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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření Vítkovice Machinery Group 

OT1: Ve které společnosti skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP pracujete? 
 VÍTKOVICE, a.s. 134 20% 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 183 28% 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 81 12% 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 34 5% 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 10 2% 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 17 3% 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 7 1% 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. 29 4% 

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 0 0% 

VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. 4 1% 

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 5 1% 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 55 8% 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 2 0% 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 16 2% 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 29 4% 

TAXNET, s.r.o. 0 0% 

Hutní montáže, a.s. 36 5% 

VÍTKOVICE HTB a.s. 7 1% 

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 2 0% 

Dolní oblast VÍTKOVICE 5 1% 

OT2: Máte děti? 
 ano 428 65% 

ne 228 35% 

 

 

OT3: Jak staré máte děti 

 Předškolní věk (0 - 6 let) 161 38% 

Mladší školní věk (6 - 12 let) 86 20% 
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Starší školní věk (12 - 15 let) 38 9% 

Nezletilé (15 - 18 let) 21 5% 

Zletilé (18 a starší) 206 48% 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento 
může vzrůst na více než 100 %. 

OT4: Považujete zřízení firemní mateřské školky za motivující benefit pro stávající zaměstnance? 

 Rozhodně ano 284 43% 

 Spíše ano 280 43% 

 Spíše ne 76 12% 

 Rozhodně ne 16 2% 

 

 

OT5: Považujete zřízení firemní mateřské školky za motivující benefit pro potencionální zaměstnance? 
(Může fakt existence firemní mateřské školy podle Vás ovlivnit zájemce o pracovní místo při jeho 
rozhodování o nástupu?) 

 Rozhodně ano 237 36% 

 Spíše ano 300 46% 

 Spíše ne 103 16% 

 Rozhodně ne 16 2% 
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OT6: Považujete zřízení firemní mateřské školky za motivující benefit pro Vás samotné? 

 Rozhodně ano 149 23% 

 Spíše ano 145 22% 

 Spíše ne 155 24% 

 Rozhodně ne 207 32% 

 

 
 

   

    

OT7: Měli byste v případě zřízení firemní mateřské školky ve Vaší společnosti zájem o tento benefit? 

 ano 221 34% 

 ne 435 66% 

 

 

OT8: Jaký je věk Vašeho dítěte, u kterého byste uvažovali o umístění do firemní mateřské školky? 

3 1 rok 4,5 roku a 3 roky 0 4 3 6 4 3 3 3 4 2 2. 3. 2 0 1 3 3 0 5 0 4 3 0 5 4 4 3 5 3 2 2 2 roky 2 0 8 měsíců 2 ? 
nemám děti 4 měsíce 3,5 5 3 3 3 3 4 4 roky 3,5 3 2 3 4 7 měsíců 2 - 3 roky 2,5 1,5 2 ROKY 0 5 0 3 a půl roku 
1 4 v budoucnu 1 3 4 3 3 3 4 2 2 0 1 2 1 4 3 2,5 roku 4 4 3  

... 
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OT9: Jaký je věk Vašeho dalšího (druhého) dítěte, u kterého byste uvažovali o umístění do firemní 
mateřské školky? 

5 4 3 3 0 2 2 1 9 0 2 0 2 0 2 1+1 3 0 0 1 3 2 - 3 roky 0,5 0 0 1 v budoucnu 3 4 3 5 nemám 0—4 0 2 0 2 1 4 0 0 
0 0 – 5 0 5 nemám ditě  0 – 3 4 1 dítě je zletilé 5 2 3 měsíce 0 4 0 1 0 2 0 1 0 8 8 týdnů 2 – novorozenec 0,5 

OT10: V jakém časovém horizontu byste plánovali umístit dítě/děti do firemní mateřské školky? 

 rok 2013 50 8% 

 rok 2014 36 5% 

 rok 2015 33 5% 

 rok 2016 100 15% 

 

 

OT11: Uvítali by jste firemní školku v blízkosti Vašeho zaměstnání? 

 ano 216 33% 

 ne 5 1% 

 

 

OT12: Jak často byste využívali firemní školku? 

 1 - 2 dny v týdnu 4 1% 

 3 - 4 dny v týdnu 36 5% 

 5 dní v týdnu 181 28% 
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OT13: Které dny v týdnu jsou pro Vás z hlediska provozní doby zajímavé? 

 pondělí 213 96% 

 úterý 205 93% 

 středa 210 95% 

 čtvrtek 203 92% 

 pátek 183 83% 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %. 

OT14: Který typ péče o dítě byste upřednostnili? 

 celodenní 200 30% 

 částečnou (půldne a méně) 21 3% 

 

 

OT15: Jaká provozní doba tohoto zařízení by byla pro Vás vyhovující? 

 začátek 5.30 a konec 15.30 47 7% 

 začátek 6.30 a konec 16.30 128 20% 

 začátek 7.30 a konec 17.30 26 4% 

 jiná 455 69% 
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OT16: Jakou částkou byste byli ochotni měsíčně přispívat na benefit ve formě firemní mateřské školky? 
(doplňte výši částky)  

2000 2500 Kč 150 1000 500 300 200 1500 1000 1000 300 600 500 2000 -3000 800 1000 800 2000 500 1000 
500 500 900 400 1500 500+500 strava 300 2000 Kč 2500 4000 800 1.000,- 2000 300 1000 Kč 2500 5000 100 
3000 1000 200 1000 500 1000 1000 1000 2000 Kč 5... 

Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku. 

Number of daily 
responses: 
 

  
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle již zpracovaných a poskytnutých podkladů firmy Vítkovice, 
a. s. z dotazníkového šetření 

 



 

 

1 

 

Příloha č. 2 – Školní řád: 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Zařízení k péči o děti předškolního věku firmy Vítkovice, a. s. 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Zařízení k péči 
o děti předškolního věku firmy Vítkovice, a. s., Obytná 725/6, 703 00 Ostrava (dále jen mateřská 
škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance 
mateřské školy a zákonné zástupce dětí. 

