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1. Úvod 
 

Podnikatelský plán je důleţitý dokument, který se vytváří při zaloţení nového 

podniku, nebo při změně ve stávajícím podniku. Podnikatelský plán je nápomocen při 

uspořádání myšlenek a nápadů podnikatele k zaloţení nové nebo rozvoje stávající společnosti. 

Zahrnuje popis podniku, analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, marketingový plán, finanční 

plán, cíle podniku, hodnocení rizik.  

Téma nedostatečných míst v mateřských školách je v současné době problém, který 

musí řešit spousta rodičů proti své vůli. Většina rodičů nezůstává na mateřské dovolené celou 

dobu, ve většině případů se musí vrátit do zaměstnání dřív a to především z finančních 

důvodů, ale v dnešní době jiţ není ani ojedinělým případem vidina kariérního růstu. Tito 

zaměstnaní rodiče jsou cílovou skupinou, která nejčastěji vyuţívá sluţeb soukromých školek. 

Za velkým nárůstem soukromých školek stojí skutečnost, ţe za poslední léta bylo spoustu 

státních mateřských školek zrušeno nebo došlo ke sloučení a to zapříčinilo pokles jejich 

kapacit. Další skutečnost, která ovlivňuje vznik soukromých školek je nárůst dětí 

v předškolním věku, které nejsou přijaty do státní mateřské školy z kapacitních důvodů. 

Z toho důvodu si rodiče oblíbili moţnost vyuţití sluţeb soukromých mateřských školek. 

V diplomové práci je zpracováno téma „příprava podnikatelského plánu pro zřízení 

soukromé mateřské školy Beruška. Pro zřízení soukromé mateřské školy bylo zvoleno město 

Ostrava konkrétně městská část Ostrava – Hrabůvka. V této lokalitě, podobně jako ve všech 

obcích a městech v České republice je nedostatek státních mateřských škol a tento fakt 

umoţnil vznik soukromých mateřských škol, které se snaţí vyrovnat deficit, který vznikl při 

poklesu počtu státních školek. Nedostatečná kapacita ve státních školkách je především 

důsledkem ročního odkladu nástupu dětí do základní školy. Tento jev je v současné době 

rodiči hojně vyuţíván, buď z důvodu nepřipravenosti dětí na nástup do školy, nebo mateřská 

školka sama doporučí, ţe dítě není připraveno na zátěţ, která je spojena s nástupem do 

základní školy. Tím pádem vzniká onen problém s nedostatečnou kapacitou, jelikoţ se uvolní 

méně míst pro nové děti, které by měli nastoupit do mateřské školy. 

Soukromé školky fungují jako podnikatelský subjekt, takţe nastává jeden výrazný 

problém a to s výší školného, statní školky jsou příspěvkové organizace, které zřizuje město 

nebo obec a proto si účtují minimální školné oproti soukromým školkám, kde se školné můţe 

pohybovat např. cca 4 000 Kč – 15 000 Kč. Tato částka je ovlivněna místem, ve kterém je 
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soukromá školka zřízena a také v kvalitě a rozsahu nabízených sluţeb. Soukromé mateřské 

školy nabízejí velký rozsah sluţeb jako například noční, víkendové hlídání, provoz v době 

letních prázdnin a další sluţby, které jsou postaveny na individuálních přáních zákazníků. 

Z těchto důvodů soukromé školky mohou uspět na daném trhu a získávají větší oblibu u 

rodičů, kteří nemají dostatek času, nebo chtějí svým dětem poskytnout lepší a kvalitnější péči 

či své dítě adaptovat do prostředí, kde se mohou potkávat se svými vrstevníky. Z důvodu 

nedostatku kapacity ve státních školkách by jim tato moţnost mohla být odepřena. 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat podnikatelský plán na zřízení soukromé 

mateřské školy pro děti od tří let v Ostravě - Hrabůvce. Tento podnikatelský plán byl 

zpracován pro malý podnik. Mateřská školka by měla poskytnout chybějící kapacity pro děti, 

které nebyly přijaty do státních školek. Nabízené sluţby soukromé mateřské školy budou 

nabídnuty obyvatelům Ostravy – Hrabůvky a okolí. 
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2. Význam a struktura podnikatelského plánu 
 

V této části diplomové práce budou shrnuty teoretické předpoklady podnikatelského 

plánu. Nejdůleţitější poznatky z tématu podnikatelského plánu budou vysvětleny a uvedeny 

v přehledné formě. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Veber, Srpová a kol. (2008, s. 97) uvádí, ţe „Podnikatelský plán je písemný 

dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější a vnitřní faktory 

související se zahájením podnikatelské činnosti či fungováním existující firmy.“ 

Podnikatelský plán by měl odpovídat na tři hlavní otázky: kde jsme, kam se chceme dostat a 

jakým způsobem se tam dostaneme (Veber, 2008).  

Koráb a kol. (2007) tvrdí, ţe podnikatelský plán slouţí jako základní dokument, který 

napomáhá definovat cíle podnikatelské činnosti a prostředky, které jsou zapotřebí k jejich 

dosaţení. Podnikateli, který začíná nebo podnikateli, který se chystá zahájit nový 

podnikatelský projekt, napomáhá příprava podnikatelského záměru ujasnit si a přehodnotit 

cíle, strategie vlastního podnikání a zhodnotit jeho přednosti. 

Podnikatelský plán má dvojí vyuţití: 

 vnitřní dokument – slouţí podnikateli k tomu, aby měl lepší přehled v činnostech podniku, 

byl způsobilý tyto činnosti a procesy lépe řídit, plán také slouţí jako základ pro zpětnou 

kontrolu plánovaného chodu firmy, 

 dokument pro investory – například, kdyţ společnost nemá dostatek vlastních finančních 

zdrojů pro zajištění chodu společnosti, je podnikatelský plán dokument, ve kterém 

potenciální investor nalezne potřebné informace o podniku, pokud je plán zpracovaný 

správně a výstiţně pak můţe pomoci přesvědčit případného investora o návratnosti 

investice a k získání nezbytně nutného cizího kapitálu. 

Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je především vyţadován externími subjekty, nejčastěji však slouţí 

k interním účelům podniku. Je to plánovací nástroj uvnitř firmy, který slouţí jako podklad pro 

rozhodovací proces, prostředek kontroly atd., především při zakládání firmy nebo kdyţ firmu 
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čekají výrazné změny, které mohou mít dlouhodobé dopady na její činnost. Tyto změny se 

týkají například velkých investic, rozdělení firmy na více částí, sloučení s jinou společností, 

vstup do strategické aliance, prodej nebo uzavření neefektivních provozů. 

Veber (2008) tvrdí, ţe přínosy podnikatelského plánu pro management spočívají 

zejména v tom, ţe jeho zpracování umoţňuje: 

 získání uţitečných znalostí z analýz, které by měly předejít přípravě podnikatelského 

plánu. Jednou z části podnikatelského plánu je např. analýza vnějšího okolí, která 

můţe pomoci při orientaci v legislativě, politické situaci, moţnostech domácí 

ekonomiky, daňové soustavě atd., 

 přehledné demonstrování záměrů ve vývoji firmy, domněnky, na kterých jsou tyto 

záměry postaveny a moţných hrozeb jejich dosaţení, 

 předpověď vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních prostředků 

z podnikatelské činnosti, 

 včasné objevení moţných slabin či rizik ve zvolených záměrech či cestách jejich 

dosaţení, 

 poskytovat zaměstnancům informace o záměrech firmy v budoucnosti, budovat a 

upevňovat podnikovou kulturu. 

Na základě podnikatelského plánu externí subjekty analyzují schopnost podniku 

uskutečnit náročnější investiční program a připravenost ucházet se o některý druh 

podnikatelské podpory apod. (Veber, 2008). 

Poţadavky na podnikatelský plán 

Veber a Srpová (2008) tvrdí, ţe by měl být podnikatelský plán: 

 srozumitelný – při sestavování je vhodné se vyjadřovat jednoduše, neprezentovat 

nadbytečné myšlenky v jedné větě a mít své plány podloţené reálnými čísly, 

 logický – nápady a skutečnosti obsaţené v plánu musí mít mezi sebou spojitost, být 

podloţeny fakty a zároveň si nesmí odporovat, vhodné je grafické znárodnění 

časového průběhu 

 stručný 

 pravdivý a reálný – samozřejmostí by měla být pravdivost uváděných údajů a reálnost 

predikovaného vývoje, 
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 respektování rizika – uznání rizik, identifikace rizik, popř. variantnost řešení 

v navrhovaných krizových situacích zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu 

Na zpracovaný podnikatelský plán se lze dívat více pohledy. Jiný pohled na 

poţadavky týkající se podnikatelského plánu je mnohem rozšířenější. Podnikatelský plán by 

měl být stručný a přehledný a jeho celková délka by neměla přesáhnout více neţ padesát stran 

strojopisu. Zároveň je poţadována jednoduchost coţ znamená, ţe by autor podnikatelského 

plánu neměl zacházet do technických a technologických podrobností, z důvodu snadného 

pochopení potenciálních investorů (bankéři, atd.) tyto osoby většinou nemají hlubší technické 

znalosti. 

Důleţité je v podnikatelském plánu zdůraznit výhody produktu či sluţby pro uţivatele, 

resp. zákazníka, jelikoţ investoři upřednostňují trţně orientovanou podnikatelskou činnost. 

Podniky by se neměly zabývat úspěchy, které dosáhly v minulosti, ale orientovat se na 

budoucnost. Soustředit se na pouţití prognóz a trţních trendů k důkladné charakteristice 

svých stanovených cílů. 

Projekt by měl být maximálně věrohodný a realistický, jelikoţ tyto vlastnosti 

podporují důvěryhodnost podnikatelského plánu, zvyšuje se např. otevřené hodnocení 

konkurence. Současně je dobré nebýt příliš optimistický z hlediska trţního potenciálu, 

přeceňování projektu v očích poskytovatele kapitálu sniţuje důvěryhodnost. Není ani příliš 

dobré kdyţ je tvůrce projektu příliš pesimistický, jelikoţ investory nezajímají podceňované 

projekty. 

Důleţité je i nezakrývat slabá místo a rizika projektu, která se týkají i chyb kterých se 

firma dopustila v minulosti. Identifikace a existence záloţních plánů ukazuje připravenost 

manaţerů zvládnout případné problémy, kdyby potenciální investor odhalil negativní 

okolnosti, které by v podnikatelském plánu nebyly zmíněny, mohlo by to vyvolat nedůvěru 

v daný projekt. Autor projektu by měl vyzdvihnout konkurenční výhody projektu, silné 

stránky firmy a kompetence manaţerského týmu. Prokázání schopnosti firmy hradit úroky a 

splátky, například při financování projektu bankovním úvěrem. 

V podnikatelském plánu by mělo být dokázáno, jak můţe poskytovatel kapitálu 

formou účasti, rizikového kapitálu aj. získat zpět vynaloţený kapitál s přiměřeným 

zhodnocením. Podnikatelský plán musí být zpracován kvalitně i po formální stránce. 
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Nakonec je potřeba uvést, ţe ani kvalitně zpracovaný podnikatelský plán nezaručuje 

úspěch projektu, jelikoţ se stále jedná o rizikový projekt. Kvalitně připravený podnikatelský 

plán se ovšem projeví příznivě tím, ţe: 

 zvyšuje naději na úspěch jednotlivých projektů, a to má za následek zlepšení 

hospodářského výsledku firmy z dlouhodobé stránky, 

 významně sniţuje riziko neúspěchu projektů, které by mohlo ohrozit finanční stabilitu 

podniku a případně i samotnou jeho existenci. 

Zároveň je potřeba upozornit na fakt proměnlivosti podnikatelského okolí, coţ má za 

následek neustále přizpůsobování a upravování podnikatelského plánu vzhledem k měnícím 

se podmínkám. Proto je nutno chápat podnikatelský plán jako stále ţiví a vyvíjející se 

dokument (Fotr, 2011). 

Druhy podnikatelských plánů 

Podnikatelský plán si nutně nemusí sestavovat pouze začínající podnikatelé. Vyuţitím 

této příleţitosti můţe být například i rozhodování o nové investici do jiţ existující firmy, 

apod. Z tohoto hlediska můţeme podnikatelské plány rozčlenit na: (Srpová, 2011) 

 start-up plány – tyto plány se pouţívají při zaloţení ţivností i větších podniků, 

ţivnostníci mívají zpravidla plány jednodušší a méně propracované, naopak větší 

firmy, které teprve svou činnost zahajují, si plány nejčastěji nechávají zpracovat 

externími profesionálními firmami,  

 plány pro růst podniku – zařazují se zde plány vypracované pro přeţití nebo růst 

podniku, samozřejmě záleţí na tom, v jaké fázi ţivotního cyklu se firma právě 

nachází, 

 turnaround plány – signály krize, které přicházejí z vnitřního nebo vnějšího prostředí 

podniku, smyslem turnaround plánu je znovu obnovit prosperitu podniku nebo řízeně 

ukončit podnikovou činnost, 

 studie proveditelnosti – před zahájením zpracovávání projektu je vhodné provést 

průzkum, cílem této studie je zjistit jestli je projekt vůbec ţivotaschopný a rentabilní. 
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2.2 Struktura podnikatelského plánu 

 

V současné době na trhu působí velká řada firem, a to jak z hlediska odvětví, velikosti, 

právní formy, tak způsobu řízení apod. Z tohoto důvodu nelze stanovit pevnou strukturu 

podnikatelského plánu, která by byla univerzální pro všechny společnosti. Jelikoţ struktura, 

obsah ani rozsah podnikatelského plánu nejsou ničím přesně stanoveny, výchozím měřítkem 

hodnocení je kvalita projektu.  

Srpová a kol. (2011) uvádí strukturu podnikatelského plánu takto: 

1. titulní strana, 

2. obsah, 

3. shrnutí (exekutivní souhrn), 

4. popis podniku a poskytovaných sluţeb, 

5. mise, vize a cíle podniku, 

6. analýza prostředí, 

7. marketingový plán, 

8. personální zdroje, 

9. realizační plán projektu, 

10. finanční plán, 

11. analýza rizik, 

12. přílohy. 

 

1. Titulní strana 

Titulní strana by měla obsahovat základní identifikační údaje jako: (Srpová, 2011) 

 název a sídlo společnosti, 

 jména podnikatelů, kontakty na klíčové osoby, datum zaloţení, případně i logo 

společnosti, 

 popis podniku a povaha podnikání, 

 způsob financování a struktura společnosti. 

Jak doporučuje Srpová a kol. (2011, s. 15) na titulní straně by taktéţ mělo být uvedeno 

prohlášení typu: „ţádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo 
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jakýmkoliv způsobem rozmnoţována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez 

písemného souhlasu autora“. 

2. Obsah 

 Podnikatelský plán je rozsáhlý dokument, který by pro lepší orientaci měl mít na 

začátku zařazený obsah. Dokument se tak stane přehlednějším a usnadní čtenáři vyhledávání. 

Obsah by neměl být příliš rozsáhlý v maximální délce jeden a půl strany (Koráb a spol., 

2008). 

3. Shrnutí (exekutivní souhrn) 

 Tato kapitola se zpravidla zpracovává aţ po vypracování celého plánu a představuje 

rekapitulaci podnikatelského plánu v rozsahu jedné aţ dvou stran (Srpová, 2011). 

 Jedná se o písemné představení celého projektu, jestliţe je plán určen pro potenciální 

investory, pak je to právě exekutivní souhrn, na jehoţ základě se rozhodnou zda budou číst 

celý podnikatelský plán. Exekutivní souhrn by měl být stručným shrnutím nejdůleţitějších 

bodů podnikatelského plánu. Neměla by v něm chybět hlavní myšlenka, silné stránky jako 

např. konkurenční výhody a uţitek pro zákazníka, očekávání, strategie a základní jednoduché 

tabulky finančního plánu s vyhlídkou na pár let dopředu (Koráb, 2005). 

 Text exekutivního souhrnu by také neměl zahrnovat technickou a technologickou 

terminologii, jelikoţ by těmto odborným věcem nemusel investor rozumět. Cílem je vzbudit 

ve čtenáři zájem o přečtení celého podnikatelského plánu (Srpová a kol., 2011). 

4.  Popis podniku a poskytovaných sluţeb 

 V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobná specifikace produktu, nebo 

sluţby. Tato část by měla zahrnovat, v čem autor vidí svou podnikatelskou příleţitost a proč 

je právě teď nejvhodnější doba uskutečnit svůj nápad. Je velmi důleţité uvést, čí potřeby bude 

produkt, nebo sluţba naplňovat a způsob jakým bude hlavní myšlenka projektu převedená do 

podoby trţeb a zisku. V rámci popisu produktu, nebo sluţby se doporučuje zaměřit se na 

popis, konkurenční výhodu a uţitek pro zákazníka. 

 Do uváděné kapitoly plánu by měly patřit podrobné informace o podniku. Měla by 

obsahovat název podniku, předmět činnosti, právní formu podniku a klíčová ţivnost, datum 

zaloţení, sídlo firmy, majitelé, umístění a velikost podniku, představení hlavního produktu, 

ale také motivaci k zaloţení. U existujících firem je vhodné uvádět stručnou historii podniku. 
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Samozřejmě by se měly objevit i úspěchy podniku v minulosti, jako například změna právní 

formy, výměna vedení, reorganizace produktů, nebo vstup strategického investora.  Tato část 

by měla obsahovat pouze skutečné informace (Srpová a kol., 2011). 

 Podnikatelé, kteří poskytují svým zákazníkům sluţby, by měly ve svém plánu 

zohlednit dostupnost lokality, ve které mají v úmyslu podnikat, moţnost parkování, přístup 

MHD, viditelnost a označení podniku, vzdálenost od konkurence a profil trţního prostřední. 

Také by v této části mělo být uvedeno, zda je místo provozu ve vlastnictví podniku, nebo 

v pronájmu (Dvořáček, 2012). 

 Popis výrobků a sluţeb je základní část celého podnikatelského plánu. V této části 

podnik popisuje produkt nebo sluţbu, kterou plánuje produkovat ve svém portfoliu. 

