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1. Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: Dětské jesle Zbraslav o. p. s.  

Zřizovatel: Městská část Zbraslav – (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) 

Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 – Zbraslav, 15600 

Společnost zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl 0, vl. č. 41 

Zahájení činnosti: 1. 5. 1998 

IČO: 25656651 

Kontakt:  257 921417, 605429312 

E-mail: reditelka@jeslezbraslav.cz,www.jeslezbraslav.cz 

Od 1. ledna 2020 realizujeme projekt Transformace dětských jeslí na dětskou skupinu, reg. 

číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001528. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP 

Praha - pól růstu ČR. Během projektu dojde k transformaci jeslí na dětskou skupinu dle 

zákona 247/2014 Sb. Provozem dětské skupiny následně podpoříme rodiče malých dětí při 

slaďování rodinného a pracovního života.  

 

Den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: 1. 7. 2020 

Typ zařízení: dětská skupina pro veřejnost 

Zařízení je provozováno s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.   

2. Řízení společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která má 6 členů a dozorčí rada, která má 

také 6 členů. 

Vedení společnosti zajišťuje ředitelka, 3 pečující osoby a pomocný personál. 

  

 

3. Péče o děti v denním režimu 

Dětské jesle jsou v provozu celoročně. Děti se přijímají k prvnímu dni v září, v případě 

uvolnění místa i v průběhu celého roku.  

 

Kapacita jeslí je 24 dětí. 

 

Provozní doba jeslí je od 6.30 do 16.30 hodin. 

 

a) Výchova 

Výchova dětí je rozdělena na několik oblastí: rozumovou, pracovní, výtvarnou, hudební a 

pohybovou. Různé aktivity v těchto oblastech probíhají formou hry v malých skupinkách.  

 

V rozumové výchově si děti rozšiřují slovní zásobu, díky zejména povídání, vysvětlování a 

odpovídání na otázky, děti se učí básničky, poslouchají pohádky atd. 

 

V pracovní výchově jsou děti vedeny k samostatnosti, především pak v oblasti hygienických 

návyků, k soběstačnosti při oblékání, obouvání atd. 
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Ve výtvarné výchově využíváme různé techniky malování a různé materiály – prstové barvy, 

tempery, různé druhy dekorací (barevný písek, kamínky atd.). Výchova ve výtvarné výchově 

nezapomíná na svátky a významné příležitosti, např. Den matek, Velikonoce atd. 

 

V hudební výchově se děti učí jednoduché texty a jednoduché melodie. Interpretace je 

spojena i s tělesnou výchovou, neboť současné provádění obou činností je velmi efektivní. 

 

V tělesné výchově se kromě základního tělocviku zaměřujeme také na zdravotní cviky, na 

správné držení těla, prevenci ploché nohy, nácvik zdravého dýchání. Děti cvičí i na nářadí a s 

náčiním (švédská lavička, míče, kroužky atd.). Často jsou zařazovány cviky z dětské jógy. 

Denně jsou děti venku (dle aktuálního počasí). 

 

b) Stravování 

Děti se stravují 4x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd a odpolední svačina). Svačiny se 

připravují v kuchyni v dětských jeslích a obědy jsou dováženy z Vývařovny U Včely 1442, a 

to podle norem stanovených MZ a v souladu s hygienickými předpisy.  

 

Respektujeme požadavky na změnu stravy alergiků a snažíme se jim maximálně vyhovět.  

 

Pitný režim je samozřejmostí po celý den, a to i v letních měsících na zahradě. 

 

Finanční část  

Výnosy podle jednotlivých činností organizace v tis. Kč k 31. 12. 2020 

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost 

 období 

běžné 

období 

minulé 

 

období 

běžné 

období 

minulé 

 

Celkem 2 932 2 985 0 0 

- z toho tržby za vlastní výkony 996 1 254 0 0 

- z toho provozní dotace 1 893 1 650 0 0 

- z toho dary 2 41   

- z toho jiné výnosy  40 40 0 0 

- tržby z prodeje materiálu 1    



 

 
 

Náklady podle jednotlivých činností organizace v tis. Kč k 31. 12. 2020 

Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost 

 období 

běžné 

období 

minulé 

 

období 

běžné 

období 

minulé 

 

Celkem  3 083 2 959 0 0 

Spotřeba materiálu, energie 272 340 0 0 

Prodané zboží 1    

Opravy a udržování 130 122 0 0 

Cestovné 2    

Náklady na reprezentaci 3 2 0 0 

Ostatní služby 363 298 0 0 

Mzdové náklady 1 540 1 423 0 0 

Zákonné sociální pojištění 502 463 0 0 

Zákonné soc. náklady 14 19 0 0 

Ostatní daně a poplatky 2 2 0 0 

Odpis pohledávky  1 1 0 0 

Jiné ostatní náklady 11 9   

Odpisy dlouhodobého majetku 242 280 0 0 

 

Přijaté dotace na provozní účely v tis. Kč k 31. 12. 2020 

Smlouva s Účel dotace Částka Čerpáno 

v b.o. 

Nevyčerpáno 

v b.o. 

Dosud 

nepřijato 

MČ Praha - 

Zbraslav 

provozní 1 238 1 238 0 0 

Hl. m. Praha provoz 

dětské 

skupiny 

1 191 655  536 0 



 

 
 

Výsledek hospodaření za rok 2020: 

Výnosy   2 931 686,06 Kč 

Náklady  3 082 814,52 Kč 

Výsledek hospodaření   - 151 128,46 Kč (ztráta) 

 

Příjmy a výdaje za rok 2020 – komentář 

Hospodářský výsledek, ztráta ve výši - 151 128,46 Kč bude uhrazena z rezervního fondu. 

Vedení společnosti si není vědomo žádné skutečnosti, která by bránila nebo významně 

ovlivnila pokračování činnosti účetní jednotky v dalším období. 

 

Zápis dětí do jeslí 

 

V roce 2020 podalo přihlášky v době zápisu 12 dětí, z toho 2 dětí neměly trvalý pobyt na 

Zbraslavi. Celkem bylo přijato na školní rok 18 dětí (příjem probíhal i během celého školního 

roku), do celkové kapacity 24 dětí. Přijato bylo během celého roku 10 dětí s trvalým pobytem 

mimo Zbraslav. Někteří rodiče využili i službu krátkodobého hlídání. 

 

Matkám na rodičovské dovolené poskytujeme od října do června možnost krátkodobého 

pobytu (hlídání). Tato služba byla 1. Července 2020 pozastavena, a to z důvodu transformace 

jeslí na DS.  

 

Od 1. července 2020 dochází také k úpravě platby za poskytování služby v DS. Děti s TP na 

Zbraslavi hradí částku 4 tis./měsíc, děti s TP mimo Zbraslav, hradí částku 5 tis./měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 5, dne 30. 3. 2021 

 

 

Mgr. Kamila Štolová, DiS 