I. Úvodní ustanovení  

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem 
č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. 

II. Přijímání dětí do mateřské školy 

Do mateřské školy jsou přijímány děti tělesně, duševně i smyslově zdravé zpravidla od 3 do 6 let. Při 
přijímání dětí je nutno dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č.258/2000 sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.) 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností 
jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou 
státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně 
podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte 
povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. 

 
Rodiče dětí přijímaných do mateřské školy musí být zaměstnanci jedné z těchto firem: 
Vítkovice, a. s., 
………………………………., 
………………………………., 
………………………………. 
a musí splňovat územní způsobilost, tedy nesmí pobývat na území hl. m. Prahy. 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí 
dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a 
dorost, vyjádření školského poradenského zařízení, dále písemné vyjádření odborného lékaře. 

O přijetí dítěte rozhoduje firma Vítkovice, a. s. Zákonný zástupce dítěte obdrží rozhodnutí nejdéle do 
30 dnů po podání žádosti. 

Firma Vítkovice, a. s. stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání, rovněž stanovuje kritéria, podle kterých postupuje při výběru dětí pro přijetí. Termín 
zápisu je obvykle stanoven na měsíc březen či duben. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici měsíc předem 
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na webových stránkách www.vitkovice.cz , zároveň jsou včas předem zveřejněna kritéria pro 
přijímání dětí. 

Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní 
podmínky školy. 

Při přijetí do mateřské školy se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte 
a délka pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Upřednostňují se však děti s celodenním pobytem ve 
škole. 

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období 
adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle 
než 2 týdny, může firma Vítkovice, a. s. rozhodnout po písemném upozornění – upomínce, o ukončení 
docházky dítěte do této mateřské školy. 

III. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena automaticky při odchodu dítěte do základní školy. 

Firma Vítkovice, a. s. může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 
delší než dva týdny 

- účast dítěte je dlouhodobě v průběhu posledních 3 měsíců menší než 40% (již při účasti pod 
70% se budou posuzovat důvody nepřítomnosti a z toho vyvozovat možnost ukončení 
předškolního vzdělávání ve firemní mateřské školce) 

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a 
jednání k nápravě byla bezúspěšná 

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za 
školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady 

- ukončení předškolního vzdělávání dítěte doporučí ve zkušební lhůtě lékař nebo školské 
poradenské zařízení 

- na písemnou žádost zákonného zástupce 

IV. Provoz školy 

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do 16.30 hodin (škola se v 6.15 odemyká a v 16.45 
uzavírá), rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas. 

Děti se scházejí v mateřské škole nejdéle do 7.30 hodin. V 7. 45 hodin se budova uzavírá z 
bezpečnostních důvodů. Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, 
ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. 

V poledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 11.30 hod. do 12.30 hod. a odpoledne od 15.30 do 
16.30 hodin. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na 
dokončení stolování či dokončení započaté hry a úklid hraček a zároveň stihli včas opustit budovu tak, 
aby nenarušovali úklidové práce provozních zaměstnanců. 
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Pokud zákonní zástupci potřebují dítě přivést nebo odvést v jinou dobu než je běžný denní režim, jsou 
povinni to nahlásit třídní učitelce den předem, nebo nejdéle do 7.30 hodin daného dne ráno. 

Děti, které byly přijaty na omezenou docházku na 4 hodiny denně, si nesmí rodiče vyzvednout později 
z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. V případě porušení, jim nebude vydáno mateřskou školou 
„ Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního 
věku nebo základní školy speciální" pro oddělení státní sociální podpory. 

Zákonní zástupci, osoby zmocněné k vyzvedávání i příležitostní návštěvníci mateřské školy jsou 
povinni používat zvonky do tříd s elektronickým zámkem a ohlašovat se příjmením a oznámením za 
jakým účelem do školy přicházejí. Zákonní zástupci a i ostatní návštěvníci školy jsou povinni vždy za 
sebou zavírat vnitřní vstupní dveře hlavního vchodu do budovy školy a to z důvodu bezpečnosti - 
zabránění vniknutí nepovolané cizí osoby do školy a omezení rizika svévolného odchodu dětí ze 
školky. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen 
oznámit učitelce ve třídě. 

Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně 
uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole a později v písemném „Zmocnění pro předávání 
dítěte") Tiskopis je k dispozici u třídních učitelek. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě 
předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů - tiskopis „ Pověření", který je rovněž k 
dispozici u třídních učitelek. 

Zákonní zástupci či osoby zmocněné k vyzvedávání dětí opustí po vyzvednutí dítěte neprodleně areál 
školy. Z důvodu bezpečnosti dětí i dospělých platí:  
Zákaz vstupu či vodění jakýchkoliv zvířat do celého areálu školy, zákaz vjíždění do celého areálu 
školy na jízdních kolech, koloběžkách, in-line bruslích, skateboardech apod. 

V průběhu roku může být provoz mateřské školy přerušen v době letních prázdnin z důvodu nutné 
údržby a také čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví firma 
Vítkovice, a. s., a to nejméně dva měsíce předem . 

Provoz může být omezen i v jiném období – např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení 
provozu v tomto případě zveřejní firma Vítkovice, a. s. neprodleně ihned po rozhodnutí. 

V. Úplata za předškolní vzdělávání 

Výši úplaty na každý školní rok za předškolní vzdělávání stanoví firma Vítkovice, a. s. 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici školy a rodiče jsou s ní seznámeni při 
nástupu dítěte do mateřské školy (visí na nástěnce u vstupu do MŠ). 

VI. Stravování dětí 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví firma Vítkovice, a. s. po dohodě s rodiči způsob a rozsah 
stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské 
škole, stravovalo vždy. Odpovídající pitný režim je ve škole zajištěn. 