Zpracování těchto informací je velmi důleţité pro pozdější úvahy o budoucí situaci na trhu a o 

budoucím obratu firmy. V popisu je vhodné na první místo uvést produkt či sluţbu, který 

bude zajišťovat největší část obratu. Dále je moţno se zmínit o doplňujících produktech 

programu. Údaje o konkurenci lze získat z katalogů, prospektů, veletrhů, výstav, od přátel, na 

internetu, apod. Čtenář by měl nalézt v podnikatelském plánu i informace o konkurenci, 

konkurenceschopnosti podniku, následném produktovém vývoji. K dokreslení konkrétního 

obrazu produktu lze pouţít barevné prospekty, plakáty, výkresy, diagramy, schémata, nebo 

fotografie, které se přidají do příloh (Veber a kol., 2011). 

Interní analýza podniku 

 Při zakládání podniku je interní analýza z větší části pouze teoretickou úvahou o 

„dostupných zdrojích a kompetencích (chápaných v obecném smyslu slova, tedy zdrojů 

včetně lidských, znalostních aj.), moţnostech jejich vyuţití v rámci klíčových parametrů 

našeho záměru o posouzení představy o vnitřní organizaci a fungování našeho budoucího 

podnikání“ (Koráb a kol., 2007, s. 52). Interní analýza jiţ existujících podniků se sestavuje 

z analýz vnitřních faktorů. Jako například faktory vědeckého a technického rozvoje, 

marketingové, distribuční, výrobní, finanční a faktory podnikových a pracovních zdrojů. 

Hlavním cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku (Keřkovský, 2006). 

 Při popisu postupu interní analýzy zakládajícího podniku je vhodné vyjít z části 

podnikatelského plánu, která se zabývá popisem produktu, nebo sluţby a jejich konkrétních 

výhod. Dalším krokem je stanovit jak a s pomocí čeho bude podnik zajišťovat poskytování 

sluţeb a jejich přeměnu na výnosy a zisk. V tomto případě je nutné: 
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 identifikovat potřebné zdroje, 

 najít řešení nepoměru mezi potřebnými a dostupnými zdroji (zajištění všech skutečně 

potřebných zdrojů), 

 řízení zdrojů (naplánování organizace, kontroly a efektivního vyuţití zdrojů). 

Analýza podnikových zdrojů 

 Hlavními zdroji podniku jsou finanční zdroje, za které lze nakoupit hmotné zdroje 

například budovy, zařízení, materiál, atd. Další jsou lidské zdroje (pracovníci s určitými 

znalostmi, schopnostmi a dovednostmi), nebo také nehmotné zdroje (databáze kontaktů, 

patenty, dobré jméno firmy, znalosti, apod.), které jsou nezbytnou součástí podnikání. 

Součástí analýzy finančních zdrojů musí být soupis vlastních finančních prostředků a odhad 

chybějících finančních zdrojů, které musí podnik přijatelným způsobem zajistit. V analýze 

hmotných a nehmotných zdrojů se postupuje obdobně. 

 Velkou roli v podniku hrají lidské zdroje, o kterých by si podnikatel měl udělat vlastní 

představu a přibliţně vědět jak bude podnik fungovat a kolik bude potřeba přijmout 

pracovníků. Vhodné je sestavení seznamu lidí s jejich předpokládanou pracovní pozicí, 

obsahem pracovních povinností, očekávanou osobní charakteristikou a kvalifikací. Ke kaţdé 

pracovní pozici je důleţité, alespoň odhadem kalkulace měsíční mzdy, která bude obsahovat 

zdravotní a sociální pojištění.  Součástí analýzy lidských zdrojů by měl být i odhad způsobu 

získávání nových zaměstnanců. Je mnoho způsobů jak získat kvalitní pracovníky například, 

prostřednictvím inzerátů, osobních kontaktů, doporučením či nabídka práce v rádiích. 

 Výsledkem interní analýzy by měly být soupisy dostupných finančních zdrojů a odhad 

zatím nejistých, ale potřebných zdrojů (Koráb a kol., 2007). 

5.  Mise, vize a cíle podniku 

 Kaţdý podnik je zaloţený a existuje proto, aby naplnil dané poslání – uspokojení 

potřeb zákazníků a to například formou výroby nebo poskytováním sluţeb. Mise (poslání) by 

měla být v souladu s vizí podniku. Vizí podniku je míněna představa o budoucí strategické 

pozici. Podnikové cíle naopak popisují cesty, kterými se podnik dostane na strategickou 

pozici, a také jsou pomocníkem při definování strategie. Strategie určuje, jakým způsobem 

chceme daných cílů dosáhnout. Podnik by měl své cíle v podnikatelském plánu stanovit na 

několik let dopředu s konkretizací na jeden aţ dva roky. Strategické cíle by měly dodrţovat 
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zásadu SMART. Název zásady SMART je zkratka začínajících písmen anglického 

pojmenování vlastností cílů. 

SMART: (Srpová, 2011) 

 specific = specifické, přesně popsané, konkrétní, 

 measurable = měřitelné, 

 achievable/attainable = dosaţitelné akceptovatelné, 

 realistic = reálné, 

 timed = termínované, časově ohraničené. 

 

6.  Analýza prostředí 

 Analýza prostředí je důleţitou aktivitou při rozhodování o základních kritériích nově 

vznikajícího podniku i pro jeho výsledný úspěch. Podnik jako ţivý ekonomický organismus 

neexistuje osamoceně. Prostředí, které jej obklopuje, na něj působí a ovlivňuje jeho chování. 

Z toho důvodu by měla firma své vnější prostředí velmi dobře znát, protoţe tam na ni čekají 

moţné příleţitosti, ale také hrozby. Firma nemůţe ovlivnit činitele všeobecného okolí. 

Kterýkoliv podnik je vnímám na základě určitých podmínek a okolností a kaţdý je také 

zpravidla jinak pociťuje. Podnikatel by měl pro další úspěšný rozvoj své firmy nejen 

analyzovat parametr prostředí, sledovat jejich vývojové trendy, ale snaţit se získané 

informace vyuţít ve svůj prospěch. Analýza prostředí by také měla obsahovat objasnění 

konkurenční situace na trhu. V první řadě je důleţité se věnovat těm konkurentům, kteří 

nabízejí srovnatelné produkty nebo sluţby. Analýza prostředí později slouţí jako základní 

kámen pro vytvoření marketingové strategie projektu a rozhoduje o uţití marketingových 

nástrojů, které jsou součástí marketingového mixu (Veber, 2008). 

 Podnikové prostředí lze klasifikovat na vnější a vnitřní. Vnitřní prostředí je propojené 

s faktory, které ovlivňují vnitřek podniku a budou popsány v kapitole Popis podniku a 

poskytovaných sluţeb pod názvem Interní analýza podniku, z tohoto důvodu se tato část bude 

věnovat pouze vnějšímu okolí podniku.  

Vnější prostředí zahrnuje makroprostředí a mikroprostředí. Hlavním cílem analýzy 

vnějšího prostředí je určit všechny významné reálné příleţitosti a ohroţení vyplývající 

z uţšího a širšího prostředí, ve kterém firma působí (Srpová, 2011). 
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Analýza makroprostředí 

 Makroprostředí podniku představuje širší okolí, které podnik nemůţe ovlivnit, existuje 

nezávisle na vůli podniku. Jak tvrdí Šiman a Petera (2010, s. 29) „makrookolí vytváří 

společný a jednotný rámec pro podnikání všem podnikatelským subjektům působícím na 

území daného státu“. Makroprostředím není myšleno pouze národní okolí, ale také globální. 

 Od 80. let se pro analýzu makroprostředí uţívá PEST analýza. Zkratka PEST odpovídá 

hlavním faktorům, které firmu ovlivňují, jsou to: 

 politické, 

 ekonomické, 

 sociální, 

 technicko – technologické. 

V pozdější době se přidali k analýze další faktory jako legislativní, ekologické 

(environmentální) z čehoţ vznikly nové variace analýz. Je moţno se setkat s názvem SLEPT -

sociální, legislativní, ekonomické, politické a technické, nebo PESTLE - politické, 

ekonomické, sociální, technické, legislativní a ekologické faktory (ENNICO, 2003). 

 Mezi politické faktory můţeme zahrnout vládní podporu podnikání, celková politika 

ve státě, zájmy členů politických stran a dalších orgánů a institucí podílejících se přímo, nebo 

nepřímo na řízení státu. 

 Ekonomické faktory, které by měl podnik sledovat, jsou například trend ukazatelů 

HDP, ekonomický růst, výdaje spotřebitelů, inflace, úroková míra, nezaměstnanost, průměrné 

a minimální mzdy, průběh hospodářských cyklů, apod. 

 Do sociálních faktorů je moţné zahrnout i demografickou a kulturní sloţku prostředí. 

V rámci sociálního prostředí sledujeme například demografické faktory, věkovou, pohlavní 

nebo náboţenskou strukturu obyvatelstva, změny ţivotního stylu, vzdělávací systém a jeho 

úroveň, móda a záliby, regionální rozdíly, atd. 

 Technicko-technologické faktory, které mohou působit na podnik v jeho 

makroprostředí, jsou například patenty a objevy, zavádění nových technologií, internet, 

dostupnost výrobní technologie, kterou podnik potřebuje k činnosti, nebo inovační potenciál 

země, rychlost zastarávání technologií, apod. 
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 Legislativní faktory určují podmínky podnikání za pomoci zákonů, vyhlášek, 

právních norem a předpisů. Jedná se o legislativu regulující podnikání, daňovou politiku státu, 

pracovní právo, zákony o hospodářské soutěţi. 

 Ekologické faktory mají významný vliv pouze u některých odvětví. Převáţně se tyto 

faktory týkají podniků, které svou činností ovlivňují ţivotní prostředí a firem, které jsou 

závislé na přírodních zdrojích a klimatických podmínkách (Blaţková, 2007), (Ennico, 2003). 

Analýza mikroprostředí 

 Mikroprostředím firmy je myšleno nejbliţší okolí firmy. Faktory mikroprostředí, které 

jsou na blízku podniku, na něj mají přímý vliv. Hlavním faktorem je odvětví, ve kterém 

podnik působí. Analýza odvětví, ve kterém firma rozvíjí svoji ekonomickou činnost, je závislá 

na základních faktorech (Kotler, 2009).  

Analýzu odvětví tvoří tři sektory, kterými jsou zákazníci, dodavatelé a konkurenti. 

Tyto tři sektory jsou součástí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Tento model je 

pouţíván jako nejčastější nástroj mikroprostředí. Tato analýza se zakládá na předpokladu, ţe 

strategická pozice podniku v konkurenčním prostředí je určována působením pěti základních 

faktorů: 

 vliv zákazníků (odběratelů), 

 vliv dodavatelů, 

 nová konkurence, 

 substituční produkty, 

 stávající konkurence (soutěţení firem působících na daném trhu). 

Mezi těmito pěti faktory existují jisté vazby, které jsou graficky znázorněny, viz Obr. 2.1. 

Změna jedné z konkurenčních sil, můţe mít vliv na ostatní faktory (Keřkovský, 2006). 
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Obr. 2.1 Porterův model pěti sil 

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Porterova_anal%C3%BDza_p%C4%9Bti_sil  

Vliv zákazníků (odběratelů) 

 Nejdůleţitější skupina stakeholderů je sektor zákazníků (odběratelů), který můţe 

výrazně ovlivnit existenci podniku. Odběratelé mají vlastní vliv, na který působí různé 

aspekty. Podnikatel, který rozvíjí svou činnost na trhu výrobků a sluţeb si musí uvědomit 

heterogenitu daného trhu. Jednotliví zákazníci se od sebe odlišují svou velikostí, potřebami, 

poţadovanou kvalitou výrobků, nebo sluţeb a potenciálem růstu. Zejména velikost odběratele 

vzhledem k ostatním podnikům ve stejném segmentu má na zkoumaný podnik obrovský vliv. 

Zákazník (odběratel) má velkou vyjednávací sílu v následujících případech: (Dvořáček, 2012) 

 na trhu existuje malý počet odběratelů, kteří vyvíjejí velký tlak na dodavatele ohledně 

ceny produktů a na jejich kvalitu. Podobný případ nastane, kdyţ na trhu působí větší 

mnoţství odběratelů, ale několik málo z nich nakupuje většinu výstupu. Extrémním 

případem je existence pouze jednoho odběratele, který se tímto dostává do pozice 

monopsonu a můţe si prakticky cenu a kvalitu určovat sám, 

 velmi silný odběratel dokáţe koupit producenta, nebo konkurenční odběratele, 

 kdyţ mají odběratelé malé zisky, reagují na zvýšení ceny odchodem z trhu, 

 pakliţe je výrobek standardizovaný, zákazníci nemají problém přejít k jinému 

dodavateli. 
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Zákazník má malou vyjednávací sílu, pokud: (Dvořáček, 2012) 

 výrobci se sjednocují a taková integrace můţe mít za následek větší vyjednávací sílu 

vůči odběratelům, 

 pokud je produkt jedinečný a specifický odběrateli by vznikly velké náklady na změnu 

dodavatele, 

 odběratelé odebírají pouze velmi malou část produkce, 

 jeden výrobce má na trhu značný podíl a v případě jeho odchodu by malí konkurenti 

výrobce nebyli schopni uspokojit poptávku na trhu. 

Vliv dodavatelů 

 Vliv dodavatelů v odvětví se můţe projevit tím způsobem, ţe dodavatel navýší ceny a 

podnik toto navýšení musí zaplatit, nebo přikročit na niţší kvalitu. Obě tato rozhodnutí vedou 

ke sníţení zisku. Podnikatel, který působí v odvětví, není schopen ovlivnit podmínky nákupu. 

Dodavatelé mají silný vliv v případě, ţe: (Dvořáček, 2012) 

 na trhu existuje malé mnoţství substitučních výrobků, 

 dodavatelův produkt je pro odběratele důleţitým vstupem,  

 nabídka je ovládána několika málo společnostmi, 

 odběratelé jsou pro výrobce nevýznamní zákazníci.  

Nová konkurence 

 Podnik neohroţuje pouze stávající konkurence, ale i kaţdá nová firma, která vstoupí 

na trh, nebo také podnik, který přejde na daný trh z jiného odvětví. Hrozba nových 

konkurentů závisí na bariérách vstupu na trh, mezi ně například patří: 

 regulace vlády, 

 patenty a know-how, 

 loajalita zákazníků, 

 potřeba aktinové vybavenosti (např. vybudování distribuční sítě). 

Substituční produkty 

 Substituty jsou statky, které mají podobnou funkci a spotřebitel je můţe mezi sebou 

libovolně nahrazovat. Tyto substituční produkty jsou pro podnik konkurencí a jejich cena 
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ovlivňuje analyzovanou firmu. Obranou proti substitutům se můţe stát reklama a jedinečnost 

produkce. 

Stávající konkurence 

 Vztah firem působících na daném trhu je charakterizován bojem mezi firmami o 

konkurenční výhodu. Konkurenční výhoda můţe být: 

 nákladová – podnik vyrábí výrobek srovnatelný s konkurencí, ale náklady na výrobu 

má niţší, 

 diferenciační – přidaná hodnota výrobku převyšuje přidanou hodnotu konkurenčního 

výrobku. 

Při boji o trţní podíl jsou nejčastěji pouţívány nástroje jako například cenová 

konkurence, reklama (propagační kampaně), získávání zákazníků novými výrobky, 

poskytování lepších služeb zákazníkům a technologické inovace. 

Intenzitu boje o trţní podíl a konkurenční výhodu na trhu ovlivňuje počet podniků 

v odvětví, dynamika růstu trhu, fixní náklady a náklady na provoz (skladování) a náklady 

spojené se vstupem podniku na nový trh (Dvořáček, 2012). 

 Bariéry výstupu představují ekonomické, strategické a emocionální faktory, které 

zabraňují podniku opustit trh. Pakliţe jsou bariéry výstupu vysoké je pro podnik velmi těţké 

trh opustit. Nejčastějšími bariérami výstupu jsou například investice do strojů a zařízení, které 

nemají variantní vyuţití, vysoké náklady na výstup z trhu, nebo emocionální souvislost 

s mikroprostředím. 

 Při tvorbě Porterova modelu pěti sil je důleţité nejen vytvořit seznam faktorů, které 

ovlivňují podnik v odvětví, ale také vyhodnotit působení jednotlivých sil. Na konec je 

vytvořený soupis o vlivech těchto faktorů na podnik, síle konkurence v odvětví a podnik můţe 

předběţně odhadnout budoucí vývoj působení těchto sil na trhu. Informace z blízkého okolí 

podniku zjištěné touto metodou lze dále vyuţit při zpracování SWOT analýzy (Hill, 2008). 

SWOT analýza 

 Nejčastěji pouţívaná metoda, která se vyuţívá k analýze vnějšího a vnitřního prostředí 

je SWOT analýza. Jak tvrdí Dvořáček a Slunčík (2012, s. 15) SWOT analýza je nástroj, který 

„posuzuje vnitřní a vnější okolí příslušného podniku. SWOT je zkratkou pro čtyři kategorie 
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faktorů okolí – silné stránky (strong), slabé stránky (weakennes), příleţitosti (opportunities) a 

hrozby (threats)“. Příleţitosti a hrozby vychází z analýzy vnějšího okolí a silné a slabé stránky 

se spojují s vnitřním prostředím podniku, viz Obr. 2.2.  

Obr. 2.2 Schéma SWOT analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Kdyţ podnikatel zpracovává SWOT analýzu je vhodné kaţdému faktoru přiřadit 

důleţitost na hodnotící škále 1 – 5, kde 1 znamená malou významnost faktoru a 5 je přiřazena 

k faktoru s největší důleţitostí. Toto ohodnocení silných a slabých stránek a příleţitostí a 

hrozeb je přehledným obrazem, který ukazuje důleţitost, nebo naopak bezvýznamnost 

vybraných faktorů. Nejdůleţitější faktory lze prezentovat v přehledném grafickém znázornění 

viz Obr. 2.3 (Kozel, 2006). 
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Obr. 2.3 Grafické znázornění SWOT analýzy 

 

Zdroj: http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 

 Z výsledků analýzy lze vyvodit tyto strategie (Kozel, 2006): 

 SO – vyuţití silných stránek ve prospěch příleţitostí, 

 WO – překonání slabých stránek vyuţitím příleţitostí, 

 ST – vyuţití silných stránek k odstranění hrozeb 

 WT – minimalizování slabých stránek a vyvarování hrozbám. 

