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1. Úvod 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky 
o.p.s. („organizace“) je předkládána v souladu s §§ 20 a 21 zákona č. 248/1995 Sb.  

Cílem předkládané Výroční zprávy o činnosti a hospodaření je podat úplné informace 
za všechny oblasti činnosti organizace pro potřebu informovanosti veřejnosti o jejích 
hospodářských výsledcích. 

Organizace vznikla 2. května 2005 a jejím prioritním posláním je organizovat 
mateřskou školu zaměřenou na výuku anglického jazyka a usnadnit tak dětem jejich 
další vzdělávání a kontakt s kosmopolitní společností. Hlavní činnost proto směřuje do 
dvou oblastí: 

a) poskytování předškolního vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb. (provoz 
předškolního zařízení) 

b) organizace volnočasových aktivit dětí  

V roce 2008 organizace dále zvýšila a stabilizovala kapacitu poskytovaných služeb 
v předškolním zařízení na maximální počet dětí 46. Toto se podařilo díky další 
modernizaci a úpravám 1. patra budovy školky.  

Pro srovnání uvádíme tabulku průměrného počtu dětí v prosinci 2005, 2006, 2007 a 
2008.  

 

 

 

Vzhledem k tomu, že veškerá kapacita je využívána pro provoz předškolního zařízení, 
skončily během roku 2007 a  2008 ostatní aktivity – pořádání jazykových kurzů (v 
rámci činnosti „organizace volnočasových aktivit dětí“) a podnájem (v rámci 
hospodářské činnosti).  

V první polovině roku se také podařilo splnit veškeré podmínky – mimo jiné také 
změnu v názvu organizace na Mateřská škola – Liberecká jazyková školka, o.p.s. -  
nutné pro zápis organizace do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Organizace 
byla zapsána s účinností od 1.9.2008. Toto byl významný krok také vzhledem 
k přístupu k finančním prostředkům ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků.  

 

Poděkování 

Na úvod bychom také chtěli poděkovat všem dárcům, fyzickým (především rodičům) a 
právnickým osobám, kteří svým finančním darem podpořili činnost školky v roce 2008. 
Vzhledem k smluvním ujednáním je nemůžeme uvést jmenovitě.  

 

Režim 2005 2006 2007 2008 
Zkrácený 14 14 15 8 
Celodenní -- 10 20 38 



 

2. Roční účetní závěrka a zhodnocení údajů v ní obsažených 

Dle zákona 563/1991 Sb. je roční účetní závěrka tvořena rozvahou, výkazem zisku a 
ztráty a přílohou. Všechny tyto dokumenty jsou obsahem přílohy Výroční zprávy. 

V roce 2008 se organizace plně soustředila na hlavní obecně prospěšnou činnost – 
provoz předškolního zařízení. Druhá obecně prospěšná činnost – pořádání jazykových 
kurzů v rámci činnosti „organizace volnočasových aktivit dětí“ byla ukončena v červnu 
2008.  

Náklady v roce 2008 tvořily především personální výdaje a služby lektorů (2 257 tis. 
Kč), režie (energie, teplo, voda) (305 tis.Kč), běžný nákup didaktických pomůcek 
(učebnice, hračky a ostatní pomůcky) (78 tis. Kč), náklady na zajištění stravování (369 
tis. Kč), dovybavení upraveného 1. patra drobným nábytkem (postýlky, ložní prádlo, 
židle, skříně, stoly, lavice) (130 tis. Kč), režijní materiál (materiál na provoz a opravy, 
kancelářské potřeby) (90 tis. Kč), opravy (329 tis. Kč) - v tom oprava střechy (245 tis. 
Kč), ostatní služby (pronájem tělocvičny, poradenství, franšízový poplatek, telefony, 
údržba ložního prádla a odpady) (289 tis. Kč). Náklady celkem činily 3 955 tis.Kč.  

Výnosy v roce 2008 tvořily především tržby ze školného (vč. stravování) (3 561 tis.Kč), 
dotace (287 tis. Kč.) a dary (172 tis. Kč). Výnosy celkem činily 4 359 tis. Kč. 