V případě individuálního stravování, kdy stravu donáší rodič dítěte, bude po dohodě zajištěn ohřev a 
podávání stravy. 
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Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být přihlášeno ke 
stravování nejpozději do 7.30 hodin daného dne. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do 
mateřské školy přijato. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí (neomluví), jsou povinni stravu zaplatit. 
Přihlášky a odhlášky (omluvy ve třídě) provádějte ústně nebo telefonicky do školky. 

Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení 
docházky dítěte do mateřské školy. 

Časové rozvržení: 

- Ranní svačina od 8.45 hod. 
- Oběd od 11.45 hod. 
- Odpolední svačina od 14.45 hod. 

VII. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby 
převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. 
že se rodiče mohou s tř. učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu. 

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či 
infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení- to jsou příznaky nemoci i když dítě nemá teplotu. Děti 
nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé 
děti v kolektivu i na učitelky. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním 
stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke 
zdravým dětem i personálu školy! Výskyt každého závažného infekčního onemocnění v rodině hlásí 
rodiče ihned třídní učitelce, která je povinná informovat dále vedení školy (neštovice, žloutenka, vši, 
spála, aj.). V případě akutních infekčních stavů zaměstnanci školy nepodávají dětem žádné léky a dítě 
s projevujícími se příznaky infekčního onemocnění uloží na lehátko do izolace od dětského kolektivu 
a zajistí mu klid, teplo, dostatek tekutin a neprodleně informují zákonného zástupce. 

Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu 
věci a jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase z MŠ. Po vyléčení infekčního 
onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví. 

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i 
následné lékařské vyšetření či ošetření (rentgen aj.) Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je 
rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v prostorách školy. 
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi 
přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve 
škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé 
souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, 
organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se o zejména 
děti na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem 
na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště 
mimo areál školy při akcích mimo školu. Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby zajistili 
svým dětem protiúrazové pojištění. 
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K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy se stanoví počet pedagogických pracovníků 
tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí. Běžně jsou ale při maximální kapacitě zařízení - počtu 24 
dětí přítomni 3 pedagogičtí pracovníci. 

Všichni pracovníci mateřské školy byli seznámení s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v 
mateřské škole a zavazují se je dodržovat. 

Zákonní zástupci dětí ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně 
pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. 

Zaměstnanci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit cizí osobu do areálu mateřské školy. 

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i 
venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým 
podmínkám (sluneční záření, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází. 

V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č. 379/ 2005 Sb. 

Osobní věci dítěte rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, oděv pro pobyt venku, tepláky či 
zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavků učitelek). Doporučujeme věci podepsat, 
zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do 
třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. 
Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Po obědě si děti čistí zuby, 
proto musí mít svůj kartáček na zuby, který je potřeba včas vyměnit za nový. Každé dítě má svůj 
kelímek a hřeben v přihrádce označené značkou. 

VIII. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci dětí a jiné osoby plnící vyživovací povinnost mají právo: 

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí (vyžádat si předem konzultaci, tak 
aby časově nenarušovala výchovně vzdělávací činnost) 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí 
na třídních schůzkách na začátku školního roku (další náměty, podněty či stížnosti v průběhu 
roku podávat k zaměstnavateli či firmě Vítkovice, a. s.) 

- na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 
podle školského zákona 

- přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě i na zahradě (po předchozí dohodě s 
učitelkou) 

- na diskrétnost a ochranu osobních dat 
- na seznámení se školním vzdělávacím programem, sledování prací dětí 

Zákonní zástupci dětí mají povinnost: 

- Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

- Oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: Jméno a příjmení 
dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále 
jméno a příjmení , místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní 
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spojení zákonných zástupců dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky 
dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna 
adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, změna zaměstnavatele, telefonní kontakt apod.) 

- Zúčastnit se osobně na vyzvání pracovníků školy či firmy Vítkovice, a. s. k projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

- Zajistit, aby jejich dítě nenosilo do školky nevhodný oděv, oděvní doplňky, šperky či jiné 
předměty, kterými by sobě či jiným dětem mohlo způsobit zranění, ohrozit jejich bezpečí. 
(hrozilo by například jejich vdechnutí, uškrcení dítěte, zlomenina, popálení, bodnutí atd.) Na 
mysli jsou především dětské i jiné kapesní nožíky, deštníky, spreje, zapalovače, zápalky. 

- Při nestandardním oděvu či obuvi (například u příležitosti karnevalu či pálení čarodějnic, 
jiných i netradičních akcích školy) jsou zákonní zástupci povinni předem informovat učitelku 
o případném nebezpečí (hořlavost paruky) a dohodnout se s ní na postupu, tak aby se 
zabránilo případnému ohrožení zdraví dítěte i jeho spolužáků. Doporučujeme dětem do školky 
nedávat cenné oblečení a obuv. Upozorňujeme, že při ztrátě oděvu a obuvi škola nemůže 
poskytovat finanční náhradu. 

- Na základě žádosti učitelky doložit zdravotní stav dítěte potvrzením dětské lékařky, lékaře 
(zpravidla po nemoci). 

- Sledovat informace na nástěnkách a seznámit se školním řádem i osoby zmocněné k předávání 
a vyzvedávání jejich dětí. 

Pokud bude zákonný zástupce dítěte porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně 
narušovat provoz mateřské školy, může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ. 

 

IX. Práva a povinnosti dětí: 

- Dětská práva dle Úmluvy o právech dětí 
- Dodržování Všeobecné deklarace lidských práv 
- Dodržování vlastních pravidel na třídě, respektování celé třídy, součást kolektivu 
- Dítě má právo na akceptování jeho vývojových specifik 
- Dítě má právo na rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb 
- Dítě má právo, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle 

Rámcově vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání, bylo vedeno odbornou pedagogickou 
působností při zachování společenských pravidel, mohlo být součástí třídního programu – být 
jeho spolutvůrcem. 

- Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ, v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to 
dovolí jeho zdravotní stav, zákonný zástupce 

- Děti mají povinnost dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

X. Pravidla zacházení s majetkem školy: 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému 
zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením školy. 

Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu. Po tuto 
dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že 
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zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce 
školy. 

Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či 
uhradit opravu nebo nákup nového zařízení. 

XI. Výchovně vzdělávací zaměření školy 

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání schváleného MŠMT. 

Cílem školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a 
úspěšné vzdělávání každého dítěte prostřednictvím individuálního přístupu a využívání didaktických 
hraček. 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. 
Snažíme se pro děti a s dětmi vytvořit co nejpříjemnější prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a 
dobré nálady. 

XII. Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v areálu 

- Pro chůzi používejte vyhrazených komunikací a chodníků. 
- Neběhejte, choďte vpravo, nevrážejte Vy ani Vaše děti do jiných osob. 
- Své děti nenechávejte v areálu běhat, při chůzi do schodů a ze schodů je držte za ruku. 
- Při chůzi po schodech se přidržujte zábradlí, děti nevozte po zábradlí a nenechte je po zábradlí 

lézt. 
- Nevstupujte bez vyzvání do jiných prostor zařízení, než kam je vám dovoleno (šatna a prostor 

pro předání dítěte učitelce, chodba a zahrada). 
- V zimním období choďte Vy i děti po udržovaných cestách. 
- Nezasahujte do žádných technických zařízení, nesnažte se nic opravovat nebo upravovat, na 

nedostatky upozorněte kteréhokoliv zaměstnance školky. 
- V šatně nenechte děti pobíhat, lézt po nábytku a zařízení, vyklánět se z okna. 
- V areálu školy a v budově je zákaz kouření ! 
- V areálu školy platí zákaz vjíždění na kolech, skateboardech, in-line bruslích 
- V areálu školy platí zákaz vstupu zvířat  
- Zabraňte, aby děti házely cokoliv po chodbách. 

XIII. Organizace dne v mateřské škole: 

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální 
potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. 

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. 

Orientační časy: 

6.30 - 7.30 příchody dětí, spontánní hra  

7.30 -8.30 individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, spontánní hra, seznámení s 
programem dne, tělovýchovné chvilky, zdravotní cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry 
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8.30 – 9.00 hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena 

9.00 – 11.30 společné řízené i skupinové činnosti dle aktuálního třídního plánu, pobyt venku 

11.30 -12.15 hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena, případné odchody dětí 

12.15 -14.30 poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, 
klidové a zájmové činnosti 

14.30 – 15.00 hygiena, příprava na stolování, odpolední svačina 

15.00 – 16.30 spontánní hra, pobyt venku dle počasí, postupné rozcházení dětí domů 

 

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení a to k ……………………………. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 – Žádost o přijetí dítěte: 
ŽÁDOST 

 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
 
 
 
 Ve smyslu § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí svého dítěte 
 
jméno a příjmení dítěte :...................................................................................... 
 
k  předškolnímu  vzdělávání  v zařízení pro péči o děti předškolního věku firmy Vítkovice, a. s., Obytná 725/6, 
703 00 Ostrava, s nástupem od..........................  
 
Prohlašuji, že souhlasím se Školním řádem tohoto zařízení. Současně předkládám vyplněný evidenční list 
dítěte a prohlašuji, že údaje v něm uvedené jsou správné. 
 
 
 
         ---------------------------------------------------------- 
Datum:                                                               Jména, příjmení a podpisy zákonných zástupců   
 
 
 
 
Poučení:  
 
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let. 
2. Podnik Vítkovice, a. s. rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. 
3. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
4. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 
5. Další podrobnosti jsou uvedeny ve školském  zákonu (z. č. 561/2004) ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 – Evidenční list dítěte: 
EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 

Předškolní zařízení firmy Vítkovice, a. s., Obytná 725/6, 703 00 Ostrava 

Údaje o dítěti       

Jméno:   Rodné číslo:   

Příjmení:   Státní občanství:   

Datum narození:   Zdravotní pojišťovna:   

Místo trvalého pobytu:       

  

 Údaje o rodině Otec Matka 
Jméno a příjmení:     

Místo trvalého pobytu:     

      

Telefon:     

Mobil:     

E-mail:     

  

Zaměstnavatel rodiče s vazbou na zařízení péče o děti: 
  

  
Rodiči (zákonnými zástupci) pověřené osoby k předávání dítěte 
Jméno a příjmení:     

Místo trvalého pobytu:     

Telefon:     

   
Vyjádření dětského lékaře: 
Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: ano ne 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: 

   Zdravotní:   

   Tělesné:   

   Smyslové:   

   Stravy:   

   Jiné:   

Jiná závažná sdělení o dítěti: 

Dítě bylo řádně očkováno:  ano ne 

Alergie:   

Možnost účasti na akcích školy (plavání, švp): ano ne 

 

 

V ………………… dne:…………………  --------------------------------------------------- 

             razítko a podpis pediatra 

  

Docházka 
Celodenní od 6:30 do 16:30 

Jiná:   od…...  do……. 

Datum zahájení docházky:   Datum ukončení docházky:   

  

V…………………… dne:………………… 

Podpisy obou rodičů:                                    ……………..………..………    …………………………………… 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 – Pověření pro předávání dítěte osobám nezletilým: 

POVĚŘENÍ 

pro předávání dítěte osobám nezletilým 

Údaje o dítěti       

Jméno:   Rodné číslo:   

Příjmení:   Státní občanství:   

Datum narození:   Zdravotní pojišťovna:   

Místo trvalého pobytu:       

 

Rodiči (zákonnými zástupci) pověřené osoby k předávání dítěte 
Jméno a příjmení:     

Místo trvalého pobytu:     

Telefon:     

 

Předávání pověřené osobě ve dnech: 
Konkrétní dny:  

Dlouhodoběji:   od….............  do………………. 