Výsledky analýzy je moţno vyuţít při marketingovém plánování, nebo při definování 

marketingové strategie. Je důleţité přihlíţet k omezením, která jsou se SWOT analýzou 

spojena. V první řadě je analýza velmi subjektivní a zjednodušující (Blaţková, 2007). 

7.  Marketingový plán 

 Pojem marketing je nejčastěji chápan jenom jako prostředek prodeje produktu, nebo je 

vázán pouze s reklamními a propagačními činnostmi firmy (Srpová, 2010). Jak tvrdí 

Zamazalová (2010, s. 3) marketing je „proces, v němţ jednotlivci a skupiny získávají 

prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co poţadují. Obsahem tohoto procesu 

je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby 

byly současně dosaţeny i cíle organizace.“ 

 Marketingový plán popisuje, jakým způsobem budou produkty nebo sluţby 

distribuované, oceňované a propagované. Marketingový plán ukazuje potenciálnímu 

investorovi, jakým způsobem se podnik chystá odlišit od své konkurence (Koráb a kol., 

http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza
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2007). Marketingová strategie by měla obsahovat tři základní oblasti rozhodování: (Srpová, 

2011) 

 výběr cílového trhu, 

 určení trţní pozice produktu, 

 rozhodnutí o marketingovém mixu. 

Hlavním kritériem pro volbu cílového trhu je jeho segmentace. Segmentaci trhu lze 

vysvětlit jako rozdělení potenciálních zákazníků podle vybraných kritérii do skupin, u kterých 

lze sledovat jejich vlastnosti, přání a zvyklosti. Cílem segmentace je přiblíţení nabídky 

podniku poţadavkům a přáním zákazníků (Srpová, 2011).  

Určení trţní pozice produktu znamená upřesnit jeho postavení mezi ostatními 

konkurenčními produkty na trhu. Cílem je odlišit se od konkurence. 

Poslední částí marketingové strategie je tvorba marketingového mixu. Marketingový 

mix je „soubor taktických marketingových nástrojů, které firma pouţívá k úpravě nabídky 

podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma můţe udělat, aby ovlivnila 

poptávku po svém produktu“ (Kotler, 2007, s. 70). Tvoří ho čtyři nástroje, známé jako 4P – 

produkt (product), cena (price), distribuce (place) a komunikace (promotion). 

Produkt je chápán jako jakékoliv výrobek nebo sluţba, který lze nabídnout ke koupi, 

pouţití či spotřebě zákazníkovi. V této části podnik řeší vlastnosti produktu jako například 

kvalita, design, spolehlivost nebo doplňkové sluţby – servis, záruka, atd.  

Cena je částka peněz, kterou je zákazník ochoten za produkt nebo sluţbu zaplatit 

anebo suma hodnot, které zákazník vymění za výhody vlastnictví nebo uţití produktu či 

sluţby (Kotler, 2005). Je to také cenová politika podniku, která zahrnuje platební podmínky, 

slevy, náhrady, ceníky, apod.  

Distribuce obsahuje veškeré aktivity podniky, které musí uskutečnit, aby se produkt 

nebo sluţba dostaly aţ k zákazníkovi. 

Marketingová komunikace je činnost, kterou se podnik snaţí dostat produkt nebo 

sluţbu do podvědomí zákazníků na cílovém trhu. Podnik sděluje vlastnosti a přednosti 

produktu či sluţby svým klíčovým zákazníkům a tím se je snaţí přesvědčit ke koupi (Kotler, 

2005), (Kotler, 2004). 
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8.  Personální zdroje 

 Tato část podnikatelského plánu se zaměřuje na pracovní sílu podniku. U vybraných 

zaměstnanců je vhodné uvést vzdělání, profesní zkušenosti, které podpoří kompetence dané 

osoby, školení spojená s výkonem dané funkce, dovednosti a schopnosti. V případě, ţe má 

podnik více zaměstnanců, uvádí se organizační struktura podniku. Organizační struktura 

firmy napomáhá čtenáři k lepší orientaci ve vztazích, v hierarchii a celkovém uspořádání 

podniku. V této kapitoly by měly být obsaţeny stručné popisy pracovních pozic a poţadavků 

na zaměstnance. Součástí je také problematika získávání, hodnocení, odměňování a výběru 

zaměstnanců (Srpová, 2011). 

9. Realizační plán projektu 

 Realizační plán projektu je v podstatě časový harmonogram všech činností. Při řízení 

projektů se uţívají různé nástroje, které znázorňují dobu trvání jednotlivých činností a 

vzájemnou návaznost v čase. Stanoví se hlavní úkoly a termíny splnění těchto úkolů. Nejvíce 

uţívaným nástrojem pro znázornění plánu projektu je Ganttův diagram. Základní forma 

Ganttova diagramu zobrazuje na horizontální ose čas a na vertikální ose veškeré aktivity, 

které jsou zapotřebí pro realizaci projektu (Kotler a Kellner, 2007). 

 První fáze vytvoření Ganttova diagramu je stanovení všech činností projektu. Dále je 

zapotřebí určit čas trvání jednotlivých aktivit. Některé verze Ganttova diagramu znázorňují 

dokonce i podmínky ukončení činnosti před zahájením jiné. Takové případy existují čtyři: 

(Zamazalová, 2009) 

 start-to-start: zahájení činností probíhá současně, 

 start-to-finish: ukončení jedné činnosti je podmíněno začátkem jiné činnosti, 

 finish-to-start: zahájení jedné činnosti je podmíněno ukončením druhé činnosti, 

 finish-finish: ukončení činností probíhá současně. 

Při plánování realizačního plánu je vhodné stanovit si i tzv. kritické cesty projektu. 

Krizové cesty zobrazují návaznost činností od zahájení po ukončení projektu bez časových 

rezerv. Stanovením kritické cesty je moţné určit nejkratší moţný časový interval pro dodělání 

projektu. Současně lze odhalit slabá místa plánování návaznosti aktivit a v předstihu určit 

dostatečné časové rezervy pro případné komplikace (Kotler, 2007). 
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Ganttův diagram lze pouţít pro vizualizaci projektu, který se nejčastěji zobrazuje na 

jedné straně ve velikosti A4. Tento diagram není vhodné sestavovat, kdyţ se projekt skládá 

z mnoha činností, v tom případě se vizualizace můţe stát nepřehlednou a matoucí. 

10.  Finanční plán 

 Finanční plán představuje pro potenciálního investora hlavní část podnikatelského 

plánu. Jelikoţ jsou v něm vyčísleny všechny nápady, návrhy a myšlenky podnikatele. Investor 

by se v této části měl dozvědět, jakou celkovou sumu peněz podnik potřebuje, jak s ní hodlá 

hospodařit a jaký zisk můţe investor očekávat, pokud projekt podpoří. 

 První část finančního plánu se skládá ze zakladatelského rozpočtu. Jehoţ součástí jsou: 

(Srpová a Řehoř, 2010) 

 výdaje spojené se vznikem společnosti – poplatky za notářské úkony, za získání 

ţivnostenského oprávnění, atd. 

 seznam dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku potřebného pro zahájení 

podnikání, 

 určení oběţných aktiv potřebných v počáteční fázi podnikání, 

 stanovení výše finančních prostředků po dobu, neţ firma začne vydělávat. 

Finanční plán by měl ukazovat, jestli je podnikatelský plán ekonomicky reálný jako 

celek. Tvoří ho tři základní oblasti: výkaz zisků a ztráty, Cash-flow a rozvaha neboli bilance. 

Výkaz zisků a ztráty obsahuje předpokládané příjmy a výdaje s výhledem minimálně 

na tři roky. Také zahrnuje očekávané trţby a kalkulované náklady. 

Cash-flow popisuje změnu stavu peněţních prostředků za určité období. Ve výkazu 

jsou obsaţeny informace o finanční situaci podniku a jeho platební schopnosti neboli 

likviditě. 

Rozvaha neboli bilance poskytuje informace o základu pro zhodnocení majetkové a 

finanční situace podniku k určitému datu. Je to stavový výkaz. (Koráb a Mihalisko, 2005). 

Dále je velice důleţité přesvědčit čtenáře podnikatelského plánu o jeho efektivnosti. 

Vývoj finanční situace podniku můţeme prokázat pomocí poměrových ukazatelů finanční 

analýzy, jako například ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti. Potom je 

vhodné provést analýzu bodu zvratu. Bod zvratu je objem výroby, při kterém podnik 
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nevykazuje zisk ani ztrátu. Z toho vyplývá, ţe kaţdý další prodaný výrobek, který přesáhne 

hranici bodu zvratu, přinese podniku zisk. V tomto bodě zisk z prodaných produktů pokryje 

fixní i variabilní náklady (Srpová a kol., 2011). 

11. Analýza rizik 

 Kaţdý podnikatelský plán by měl zahrnovat analýzu rizik, jelikoţ vţdy existuje 

spojitost s určitou mírou nejistoty.  Analýzou rizik dává podnikatel investorovi najevo, ţe si je 

vědom moţných odchylek od plánu a ţe má připraveny různé moţnosti reakcí na tyto 

odchylky. Riziko lze chápan různě, nýbrţ pro potřeby podnikatelského plánu můţeme 

definovat riziko jako pouze negativní jev. Rizikem můţe být: (Hnilica, 2009) 

 pravděpodobnost vzniku ztráty, 

 moţnost výskytu událostí, které zamezí či ohrozí dosaţení cílů organizace, 

 nebezpečí negativních odchylek od určených úrovní cílů organizace. 

Nejdůleţitější je identifikovat rizikové faktory. Z toho vyplývá, ţe se podnikatel 

zamyslí nad případnými riziky a tím jak by mohly ovlivnit plnění plánů a dosaţení 

stanovených cílů. Rizika dělíme na vnitřní a vnější. Vnitřní rizika jsou ta, která podnik můţe 

sám ovlivnit a jsou identifikována ze slabých stránek firmy z výsledku SWOT analýzy. Vnější 

rizika projektu podnikatel nemůţe přímo ovlivnit, jako například změny legislativy, vstup 

nových konkurentů na trh, atd. V současné době však existují nástroje pro sníţení dopadu 

těchto rizik na podnik. 

Následujícím krokem je stanovení významnosti jednotlivých faktorů a 

pravděpodobnosti jejich výskytu. Zde jde pouţít matematických a statistických metod pro 

stanovení velikosti rizika nebo lze provést kvalifikovaný odhad na základě dosavadních 

zkušeností. 

Kdyţ podnikatel identifikuje rizikové faktory a vyhodnotí jejich významnost, měl by 

si vytvořit scénáře pravděpodobného vývoje trhu a plán reakcí na přítomnost rizik. K těmto 

účelům byla vytvořena analýza citlivosti nebo jednodušší what-if analýza. 

Sledování rizik by se mělo stát součástí průběţného hodnocení firmy a ne pouze při 

zpracování projektu (Hnilica, 2009). 
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12. Přílohy 

 „V přílohách podnikatelského plánu lze uvést například výpis z obchodního rejstříku, 

ţivotopisy klíčových osobností podniku, fotografie, resp. výkresy výrobků, výsledky 

průzkumu trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkaz zisků a 

ztráty, rozvahu, peněţní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, propočty bodů zvratu, 

reference významných osobností, aj.“ (Fotr, 2011, s. 382). 
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3. Prezentace mateřské školy  
 

V dnešní době existují dvě verze zřízení soukromé mateřské školy: 

1. podle školského zákona - § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů, 

2. podle živnostenského zákona – zákon č. 455/1991 Sb. 

Zřízení soukromé mateřské školy dle školského zákona a s ním souvisejících předpisů 

je podmíněna zápisem do školského rejstříku, nebo rejstříku školských právnických osob, tyto 

seznamy jsou vedeny Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, s tímto faktem souvisí i 

nárok na finanční dotace z  rozpočtů MŠMT. Nevýhodou tohoto zřízení MŠ je zdlouhavý 

proces spojený se zápisem do rejstříku. Činnosti podnikání mateřské školy spadají pod 

zákonem definované vzdělávací programy. Soukromá mateřská škola by podléhala kontrolám 

z Ministerstva školství a musela by dodrţovat didaktické a metodologické pokyny tohoto 

ministerstva. 

Další variantou je zřízení soukromé mateřské školy na základě ţivnostenského 

oprávnění, nebo jako některá z právnických forem zapsána do obchodního rejstříku. Tyto 

organizace se řídí pouze obecně platnými právními normami. Realizování činností podniku 

lze provádět pod volnou ţivností Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti. Obsahem této ţivnosti je výchova dětí nad tři roky věku 

v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních slouţících odbornému 

vzdělávání. Součástí ţivnosti je i výuka jazyků, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného 

umění, baletu, uměleckého tance, herectví atd., z toho vyplývá, ţe v rámci této ţivnosti lze 

nabízet i různé krouţky a zájmové aktivity. Jestliţe bude školka nabízet i individuální péči, je 

nutné uvaţovat o volné ţivnosti Poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost, tato ţivnost 

nevyţaduje ţádné vzdělání, postačí splnit všeobecné podmínky. 

Po pečlivém zváţení dané situace byla vybrána verze zřízení mateřské školy podle 

ţivnostenského zákona. Majitelé vzali na vědomí všechny výhody, nevýhody a dopady na 

podnikání. Tímto krokem chce společnost předejít nejistému výsledku akreditačního procesu. 

Velkou nevýhodou je nemoţnost poţádat o dotace Ministerstvo školství. 
1
 

                                                           
1
 Stránky portálu Podnikatel [online]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/firemnim-skolkam-nahrava-

boj-o-talentovane-lidi/ 
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Volná ţivnost je ohlašovací coţ znamená, ţe postačí ţivnost ohlásit a lze k těmto 

účelům vyuţít například jednotný registrační formulář pro fyzické osoby tento formulář 

posléze odevzdat v jakémkoliv zařízení, které provozuje sluţbu Czechpoint. 

Na legislativní okolí soukromé MŠ má dále vliv mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů a 

norem, které podnikatel musí dodrţovat a řídit se jimi. Náleţí k nim: 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), 

 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., 

která předepisuje např. činnosti spojené s mateřskou školou, jako například podmínky 

provozu a organizace, počty přijatých dětí, provoz školky v období letních prázdnin, 

stravování, péče o zdraví a bezpečnost a poplatek za předškolní vzdělávání a další, 

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která řeší především 

uspořádání stavby, stanovuje hygienické podmínky na stavbě, dále vybavení 

nábytkem, zásobování vodou, úklid, regulace denního osvětlení a další. Tuto vyhlášku 

je zapotřebí si důkladně prostudovat, 

 vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tato vyhláška rozlišuje mezi školní 

jídelnou, která připravuje a vydává jídla sama a výdejnou, která vydává jídla 

poskytnuté provozovatel stravovacích sluţeb, tedy MŠ nemusí mít svoji vlastní 

kuchyň, 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, 

 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., v případě, ţe bude podnikatel 

ţádat o dotaci ze státního rozpočtu, která se poskytuje soukromým školám a školním 
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zařízením k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláním 

na základě smlouvy uzavřené na školní rok se školským úřadem.
2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Stránky portálu Finance ze dne 3. 5. 2010 [online]. Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/262381-

zalozeni-soukrome-materske-skolky/ 
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4. Podnikatelský plán v podmínkách konkrétní mateřské školy 
 

Tato kapitola diplomové práce se zabývá realizací podnikatelského plánu na zřízení 

soukromé mateřské školy. Vytvoření podnikatelského plánu se bude odvíjet od teoretické 

části a analýzy okolí. 

Obsah: 

1. titulní strana, 

2. shrnutí (exekutivní souhrn), 

3. popis podniku a poskytovaných sluţeb, 

4. mise, vize a cíle podniku, 

5. analýza prostředí, 

6. marketingový plán, 

7. personální zdroje, 

8. realizační plán projektu, 

9. finanční plán, 

10. analýza rizik, 

11. přílohy. 
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1. Titulní strana 

Název společnosti: Soukromá mateřská škola Beruška s. r. o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Nová 130, 747 06, Nové Sedlice 

Místo provozu: Rodinná, Ostrava - Hrabůvka 

Webová stránka: www.msberuska-ostrava.cz 

Zahájení podnikání: 1. 4. 2015 

Zahájení činnosti: 1. 9. 2015 

Statutární orgán: Bc. Silvie Pavelková 

Předmět podnikání: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti 

 Poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost 

 Výchovná a vzdělávací činnost v oblasti předškolní výchovy 

Základní kapitál: peněţitý vklad 140 000 Kč – Bc. Silvie Pavelková 

 peněţitý vklad 60 000 Kč – Mgr. Tereza Střílková 

Prohlášení majitele: ţádná část podnikatelského plánu nesmí být reprodukována, kopírována 

nebo jakýmkoliv způsobem rozmnoţována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě 

bez písemného souhlasu autora tohoto dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.msberuska-ostrava.cz/


34 
 

Obr. 4.1 Logo soukromé mateřské školy Beruška 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2. Shrnutí (exekutivní souhrn) 

Soukromá mateřská škola Beruška, společnost s ručením omezeným vznikne 

v Ostravě – Hrabůvce. Provozovna mateřské školy bude zřízena v  rodinném domě, který 

bude přizpůsoben chodu mateřské školy. Uţitná plocha budovy je 215 m
2
. V objektu 

proběhnou nutné stavební úpravy dle platné legislativy, aby mohl rodinný dům fungovat jako 

MŠ. Tyto úpravy se budou týkat hlavně prostorů, ve kterých budou vybudovány umývárny a 

záchody a herna pro děti. 

Uskutečněný marketingový výzkum ukázal, ţe v městské části Ostrava – Hrabůvka je 

nedostačující kapacita míst v mateřských školkách. Mateřská škola Beruška bude nabízet 

svým zákazníkům velmi kvalitní sluţby, jejichţ součástí bude i specifická sluţba hlídání dětí 

o víkendu a přes noc. Snahou mateřské školky bude individuální přístup k dětem k jejich 

zájmům, nedostatkům a přáním tak aby byly ve školce spokojené a šťastné. Důleţitost bude 

kladena i na vztahy s rodiči a samozřejmostí je vzdělávací program pro děti. Většinovou 

majitelkou bude Bc. Silvie Pavelková, která se bude starat o chod mateřské školky a bude 

fungovat jako účetní a spolumajitelkou bude Mgr. Tereza Střílková, která bude mít nestarosti 

program dětí. Velkou výhodou je ekonomické vzdělání majitelky, která zajistí funkčnost 

finanční stránky podnikání a pedagogické vzdělání spolumajitelky, která vnese do projektu 

znalosti z předškolního vzdělávání dětí. Mateřská školka bude mít v začátcích podnikání 3 

zaměstnance včetně majitelek podniku. 
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3. Popis podniku a poskytovaných sluţeb 

Soukromá mateřská školka Beruška bude zařízena ve velmi příjemném prostředí 

v kolonii rodinných domků v Ostravě – Hrabůvce. Stávající budova bude přestavěná, dle 

platných vyhlášek, norem, standardů a potřeb pro provoz mateřské školy. Výhodou umístění 

provozovny mateřské školy jiţ ve stávající budově, jsou niţší počáteční investice do projektu. 

