chodníky. 

➢ Nadále dodržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb systematickým vzděláváním
všech  pracovníků  a  přijímat  nové  formy  celoživotního  vzdělávání  vzhledem
k přetrvávající situaci v souvislosti s nemocí COVID-19.

Vzdělávání  zaměstnanců  v  tomto  roce  probíhalo  převážně  v  on-line  podobě  z  důvodu
mimořádných opatření v rámci šíření nemoci Covid -19.

Pečující osoby využívaly on-line workshopy pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí
v rámci projektu Implementace dětských skupin.

Proběhlo online školení hygienického minima pracovníků ve stravování.

Přihlásili  a účastnili jsme se také webinářů, které se týkaly budoucích změn obsažených
v novele zákona č. 247/2014 Sb., s účinností od 1. 10. 2021.

Dne  5.  5.  2021  se  zaměstnanci  zúčastnili  semináře  první  pomoci  na  téma  ,,Pracovník
v ohrožení,  komunikace  a chování  při  mimořádných  událostech.“  Seminář  byl  odborně
veden pověřencem GDPR, Mgr. et Mgr. Bc. Hanou Vitáskovou.  

Zrealizovali jsme Kurz první pomoci prezenční formou. První pomoc byla zaměřena nejen
na dospělé, ale převážně na malé děti v rozmezí 1-3 let. 

Doklady o vzdělávání jsou uloženy v osobních spisech zaměstnanců. Všichni zaměstnanci
splňují požadované vzdělání.

➢ Obnovit zásobník investičních akcí pro rok 2021 – 2023. Na základě revizní zprávy
z roku  2020  týkající  se  elektroinstalace  rozvodů  v prádelně  budovy  „H“,  zařadit
plánované opravy do zásobníku investičních akcí.

Pokračujeme  v  původním  plánu  a  budeme  rádi  za  rekonstrukci  elektrických  rozvodů,
poněvadž v prostorách technické části bydovy H (hospodářská budova) se nachází místnosti
stěžejní pro fungování zařízení (prádelna, sušárna, jídelna, archív, místnost pro údžbu a
další).
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Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

• V  souvislosti  se  zkvalitňováním  vybavenosti  dětských  skupin  se  chceme   nadále  do
budoucna zaměřit  na další využití  prostoru zahrady a umožnit dětem ještě více možných
aktivit na čerstvém vzduchu. Například doplněním dalšími zahradními herními prvky (např.
smyslového  chodníku,  vyhotovením  přírodní  kuchyňky).  Plánujeme  také  zastínění
pískoviště u DS Koťátka. 

• Nadále chceme dodržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb systematickým odborným
vzděláváním všech pracovníků.

• Plnit  podmínky Standardů kvality péče a na základě novely zákona č. 247/2014 Sb., včetně
dalšího povinného vzdělávání pečujících osob v rozsahu 8 hodin ročně.

• Z důvodu bezpečnosti dětí dokončit úpravu a ořez keřů i suchých větví v korunách vysokých
stromů.

• Na základě pořadí v zásobníku investičních akcí pro rok 2021 – 2023 chceme pokračovat
v původním  plánu  a  budeme  rádi  za  rekonstrukci  elektrických  rozvodů,  poněvadž
v prostorách technické části bydovy H (hospodářská budova) se nachází místnosti stěžejní
pro fungování zařízení (prádelna, sušárna, jídelna, archív, místnost pro údžbu a další).

• Zajištění pravidelné údržby zahrady a oprav zahradních i herních prvků. 

26



g) Stručné zhodnocení výsledků kontrol

Ve dnech od 8. do 16. 4. 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Jesle
Frýdek-Místek,  p.  o.  Předmětem kontroly bylo plnění  přijatých opatření  k  nápravě z  předchozí
kontroly, celková kontrola hospodaření za rok 2020 a zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního
systému  organizace.  V  rámci  kontroly  hospodaření  s  veřejnými  prostředky  v  roce  2020  bylo
doporučeno  u  jednotlivých  dodavatelů  dokládat  aktuální  ceníky  a  schvalovat  předběžnou  výši
nákladů  před  provedením  požadované  služby.  Dále  bylo  organizaci  doporučeno  věnovat  větší
pozornost uveřejňování smluv dle  zákona č. 340/2015 Sb., do registru smluv. Organizace se řídí
těmito doporučeními. 

V rámci ochrany osobních údajů v oblasti GDPR byla dne 19. 10. 2021 byla provedena kontrola,
konzultační služby společnosti  VIAVIS a. s.,  a zároveň proškolení zaměstnanců, kterou provedl
pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky, nemusíme přijímat žádná nápravná opatření.

Na  základě  žádosti  ředitelky  zaslané  Krajské  hygienické  stanici  Moravskoslezského  kraje,
územnímu  pracovišti  Frýdek-Místek  týkající  se  ohledání  stravovacího  prostoru  v  rámci  splnění
požadavků uvedených v platné novele zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě
v dětské  skupině  s  účinností  od  1.  10.  2021,  došlo  dne  7.  10.  2021  k  uvedenému  ohledání
stravovacího provozu, jakož i  celkové kontrole  našeho zařízení.  Tato kontrola neshledala  žádné
závady ani nedostatky a zařízení získalo Protokol o kontrole. (dle § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Výroční zprávu zpracovala: _____________________________ Bc. Marie Harazinová

_____________________________ Mgr. Jana Kocichová,
ředitelka zařízení
Jesle Frýdek-Místek, p. o.

Ve Frýdku-Místku 28. 02. 2022
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