 

 

 

 

V…………………… dne:………………… 

  

 

 

 

………………..………..………    …………………………………… 

                     Jména, příjmení a podpisy obou rodičů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 6 – Zmocnění pro předávání dítěte: 

ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

Údaje o dítěti       

Jméno:   Rodné číslo:   

Příjmení:   Státní občanství:   

Datum narození:   Zdravotní pojišťovna:   

Místo trvalého pobytu:       

 

Rodiči (zákonnými zástupci) pověřené osoby k předávání dítěte 
Jméno a příjmení:     

Místo trvalého pobytu:     

Telefon:     

 

Předávání pověřené osobě ve dnech: 
Konkrétní dny:  

Dlouhodoběji:   od….............  do………………. 

 

 

 

 

V…………………… dne:………………… 

  

 

 

 

………………..………..………    …………………………………… 

                     Jména, příjmení a podpisy obou rodičů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 - Označení prostor zařízení: 

 

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Zdroje: - vlastní zpracování 

 - http://www.esfcr.cz/folder/4628/ 
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Příloha č. 8: Prezentace projektu 

Firemní školka pro Vítkovice, a. s. – sladění pracovního a rodinného života 

Popis projektu 

Projekt vzniku firemní školky je zaměřen na podporu zaměstnanců/kyň firem Vítkovice, a.s., …………….., 

…………………… a ….……………, kteří potřebují podporu v zaměstnání ve formě zajištění péče o své děti 

předškolního věku po dobu výkonu svého povolání. Potřeba zajištění péče o děti předškolního věku vzešla z řad 

samotných zaměstnanců/kyň (především žen-matek), kteří své stanovisko vyjádřili v dotazníkovém šetření. 

Zařízení péče o děti předškolního věku firmy Vítkovice, a. s. poskytne kvalitní celodenní péči pro 24 dětí. 

Výhodou projektu pro zaměstnance/kyně je místní dosažitelnost firemní školky pro zaměstnance/kyně, finanční 

dosažitelnost firemní školky (dojde ke snížení finanční zátěže zaměstnanců/kyň) a kvalita péče o děti 

předškolního věku. 

Rodinné povinnosti či závazky žen, týkající se péče o dítě znesnadňují především ženám brzký návrat z 

rodičovské dovolené. Z tohoto důvodu je nutné zajistit služby denní péče o děti předškolního věku a dát možnost 

především ženám vrátit se plnohodnotně zpět do pracovního procesu a snížit tak nezaměstnanost žen-matek.  

Dalším aspektem posilující vznik firemní školky je skutečnost, že pokud zaměstnanci/kyně vědí, že mají své děti 

řádně zajištěny, nepracují ve zbytečném stresu a jejich práce je o to kvalitnější. Dostupnost firemní školky na 

pracovišti zlepší i možnost kariérního postupu a uvolní časový prostor pro celoživotní vzdělávání. Vedlejším 

aspektem pro vznik firemní školky je nedostatek mateřských škol v blízkosti firmy Vítkovice, a.s. Potřebnost 

vzniku firemní školky dokazuje i provedené dotazníkové šetření mezi zaměstnanci/kyněmi firem Vítkovice 

Machinery Group. Firemní školka vznikne v budově Vítkovice Reality Developments, která se nachází 

v blízkosti firmy žadatele i partnerů. 

Cíle projektu 

Cílem projektu je nastolit systém slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců/kyň firem žadatele a 

partnerů, a to prostřednictvím zajištění služeb péče o děti předškolního věku. Cílem projektu je díky vybudování 

firemní školky zajištění rychlého a plnohodnotného návratu do pracovního procesu pro jinak znevýhodněné 

skupiny osob - rodiče s dětmi předškolního věku.  

Hlavní cíl projektu je v souladu s cílem OP LZZ, Oblast podpory 3.3.4. Jedná se o odstranění pracovních 

nevýhod především u žen, kterým je vhodné vytvořit podmínky pro umožnění sladění pracovního a rodinného 

života.  

Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci/kyně firem žadatele a partnerů (především matky), kteří pečují o děti 

předškolního věku a kteří se nemohou plnohodnotně zapojit do pracovního procesu, pokud nemají zajištěnou 

péči o své děti předškolního věku. Počet podpořených zaměstnanců/kyň bude omezen kapacitou 24 míst v 

založené firemní školce. 

Účastníci/ce projektu 

zaměstnanci/kyně firem Vítkovice, a. s., ……………………., ……………………… a ……………………., 

rodiče s dětmi předškolního věku 

Region 

Moravskoslezský kraj 
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Mezinárodní spolupráce 

Projekt není založen na mezinárodní spolupráci. 

Partneři 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Realizátor projektu 

Název: Vítkovice, a. s. 

IČ: 451 93 070 

Ulice: Ruská 2887/101 

Město: Ostrava 

PSČ: 706 02 

Kontaktní osoba 

Kontakt: ……………………………, e-mail: ………………………., tel.:…………………… 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 9 - Seznam vybavení: 

ZÁDVEŘÍ 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 
(Kč) 

CENA 
CELKEM 
(Kč) 

 

Docházkový 
systém 
EasyDooris 
kontaktní 

1 - Gacc1 11604 11604 

CELKEM 11604 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.gacc.cz/ 

2
 http://obchod.nabytek-honza.cz/ 

JÍDELNA 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 
(Kč) 

CENA 
CELKEM 
(Kč) 

 

SESTAVA 
stoly + 
židle 

6 Stůl 
80x120x46 
Židle 
28x28x26 

Nábytek 
Honza2 
 

5485 32910 

CELKEM 32910 

ŠATNA 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 
(Kč) 

CENA 
CELKEM 

 

SŠ4 
Šatnová 
stěna pro 
4 děti 

6 145x120x32 Nábytek 
Honza 

6590 39540 

 

Lavička 
150 

4 150x34x35 Nábytek 
Honza 

2130 8520 

 