Kdyby se majitelé rozhodli celou MŠ postavit, byly by s tím spojeny vysoké náklady na 

výstavbu nového objektu. Dále by majitelé museli zakoupit i pozemek, na kterém by objekt 

postavili.  

Popis podniku 

Právní formou začínajícího podnikání byla zvolena společnost s ručením omezeným, 

která bude provozovat svou činnost na základě volné ţivnosti č. 72 Mimoškolní výchova a 

vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a ţivnosti č. 79 Poskytování 

sluţeb pro rodinu a domácnost, dle Ţivnostenského zákona. 

Provozovna společnosti se bude nacházet ve velmi příjemné a klidné lokalitě na ulici 

Rodinná v Ostravě – Hrabůvce. Rodinný dům, který si bude školka pronajímat, se nachází 

v zóně pro rodinné domky. Toto místo je velice dobře strategicky umístěno, hlavní přístup do 

budovy je z ulice Rodinná. Blízko soukromé mateřské školky se také nachází náměstí 

Generála Svobody. Součástí tohoto náměstí je i park, který bude vyuţit při pravidelných 

procházkách s dětmi. 

Klienty soukromé mateřské školy Beruška budou děti ve věku od 3 do 6 let a 

poskytovanou sluţbu budou vyuţívat rodiče dětí. Hlavní činnosti budou zaměřené na 

individualitu jednotlivých dětí a podporu jejich schopností a přirozenosti, tak aby se rády 

učily a našly v sobě zvídavost jim vlastní. Děti se budou učit postupně poznávat svět okolo 

nás, osvojí si základní hodnoty a naučí se samostatnosti. Důleţitým poţadavkem je aby dítě 

z naší školky odcházelo šťastné a spokojené a aby se rozvíjelo v samostatného jedince, který 

bude zdravě sebevědomý a tvůrčí. Dále si školka bude zakládat na pravidelných schůzkách 

s rodiči, kde se dozvědí o vzdělání a vývoji svého dítěte. Přátelský vztah s rodiči je v tomto 

oboru podnikání velmi důleţitý a je jeho nepostradatelnou součástí. Z tohoto důvodu bude 

zřízena „Kouzelná schránka“, do které mohou rodiče vkládat své připomínky, dotazy a 

nápady. Sluţby, které mateřská škola Beruška bude poskytovat, jsou: 

 hlídání dětí: 
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- pravidelné celodenní – denně od pondělí do pátku, 

- pravidelné dopolední – denně od 6:30 do 12:00, 

- nepravidelné individuální – na základě domluvy s rodiči, 

- noční – moţnost i pro děti, které nenavštěvují soukromou školku Beruška, 

- víkendové - moţnost i pro děti, které nenavštěvují soukromou školku Beruška, 

 výuka cizích jazyků, 

 zájmové krouţky – kreslení, zpěv, tanec, hra na hudební nástroj, jóga pro nejmenší 

 logopedická poradna – péče integrovaným dětem s vadami řeči, 

 příprava předškoláků, 

 pořádání dětských narozeninových oslav, 

 víkendové pobyty pro děti z dětských domovů nebo jiných sociálních zařízení.  

Kapacita školky 

Soukromá mateřská školka Beruška bude mít maximální kapacitu 20 dětí, bude se 

jednat o malou rodinnou školku s individuálním přístupem ke kaţdému dítěti. Budova bude 

mít jednu velkou hernu, šatny pro děti, sociální zařízení, kancelář a kuchyň. K dispozici bude 

i přilehlá zahrada, která se nachází za domem, tím pádem je prostor bezpečný pro celoroční 

hry venku. Zahrada bude projektována na základě návrhu dětských nápadů a představ a 

realizována dle zákonných standardů pro toto vybavení. Investice do vybavení zahrady bude 

minimální, jelikoţ tento projekt bude financován ze sponzorských darů. Návrh zahrady bude 

inspirován nápady dětí, jak by chtěli, aby zahrada u školky vypadala. K těmto potřebám bude 

vyhlášena soutěţ o nejhezčí dětský návrh, která se uspořádá v místní základní škole, kde své 

nápady nakreslí jednotlivé třídy, tak jak by si vysněnou zahradu představovaly. Dále budou 

vyvěšeny letáky v okolí mateřské školky, aby se mohly zúčastnit všechny děti, které o tuto 

soutěţ projeví zájem. Do soutěţe se mohou přihlásit děti ve věku od 4 do 15 let. Hlavní výhra 

pro jednotlivce bude jízdní kolo a v případě výhry třídy ze základní školy uspořádání 

záţitkového výletu pro celou třídu, dle vlastní volby. 

Provozní doba 

 Provozní doba mateřské školky bude od 6:30 do 17:00 hod. Dále mateřská školka 

bude nabízet sluţbu nočního hlídání v době od 18:00 do 9:00 hod. a víkendové hlídání přes 

den od 9:00 do 16:00 hod. Také chceme pořádat jednou měsíčně víkendový pobyt pro děti 

z dětských domovů, kde by si uţili víkend plný her a radovánek se svými kamarády. 
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Ceník služby 

 Cena za námi poskytované sluţby se skládá ze dvou částí, první část je roční zápisné 

a druhá pak samotné školné. Zápisné je administrativní poplatek, který se vztahuje na náklady 

spojené se zařazením dítěte do evidence a vedením této evidence. Částka zápisného se bude 

rozlišovat podle toho, zda je dítě zapsáno poprvé nebo jiţ soukromou školku navštěvovalo 

v minulém školním roce. První zápisné bude činit 2 500 Kč a následné pak 1 000 Kč viz tab. 

4.1. 

Tab. 4.1 Ceník zápisného 

CENÍK První zápisné Opakované zápisné 

2 500 Kč 1 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Druhou sloţkou cenu za sluţby je školné. Výše školného se bude odvíjet podle 

intenzity navštěvování školky. V této lokalitě je předpoklad kaţdodenní návštěvy, ale pokud 

zákazníci budou poţadovat i niţší návštěvnost třeba například pouze dopolední hlídání nebo 

jenom 3 dny v týdnu, bude jejich poţadavku vyhověno a cena školného bude upravena podle 

délky hlídání dětí. Výše školného je stanovena měsíčně na částku 5 000 Kč, tato částka byla 

zvolena na základě porovnání s konkurencí. V ceně měsíčního školného je zahrnuto hlídání 

dětí, příprava pro předškoláky a stravování, u individuálně vytvořeného programu hlídání 

bude částka stravného účtována zvlášť. Platba školného bude splatná do 10. dne příslušného 

měsíce. 

 Pravidelná měsíční celodenní docházka 5 dnů v týdnu – 5 500 Kč, 

 pravidelná měsíční dopolední docházka 5 dnů v týdnu od 6:30 do 12:00 – 3 500 Kč, 

 individuální pobyt dítěte ve školce – 50 Kč/hod., 

 nepravidelná docházka – dle domluvy, 

 noční hlídání – 1 000 Kč za noc/dítě, 

 víkendové hlídání – 1 000 Kč za den/dítě, 

 pořádání dětských oslav včetně programu – 3 500 Kč (v ceně je pronájem školky, 

vytvoření zábavného programu, náklady na zaměstnance a ostatní náklady), lze 

domluvit i zařízení celé akce včetně pohoštění a dortu – cena dle domluvy. 
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Stravování 

V mateřské školce Beruška se jednotlivá jídla přímo připravovat nebudou, obědy se 

budou objednávat a dováţet z Mateřské školy Harmonie. Svačinky, které se dětem budou 

podávat přes den, si školka zařídí svépomoci. Ceny jednotlivých jídel jsou uvedeny v tabulce 

4.2 a navyšovaní ceny stravného nastane pouze za předpokladu zvýšení ceny od dodavatele. 

Jídla budou vydávány v předem určených časových intervalech, ale tento čas je pouze 

orientační pokud bude mít dítě hlad v jinou hodinu má moţnost si říct a vţdy mu bude 

vyhověno. Jídla budou vybírány tak aby děti měly pestrou a zdravou stravu, která jim bude 

chutnat a poskytne jim potřebnou energii na celý den.  

Samozřejmostí je dodrţování pitného reţimu, který bude zajištěn celodenním 

přísunem čaje ve varných konvicích umístěných v herně, nebo také ovocným nápojem či 

obyčejné čisté vody. V horkých letních dnech budeme dětem podávat vodu s citronem. 

Jelikoţ je dodrţování pitného reţimu dítěte důleţité, bude se tento fakt důkladně hlídat, aby 

nedošlo k dehydrataci či jiným zdravotním problémům dítěte. 

Odhlášení stravného lze provést 1 den předem a částka stravného bude odečtena 

z následující platby školného. 

Tab. 4.2 Ceník stravného 

Ranní svačinka 12 Kč 8:15 – 8:45 

Oběd 27 Kč 11:45 – 12:30 

Odpolední svačinka 11 Kč 14:30 – 15:00 

Celodenní strava 50 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

Dodavatelé 

 Vybavení a zařízení soukromé mateřské školy Beruška bude nakoupeno jednorázově u 

předem vybraných dodavatelů. Vlastníci školky vyhodnotí nejlepší nabídku a vyberou 

dodavatele, který bude vyhovovat jejich kritériím. Jednomyslně se shodly, ţe většina nábytku 

a vybavení školky bude nakoupena ve firmě Nábytek Jiroušek s. r. o. Tato společnost se 

zabývá výrobou nábytku učeného pro mateřské školy. Ostatní potřebné zařízení a vybavení 

budu pořízeno v odchodních domě IKEA, kde je široké spektrum kvalitního a levného zboţí. 

Obchodní dům IKEA nabízí nábytek, textil, kuchyňské vybavení atd. Ostatní věci, které 
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nebudou zakoupeny v tomto vybraném obchodním domě, budou koupeny u ostatních 

nejmenovaných dodavatelů. 

 Dodavatelem jídla bude mateřská školka Harmonie, odkud budou odebírány obědy pro 

děti. Telekomunikační sluţby, které zahrnují pevnou linku, mobilní čísla a internet bude 

poskytovat společnost T – mobile. Pojištění mateřské školy bude zřízeno na základě 

nejvýhodnější nabídky. Mateřská škola má v plánu si zřídit pojištění majetku, pojištění rizik 

podnikání a pojištění ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou dětem. 

Prázdninový provoz 

 Prázdninový provoz mateřské školy bude podmíněn zájmem o tuto sluţbu a naplněním 

alespoň poloviční kapacity školky coţ činní 10 dětí. Jestliţe tyto podmínky nebudou splněny, 

prázdninový provoz školky zahájen nebude, jelikoţ by tento krok byl neefektivní. Pokud 

v době prázdnin školka fungovat nebude, nabídne se k dispozici, jako prostor po příměstské 

tábory, nebo jiné aktivity. 

Doplňkové služby do budoucna 

 Do budoucna má školka v plánu rozšířit okruh poskytovaných krouţků a navázat 

spolupráci s jinou mateřskou školkou. Toto spojení by bylo zajímavé a přínosné pro děti, 

mohly by mezi sebou porovnávat dovednosti, které se během roku naučili. Také je výhodou 

navázání kontaktu s jinými dětmi pomocí společných her a záţitků. Další doplňkovou sluţbou 

by se mohl stát pronájem prostorů školky k různým aktivitám jako například školení, 

teambuilding, atd. 

Popis poskytovaných sluţeb 

 Hlavní sluţbou, kterou bude Soukromá mateřská škola Beruška poskytovat je hlídání 

dětí, mezi vedlejší sluţby bude patřit logopedická poradna, výuka jazyků, zájmové krouţky, 

pořádání dětských oslav a víkendové pobyty pro děti z dětských domovů a děti ze sociálně 

slabších rodin. Víkendové pobyty pro sociálně slabší budou pořádány ze sponzorských darů 

nebo dotací. 

Vzdělávací program dětí v mateřské škole bude rozdělen na pravidelné aktivity, které 

budou probíhat v rámci denního reţimu a dle témat zvolených na jednotlivé měsíce a 

nepravidelné aktivity, které budou probíhat v rámci celého roku nad rámec Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Všechny ostatní aktivity, které budou 
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probíhat během roku, včetně jednotlivých cílů jsou popsány v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání. 

 Hlídání dětí – hlavní aktivity 

 V průběhu celého roku bude pro děti připraven pestrý zábavný program sloţený 

z pravidelných i nepravidelných činností, které budou rozvíjet osobnost dítěte a mimo zábavy, 

která je po dítě velmi důleţitá mu přinese i přidanou hodnotu. Po celý rok se bude školka 

v rámci programu věnovat rozvoji řeči dítěte, mluveného projevu a logického myšlení, rozvoji 

osobnosti dítěte a podpoře jeho samostatnosti, dále budování sebedůvěry, učení se 

společenskému chování, praktickému ţivotu, učení se spolupráci a toleranci, učení se 

k zodpovědnosti a budování ohleduplného vztahu k přírodě. 

Nepravidelné aktivity nejsou hrazeny z poplatků za školné a jsou pro děti dobrovolné. 

Mezi tyto činnosti patří například návštěva divadla, kina, kurzy plavání, návštěvy solné 

jeskyně a sauny, umělecké soutěţe, různé výlety pořádané mateřskou školkou.  

 Jednotlivé měsíce budou věnovány konkrétnímu tématu, které se posléze objevuje 

v týdenních plánech programu školky. Cílem je, aby si děti rozšířili obzor o daném tématu 

nenásilnou formou her. Zvolené téma bude děti provázet celý měsíc například svět barev, 

zvířátka v lese, nebo návštěva pohádkového světa či co se děje s přírodou v zimě aneb zimní 

království. 

  Následující část bude věnována ukázce zvoleného tématu měsíce a koncepci splnění 

cílů, které děti naučí novým vědomostem, dovednostem a schopnostem pomoci nenásilné 

formy her, povídání a dalších aktivit. 

Zvolené téma na měsíc únor: Návštěva pohádkového světa aneb povídám, povídám 

pohádku 

Podtémata: Kniha je můj kamarád – seznámení dětí s nejznámějšími knihami 

pohádek a časopisů, součástí programu bude i návštěva knihovny a samozřejmostí je 

předčítání pohádek. Dále také bude spuštěn program nejkrásnější večerníčková pohádka, kdy 

dětem před odpoledním spánkem bude vţdy promítnuta jedna pohádka dle jejich výběru, 

kterou posléze bodově ocení přidělenými kartičkami rozlišené čísly od 1 do 5 a pro menší, 

které čísla prozatím nepoznají barvami. Součástí programu bude i tzv. noc s Andersenem tato 

akce je spojená s předčítáním pohádek, hraní her a přespáním ve školce. Tato akce se bude 
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pořádat za pomoci skautů, kteří budou oblečeni za různé pohádkové bytosti a budou s dětmi 

po celou dobu trvání této akce. Připraví si pro děti program formou her a různých zábavných 

vystoupení a scének. 

Dobro a zlo v pohádkách – v této části se děti seznámí s klasickými pohádkami, kde 

dobro vítězí nad zlem. Součástí bude diskusní krouţek, kde děti budou mít šanci vyjádřit svůj 

názor na danou pohádku a problém, který podle nich způsobil vznik zla v pohádce. Budou se 

moci zeptat vyučující osoby na jakékoliv dotazy ohledně řešeného tématu. Součástí bude i 

poznávání druhů loutek, maňásků a také aby byla stimulována i kreativní část dětí, proběhne 

výroba prstových maňásků a masek.  

Pohádkový karneval – na konci měsíce bude uspořádán pohádkový karneval, na který 

děti přijdou v masce své oblíbené pohádkové postavy. Karneval bude plný her, zpívání a 

tancování. Vrcholem karnevalu bude soutěţ o nejhezčí masku a vylosování nejlepšího 

tanečníka nebo tanečnice karnevalu. 

Hlavní cíle: 

1. poznávat klasické pohádky a kniţní ilustrace, učení určování kategorií co a kdo do 

pohádky patří, učení pochopit a pojmenovat emoce – láska, štěstí, zlo, 

2. rozvíjet souvislé vyjadřování a vyjadřovat se gramaticky správně, zachytit hlavní 

myšlenku, dovyprávět nedokončený příběh s vyuţitím fantazie a představivosti, 

obohacovat slovní zásobu, 

3. posilovat sociální vztahy dětí při spolupráci, hledat společná řešení, řídit a ovlivňovat 

vlastní situaci, uvědomovat si příjemné a nepříjemné proţitky, 

4. procvičování jemné motoriky – poznávat techniky stříhání, skládání, mačkání, trhání 

při přípravě masek a podílet se na společné výzdobě třídy, 

5. učit se naslouchat druhému, umět se podělit o své dojmy a záţitky, soustředit se na 

danou činnost. 

Během celého měsíce bude denní program přizpůsoben tématu, které je pro daný 

měsíc vybráno. Zvolené téma bude děti doprovázet napříč sportovními, uměleckými, 

vzdělávacími i relaxačními aktivitami. 

Veškeré aktivity probíhající během roku budou zařazeny do jednotlivých bloků a to do 

bloku uměleckého, sportovního, vzdělávacího a relaxačního. Dle těchto bloků bude 

organizován i celodenní program dětí. Tímto krokem chceme dosáhnout stimulace dětí, tak 
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aby pokaţdé byla rozvíjena jiná část jeho osobnosti a zároveň si rozšířily své schopnosti a 

dovednosti ač uţ manuální nebo sociální. 

Umělecký blok 

 Činnosti zařazené v tomto bloku budou pozitivně ovlivňovat fantazii a kreativitu dětí. 