Rekonstrukce pronajatých prostor v letech 2005-2006 a investice do ostatního 
vybavení (nábytek, zařízení, didaktické pomůcky) z velké části financovala organizace 
bezúročnou půjčkou, jejíž stav k 31.12.2008 činí 600 tis. Tato půjčka bude částečně 
vrácena až v roce 2009, neboť ke konci roku 2007 došlo ke koupi budovy naší 
mateřské školy za 750 tis. na základě smlouvy uzavřené s městem Liberec, což mělo 
vliv na cashflow následujících období.   

3. Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována 

Za rok 2008 školka nesplňuje zákonem (č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných 
společnostech) danou povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. 

4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč) 

 
  Běž. úč. 

období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   93
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 404
A.1. Úpravy o nepeněžní operace   76
  A.1.1. Odpisy stálých aktiv   76
  A.1.2. Změna stavu:  
    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 
    A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv 
  A.1.4 Zaplacené/přijaté úroky (rozdíl) - 3

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
       kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 477
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu   160



 

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení 276
  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů 
časového rozlišení  -116

  A.2.3. Změna stavu zásob  
  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  
      finančními a mimořádnými položkami   637
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků  
A.4. Přijaté úroky 3
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje 
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 640
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1. Nabytí stálých aktiv -  170
  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -  165
  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -  5 
  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku  
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -  170
Peněžní toky z finančních činností 
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti -  400
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 
  C.2.1. Zvýšení vlastního jmění 
  C.2.2. Investiční dotace 
  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků zakladatelů 
  C.2.4. Úhrada ztráty zakladateli 
  C.2.5. Platby na vrub fondů 
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -   400
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 70
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  163

5. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 
 

2008 2007 2006  

tis. 
Kč

%
tis. Kč % 

tis. 
Kč %

Školné 3 187 73 1 693 64 662 48
Stravné 374 9

 
276 10 80 6

Kurzovné 325 7 387 15 140 10
Dary 172   

4
201 8 283 21

Dotace 287 7 -- -- 63 5



 

Tržby 
z podnájmu1) 

3 0 59 2 135 10

Úroky z půjčky 17 1 
Úroky z běžného 
účtu 

3 0  

Zúčtování 
(opravné 
položky..) 

8 0  

Celkem 4 359 10
0

2 633 100 1363 100

1) U tržeb z podnájmu se jedná o zúčtování dohadů výnosů z roku 2007 – podnájemní vztah skončil 

v roce 2007. 

 

6. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

Zisk po zdanění ve výši 208 tis. Kč z roku 2007 byl převeden na účet rezervního 
fondu, jehož konečný stav k 31.12.2008 činil 208 tis. Kč. Účet neuhrazené ztráty 
z minulých let činil ke konci roku 2008 ztrátu 90 tis. Kč. Hospodaření školky v roce 
2008 skončilo ziskem po zdanění ve výši 404 tis. Kč. Uvedený zisk však 
nepředstavuje disponibilní peníze, které by mohla společnost využít na úhradu 
budoucích provozních nákladů nebo snížení školného, je nutné ho vytvářet 
k financování investičních výdajů, které se do nákladů dostávají ze zákona postupně 
prostřednictvím odpisů (jde o nákup budovy školy z r. 2007 a technické zhodnocování 
této budovy). 

 

7. Stav a pohyb majetku a závazků 

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 
 

Pozemky Stavby
Samostatné 
movité věci 

Ostatní dl. 
hm. majetek

Celkem

Pořizovací cena 
Zůstatek k 1.1.2008 169 1361 198 -- 1728

Přírůstky -- 99 66 -- 165

Úbytky -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůst. k 31.12.2008 169 1460 264 -- 1893
Oprávky 
Zůstatek k 1.1.2008 -- 3 33 -- 36

Odpisy -- 43 32 -- 75

Oprávky k úbytkům -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --



 

Zůstatek 
k 31.12.2008 

-- 46 65 -- 111

Zůst. hodn. 1.1.2008 169 1358 165 -- 1692
Zůst. hodn. 
31.12.2008 

169 1414 199 -- 1782

V roce 2007 organizace odkoupila od Statutárního města Liberec budovu a související 
pozemky č.p. 445, ve které provozuje předškolní zařízení. S ohledem na veřejný 
zájem byla sjednána smluvní kupní cena 750 tis. Kč. Zároveň se organizace formou  
břemene zavázala, že bude na tomto místě provozovat předškolní zařízení s výukou 
cizích jazyků a jazykovou přípravu dětí. V případě nesplnění podmínek je organizace 
povinna uhradit Městu zbytek odhadní ceny a Město si zřídilo po dobu 15ti let 
předkupní právo na tyto nemovitosti za původní smluvní cenu. Za rok 2008 byly 
podmínky splněny.  