EŠ1 Sušák 
na boty 

1 50x120x60 Nábytek 
Honza 

7950 7950 

CELKEM 56010 
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3
 http://www.alfacomp.cz/ 

4
 http://www.gastronom.cz/ 

5
 http://www.nabytek-dailentrade.cz/ 

KUCHYŇ 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 
(Kč) 

CENA 
CELKEM 
(Kč) 

 

Mikrovlnná 
trouba  
SENCOR 
SMW 2917 

1 45,4x33x26,2 Alfa3 999 999 

 

Rychlovarná 
konvice 
SENCOR  
SWK 1700 

1 - Alfa 299 299 

 

Izolovaný 
Termos 20l 

2 - Gastronom4 3628,8 7257,6 

 

Transportní 
konvice 7l 

3 - Gastronom 645,6 1936,8 

 

Lednice  
BEKO CSA 
24022 

1 54x152x60 Alfa 5290 5290 

 

Kuchyňská 
linka SÁRA 
II 260 

1 260x52x- Dailentrade5 7399 7399 

 

Dětská 
souprava 
zvířátka 

24 - Gastronom 99 2376 

 

Příbor 
dětský 

24 - Gastronom 70,1 1682,4 

 

Koš na 
odpadky 20l 

1 29x49x29 Gastronom 1617,8 1617,8 

CELKEM 28857,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.terasport.cz/ 

7
 http://www.koupelnyadlazby.cz/ 

8
 http://www.pinkorblue.cz/ 

UMÝVÁRNA, SPRCHY, WC 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

 

Závěsná 
koupelnová 
police pro 6 
dětí 
MA1082 

 

WC 
kombinační 
klozet Jika 
Lyra Plus 

 

WC 
sedátko 

 

Sprchová 
souprava 
Duo 

 

Umyvadlo 
Jika Lyra 
Plus 

 

Keramický 
kryt sifonu 
umyvadla 
Jika Lyra 
Plus 

 

Stupátko 
Bebe Jou 

CELKEM 

3 

            

 

POČET KS ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOT
CENA 
(Kč) 

4 72x95x14 Terasport6 2243 

5 63,5x77x36 Koupelny a 
dlažby7 

2386 

5 37,5x5x41 Koupelny a 
dlažby 

519 

2 - Koupelny a 
dlažby 

965 

5 45x19,5x55 Koupelny a 
dlažby 

650 

5 27,5x37x23,5 Koupelny a 
dlažby 

650 

5 31,5x24x15,5 Pink or 
Blue8 

210 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 

CENA 
CELKEM 

 8972 

 11930 

2595 

1930 

3250 

3250 

1050 

32977 
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9
 http://www.lekarnaave.cz/ 

10
 http://www.mall.cz/ 

PROSTORY ŠKOLKY 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 
(Kč) 

CENA 
CELKEM 

 

Lékárnička do 
30 osob 
nástěnná  
Steriwund 

1 - Lékárna Ave9 1434 1434 

 

Skříň na 
matrace a 
lůžkoviny U1 

1 237x210x
68 

Nábytek 
Honza 

13400 13400 

 

Stěna na 
matrace a 
lůžkoviny U4 

1 100x205x
70 

Nábytek 
Honza 

8490 8490 

Plastová 
postýlka 133 

24 133x58x1
2 

Terasport 747 17928 

 

Matrace na 
lehátka 133 

24 123x48x5 Terasport 520 12480 

 

Sada koleček 
4ks 

1 - Terasport 138 138 

 

Prostěradlo 
133 

24 - Terasport 127 3048 

 

Polštář potah 
bavlna 

24 60x40 Terasport 225 5400 

 

Přikrývka 
potah bavlna 

24 130x90 Terasport 288 6912 

 

Povlečení 
bavlna 

24 130x90 Terasport 321 7704 

 

Televize 
Philips  
32PFL3088H/1
2 

1 72,6x43,2
x8,8 

Mall10 6449 6449 

 

Hodiny 
sluníčko 

1 28x29 Terasport 437 437 

 

Pexeso 
zvířátka 

2 12x12x5 Terasport 150 300 

 

Koberec 
město 
140x200cm 

1 140x200 Terasport 863 863 

 

Panenky 
dvojčata 

2 - Terasport 828 1656 



 

 

SKLEP 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

 

Plynový kotel 
Baxi Fourtech 
24 závěsný 

CELKEM 

 

OSTATNÍ VYBAVENÍ 

FOTOGRAFIE NÁZEV 
POLOŽKY 

 

Závěsné 
svítidlo 
Rabalux Rice 

 

Závěs Rabalux 

                                                           
11

 http://www.koupelny-bernold.cz/
12

 http://www.outletsvitidel.cz/ 

 

Dřevěné 
puzzle obličej 

 

Fischer Tip 
1000ks 

 

Stůl hra s 
magnety 

 

Stavebnice 
Fantazík 

 

Konstrukční 
stavebnice 

 

Stavebnice 
Kutil II 

 

Tunel 
housenka 

CELKEM 

5 

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOT
CENA 
(Kč) 

 
rtech 

1 73x40x29,9 Koupelny 
Bernold11 

16237

POČET 
KS 

ROZMĚRY 
(cm) 
Š x V x HL 

Předběžný 
DODAVATEL 

JEDNOT
CENA 
(Kč) 

 

5 30x30 Outlet 
svítidel12 

73 

abalux  5 - Outlet svítidel 67 

            
old.cz/ 

 
1 34x28 Terasport 380 

1 - Terasport 690 

1 40x28x17 Terasport 932 

1 - Terasport 699 

1 - Terasport 1144

1 - Terasport 804 

1 48x48x18
0 

Terasport 552 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 

 

CENA 
CELKEM 

16237 16237 

16237 

JEDNOTKOVÁ 
CENA S DPH 

 

CENA 
CELKEM 

365 

335 

 380 

 690 

 932 

 699 

1144 1144 

 804 

 552 

91840 
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Nástěnné a 
stropní svítidlo 
Econom 

7 25x25 Svět svítidel13 80 560 

 

Žárovka E27 
60W 

12 - - 10 120 

CELKEM 1380 

 

CENA CELKEM (Kč): 

Zádveří 11604   

Šatna 56010 

Jídelna 32910 

Kuchyň 28858 

Umývárna, sprchy, WC 32977 

Prostory školky 91840 

Sklep 16237 

Ostatní vybavení 1380 

CELKEM 271816 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.svet-svitidel.cz/ 
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Příloha č. 10 – Popis budovy pro zařízení: 

 
Lokalita: Budova v Ostravě-Vítkovicích na adrese Obytná 725/66, parcelní číslo 961/8, k.ú.Vítkovice. 