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky jako například kreslení pastelkami, vodovými a 

temperovými barvami. Dále také různé techniky kresby voskovkami, křídami a tuţí. Mezi 

oblíbené činnosti dětí také patří modelování z plastelíny a keramické hlíny. Děti si osvojí 

dovednosti vystřihování, lepení, práci s různým materiálem, koláţe a výrobu různých 

kreativních výrobků jako loutek, maňásků a masek. Veškeré výrobky rodiče budou moci 

shlédnout na výstavkách, besídkách pořádané školkou a na konci školního roku si je mohou 

odnést domů. Umělecké aktivity působí pozitivně na rozvoj dětské motoriky a prostorového 

vnímání. 

 Mezi další činnosti, zařazené do uměleckého bloku patří tanec, zpěv a hraní na 

hudební nástroje. Děti se budou učit různé písničky, říkanky a básničky. Děti při zpěvu budou 

pouţívat doprovodné hudební nástroje jako je xylofon, bubínek, buben djembe, triangl, 

tamburína, kastaněty, rumbakoule, rolničky a ozvučná dřívka. Tímto způsobem se děti naučí 

poznávat rytmus a pohyb s hudebním doprovodem a bude podporováno i sluchové vnímání 

dítěte. Součásti programu bude i výuka tance podle předem stanovené taneční sestavy, ale i 

dle individuálního tanečního vyjádření samotných dětí. 

Sportovní blok 

 V tomto bloku budou zařazeny veškeré sportovní a pohybové aktivity. Tato část bude 

zahrnovat i ranní rozcvičku a odpolední protaţení. Děti budou v rámci pohybových aktivit 

posilovat týmového ducha, vyzkouší si velké mnoţství různých sportů a míčových her. 

Veškeré sportovní aktivity budou přizpůsobovány předškolnímu věku dětí. Rodiče tak mají 

moţnost zjistit, které sporty děti zaujaly a jakým směrem se v budoucnosti mají ubírat jejich 

volnočasové aktivity. 

 Součástí tohoto bloku bude i kurz plavání, který mateřská školka bude pořádat. 

Plavání zlepšuje vývoj pohybových dovedností dítěte. Pravidelné plavání a otuţování 

prospívá zdraví dítěte a zdokonaluje sociální adaptaci. Děti se budou učit základním 

plaveckým dovednostem za pomocí různých pomůcek a seznámí se s hlavními styly plavání. 

Na konci kurzu kaţdé dítě dostane zaslouţený diplom a fotku na památku. 
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 Mezi další sportovní aktivity bude zařazeno cvičení jógy. Cvičení jógy vede děti ke 

správnému zdravému způsobu ţivota, vyvolává v nich pocit radosti a lásky k sobě i okolí a 

napomáhá jim zbavit se stresu, kterým v současné době mnohdy trpí i malé děti. Děti se 

začlení do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokáţou se lépe soustředit, zlepší si fyzickou 

kondici a posílí imunitní systém. Základem cvičení jógy bude hra, správné drţení těla a učení 

se správnému dýchání a relaxace. 

Vzdělávací blok 

 V rámci vzdělávacího bloku se děti naučí základní hygienické návyky, obeznámí se 

s fungováním lidského těla a naučí se o něj správně starat. Součásti výuky bude učení se 

poznávat základní rostliny, zvířata a druhy stromů. Těmto vědomostem se děti například 

naučí na procházkách či návštěvě ZOO nebo jiných vzdělávacích institucí. Samozřejmě se 

budou učit tyto vědomosti i na základě obrázků a audiovizuálních pomůcek. Menší děti se 

naučí základní rozlišení barev, znaků, tvarů, písmen a číslic. Učení těchto znalostí bude 

podpořeno zábavnou formou her, nebo různě sloţitých skládaček, stavebnic a puzzlí atd. 

Součástí tohoto vzdělávacího programu bude i dopravní výchova. 

 Neodmyslitelnou částí vzdělávacího bloku bude výuka cizího jazyka. Kvalifikované 

vychovatelky budou děti učit základům cizího jazyka. Mateřská školka si pro výuku vybrala 

nejrozšířenější a nejpouţívanější jazyk a to angličtinu. Děti se cizí jazyk budou učit za pomocí 

her podpořených obrázky, písničkami, říkankami a dalšími audiovizuálními pomůckami. 

V rámci výuky bude zřízeno tzv. okénko cizího jazyka. Jednotlivá slovíčka, která se děti 

naučí, si budou opakovat i během dne při různých hrách. Pro děti je velmi dobré seznámit se 

s cizím jazykem, dříve neţ nastoupí do základní školy. 

Relaxační blok 

 Do tohoto bloku výuky budou zařazeny odpočinkové a relaxační aktivity pro děti. 

V dnešní době je pro správný rozvoj dítěte důleţité osvojení schopnosti odpočinku a relaxace. 

Děti se naučí jak správně relaxovat a odpočívat aby nabrali sílu a energii na další běţné i 

mimořádné činnosti dne. Mezi tyto činnosti bude zařazen odpolední odpočinek, relaxační 

cvičení, pravidelné návštěvy sauny a solné jeskyně. 

 Smyslem pravidelných návštěv sauny je posílení imunitního systému dětí. Návštěva 

sauny také přispívá k uvolnění svalstva a prokrvení tkání, funguje jako celková relaxace 

organismu. Vede ke sníţení onemocnění virovými chorobami dýchacích cest.  
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 Návštěva solné jeskyně má na děti velmi pozitivní účinky. V dnešní době spousta dětí 

trpí astmatem a různými alergiemi. Pobyt v solné jeskyni je výborná prevence proti těmto 

nepříjemným onemocněním. Jelikoţ má pobyt v solné jeskyni příznivé účinky na dýchací 

ústrojí, působí proti astmatu a alergiím, posiluje imunitní systém člověka a pročisťuje celý 

organismus. 

 Jelikoţ je návštěva sauny a solné jeskyně zařazena do nepravidelných aktivit, které 

nejsou povinné a rodiče za ně připlácí peníze navíc, bude pro děti, které tyto zařízení buď ze 

zdravotních či jiných důvodů navštěvovat nebudou připraven speciální program v areálu 

mateřské školky. Program se bude odvíjet od počtu dětí, které zůstanou ve školce. 

 Jednotlivé školní akce 

 Mezi tyto akce, které budou probíhat během celého roku, patří například různé besídky 

pro rodiče, maškarní rej, drakiáda, oslava Dětského dne, zimní sáňkování, mikulášská nadílka, 

podzimní táborák, koloběţkový závod, návštěva kina nebo divadla, noc s Andersenem, 

vánoční a velikonoční dílničky, návštěva hvězdárny a ZOO, den Země, vánoční nadílka, 

různé výlety a další aktivity, které personál mateřské školky během roku vymyslí a usoudí, ţe 

by se tento nápad mohl dětem líbit. 

 Logopedická poradna 

Logopedie je věda, která se zabývá vadami řeči. Logopedická péče bude kaţdodenní 

součástí výuky dětí. Vychovatelky budou s dětmi procvičovat správnou výslovnost a 

skloňování. Ačkoliv se zaměstnanci budou snaţit dětem poskytnout, co nejkvalitnější pomoc 

při získání dovednosti správného mluvení bude mateřskou školku jednou měsíčně navštěvovat 

logopedický asistent. Tento specialista se bude věnovat všem dětem, ale převáţně těm, které 

budou mít s řečí největší problémy. Rodičům, kteří projeví zájem o konzultaci s 

 logopedickým asistentem, bude samozřejmě vyhověno. Zákonní zástupci budou průběţně o 

problémech a pokrocích svých dětí informováni. 

 Příprava pro předškoláky 

Příprava pro předškoláky bude věnována dětem, které mají nastoupit po prázdninách 

do prvních tříd základních škol. Výuka dětí bude probíhat dvakrát týdně po dobu 6 měsíců 

před nástupem dětí do školy, coţ znamená v rozmezí měsíců leden aţ červen. Ve výuce budou 

obsaţena souhrnná témata, kterým by měl rozumět kaţdý předškolák. Tyto hodiny budou 
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probíhat po odpoledním odpočinku. Cílem přípravy pro předškoláky je srovnání dětí na 

stejnou úroveň a připravení je na nástup do základní školy. 

 Pořádání dětských narozeninových oslav 

Pořádání dětských narozeninových oslav v areálu školky je jeden z nápadů jak vyuţít 

prostory o víkendu. Tyto oslavy budou organizovány na zakázku dle přání rodičů a jejich dětí. 

Budou existovat dvě varianty a to buď pouhý pronájem školky s dohledem a vše ostatní si 

musí rodiče připravit sami, nebo nechají celou akci pořádat školkou a ta se postará o vše, co 

k takové správné dětské oslavě patří. Zaměstnanci školky nebo brigádníci by vymysleli celý 

zábavný program pro děti, zajistili občerstvení, narozeninový dort, výzdobu a další součásti, 

které by si objednatelé přáli. Cena za tuto sluţbu se bude odvíjet od velikosti objednávky. 

Základní sazba činní 3 500 Kč. V této částce je zahrnut pronájem, zábavný program, náklady 

na zaměstnance a menší provozní náklady. 

 Víkendové pobyty pro děti 

Další činnost, kterou se školka bude zabývat, jsou pobyty pro děti z dětských domovů 

a jiných sociálních zařízení a děti ze sociálně slabých rodin. Tyto akce budou financovány ze 

sponzorských darů, nebo dotací od obce, či jiných organizací. Víkendové pobyty budou 

probíhat jednou měsíčně dle zájmu organizací v maximálním počtu kapacity mateřské školky 

a to je 20 dětí. Jestliţe bude v době konání akce teplé počasí, budou mít děti moţnost spát ve 

stanech a tím by se kapacita dětí navýšila. Zábavný program s různými workshopy, 

provázející děti celým víkendem, bude laděný do určitého tématu. Témata budou inspirována 

různými historickými obdobími, fantasy knihami či filmy, pohádkami, nebo dobrodruţnými 

cestami kolem světa, atd. Děti navštíví i různá významná místa v okolí nebo pojedou na výlet 

za dobrodruţstvím a poznáním. 

Moţná verze pobytu pro děti je i ubytování mimo školku ve vybrané rekreační chatě. 

S touto variantou se spojen růst nákladů a větší práce se zařizováním. Cílem těchto pobytů je 

sociální adaptace děti do prostředí, které neznají. Děti se seznámí s jinými jedinci, které 

postihnul podobně smutný osud jako je. Zajisté je hlavním cílem pobavit a zpříjemnit dětem 

víkend, a aby získali pocit, ţe se o ně někdo zajímá a má je rád. 
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4. Mise, vize a cíle podniku 

Vize soukromé mateřské školy je podpořit přirozený rozvoj dětí ve věku od 3 do 6 let 

a poskytnout rodičům pocit, ţe o jejich děti je výborně postaráno. Strategií nově vzniklé 

společnosti je vyplnění tzv. díry na trhu, jelikoţ v současné době je sluţeb mateřských škol 

nedostatek a zájem o ně dokládá mnoţství neuspokojených uchazečů o místo v MŠ. Tento 

fakt je zapříčiněn tzv. babyboomem. 

Cílem podnikání je přilákat vhodnou reklamou a publicitou co nejvíce zákazníků a tím 

získat své postavení na trhu. Největším cílem je získání a udrţení si stálých zákazníků, kteří 

se sluţbami školky budou spokojeni a doporučí je i svým známým. Samozřejmě mezi cíle 

patří i dosahování zisku. Posláním soukromé mateřské školy Beruška je dosáhnutí oblíbenosti 

u dětí, které se budou ve školce cítit šťastně, spokojeně a bezpečně a připravení dětí na nástup 

do základní školy. Výhrou pro toto podnikání je získání obliby u dětí samotných, které se rády 

vracejí do školky. 

5. Analýza prostředí 

Problematika zařazení dětí do mateřské školy v současné době trápí většinu 

domácností s ratolestmi předškolního věku. Shánění volného místa v mateřských školách je a 

v poslední době také bylo téměř beznadějné. 

Během posledních pár let se na trhu objevil problém, který byl způsoben poklesem 

počtu narozených dětí na konci 90. let minulého století. Problém nastal, kdyţ na počátku 21. 

století začal počet narozených dětí stoupat, nastal tzv. „babyboom“ viz Tab. 4.3, ve které je 

zobrazen vývoj počtu dětí ve školních zařízeních v Moravskoslezském kraji. V dnešní době se 

na trhu vyskytuje nedostatek míst v mateřských školách po celé České republice.  

V minulých letech byly mateřské školy rušeny z důvodu jejich nevyuţité kapacity, ale 

při nárůstu počtu narozených dětí jiţ znovu otevřeny nebyly. Nastal tak velký přetlak, který 

způsobil problémy s volnými místy v mateřských školách a zapříčinil odmítání dětí niţšího 

věku a přeplněnost jednotlivých tříd v předškolních zařízeních. 
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Tab. 4.3 Vývoj počtu dětí v Moravskoslezském kraji 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Děti v mateřských školách 36 808 38 136 39 333 40 298 40 845 

Ţáci základních škol 98 835 97 232 96 651 97 120 98 137 

Ţáci středních škol 69 848 66 040 61 883 57 568 54 270 

Studenti vysokých škol 39 762 39 444 37 841 36 120 34 380 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xt/vzdelavani-xt 

V Moravskoslezském kraji došlo k nejvyššímu nárůstu počtu dětí na 1 mateřskou 

školu, tento velký skok se objevil mezi školními léty 2002/03 a 2003/04 a má stále mírně 

vzrůstající tendenci. Na Obr. 4.3 lze pozorovat stále mírně vzrůstající tendenci nárůstu počtu 

dětí v mateřských školách a zároveň je moţné si povšimnout výrazného poklesu ţáků 

středních škol, který stále klesá. Oproti tomu počty ţáků základních škol výrazně klesly, ale 

v současné době jsou stabilní. 

Obr. 4.2 Graf vývoje počtu dětí v MS kraji dle druhu vzdělávacího zařízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 

 Za místo podnikání byla vybrána místní část Ostrava – Hrabůvka, která spadá pod 

městskou část Ostrava – Jih. V této části Ostravy se objevuje výrazný nárůst dětí předškolního 

věku a stále se zvyšuje. V tabulce 4.4 lze vidět zvyšující se počet dětí, které dozrály věku, kdy 

by měly nastoupit do mateřské školy. Dále je moţné pozorovat i zvýšení počtu mateřských 

škol v této oblasti, který ale stále není dostačující.  Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy 

jsou nastavena tak, ţe přednostně jsou do státních mateřských škol přijímány děti 
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předškolního věku, coţ znamená, ţe v následujícím školním roce dovrší věku 6 let, dále jsou 

upřednostňovány děti s celodenní docházkou, které jsou preferovány z finančních důvodů. 

Tab. 4.4 Počet dětí v městské části Ostrava – Jih a počet MŠ 

M
a
te

řs
k

é 
šk

o
ly

 

  Školní rok 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

počet 

zařízení 22 22 23 24 24 26 

počet dětí 3 137 3 207 3 252 3 378 3 558 3 575 

Zdroj: vlastní zpracování dle veřejné databáze Statistického úřadu v Ostravě 

Potenciální zákazníci 

 Potenciálními zákazníky jsou rodiče dětí předškolního věku, kteří potřebují zajistit 

hlídání a výchovu svých ratolestí po dobu jejich pobytu v zaměstnání nebo někde jinde. 

Nejčastěji se bude jednat o věkovou skupinu dětí, které nebudou přijaty do státních školek. 

Jelikoţ se jedná o soukromou mateřskou školu, která musí veškeré své vzniklé náklady 

financovat z vlastních příjmů, tedy ze školného placeného rodiči, bude se muset zaměřit a 

nalákat především rodiče, kteří jsou dobře finančně zajištěni. Dalšími zákazníky budou 

rodiče, kteří chtějí pohlídat dítě pouze pár dní v měsíci, nebo jsou bezvýchodné situaci, coţ 

státní školky neumoţňují. Také do této skupiny spadají rodiče, kteří si objednají víkendové či 

noční hlídání svých ratolestí. 

 Skupinou potenciálních zákazníků je i široká veřejnost, jelikoţ soukromá školka bude 

nabízet sluţbu narozeninových oslav, kterou mohou vyuţít všichni, kteří projeví o tuto sluţbu 

zájem. Další skupinkou zákazníků se mohou stát dětské domovy, obce, dobrovolné 

organizace, sociální zařízení pro děti a další organizace, které mohou vyuţít sluţby 

víkendových pobytů. 

Porterův model konkurenčních sil 

Analýza konkurence je jednou z hlavních částí analýzy a úvahách o podnikání podle 

daného podnikatelského záměru. Porterův model konkurenčních sil zabezpečuje široký 

pohled na současnou, budoucí i méně zjevnou konkurenci v dané oblasti podnikání. Základní 

konkurenční síly jsou stávající konkurence, substituty, dodavatelé, odběratelé a nová 

konkurence. 
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Stávající konkurence 

V oboru předškolního vzdělávání existuje silná a zavedená konkurence, která nabízí 

svým zákazníkům velmi podobnou úroveň poskytovaných sluţeb. Největší konkurenci tvoří 

státní mateřské školy v okolí místa podnikání a to z důvodů niţší ceny školného, která se 

pohybuje v rozmezí od 300 – 700 korun za měsíc, dále rodiče platí stravné a veškeré 

doprovodné aktivity. Další skupinu konkurentů tvoří jiţ zavedené soukromé školky, avšak 

poptávka po sluţbách předškolního vzdělávání převyšuje reálnou nabídku. 

Substituty 

Nebezpečí konkurence substitutů vyplývá z ohroţení sluţby na trhu s podobnými 

sluţbami.  Hlavními substituty jsou mateřské školy v blízkém okolí, které jsou zapsané ve 

školském rejstříku, které jsou daleko více poptávané z výše zmíněných finančních důvodů. 

Dále do této skupiny konkurentů mohou být zařazeni prarodiče, známí nebo ostatní členové 

rodiny, kteří jsou oblíbenou variantou hlídání dětí z důvodu rodinného zázemí a finanční 

nenáročnosti. V současné době tato skupina lidí není tak hojně vyuţívaná, jelikoţ prarodiče 

jsou stále v produktivním věku. Z těchto důvodů je hrozba substitutů v podnikání minimální. 

Dodavatelé 

V tomto oboru mají dodavatelé vyjednávací sílu minimální. V rámci mateřské školy se 

bude jednat obzvlášť o dodavatele potravin, nábytku, hraček, textilií a kancelářských potřeb. 