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 
 Nehmotné 

výsledky 
výzkumu 

Software
Ocenitelná 

práva 

Ostatní dl. 
nehm. 

majetek 
Celkem

Pořizovací cena 
Zůstatek k 1.1.2008 -- -- -- -- --

Přírůstky -- 5 -- -- 5

Úbytky -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůst. k 31.12.2008 -- 5 -- -- 5
Oprávky 
Zůstatek k 1.1.2008 -- -- --                       

-- 
               
-- 

Odpisy -- 1 -- -- 1

Oprávky k úbytkům -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůstatek 
k 31.12.2008 

-- 1 -- -- 1

Zůst. hodn. 
1.1.2008 

-- -- -- -- --

Zůst. hodn. 
31.12.2008 

-- 4 -- -- 4

 

Závazky (v tis. Kč) 
 

Zůstatek 
k 1.1.2008

 
Změna stavu Zůstatek k 31.12.2008

Dodavatelé 53 255 308
Přijaté zálohy 15 -15 0



 

Zaměstnanci 80 19 99
Ostatní záv. k  
zaměst. 

8 8

Instituce soc.a zdr. 
zabezp. 

39 17 56

Ostatní přímé daně 8 -1 7
Záv. vztah. k rozp. 
ÚSC 

6 6

Půjčky 1 000 -400 600
Výnosy příštích 
období 

602 -115 487

Dohadné účty 
pasivní 

337 -337 0

Výdaje příštích 
období 

-- 47 47

Celkem  2134 -516 1618

 

8. Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro 
plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní 
činnost (správu) obecně prospěšné společnosti  

 
Typ činnosti Druh činnosti Kč
Hlavní Provoz předškolního zařízení 3 768 570,75
Hlavní Organizace volnočasových aktivit dětí 188 530,82
Hlavní Školení a konference 0,00
 Náklady na správu o.p.s.1 15 715,50
Doplňková  Náklady  na podnájem -18 207,46
CELKEM  3 954 619,61

 

9. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku  

V průběhu roku 2008 došlo k následujícím změnám ve složení řídicích orgánů: 

a) Od 14.4.2008 není členem správní rady Mgr. Věra Kadlecová. Předsedou a členem 
správní rady byla BcA. Martina Černá v období od 14.4.2008 do 30.11.2008. Od 
1.12.2008 je předsedou správní rady Mgr. Marek Kadlec a řadovým členem 
správní rady se stal Mgr. David Matuška.  

                                          
1 Dle vnitřního předpisu organizace jsou za správní náklady považovány náklady na správu o.p.s. jako 
právnické osoby, tzn. zejména právní porady při zakládání, změnách  a zápisech do Rejstříku, ověřování, 
kolky atd. Náklady typu energie, opravy jsou považovány za společné režijní náklady a jsou rozklíčovány 
na jednotlivé činnosti dle pravidel stanovených interním předpisem. 



 

b) V dozorčí radě Janu Pavlů nahradila dne 14.4.2008 Mgr. Věra Kadlecová a Ing. 
Evu Suchou nahradila dne 2.6.2008 Mgr. Monika Matušková. 

V zakládací listině byl změněn název organizace na „Mateřská škola – Liberecká 
jazyková školka, o.p.s“. a označení hlavní činnosti na „poskytování předškolního 
vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb.“ (dříve provoz předškolního zařízení). 

10. Závěr 

Čtvrtý rok naší existence hodnotíme jako úspěšný, co se týká začlenění naší 
organizace do oficiálního školského systému ČR a stabilizace maximální kapacity 
hlavní obecně prospěšné služby (provozu předškolního zařízení s jazykovým 
vzděláváním). 

V roce 2008 se nám podařilo splnit veškeré akreditační podmínky nutné pro zápis 
organizace do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Organizace byla zapsána 
s účinností od 1.9.2008. Toto byl významný krok také vzhledem k přístupu k finančním 
prostředkům ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků, který jsme plně využili. 