 

Popis: Zděná budova s 2 NP a 1 PP vhodná jak pro byty tak kanceláře se střechou z dřevěného krovu 

s krytinou z hliníkového plechu dislokovaná u hlavního tahu přes průmyslovou a obchodní 

čtvrť Ostrava-Vítkovice. Ve sklepě se nacházejí 3 místnosti – v jedné je nefunkční plynový 

kotel – plyn momentálně odpojen. V přízemí 3 bytové jednotky – 2 byty 2+1 a jeden byt 1+1. 

Každý má svou kuchyň, WC a koupelnu. V prvním patře jeden byt 4+1. V celém objektu jsou 

nová plastová okna. Součástí objektu je zahrada oplocená provizorním plotem o rozloze 801 

m
2
.  Budova má plynové vytápění, rozvod pitné vody, rozvod elektrické energie. Nutno 

dokončit natažení elektrorozvodů, opravit zdivo a podlahy, objekt zateplit a provést novou 

fasádní omítku. 

 

Parametry: výměra nabízených prostor   232 m
2 

 sociální zařízení     WC, sprchy, kuchyňka 

 dostupnost     pouze osobním autem      

              z ulice Ruská, MHD 

parkování     možné pouze na přilehlém 

pozemku (zahrada) 

energie      Nutno dokončit natažení 

elektrorozvodů, pitná voda 

Fotografie:   

 

   
 

    
 
Zdroj: poskytnuté materiály firmy Vítkovice Reality Developments, s.r.o. 
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Příloha č. 11 – Půdorys současného stavu 1.NP budovy pro zařízení: 

 

Zdroj: Poskytnuté materiály firmy Vítkovice Reality Developments, s.r.o. 
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Příloha č. 13 – Rozměry pro stavební práce: 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

ROZMĚRY STĚN PRO OMÍTKY A MALBU

DVEŘE 0,6 0,7 0,8 0,9 1,4

plocha 1,414 1,616 1,818 2,02 3,03

OKNA 0,8 1 1,8 2,5 výdejní = 1m

plocha 0,64 2 3,6 5 1,5

stěna1 stěna2 výška stropu plné zdi (m2) dveře (m2) okna (m2) obklady (m2) CELKEM STĚNY (m2) strop (m2) CELKEM (m2)

JÍDELNA 3,8 6,25 2,8 56,28 6,666 7,1 0 42,514 23,75 66,264

KUCHYŇ* 3 4,9 2,8 44,24 5,252 3,5 6,9 28,588 11,29 39,878

SKLAD 0,95 1,6 2,8 14,28 1,616 0 0 12,664 1,52 14,184

WC 0,95 1,2 2,8 12,04 1,616 0 5,25 5,174 1,14 6,314

PROSTORY PRO ŠKOLKU 16,9 5 2,8 122,64 6,868 13,6 0 102,172 84,5 186,672

CHODBA 1,2 3 2,8 23,52 7,07 0 0 16,45 3,6 20,05

CHODBA* 5 2,75 2,8 43,4 7,676 0 0 35,724 9,65 45,374

ZÁDVEŘÍ* 3,2 2,65 2,8 32,76 5,656 2 0 25,104 7,26 32,364

ŠATNA* 3,45 6,25 2,8 54,32 5,454 2 0 46,866 19,44 66,306

UMÝVÁRNA* 4,3 1,95 2,8 35 6,868 0,64 17,56 9,932 7,83 17,762

WC* 3,05 4,2 2,8 40,6 1,818 0 20,4 18,382 11,01 29,392

SPRCHY 1,7 0,9 2,8 14,56 3,232 0 11,328 0 1,53 1,53

CELKEM 343,57 182,52 526,09

*… vyjímka ve výpočtu

ROZMĚRY ZDÍ PRO ZATEPLENÍ A FASÁDNÍ OMÍTKU

DVEŘE 0,9

plocha 2,02

OKNA 0,8 1 1,8 2,5

plocha 0,64 2 3,6 5

SOKL VÝŠKA (m) 1

OD SOKLU PO STŘECHU (m) 3,3

základ (m2) zádveří + (m2) dveře (m2) okna (m2) CELKEM ZDI (m2)

SPODNÍ ČÁST 259,806 10,716 2,02 25,84 242,662

2.NP 11 13,75 0 3,2 21,55

CELKEM 264,212

ROZMĚRY PRO BOURÁNÍ PŘÍČEK A OTVORŮ V NOSNÉM ZDIVU

BOURÁNÍ PŘÍČEK (150mm, strop 2,8m):

m3 m2

PROSTORY PRO ŠKOLKU 7,1106 47,404

UMÝVÁRNA A WC 5,166 34,44

JÍDELNA 1,47 9,8

VÝDEJNÍ OKNO 0,225 1,5

CELKEM 13,7466 93,144

OTVORY V NOSNÉM ZDIVU (300mm, dveře výška 2,02m):

m3 m2

dveře 800mm (bourání 900mm) 0,5454 1,818

dveře 1400mm (bourání 1500mm) 0,909 3,03

CELKEM 1,4544 4,848
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Příloha č. 14 – Rozpočet stavebních prací: 