Vzhledem k dostatku konkurence dodavatelů těchto typů materiálů, zboţí a zařízení, 

dodavatelé nijak zvláště podnikání neovlivní. V dnešní době lze vybrat z nabídky dodavatelů 

té největší kvality nebo nejniţší ceny.  V případě nespokojenosti se sluţbami a cenami si 

vedení mateřské školy můţe dovolit vyměnit dodavatele za nového bez jakýchkoliv nákladů. 

Odběratelé 

V rámci poskytování sluţeb předškolního zařízení jsou zákazníky rodiče, kteří si 

mohou zařízení na hlídání a výchovu svých dětí vybrat dle svých parametrů. Velmi důleţitou 

roli při výběru hraje cena, kvalita sluţeb, lokalita, dobrá pověst, spolehlivost, osobní a 

individuální přístup a jiná hlediska. Jelikoţ je kapacita předškolních zařízení plná a volných 

míst se nedostává, je tedy malá pravděpodobnost odchodu ke konkurenci. 

Vyjednávací síla odběratelů spočívá v první řadě v ceně školného.  Při stanovení výše 

školného je zapotřebí brát na vědomí ochotu potenciálních zákazníků danou částku 
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akceptovat. Z této stránky je vyjednávací síla odběratelů docela vysoká. Na základě případně 

přidělených dotací je skoro jisté, ţe výše školného bude postupem času klesat, čímţ se 

nabídka nové mateřské školy přiblíţí potenciálním zákazníkům a jejich potřebě niţšího 

školného.  Z opačného pohledu by se mohlo zdát, ţe vyjednávací síla odběratelů je docela 

nízká vzhledem k nedostatku míst ve státních školách. 

Nová konkurence 

V tomto odvětví působí velké mnoţství zařízení, jako jsou například mateřské školy 

zapsané ve školském rejstříku, mateřské školy, které jsou provozovány na základě 

ţivnostenského oprávnění, firemní mateřské školy, kluby a agentury na hlídání dětí, dětské 

koutky v obchodních domech, aj. Se vstupem nového konkurenta na trh jsou současné 

organizace nuceny na tento fakt vhodným způsobem zareagovat. 

Nicméně podle poskytnutých informací a na základě průzkumu stále existuje spousta 

dětí, které se do těchto zařízení z kapacitních důvodů nedostanou. Zájem rodičů o sluţby 

tohoto typu zařízení neustále stoupá a jsou vyhledávány, čím dal častěji, z těchto důvodů lze 

počítat s růstem nové konkurence v tomto oboru. Rychlost vstupu nových konkurentů na trh, 

je ovlivňován překáţkami vstupu na trh. Hlavními bariérami vstupu na trh soukromých 

mateřských škol jsou vysoké počáteční náklady a potřeba dodrţení mnoha zákonů, vyhlášek a 

předpisů vydaných v tomto oboru. Těmto kritériím je nutno vyhovět. Největší části těchto 

bariér vstupu na trh soukromá mateřská škola Beruška vyhoví, za pomocí přestavby a úprav 

prostoru. S tím je samozřejmě spojená i vyšší investice, kterou se majitelé pokusí sníţit 

získáním grantu na podporu regionu vyhlášenou Nadací ČEZ. Toto grantové řízení je určeno 

pro všechny právnické osoby.  

Soukromá škola musí být konkurenceschopná i v situaci zvyšování konkurence 

v oboru. Toho dosáhne, kdyţ bude od začátku svého podnikání poskytovat kvalitní sluţby a 

tyto sluţby časem rozšiřovat, zdokonalovat a bude se snaţit udrţet si „dobré jméno“. 

SWOT analýza 

Vytvoření SWOT analýzy je důleţité pro vstup na trh, začínající podnikatel analyzuje 

silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby své společnosti. Jejím úkolem je v první řadě 

celkově zhodnotit budoucí činnost firmy, zjistit hrozby a snaţit se jim předejít a najít 

příleţitosti a moţnosti růstu na trhu a určit vzájemné vazby těchto aspektů. Veškeré silné a 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby je důleţité si uvědomit před zaloţení podniku a nadále se 
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zabývat sledováním jejich vývoje, aby měl podnikatel nepřetrţitý komplexní přehled o situaci 

uvnitř firmy i mimo ni. Jestliţe se nějakým způsobem změní situace a trhu nebo uvnitř 

podniku bude moci podnikatel s dostatečným předstihem na tyto okolnosti správně reagovat, 

viz Tab. 4.5. 
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Tab. 4.5 SWOT analýza soukromé MŠ Beruška 

 Vnitřní faktory Vnější faktory 

P
o
zi

ti
v
n

í 
fa

k
to

ry
 

Silné stránky: 

- výhodné umístění v centru města 

s dostupností MHD, 

- nová nabídka nedostačující sluţby ve 

městě, 

- vysoká kvalita sluţeb, 

- kvalifikovaný personál, 

- nové a moderní vybavení MŠ, 

- vysoká kvalita doprovodných sluţeb, 

- začlenění rodičů do provozu MŠ 

- flexibilní provozní doba, 

- profesionální a osobní přístup, 

- MŠ s logopedickou poradnou, 

- kvalitní propagace společnosti, 

- moţnost prázdninového provozu MŠ. 

Příležitosti: 

- nedostatečné pokrytí sluţby na trhu, 

- poptávka po MŠ převyšuje nabídku, 

- moţnost vyuţití dotací, 

- rozšíření nabídky sluţeb, 

- získání nových zákazníků, 

- spolupráce s jinými zařízeními, 

- děti mohou navštěvovat MŠ bez 

ohledu na odebrání rodičovského 

příspěvku, 

- moţnost získání dotací. 

 

 

 

 

N
eg

a
ti

v
n

í 
fa

k
to

ry
 

Slabé Stránky: 

- vysoká konkurence státních MŠ, 

- vysoké vstupní náklady, 

- soukromá MŠ, 

- nově vzniklá MŠ, bez zákazníků, 

- vysoká cena za poskytované sluţby, 

- nedostatek financí, 

- závislost na zákaznících, 

- mateřská škola bez tradice a značky. 

 

Hrozby: 

- vstup nových konkurentů na trh, 

- změny v legislativě, 

- odchod kvalifikovaných zaměstnanců 

- vysoké vstupní náklady, 

- sniţování cen u konkurence, 

- pokles porodnosti, 

-  nezájem potenciálních zákazníků o 

sluţbu MŠ, 

- špatný výběr zaměstnanců. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



53 
 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

 Uspořádání tabulky SWOT analýzy lze chápat pouze jako názornou ukázku. 

Důleţitější neţ vzhled jsou váhy a hodnocení. Hodnocení: 

1. U Silných stránek a Příleţitostí pouţijeme kladnou stupnici od 1 do 5 s tím, ţe 5 

znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejniţší spokojenost. 

2. U Slabých stránek a Hrozeb pouţijeme zápornou stupnici od -1 (nejniţší 

nespokojenost) aţ -5 (nejvyšší nespokojenost). 

Hodnocením poloţek SWOT analýza nekončí. Doplní ji váhy. Váhou lze vyjádřit důleţitost 

jednotlivých poloţek v dané kategorii (Silné stránky, Slabé stránky, Příleţitosti a Hrozby). 

Váhy se řídí těmito pravidly: 

1. Součet vah v dané kategorii musí být roven 1. 

2. Čím vyšší číslo (např. 0,99) tím větší důleţitost poloţky v dané kategorii a naopak. 

Vyhodnocení SWOT analýzy lze pozorovat v tabulce 4.6. Dle výsledků analýzy je moţné 

konstatovat, ţe klady a příleţitosti podniku, převyšují potenciální zápory a hrozby. 
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Tab. 4.6 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky Váha  Hodnocení Součin Součet 

dostupnost MŠ 0,2 5 1   

kvalitní sluţby 0,5 5 2,5   

prázdninový provoz 0,1 4 0,4 4,5 

flexibilní provozní 

doba 0,2 3 0,6   

Slabé stránky         

Vysoká konkurence 0,45 -4 -1,8   

vysoké vstupní 

náklady 0,25 -5 -1,25 -3,95 

vysoká cena 0,3 -3 -0,9   

Příleţitosti         

noví zákazníci 0,6 4 2,4   

moţnost dotací 0,3 4 1,2 3,9 

poptávka po sluţbě 0,1 3 0,3   

Hrozby         

nová konkurence 0,35 -3 -1,05   

pokles porodnosti  0,15 -3 -0,45 -4 

nezájem zákazníků 0,5 -5 -2,5   

          

Interní 0,55       

Externí -0,1       

Celkem 0,45       

Zdroj: vlastní zpracování 

6. Marketingový plán 

Projekt soukromé mateřské školy je v podstatě na začátku svých podnikatelských 

plánů. Tento fakt bude respektován i při tvorbě marketingového plánu, který bude mít 

podnikatelské činnosti formulovány pro zahájení a rozvoj podnikání. Za pomocí 

marketingového mixu se společnost pokusí přilákat poptávku po své sluţbě. Mezi základní 

prvky marketingového mixu patří: produkt, cena, místo a propagace. 

Produkt 

Hlavním významem kaţdého produktu je jeho uţitek. Mateřská škola Beruška bude 

poskytovat sluţby v oblasti předškolní výchovy a hlídání dětí. Tato sluţba bude dále rozšířená 

o doplňkové sluţby, jako jsou například volnočasové aktivity, noční a víkendové hlídání pro 

děti zapsané i nezapsané do mateřské školy, výuka cizího jazyka, logopedická poradna a 

různé krouţky pro děti, nebo prázdninový provoz. 
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Snahou mateřské školky je podpořit přirozený rozvoj dítěte a poskytnout rodičům 

pocit, ţe je o jejich dítě výborně postaráno, ale také pomoct dětem postupně poznávat svět a 

osvojit si základní hodnoty. Školka zastává pravidlo individuálního přístupu k dítěti, aby 

mohla být nalezena nejvhodnější forma a tempo vzdělávání. Pedagogové se budou snaţit o 

správný rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí, které podporuje 

nezávislost a vzájemnou úctu. 

V průběhu výuky se děti budou účastnit různých aktivit, které jsou součástí portfolia 

sluţeb, které mateřská školka nabízí. V nabídce těchto aktivit je výuka cizího jazyka, různé 

zájmové krouţky jako například zpěv, tanec, kreslení a další výtvarné činnosti.  Jednou za 14 

dní budou v provozovně mateřské školky probíhat s dětmi logopedická cvičení. Dětem, které 

dovrší předškolního věku, bude poskytnuta příprava pro předškoláky. Soukromá mateřská 

školka Beruška si velice zakládá na vztahu s rodiči dětí, které zařízení navštěvují, proto mají 

rodiče moţnost si kdykoliv domluvit schůzku s pedagogy a dozvědět se o vzdělání a vývoji 

svého potomka. 

Cena 

Cena školného je stanovena, tak aby pokryla veškeré náklady, zabezpečila veškeré 

sluţby a zároveň přinášela zisk. Ve školném je zahrnuta cena za hlídání dětí, přípravu pro 

předškoláky a stravné. Školné je stanoveno v měsíční výši 5 500 Kč na jedno dítě. Cena 

školného je vypočtena na základě kalkulace nákladů, kde se počítá s maximální obsazeností 

20 dětí. Součástí školného nejsou nepravidelné aktivity, krouţky a zájmové aktivity, 

logopedická poradna a vedlejší sluţby. Sníţení ceny bude moţné za předpokladu získání 

dotace ze státního rozpočtu. 

Místo 

Mateřská škola Beruška bude provozována v městské části Ostrava – Hrabůvka na 

Rodinné ulici. Budova MŠ bude pronajímána, vybrané místo je situováno mezi rodinnými 

domky a nedaleko se nachází sídliště. Umístění mateřské školy má výhodnou pozici 

s ohledem na dostupnost MHD zastávky. Součástí objektu je i přilehlá zahrada, která bude 

upravena pro potřeby děti. Na zahradě budou vybudovány různé prolézačky, skluzavky, 

pískoviště a další atrakce, které děti zboţňují. Zahradu budou děti vyuţívat k pobytu venku, 

ke sportovním aktivitám a hrám během celého roku. 
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Propagace 

Při zahájení podnikání je důleţitá prvotní propagace, neměl by se podcenit vhodný 

způsob informování veřejnosti. Propagace je významná součást marketingového plánu 

k proniknutí mateřské školy na trh. Snahou bude se dostat do podvědomí veřejnosti a 

informovat ji o zahájení činnosti nové soukromé mateřské škola a sluţbách, které bude 

nabízet. 

Letáky a plakáty 

Letáky a plakáty jsou osvědčenou formou propagace. Rozvoz letáků bude zajištěn 

pronajatým brigádníkem, který budu mít za úkol letáky roznést do poštovních schránek 

v okolí nově zřízené mateřské školy. Plakáty budou vyvěšeny na různá místa, jako například 

na nástěnku základní školy, v čekárnách u dětských lékařů, kde budou k dispozici i malé 

letáčky formátu A6, vývěsky na náměstí, obecní vývěsky a ostatní veřejná místa. 

Letáky budou vytištěny ve formátu A6 (5 000 ks) a plakáty ve formátu A4 (20 ks) 

celkové náklady na tisk a distribuci budou 3 200 Kč. 

Webové stránky 

 V dnešní moderní době je samozřejmostí, ţe se podnikatelský subjekt prezentuje na 

vlastních webových stránkách. Webové stránky mají informovat širokou veřejnost o nově 

nabízených sluţbách v okolí jejich bydliště. Soukromá mateřská škola Beruška si nechá 

vytvořit své webové stránky, na kterých uveřejní veškeré potřebné informace o nabízených 

sluţbách, výši školného, programu dne, provozní době, o pořádání různých školních akcí, 

jako například besídky, maškarní reje, výlety a samozřejmě nesmí chybět kontaktní údaje. 

Webové stránky vytvoří rodinný příbuzný, který v této oblasti podniká, jako sponzorský dar, 

součástí bude jeho vlastní reklama na stránkách mateřské školy jako autora webových stránek. 

Inzerce v tisku 

 K propagaci mateřské školy bude pouţita i inzerce v tisku, majitelé si vybrali deník 

Metro, kde týdenní otištění inzerátu bude stát 3 251 Kč. 

Profil na sociální síti 

 V současné době se sociální sítě staly velmi efektivní formou propagace, z tohoto 

důvodu se mateřská škola rozhodla prezentovat svou společnost na sociální síti. K tomuto 
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účelu si vybrala nejrozšířenější a nejvíc vyuţívanou sociální síť Facebook. Maminky na 

mateřských dovolených tráví spoustu času na této sociální síti a vyuţívají ji k různým účelům 

od nákupu dětského oblečení z druhé ruky nebo nákupu hraček, či inzerci s nabídkou prodeje 

oblečení, které jejich ratolesti mají malé. Tímto způsobem se informace rozšíří mezi 

veřejnost. Na facebookovém profilu budou zveřejňovány plánované akce a fotky ze školních 

výletů, samozřejmě pouze se souhlasem rodičů dětí. Tato forma propagace je zdarma. 

 V tabulce č. 4.7 jsou vyčísleny všechny náklady týkající se propagace začínající 

soukromé mateřské školy Beruška. 

Tab. 4.7 Náklady na reklamu 

Poloţka Výše nákladů 

Letáky a plakáty 3 200 Kč 

Inzerce v tisku 3 251 Kč 

Profil na sociální síti zdarma 

Webové stránky zdarma 

Náklady celkem 6 451 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

7. Personální zdroje 

Soukromá mateřská škola Beruška bude mít 3 stálé zaměstnance včetně majitelek. 

Majitelka Bc. Silvie Pavelková bude zároveň ředitelkou školky a bude mít na starosti 

účetnictví, zastupování mateřské školy a současně bude zajišťovat provoz školky, včetně 

úklidu. Mateřská škola bude zaměstnávat 2 kvalifikované učitelky z toho jedna je 

spolumajitelka podniku Tereza Střílková. Prozatím bude počet zaměstnanců zredukován jen 

na nutně potřebný počet, v budoucnu pokud se školce finančně povede, má podnik v plánu 

přijmout na poloviční úvazek jednoho zaměstnance, tato osoba bude mít za úkol úklid objektu 

a výdej jídel. Firma bude zaměstnávat jednoho externího zaměstnance na pozici 

logopedického asistenta na dohodu o provedení práce. Případné technické problémy budou 

řešeny za pomoci subdodavatele, nebo technicky zdatného rodinného příslušníka jedné 

z majitelek. 
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Získávání a výběr zaměstnanců 

 Výběru kvalifikovaného pedagogického personálu, bude věnována dostatečná 

pozornost, jelikoţ tito zaměstnanci hrají klíčovou roli při budování dobrého jména podniku. 

Na získávání a výběru zaměstnanců se budou podílet majitelka i spolumajitelka firmy. 

Získávání zaměstnanců bude probíhat klasickým způsobem a to za pomocí inzerátů 

v dostupných médiích jako například internet, noviny, sociální sítě, billboardy. Dostatečně 

dlouhou dobu před zahájením činnosti bude zveřejněn inzerát na webovém portálu 

www.prace.cz a na stánkách úřadu práce. 

 Hlavní poţadavky na výběr učitelů budou: pedagogické vzdělání, praxe v oboru, 

dostatečná kvalifikace, schopnosti a dovednosti, kladný vztah k dětem a  motivace k práci 

s dětmi, příjemné vystupování, znalost anglického jazyka, zodpovědnost, flexibilita, veselá 

povaha. Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech, kde majitelé budou mít šanci blíţe 

poznat uchazeče a vytvořit si na něj názor. 

