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1 Úvod 

 

Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání. Je 

organizováno a řízeno požadavky a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

prostřednictvím zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školského zákona) se stává legitimní součástí systému vzdělávání. Základním 

rysem je zápis školy do školského rejstříku nebo do rejstříku školských právnických osob a 

s ním související nárok na finanční prostředky z příslušných veřejných rozpočtů. Koncepce 

předškolního vzdělávání staví na stejných zásadách a řídí se společnými cíly jako ostatní 

obory a úrovně vzdělávání. Je institucionálně zajišťováno mateřskými školami a legislativně 

zakotveno v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy, a proto se v procesu vzdělávání i 

v jeho organizaci řídí obdobnými pravidly jako ostatní školy. Předškolní vzdělávání je 

organizováno pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.   

Tato diplomová práce je zaměřena na správu a financování mateřských škol a cílem je 

na základě zhodnocení finančního hospodaření mateřských škol ve městě Vsetín 

navrhnout doporučení pro zlepšení hospodaření těchto příspěvkových organizací 

vykonávající činnost mateřské školy.  

Řešením bude ověřována následující hypotéza: Hypotéza předpokládá, že mateřské 

školy vždy obdrží dostatečný objem finančních prostředků na zabezpečení svojí činnosti, 

jak od zřizovatele, tak ze státního rozpočtu. Další hypotéza očekává, že mateřské školy 

mají nulový nebo kladný hospodářský výsledek a že maximálně využívají nejvyšší 

povolený počet dětí ve škole. Obě hypotézy budou ověřovány na vybraných mateřských 

školách.   

K ověření hypotézy budou v teoretické části práce využity metody odborné rešerše a 

deskriptivní analýzy v oblasti preprimárního vzdělávání. V praktické části bude použita 

analýza časových řad pro hodnocení hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

vykonávající činnost mateřské školy ve sledovaném období a poté komparace a syntéza pro 

zhodnocení hospodaření těch organizací.  

Práce je členěna na pět kapitol, přičemž první je úvod a poslední závěr.  Druhá 

kapitola se zabývá teoretickým vymezením preprimárního vzdělávání v České republice a 

jeho financováním. Je zde uvedena základní charakteristika předškolního vzdělávaní a platná 

legislativa, podle které se předškolní zařízení řídí. Dále je uvedeno členění preprimáního 

vzdělávání dle zřizovatele a právní formy. V další části této kapitoly je statistický přehled 



6 
 

vývoje počtu mateřských škol v ČR a vývoje počtu dětí v mateřských školách v ČR. 

V poslední části této kapitoly je popsáno financování preprimárního vzdělávání v ČR se 

zaměřením na financování škol zřizovaných kraji a obcemi. Protože je tato práce dále 

zaměřena na příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy, jsou zde také 

popsány zásady hospodaření příspěvkových organizací.  

Ve třetí kapitole je provedena analýza financování všech mateřských škol zřizovaných 

městem Vsetín s orientací na finanční prostředky poskytované mateřských školám zejména od 

zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále je provedena analýza hospodaření dvou vybraných 

příspěvkových organizací. Analýza je provedena na základě předem stanovených 

ekonomických parametrů. 

Ve čtvrté kapitole je zhodnocení výsledků analýzy, založené na naplněnosti kapacit 

vybraných mateřských škol a jejich výsledcích hospodaření ve sledovaném období. Následně 

jsou uvedeny doporučení a návrhy ke zlepšení hospodaření těchto mateřských škol do dalších 

let. 

Při zpracování této diplomové práce je použita odborná literatura, zákony, vyhlášky, 

elektronické zdroje a především interní zdroje Městského úřadu Vsetín odboru školství a 

kultury a vybraných mateřských škol.  Interní zdroje byly poskytnuty pracovníky úřadu a 

vedoucími pracovníky mateřských škol velmi ochotně. Seznam použité literatura je uveden 

v závěru práce.  
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2 Charakteristika preprimárního vzdělávání v ČR 

 
2.1 Preprimární vzdělávání 

  

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého občana České 

republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace 

z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. Vzdělání 

zohledňuje potřeby jedince, vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost, solidaritu a 

důstojnost všech účastníků vzdělávání. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména rozvoj 

osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a 

duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, 

získávání informací a učení se v průběhu celého života. 