 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Zařízení pro děti předškolního věku

Objekt:   Obytná 725/6, 703 00 Ostrava 

Datum:   6.3.2014

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   174 043,15

3 Svislé a kompletní konstrukce   8 437,20

1 011 311231116
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 
10   m3 0,550 3 660,00 2 013,00

2 011 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 12,450 516,00 6 424,20

1,7+1,15+4,2+2,7+1,8+0,9   12,450

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   149 270,09

3 011 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně   m2 182,520 218,00 39 789,36

4 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně   m2 343,570 191,00 65 621,87

5 011 622521001
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 264,210 166,00 43 858,86

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   16 335,86

6 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 93,140 83,60 7 786,50

7 013 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 300 mm   kus 4,850 38,70 187,70

99 Přesun hmot   8 361,66

8 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 24,314 227,00 5 519,28

9 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 12,044 236,00 2 842,38

PSV Práce a dodávky PSV   197 371,74

713 Izolace tepelné   62 379,95

10 713 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 264,210 88,20 23 303,32

11 283 283758610

deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 

100 mm   m2 269,494 145,00 39 076,63

264,21 * 1,02   269,494

766 Konstrukce truhlářské   30 668,00

12 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně   kus 18,000 480,00 8 640,00

13 611 611600500

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez 

povrchové úpravy   kus 5,000 839,00 4 195,00

14 611 611600510

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez 

povrchové úpravy   kus 5,000 851,00 4 255,00

15 611 611600520

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez 

povrchové úpravy   kus 8,000 885,00 7 080,00

16 766 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m do ocelové zárubně   kus 3,000 521,00 1 563,00

17 611 611600530

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 bez 

povrchové úpravy   kus 3,000 896,00 2 688,00

18 766 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 
m do ocelové zárubně   kus 1,000 547,00 547,00

19 611 611600560

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 145x197 bez 

povrchové úpravy   kus 1,000 1 700,00 1 700,00
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771 Podlahy z dlaždic   33 760,46

20 771 771554112
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním 
lepidlem do 9 ks/m2   m2 74,060 226,00 16 737,56

'KUCHYŇ*   

11,29   11,290

'SKLAD   

1,52   1,520

'WC   

1,14   1,140

'CHODBA   

3,6   3,600

'CHODBA*   

9,65   9,650

'ZÁDVEŘÍ*   

7,26   7,260

'ŠATNA*   

19,44   19,440

'UMÝVÁRNA*   

7,83   7,830

'WC*   

11,01   11,010

'SPRCHY   

1,32   1,320

Součet   74,060

21 597 597610410

obkládačky keramické RAKO - koupelny STELLA (bílé i 

barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.   m2 81,466 202,00 16 456,13

74,06 * 1,1   81,466

22 771 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 12 m   t 1,315 431,00 566,77

776 Podlahy povlakové   25 049,06

23 776 776572110
Volné položení pásů povlakových podlah textilních s 
podlepením spojů páskou   m2 108,250 30,60 3 312,45

'JÍDELNA   

23,75   23,750

'PROSTORY PRO ŠKOLKU   

84,5   84,500

Součet   108,250

24 697 697510080 koberec zátěžový-vysoká zátěž, PRIMAVERA, šíře 4 m   m2 108,250 200,00 21 650,00

25 776 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v do 12 m   t 0,254 341,00 86,61

781 Dokončovací práce - obklady keramické   31 888,54

26 781 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových 
do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 61,440 302,00 18 554,88

'JÍDELNA   

0   0,000

'KUCHYŇ*   

6,9   6,900

'SKLAD   

0   0,000

'WC   

5,25   5,250

'PROSTORY PRO ŠKOLKU   

0   0,000

'CHODBA   

0   0,000

'CHODBA*   

0   0,000

'ZÁDVEŘÍ*   

0   0,000
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Zdroj: Vlastní zpracování dle výukové verze programu KROS Plus 

'ŠATNA*   

0   0,000

'UMÝVÁRNA*   

17,56   17,560

'WC*   

20,4   20,400

'SPRCHY   

11,33   11,330

Součet   61,440

27 597 597610390

obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i 

barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.   m2 63,898 202,00 12 907,40

61,44 * 1,04   63,898

28 781 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 12 m   t 0,989 431,00 426,26

784 Dokončovací práce - malby   13 625,73

29 784 784453631

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé 
otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 
m   m2 526,090 25,90 13 625,73

stěny   

343,57   343,570

stropy   

182,52   182,520

Součet   526,090

Celkem   371 414,89
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Příloha č. 15 – Krycí list rozpočtu stavebních prací: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výukové verze programu KROS Plus 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu Ostrava

Dne

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 174 609,92 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 110 008,16 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 86 796,81 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 371 414,89 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 371 414,89

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 77 997,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 449 412,09

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Zařízení pro péči o děti předškolního věku

Obytná 725/6, 703 00 Ostrava 

06.03.2014

0,00

371 414,89

Místo
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Příloha č. 16 – Předběžný rozpočet projektu: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET PROJEKTU v Kč

fáze vybudování 

zařízení

1. fáze 

(6 měsíců)

2. fáze 

(6 měsíců)

3. fáze 

(6 měsíců)

celkem 

všechny fáze

Náklady na rekonstrukci budovy 449412,09

Náklady na vybavení zařízení 271816

Mzdové náklady - 3 pečující osoby 504000 504000 504000

Mzdové náklady - denní úklid 16800 16800 16800

Pořízení a dovoz stravy 89280 89280 89280

Spotřeba elektrické energie 1500 1500 1500

Spotřeba vody 7325 7325 7325

Plyn 7500 7500 7500

CELKEM 721 228 626 405 626 405 626 405 2 600 443

Podpora projektu (dotace) 578 736 842 496 631 872 421 248 2 474 352

ROZDÍL podpora - náklady -142 492 216 091 5 467 -205 157 -126 091