8. Realizační plán projektu 

Podnikatel, který se chystá zaloţit vlastní firmu, si musí předem zjistit situaci na trhu 

s vybranou sluţbou, kterou bude poskytovat. Před zaloţením podniku by majitel měl provézt 

analýzu prostředí, marketingový výzkum a prozkoumat rizika spojené s podnikáním v daném 

oboru. Dále by měl rozhodnout o zaloţení podniku. Soukromá mateřská škola Beruška 

plánuje otevření na 1. září 2015. Průběh jednotlivých činností, které musí být provedeny před 

zahájením provozu mateřské školy, jsou zobrazeny v Tab. 4.8. 
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Tab. 4.8 Realizační plán projektu 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Analýza, plánování, rozhodnutí, 

marketingový výzkum                                                             

Zaloţení společnosti s ručením 

omezeným                                                             

Výběr dodavatele stavebních 

prací                                                             

Stavební práce (přestavby a 

úpravy)                                                             

Nákup nábytku a vybavení                                                             

Tvorba webových stránek                                                             

Reklamní kampaň                                                             

Inzerce - hledání nových 

zaměstnanců                                                             

Osobní pohovory s uchazeči                                                             

Den otevřených dveří                                                             

Zápis dětí do MŠ                                                             

Zahájení provozu mateřské 

školy                                                             

Zdroj: vlastní zpracování 

9. Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejvýznamnějších částí podnikatelského plánu. Na základě 

dobře zpracovaného plánu lze objektivně posoudit, zda je navrhovaný podnikatelský plán 

realizovatelný a efektivní. Při sestavení finančního plánu podnik vycházel z maximálně 

naplněné kapacity (tj. 20 dětí). 

Počáteční vklad společnosti 

 Majitelé vloţí do společnosti peněţitý vklad ve výši 200 000 Kč, které budou 

představovat základní kapitál podniku a to v poměru vkladu majitelek 70% ku 30%. Vlastníci 

společnosti splatí základní kapitál jednorázově. Dále většinová majitelka disponuje volnými 

peněţními prostředky ve výši 350 000 Kč, které hodlá investovat do přestavby mateřské školy 

Beruška. Tyto peníze mateřské školce poskytne jako bezplatnou půjčku. Spolumajitelka také 

má také v úmyslu poskytnout peněţní prostředky ve výši 100 000 Kč na zařízení a vybavení 

soukromé školky. Část peněz bude vrácena, za předpokladu kladného vyhodnocení ţádosti o 

nadační příspěvek z programu Podpora regionu, který financuje Nadace ČEZ. 

Počáteční investiční náklady 

 Počáteční investiční náklady se převedším skládají z nákladů na zaloţení společnosti 

s ručením omezeným, dále náklady spojené s úpravami prostor a vybavením školky. Do  

počátečních nákladů je zapotřebí zakalkulovat i výdaje za reklamu. Seznam poloţek i 

s náklady jsou uvedeny v Tab. 4.9. 
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Tab. 4.9 Přehled počátečních investičních nákladů 

Poloţka Cena 

Náklady na zaloţení společnosti 12 850 Kč 

Stavební úpravy interiérů včetně výmalby 350 000 Kč 

Reklama 6 451 Kč 

Matrace + skříň na skladování matrací 29 671 Kč 

Vybavení interiéru  70 500 Kč 

Vybavení kuchyně 72 000 Kč 

Hračky, výtvarné potřeby a jiné 35 000 Kč 

Elektronika  27 000 Kč 

Čistící a dezinfekční prostředky 2 000 Kč 

Ostatní náklady 20 000 Kč 

Celkem 625 472 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 K realizaci projektu je zapotřebí počáteční investice ve výši 625 742 Kč. Prvotní 

investice je vysoká, jelikoţ jsou vyšší výdaje na přizpůsobení objektu k pobytu dětí 

předškolního věku, tak aby odpovídal zákonným standardům. Stavební práce na objektu 

představují větší polovinu celkových počátečních investičních nákladů. 

 Další velmi nákladné poloţky tvoří vybavení interiéru a kuchyně, v této části nákladů 

je zahrnut veškerý nákup nábytku a kuchyňského vybavení. Jedná se například o stoly, ţidle, 

police, skříňky, vybavení šatny, koberce. 

 Poloţka elektronika zahrnuje nákup LCD televizoru, notebooku a tiskárny. Ostatní 

náklady jsou spojené s různými poplatky, pojištěním. 

 Do poloţky hračky, výtvarné potřeby a jiné je zahrnuto vybavení jako didaktické 

materiály a výtvarné potřeby. Tato částka je pouze odhad na základě průzkumu cen tohoto 

zboţí na internetu. 

Možnosti financování 

 Počáteční zdroje kapitálu tvoří základní kapitál a vloţené peněţní prostředky majitelek 

společnosti. Přehled peněţních prostředků viz Tab. 4.10. 
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Tab. 4.10 Zdroje kapitálu 

Vlastní kapitál 200 000 Kč 

Sponzorský dar na zřízení dětského hřiště 80 000 Kč 

Vloţené peněţní prostředky majitelů 450 000 Kč 

Celkem 715 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z výše uvedeného přehledu zdrojů, vyplývá, ţe mateřská škola na zahájení provozu 

bude potřebovat finanční prostředky ve výši cca 630 00 Kč. Majitelé se dohodli, ţe nechtějí 

investici financovat z bankovního úvěru, a jelikoţ měli dostatek volných finančních 

prostředků, rozhodli se je investovat do začátku jako bezúročnou půjčku. Výhodou této 

skutečnosti je nezadluţenost společnosti v začátcích podnikání a zároveň ušetření nákladů, 

které by byly spojeny s platbou úroků za bankovní úvěr. Jelikoţ jsou celkové počáteční 

příjmy podniku 650 000 Kč a potřebná investice je 630 000 Kč, zbylých 20 000 Kč bude 

pouţito jako rezerva. Majitelé spoléhají se schválení ţádosti o nadační přípěvek z grantového 

řízení Podpora regionů. Pokud bude ţádost schválena, podnik dostane velkou část investice 

zpět. Podniku byl darovaný sponzorský dar ve výši 80 000 Kč na zřízení dětského hřiště na 

přilehlé zahradě okolo mateřské školy. 

Provozní a mzdové náklady 

 Mezi provozní náklady se řadí v případě pronájmu výdaje spojené s výší nájemného, 

energie, poplatky za připojení k internetu a výše paušálu za mobilní telefony. Provozními 

náklady jsou i náklady na marketing, propagaci a propagační materiály během fungování 

mateřské školy, také sem patří správa webových stránek a platba pojistného. V tabulce č. 4.10 

jsou uvedeny odhadnuté jednotlivé náklady. Výše nájemného je stanovená na základě 

smlouvy o pronájmu. Pronajaté prostory pro provoz soukromé mateřské školy jsou ve 

vlastnictví blízkého přítele jedné z majitelek společnosti, který dům zdědil a v současné době 

jej nemá v plánu vyuţívat, jelikoţ bydlí v jiném městě, kde vlastní svou nemovitost.  Z těchto 

důvodu byl dům nabídnut k pronájmu za velmi zvýhodněnou cenu a to 10 000 Kč za měsíc. 

Nájemce s majitelkou uzavřel smlouvu o pronájmu na dobu určitou a to 10 let s výpovědní 

lhůtou 1 rok.  
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Tab. 4.11 Souhrn měsíčních a ročních provozních nákladů 

Provozní náklady Měsíčně Ročně 

Nájemné 10 000 Kč 120 000 Kč 

Energie 5 000 Kč 60 000 Kč 

Telefonní poplatky s připojením k internetu 849 Kč 10 188 Kč 

Pojištění 1 290 Kč 15 480 Kč 

Marketing a propagace 250 Kč 3 000 Kč 

Celkem 17 389 Kč 208 668 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Mzdové náklady společnosti jsou platy 2 majitelek a jedné stávající zaměstnankyně. 

Ve společnosti pracují dva pedagogové a majitelka, která má nestarosti účetnictví a provoz 

mateřské školy. Měsíční hrubá mzda pedagoga – spolumajitelky a majitelky činní 20 000 Kč a 

plat učitelky 16 000 Kč. Výpočet mzdových nákladů, které bude muset podnik zaplatit kaţdý 

měsíc, viz Tab. 4.12.   

Tab. 4.12 Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele 

Hrubá mzda  20 000 Kč 16 000 Kč 

Zdravotní pojištění 9% 1 800 Kč 1 440 Kč 

Sociální pojištění 25% 5 000 Kč 4 000 Kč 

Odvody celkem 34% 6 800 Kč 5 440 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 26 800 Kč 21 440 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.13 Celkové mzdové náklady 

Zaměstnanec Superhrubá mzda 

Majitelka 26 800 Kč 

Spolumajitelka 26 800 Kč 

Pedagog 21 440 Kč 

Celkem 75 040 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Celkové mzdové náklady činní 75 040 Kč na všechny zaměstnance mateřské školy 

Beruška. 

Očekávané měsíční výnosy 

 Hlavní výnosy mateřské školy Beruška tvoří zaplacené školné, zápisné, případně 

získané dotace. Malou část příjmu budou tvořit aktivity, které nejsou zahrnuty v částce 

školného, jako například různé krouţky, výuka cizích jazyků, logopedická poradna.  Měsíční 

školné je stanoveno ve výši 5 500 Kč na jedno dítě. Platba školného je prováděna měsíčně 

buď v hotovostní, nebo bezhotovostní platbě, v individuálních případech se dá domluvit na 

splátkách. V mimořádných situacích je moţné platit školné rozpočítané na den, coţ vychází 

250 Kč/den. Dále mateřská školka nabízí noční a víkendové hlídání v sazbě 1 000 Kč/dítě. 

Součástí výnosů je i nabídka pořádání dětských narozeninových oslav a pobytů pro děti. 

V tabulce č. 4.14 jsou přehledně uvedeny jednotlivé ceny sluţeb. 

Tab. 4.14 Ceny jednotlivých sluţeb 

Poloţka Cena  

Školné 5 500 Kč/měsíc 

Zápisné 2 500 Kč/rok 

Výuka cizího jazyka 500 Kč/měsíc 

Pořádání narozeninových oslav 3 500 Kč 

Víkendové a noční hlídání 1 000 Kč/dítě 

Pobyty pro děti 300 Kč/dítě/den 

Logopedická poradna 400 Kč/měsíc 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Další varianta příjmů mateřské školy jsou sponzorské dary od rodičů, firem, obce, a 

jiných organizací. S těmito dary ovšem nejde počítat, je to velice nepravidelný příjem, který je 

poskytnut za nějakým účelem. 
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Tab. 4.15 Přehled předpokládaných výnosů v prvním měsíci provozu MŠ 

Přehled předpokládaných příjmů v prvním měsíci, dle naplněné kapacity 

Naplnění kapacity 
25% 50% 75% 100% 

5 dětí 10 dětí 15 dětí 20 dětí 

Školné 27 500 Kč 55 000Kč 82 500 Kč 110 000 Kč 

Zápisné první rok 2500 Kč 12 500 Kč 25 000 Kč 37 500 Kč 50 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Očekávané měsíční náklady 

 Předpokládané měsíční náklady představují platby nájemného, platby za energie 

(elektřina, plyn, voda), mzdové náklady, poplatky za telefon a připojení k internetu, platby za 

pojištění, čisticí prostředky, údrţbu a správu webových stránek a ostatní sluţby. 

Tab. 4.16 Přehled měsíčních náklady 

Provozní náklady Měsíčně 

Nájemné 10 000 Kč 

Mzdové náklady 75 040 Kč 

Energie 5 000 Kč 

Stravování 14 000 Kč 

Telefonní poplatky s připojením k internetu 849 Kč 

Pojištění 1 290 Kč 

Ostatní sluţby 250 Kč 

Celkem 106 429Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka 4.16 ukazuje celkové očekávané náklady za jeden kalendářní měsíc. 

Analýza bodu zvratu 

  Za pomocí analýzy bodu zvratu lze, zjistit při jakém minimálním počtu dětí bude 

mateřská školka schopna pokrýt své náklady a začne vykazovat zisk. Celkové měsíční 

náklady činní 106 429 Kč, z toho většinu nákladových poloţek tvoří fixní náklady, které se 

v závislosti na počtu dětí nemění. Jedinou variabilní sloţkou je stravování, které je závislé na 

počtu dětí. Měsíční náklady na stravování činní 700 Kč/dítě. 
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 Z výpočtu bodu zvratu zjistíme potřebné zaplnění kapacity mateřské školky, aby byli 

příjmy a výdaje vyrovnané. 

Výpočet bodu zvratu: 

P = 5 500 Kč 

FN = 92 429 Kč 

Vn= 700 Kč 

P*Q = FN + vn*Q 

5500Q = 92 429 + 700*Q 

Q = 19,25  

Z výpočtu je zcela jasné, ţe mateřská škola musí být plně obsazena, aby pokryla své 

měsíční náklady a začala vykazovat zisk. Tento výpočet se týká pouze hlavní sluţby hlídání 

dětí. Jelikoţ mateřská školka má velké rozpětí sluţeb, které nejsou pokryty z platby školného, 

lze předpokládat, ţe situace nebude tak kritická. Kdyby nastala neúnosná situace, musel by 

podnik sníţit mzdy zaměstnancům. 

Zahajovací rozvaha 

 Výdaje při zřízení podniku představují náklady spojené se zaloţením podniku, jako 

například zápis do ţivnostenského a obchodního rejstříku a další výdaje vynaloţené na 

zaloţení společnosti s ručením omezeným. Mezi drobný majetek je zařazen, dětský nábytek 

(stoly, ţidle, skříňky, police), dřevěná šatna a nábytek pro zaměstnance. Dále tam také patří 

elektronické vybavení školky, vybavení a zařízení zahrady, vybavení kuchyně a další náklady 

spojené s přestavbou a vybavením mateřské školy. Zásoby majetku tvoří čisticí prostředky. 

Celá zahajovací rozvaha a její rozdělení je zobrazeno v Tab. 4.17. 
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Tab. 4.17 Zahajovací rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Zřizovací výdaje  - 12 850 Kč Základní kapitál – 200 000 Kč 

Drobný majetek – 314 171 Kč Cizí zdroje 

Oběžná aktiva Sponzorský dar – 80 000 Kč 

Zásoby – 2 000 Kč Závazky za společníky – 450 000 Kč 

Běţný účet – 400 979 Kč  

Celkem – 730 000 Kč Celkem – 730 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V následující tabulce č. 4.18 bude zobrazena předpokládaná rozvaha ve zkráceném 

rozsahu, na první 3 roky podnikání ke konci kaţdého roku. Nejdůleţitějším základem rozvahy 

je rovnost mezi stranami celkových aktiv a celkových pasiv. Oběţný majetek tvoří zásoby, 

krátkodobý finanční majetek, jako jsou například finanční prostředky na běţném účtu a 

v pokladně.  

 Základní kapitál zůstává po celou dobu prvních třech let 200 000 Kč, dlouhodobé 

závazky tvoří bezúročná půjčka od majitelů. Mezi krátkodobé náklady patří mzdové náklady. 
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Tab. 4.18 Rozvaha ve zkráceném rozsahu – realistická varianta 

Realistická varianta 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 490 162 647 752 651 352 

Stálá aktiva 327 021 314 171 319 171 

Zřizovací výdaje 12 850 0 0 

Drobný majetek 314 171 314 171 319 171 

Oběžná aktiva 118 141 333 581 332 181 

Zásoby  2 000  2 100 2 000 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 116 141 331 481 330 181 

    

Pasiva celkem 490 162 647 752 651 352 

Vlastní kapitál -39 838 197 752 201 352 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 

VH před zdaněním +/- -239 838 - 2 248 1 352 

Cizí zdroje    

Dlouhodobé závazky 450 000  450 000 450 000 

Krátkodobé závazky 0 0 0 

Sponzorský dar 80 000 0  0 

 

 Předpokládaný výkaz zisků a ztráty v prvním roce podnikání je počítán pouze na čtyři 

měsíce, jelikoţ mateřská škola zahájí svou činnost aţ od září 2014. V Tab. 4.19 je uveden 

výkaz zisků a ztráty v realistické variantě, kdy je počítáno s naplněním kapacity ve výši 80 %, 

coţ je 16 dětí a je počítáno s pořádáním jedné narozeninové oslavy do konce roku 2014 ve 

výši 3 500 Kč a víkendovým a nočním hlídáním ve výši 2 000 Kč na měsíc. Do prvního roku 

bude zařazeno i zápisné 2 500 Kč/dítě a v dalších letech opakované zápisné na dítě činní        

1 000Kč. Trţby z vedlejších činností, jako je výuka cizích jazyků, jsou ve výši 32 000 Kč za 4 

měsíce v roce 2014 za předpokladu, ţe kaţdé dítě bude mít zaplacenou výuku cizího jazyka. 

Logopedickou poradnu budou potřebovat 3 děti coţ činní částku 400 Kč na měsíc.  
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Tab. 4.19 Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu – realistická verze 

Realistická varianta 2015 2016 2017 

NÁKLADY    

Nájemné 40 000 120 000 120 000 

Energie 28 000 84 000 84 000 

Mzdové náklady 300 160 900 480 900 480 

Telefon a internet 3 396 10 188 10 188 

Pojištění 5 160 15 480 15 480 

Čisticí prostředky 2 000 2 100 2 000 

Propagace 7 451 3 000 3 000 

Stravování 44 800 134 400 134 400 

Ostatní náklady 249 171 45 000 45 000 

Náklady celkem 680 138 1 206 648 1 206 548 

VÝNOSY    

Trţby 440 300 1 204 400 1 207 900 

Výnosy celkem 440 300 1 204 400 1 207 900 

VH před zdaněním -239 838 - 2 248 1 352 

Daň z příjmů (19 %) 0 0 257 

VH za účetní období -239 838 -2 248 1 095 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V prvním roce podnikání je předpokládána ztráta 239 838 Kč, v následujícím roce by 

měl podnik vykazovat malou ztrátu a ve třetím roce podnikání uţ by mělo být hospodaření 

kladné. Ztráta z prvního roku bude pomalu pokryta zisky z následujících let. Ztráta bude 

uplatněna ke sníţení daňového základu pro rok 2015, s čímţ také souvisí relativně nízké 

vyčíslení daňové povinnosti. 

 Poslední částí finančního plánu je sestavení výkazu cash flow, který zaznamenává 

změnu peněţních prostředků. Výkaz cash flow zobrazuje toky finančních prostředků podniku. 
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Tab. 4.20 Předpokládané cash flow pro realistickou variantu 

Realistická varianta 2015 2016 2017 

Stav peněţních prostředků 0   

Peněžní tok z provozní činnosti -241 838 237 490 3700 

Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před zdaněním -239 838 237 590 3 600 

Změna stavu pohledávek 0 0 0 

Změna stavu krátkodobých závazků 0 0 0 

Změna stavu zásob -2000 -100 100 

Peněžní tok z investiční činnosti -237 021 12 850 -5 000 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -327 021 12 850 -5 000 

Zvýšení peněţních prostředků z důvodu zvýšení ZK 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 450 000 0 0 

Další vklady peněţních prostředků společníků 450 000 0 0 

Čisté zvýšení resp. sníţení peněţních prostředků -28 859 250 340 -1 300 

Stav peněţních prostředků na konci účetního období -28 859 221 481 220 181 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Předpokládané cash flow v prvním roce vyšlo v záporných hodnotách, coţ je 

zapříčiněno vysokými vstupními náklady. Stav peněţních prostředků v dalších letech se 

oproti roku 2014 dostal do kladných hodnot, viz Tab. 4.20. Tyto změny vypovídají o 

schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněţní prostředky je 

jedním z rozhodujících kritérii pří výběru a hodnocení investičních projektů. 