V roce 2008 se nám také podařilo díky dokončení modernizace budovy (např. 
zprovoznění výdejny jídel a vybudování nového sociálního příslušenství pro děti v 1. 
patře) zvýšit a stabilizovat maximální kapacitu počtu dětí na 46. Zvyšujeme i kvalitu 
našich služeb a rozšiřujeme jejich nabídku v rámci výuky. Mezi jinými - od září 2008 
děti mohou navštěvovat kroužky hry na flétnu a juda, dále jezdíme poznávat přírodu a 
kulturu v našem okolí (Botanická zahrada, Zoologická zahrada, divadlo, výlety do 
Bedřichova, Mníšku, Hajniště). Vedle pořádání besídek (velikonoční, Halloween, 
mikulášská, vánoční, atd.) seznamujeme děti s kulturou v jiných zemích formou 
speciálních dnů zaměřených na zajímavosti a jídelníček daných zemí (př. francouzský 
den, den v New Yorku). 

Na druhou stranu vzhledem k tomu, že veškeré naše síly i kapacity jsou věnovány 
provozu předškolního zařízení, utlumili jsme organizaci volnočasových aktivit dětí 
(druhá hlavní činnost) – kurzy doběhly v červnu 2008 a o jejich dalším pořádání pod 
hlavičkou organizace zatím nezvažujeme. Hospodářská činnost – podnájem – skončila 
již v polovině roku 2007. V roce 2008 došlo pouze k vyúčtování vytvořených dohadů 
nákladů na energie a ostatní dodávky vytvořených na konci roku 2007.  

Rok 2008 byl úspěšný i z hlediska financování naší činnosti a výsledku hospodaření. 
Díky dotaci od Libereckého kraje a darům, i díky použitým účetním metodám (zejména 
nastavení účetních odpisů - nemovitosti se odpisují 33 let), se podařilo udržet náš 
rozpočet v zisku. 

Přesto, že meziročně došlo k inflaci a tím také ke zvýšení energií a ostatních vstupů, 
rozhodla správní rada o tom, že vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům 
organizace se nebude zvyšovat školné v následující školním roce 2009/10. 

 V roce 2008 jsme opravili střechu v přízemí, opravu střechy v 1. patře plánujeme 
provést v první polovině roku 2009. V tomto období bude rovněž provedena renovace 
přístupové cesty a venkovních schodů. Dále bude nutné řešit částečné prosakování 



 

vody do prostor sousedících se svahem, celkové zateplení a fasáda budovy a nová 
plastová okna. Veškeré tyto velké opravy budou provedeny, jakmile se nám na ně 
podaří sehnat potřebné částky.  

Vzhledem k faktu, že zápis dětí na rok 2009/2010 proběhl už v lednu 2009, můžeme s 
radostí říci, že naše kapacita bude maximálně využita i v roce 2009. 

V oblasti financování bychom v roce 2009 chtěli zvýšit podíl dotací na celkových 
příjmech organizace.  

Dále budeme propagovat a představovat naši činnost veřejnosti, a kvalitou 
poskytovaných služeb a osobním přístupem si chceme zachovat přízeň našich dětí i 
rodičů. Kvalitní jazykové vzdělávání poskytujeme rovněž z toho důvodu, že jsme 
prvním zařízením, které začalo s aplikací výuky angličtiny dle metodiky Wattsenglish. 
Tuto metodiku zpracovanou do podoby publikace a doplňkových audiovizuálních 
materiálů vyvinula v roce 2006 společnost Wattsenglish Ltd. (resp. její česká 
organizační složka akreditovaná MŠMT) ve spolupráci s naší organizací, Střední 
pedagogickou školou Jeronýmova v Liberci a Výzkumným ústavem pedagogickým v 
Praze pro počáteční fázi realizace programu Národního plánu výuky cizích jazyků 
v předškolním vzdělávání. Tuto akreditovanou metodiku aplikují dva učitelé - rodilí 
mluvčí, kteří v naší mateřské škole spolu s pěti českými pedagogy působí na plný 
úvazek. 

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Sestaveno dne: 

 
Podpis statutárního orgánu  

 
     

           
          

 31. března 
2009 

  Marek Kadlec 
Předseda správní rady   

 Jiří Šoltys 
    Člen správní rady 