10. Analýza rizik  

Součástí kaţdého podnikatelského plánu by měla být analýza rizik. Cílem analýzy rizik 

je uvědomit si a snaţit se předejít případným negativním hrozbám. Riziko nelze nikdy zcela 

eliminovat, podnikatel je neovlivní, ale má moţnost jim alespoň předcházet, nebo se těmto 

rizikům přizpůsobit. Po zjištění nejvýznamnějších rizik v daném oboru podnikání je vhodné 

navrhnout opatření, která zmírní dopad a naznačení moţností odstranění nebo zmírnění 

potencionálních hrozeb. 
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Riziko spojené s oslovením nových zákazníků – R1 

 Důsledkem špatné, nebo nevhodně zvolené propagace můţe být nepostačující naplnění 

kapacity školky a s tímto faktem souvisí i nedosaţení potřebného zisku. V tomto ohledu se 

nevyplatí podcenit propagaci mateřské školy. Tomuto riziku lze předejít dobře organizovanou 

marketingovou kampaní. Aby byla kampaň efektnější, můţe být proveden průzkum, ve 

kterém budou osloveni potenciální zákazníci s otázkou, z jakého zdroje se o soukromé 

mateřské školce dozvěděli. 

Riziko konkurence – R2 

 Riziko spojené se stávající konkurencí je moţné ovlivnit nabídkou kvalitních a 

jedinečných sluţeb v oblasti předškolního vzdělávání. Pro sníţení tohoto rizika je důleţité, 

aby podnik vyhověl přáním zákazníků a vybudoval si stabilní místo na trhu a dobré jméno 

firmy. Významné riziko vstupu nové konkurence nelze ovlivnit. Jelikoţ tento směr podnikání 

v posledních letech zaţívá velký „boom“ lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, ţe 

v okolí můţe vzniknout další soukromá mateřská škola. Dalším rizikem se můţe stát rozšíření 

kapacity některé ze stávajících státních mateřských škol. Takové riziko podnikatel ţádným 

způsobem nemůţe ovlivnit. 

Riziko nedostatku finančních prostředků – R3 

 Toto riziko souvisí převáţně s nenaplněním kapacity mateřské školy. Nenaplnění 

kapacity můţe nastat v důsledku nedostatečných finančních zdrojů potencionálních zákazníků 

a to například z důvodu vysoké nezaměstnanosti v kraji, nebo ztráty zaměstnání během roku. 

Z jiného úhlu pohledu toto riziko není tak výrazné, jelikoţ poptávka po daných sluţbách 

převyšuje nabídku a průměrné hrubé příjmy případných zákazníků rok od roku rostou. 

Riziko neefektivity zaměstnanců – R4 

 Značné riziko je spojeno se špatným výběrem nových zaměstnanců. Učitelé jsou 

v přímém kontaktu s dětmi, a proto je důleţité, aby personál byl kvalitní.  Vedení mateřské 

školky se snaţí vybudovat přátelské a rodinné prostředí pro děti, kde se budou cítit šťastné a 

v bezpečí, z tohoto důvodu je důleţité, aby vychovatelky měly vřelý vztah k dětem. 

V podmínkách mateřské školky Beruška je toto riziko sníţeno na minimum, jelikoţ má 

v plánu přijmout pouze jednu učitelku. Samozřejmě se můţe stát, ţe se tomuto riziku 

mateřská školka nevyhne a proto si bude zakládat na důsledném výběru zaměstnanců. 
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Riziko nevhodně určené ceny – R5 

 V tomto případě mohou nastat dvě situace, které na začátku podnikání bohuţel 

neovlivníme. První situace je nastavení příliš vysoké ceny a důsledkem je odrazení zákazníků, 

nebo nastavení velmi nízké ceny, z čehoţ vyplývá, ţe podnik zbytečně přichází o zisk. 

Tomuto riziku lze předejít poctivou analýzou konkurenčních cen, v blízkém okolí 

plánovaného umístění mateřské školy Beruška ţádná jiná soukromá školka není. Ceny lze 

srovnávat se soukromými školkami v celé Ostravě, ale tyto výsledky budou zkreslené, jelikoţ 

kaţdá městská část Ostravy má jiné sloţení obyvatel. 

Riziko spojené se změnami v legislativě – R6 

 Změna v legislativě jsou v současné době docela častým jevem. Tyto změny ve 

školské legislativě je zapotřebí neustále sledovat, jelikoţ je podnikatel nemůţe ovlivnit, ale 

musí se jim přizpůsobit. 

 Při tvorbě analýzy rizik je kaţdé riziko ohodnoceno na stupnici závaţnosti od 1 do 5, 

kde 1 je zanedbatelný dopad a 5 kritický dopad. Dále se ke kaţdému riziku přiřadí 

pravděpodobnost výskytu. 

 5 – vysoce pravděpodobné 

 4 – velmi pravděpodobné 

 3 – pravděpodobné 

 2 – minimálně (málo pravděpodobné) 

 1 – nepravděpodobné 
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Tab. 4. 21 Stupeň závaţnosti a pravděpodobnost výskytu rizik 

 Riziko Stupeň Pravděpodobnost 

R1 Riziko spojené s oslovením nových zákazníků 5 3 

R2 Riziko konkurence 3 4 

R3 Riziko nedostatku finančních prostředků 5 3 

R4 Riziko neefektivity zaměstnanců 3 2 

R5 Riziko nevhodně určené ceny 3 3 

R6 Riziko spojené se změnami v legislativě 2 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.22 Matice rizik 

5      

 4   R2   

 3  R6 R5  
R1, 

R3 

2   R4   

1      

 1 2 3 4 5 

 

                          Stupeň závaţnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tab. 4.21 jsou ke kaţdému riziku přiřazeny stupně závaţnosti a pravděpodobnost 

výskytu. Tab. 4.22 znázorňuje matici rizik, v šedé oblasti jsou uvedena přijatelná rizika, která 

jsou změny v legislativě a neefektivita zaměstnanců. V ţluté části matice se nachází 

podmínečně přijatelná rizika jako riziko konkurence a nevhodně určené ceny.  Červená oblast 

patří nepřijatelným rizikům, v této části se nachází riziko spojené s oslovením nových 

zákazníků a riziko nedostatku finančních prostředků.  

Riziko přijatelné 

Riziko podmínečně přijatelné 

Riziko nepřijatelné 
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5. Návrhy a doporučení 
 

Při sestavování podnikatelského plánu je největším problémem stanovení ceny za 

nabízený produkt či sluţbu, podnikatel musí brát v úvahu ceny konkurence a své vlastní 

náklady, které bude v budoucnu vynakládat. V tomto zpracování podnikatelského plánu se 

autor snaţil o poskytování co největšího portfolia sluţeb, v závěru nakonec zjistil, ţe své 

náklady nedokáţe pokrýt z výše školeného, z tohoto důvodu je důleţité, aby se zákazníkům 

zalíbily i doplňkové a vedlejší sluţby, které by mohly zvýšit pravděpodobnost zisku. 

Podnikatelský plán by měl být přehledný a neobsahovat zbytečně spoustu 

nepodstatných informací, které případného investora odvádějí od základní myšlenky 

podnikatelského záměru. Jasně a pádně popsat nabízený produkt. Projekt by měl být 

investičně zajímavý pro potencionálního investora. V podnikatelském plánu je vhodné 

vyzvednout silné stránky a výhody tohoto projektu. 

Jestliţe se soukromá osoba rozhodně vypracovat podnikatelský plán je doporučené 

postupovat systematicky v první řadě si stanovit oblast podnikání a místo, v další části 

zpracovat analýzu okolí, konkurence a případné příleţitosti a hrozby pro vybrané podnikání. 

Analýza je velice důleţitá, z důvodu získání přehledu o situaci na trhu a zhodnocení, zda je 

projekt moţné realizovat, nebo je na trhu přebytek této sluţby, nebo produktu. 

 Samozřejmě nejde zanedbat finanční zajištění tohoto projektu. Kaţdý podnik či 

soukromá osoba, která si pohrává s myšlenkou sestavení podnikatelského plánu, musí řádně 

vyhodnotit svou finanční situaci a zjistit si případné moţnosti dotací či jiných finančních 

podpor. Důleţité je vypracování finančního plánu, který by měl predikovat budoucí moţné 

zisky nebo ztráty. 

 Tvůrce projektu by neměl opomenout důleţitost marketingového plánu, jelikoţ 

propagace a reklama daného produktu je v prvním roce podnikání velice významná a 

potřebná. V případě zanedbání této části projektu, můţe realizaci projektu nastat situace 

nečekaných nákladů spojených s reklamou, která byla původně v podnikatelském záměru 

podceněna. 

 Významná oblast je i analýza rizik, které je vhodné se věnovat z důvodu předpovědi 

budoucího vývoje podniku. 
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 Podnikatelský plán by měl být doplněn o obrázky tabulky a grafy pro větší přehlednost 

a představitelnost daného produktu. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování podnikatelského plánu na zřízení soukromé 

mateřské školy Beruška v Ostravě – Hrabůvce. V diplomové práci byl nastíněn problém 

s nedostatečnou kapacitou státních školek a z toho důvodu je na trhu větší poptávka po 

soukromých školkách.  Při analýze bylo vycházeno z podkladů měření statistického úřadu, 

z praktických zkušeností okolních mateřských školek a z průzkumu veřejného trhu.  

Na základě provedené analýzy trhu bylo zjištěno, ţe v současné době zakládání soukromých 

mateřských školek zaţívá „boom“ stále není pokryta celá trţní mezera, která vznikla na trhu 

s předškolní výchovou mládeţe. Současně se zvyšuje zájem potenciálních zákazníků o 

nabídky sluţeb soukromých školek, z důvodu poskytování kvalitnějších a rozšířenějších 

sluţeb. Soukromá školka oproti státní školce nabízí větší flexibilitu pracovní doby, nabízejí 

víkendové a noční hlídání a samozřejmě moţnost umístit dítě do školky prakticky 

v jakoukoliv hodinu a na jakýkoliv počet dní v týdnu. Z těchto důvodů si mateřské školy čím 

dál víc získávají oblibu u zákazníků. 

Státní mateřské školky se potýkají s problémem nedostatečné kapacity hlavně 

z důvodu ročního odkladu nástupu dětí do základních škol. Jelikoţ ze zákona musí brát 

přednostně děti, které čeká v příštím školním roce nástup do základní školy, těmto dětem je 

málokdy zamítnuto přijetí do školky. Důsledkem této situace je odmítání mladších dětí do 

státních školek a proto rodiče hledají jinou alternativu a tu nacházejí ve sluţbách soukromých 

mateřských školek, firemních školek atd.   

Z výsledků zpracovaného finančního plánu je zřejmé, ţe zřízení a provoz soukromé 

mateřské školy je velmi nákladné. Nevýhodou tohoto projektu je ţe při zaloţení musí 

společnost vynaloţit velkou částku finančních prostředků na přestavbu provozovny a nové 

zařízení a vybavení, které podléhá zákonným standardům. Během celého roku soukromá 

mateřská školka vykazuje vysoké provozní náklady a to především osobní náklady (platy 

zaměstnanců) a náklady na stravování dětí a pronájem. Dle finančního plánu bude podnik 

v prvním roce vykazovat ztrátu, tento fakt je ovlivněn vysokými investicemi do projektu, ale 

v dalším roce se ztráta sníţí na minimum a v roce 2017, pokud se naplní prognózy na základě 

analýzy trhu, vykáţe podnik zisk. 

Velkou výhodou tohoto podnikatelského plánu je moţnost získání dotací z rozpočtu 

MŠMT, který přispívá na financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a 
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vzděláním na základě smlouvy uzavřené na školní rok se školským úřadem. Další dotaci, 

kterou by takto zpracovaný podnikatelský záměr měl moţnost získat je nadační příspěvek 

z programu Rozvoj regionů, který financuje Nadace ČEZ. Podmínky pro získání dotace, 

nejsou nijak obzvlášť sloţité a peněţní příspěvek můţe získat, kterýkoliv podnikatelský 

subjekt, který se do této výzvy přihlásí. 

Analýzou bodu zvratu bylo dosaţeno výsledku 19,25, coţ znamená, aby společnost pokryla 

své náklady pouze z plateb školného, musela by mateřská školka mít plně obsaţenou kapacitu 

20 dětí. Společnost doufá, v hojné vyuţívání doplňkových a vedlejších sluţeb a finance 

získané z těch sluţeb, navýší moţnost vykazování zisku společnosti. 

Podnikatelský plán byl společností na základě zpracovaných analýz a informací posouzen 

jako realizovatelný. Tento projekt by mohl být mnohem výhodnější, v případě získání dotací, 

o které má společnost moţnost se ucházet. Kdyby podniku byla schválená dotace od Nadace 

ČEZ, výrazně by se sníţili náklady na přestavbu, vybavení a zařízení školky. Z těchto financí 

by společnost mohla splatit část vloţených peněz od majitelů. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Darovací smlouva 

                                  DAROVACÍ SMLOUVA 
 

Smluvní strany: 
 

Firma :......................................................................................................................................... 
 

Se sídlem: ….............................................................................................................................. 
 

IČO : …....................................DIČ : …...............................BANKA :.................................... 
 

Číslo účtu : …........................................ Zastoupena : 

….............................................................. 

(dále jen sponzor) 
 

a 
 

Firma :  
 

Se sídlem :  
 

IČO :..............................DIČ : ….....-..........................Banka:  

Číslo účtu :  ..........................Zastoupena:       ……………………………… 

(dále jen obdarovaný) 
 

   uzavírají smlouvu s § 628 a násl. Občanského zákoníku 

tuto                                      

                         sponzorskou smlouvu 
 

       1.   Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 

…............................Kč. 

  Předmětem této smlouvy je věcný dar: ….............................-

.............................................. 

  Shora uvedená částka bude pouţita  na koupi učebních pomůcek a hraček pro MŠ 
 

 Dar bude obdarovanému předán po podpisu této smlouvy. 

 Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně. S darem sponzor 

nespojuje ţádnou protisluţbu ze strany obdarovaného. 

 Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnout částku, nebo 

věcný 

            dar pouţít v souladu se svými cíli a posláním. 

 Sponzor má právo ţádat obdarovaného o předloţení příslušných dokladů 

osvědčujících uţití daru. 



 
 

 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichţ po jednom obdrţí kaţdá ze 

smluvních stran. 

 Smluvní strany prohlašují, ţe si tuto smlouvu před podpisem přečetly, ţe byla 

uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost 

této smlouvy potvrzují svým podpisem. 
 
 

V Ostravě: ….................... 
 
 
 
 

Sponzor:.................................................              

Obdarovaný:........................................................ 

 

Příloha č. 2: Diagnostika dítěte 

DIAGNOSTIKA DÍTĚTE 
 

Jméno dítěte: 
 

Datum narození:                                                               RČ : 
 

Bydliště: 
 

Třída:                                                                                 Školní rok : 
 

Rodinné prostředí: 
 
 

Zdravotní stav: 
 
 

Vývojové zvláštnosti a psychická vyrovnanost: 
 
 

Výslovnost: 
 

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ţ – 1. pololetí 
 
 

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ţ -  2. pololetí 
 
 
                                              Září                 Leden               Červen 

Představa o číslech:1  2  3  4  5  6   

  

Geometrické tvary   



 
 

Kulatý                           Hranatý 
 
 
 
 

 

Barvy:Č   Ţ   M   Z  B  Čr   H  R  O  F  Š  

  

Samostatnost v hygieně: ANO   NE  

  

Samostatnost v oblékání :  ANO   NE  

  

Motorika ruky: 

 toporná x průměrná x uvolněná 

 

 
 
 
 

 

                                 

Umělecký projev: 
 

-  zvládne prostor 

-  vytleskává rytmus 

-  nestydí se 

-  potřebuje pomoc učitelky 
 

                    

Pohybový projev: 
 

-   chůze lehká 

-   vráţí do dětí 

-   skáče jednonoţ, obounoţ 

-   překonává překáţky 

-   hází horním obloukem 
 

 

Orientace v prostoru, znalost o čase: 
 

-   pozná začátek a konec 

-   pozná první a poslední 

-   pozná pravou a levou 

-   rozezná pomalu a rychle 

-   dny v týdnu 

-   ráno, poledne, večer 

-   roční období 
 

 

Chování – jednání – návyky: 
 

-   znalost značky 

-   jméno otce , matky 

-   pomoc kamarádům 
 

 

Manuální zručnost: 
 

 



 
 

-   uloţení věcí 

-   oblékání, svlékání 

-   spolupráce s učitelkou 

-   spolupráce s dětmi 

-   pravák  X  levák 

-   rád modeluje 

-   rád trhá, vystřihuje 

-   rád skládá a lepí 

Poznámky o dítěti:  

  
  
  
  
  
 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

 

 

 

 

Datum narození: 

 

 

 

 

Bydliště: 

 

 

 

 

Telefon pro náhlé onemocnění: 

 

 

 

 

Zdravotní stav (alergie na mléko, rajčata…..) 

 

 

 

 

Zdravotní pojišťovna: 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Ţádost o umístění dítěte v době prázdnin 

Ţádost o umístění dítěte v době hlavních prázdnin  

Adresa mateřské školy:  

Adresa zákonných zástupců:  

Věc: ţádost o umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin  

Ţádáme Vás tímto o umístění naší dcery – našeho syna 

………………………………………………………  

do Vaší mateřské školy po dobu od ……………………………………..  do 

……………………………………….  

V Rýmařově dne …………………………………………       

  ………………………………………………  

  podpis zákonného zástupce  

Kdo bude dítě vyzvedávat z mateřské školy: 

Jméno, příjmení : Vztah k dítěti : Podpis : 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