Preprimární vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 

na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Preprimární vzdělávání vytváří 

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Také napomáhá vyrovnávat se 

nerovnoměrnosti vývoje děti před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně 

pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 1 

Úkolem institucionálního preprimárního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a 

v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a 

přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Preprimární vzdělávání má 

smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat 

dítěti odbornou péči. Mělo by usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na 

promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas 

prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a 

spolehlivých základů do života i vzdělávání. Preprimární vzdělávání má usnadňovat dítěti 

jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat 

jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání 

okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve 

společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. 

Důležitým úkolem preprimárního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování 

                                                 
1 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální 

rozvojové možnosti dětí a umožňování tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští 

mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení. 2 

 

2.2 Legislativní vymezení školství 

 

V České republice školství a vzdělávání zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Dle legislativy ČR tvoří soustavu školství předškolní, základní, střední, vyšší 

odborné a vysoké školy. 

Nejvyšší právní normou v oblasti školství v ČR je Listina základních práv a svobod. 

Jsou v ní vymezeny základní práva a možnosti vzdělávat se. V rámci preprimárního 

vzdělávání v ČR jsou nejdůležitějšími právními předpisy rámcový vzdělávací program, zákon 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále už jen 

školský zákon) a vyhláška MŠMT ze dne 21. května 2012, kterou se mění vyhláška č. 

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

 

2.2.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

Na vzdělávacích programech škol je zakotven systém vzdělávání v ČR a tyto 

programy jsou základem kurikulárních dokumentů (soubor předpisů, dokumentů a rozhodnutí 

určující rámce vzdělávání). V ČR existují tyto vzdělávací programy:  

• Rámcové vzdělávací programy – vydávané pro každý obor vzdělání, vymezují 

povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. 

• Školní vzdělávací programy – v souladu s rámcovými vzdělávacími programy si 

každá škola vytváří svůj školní vzdělávací program, dle kterého uskutečňuje 

vzdělávání.  

• Národním programem vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha) – tento dokument 

zdůvodňuje nezbytnost změn, stanovuje cíle dalšího vývoje vzdělávací politiky, 

analyzuje a hodnotí jednotlivé oblasti vzdělávací soustavy a formuluje hlavní 

koncepční linie rozhodující pro její další rozvoj.  

 

                                                 
2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2004 
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Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVPPV) vznikl v roce 

2001. Na základě zkušeností a praxe byl po 3letém fungování v souladu se školským zákonem 

aktualizován. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) je součástí 

systému vzdělávacích programů a vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro 

vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogickou činnost 

probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. 3 

 

2.2.2 Zákon č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

 

Tento zákon vycházel z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR z roku 2001 

(tzv. Bílé knihy), Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 

České republiky z roku 2002, z Programového prohlášení vlády ČR z července 2002, 

z mezinárodních smluv a ze závazných předpisů EU. Školský zákon nabyl účinnosti 1. 1. 

2005. 

Předškolnímu vzdělávání je věnována druhá část tohoto zákona, zahrnující § 33 – 35. 

Cílem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podíl na jeho 

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základní školy a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciální vzdělávacími potřebami. 4 

Předškolní vzdělávání je poskytováno dětem ve věku zpravidla od 3 do 5 let. 

V případě odkladu povinné školní docházky dítěte do věku 6 let. 

Ředitel mateřské školy:   

• stanovuje a zveřejní terén a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku,  

• rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu 

dítěte, který však nesmí přesáhnout délku 3 měsíců.  

Jsou-li děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jsou přijímány 

k předškolnímu vzdělávání přednostně. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky přijmout do mateřské školy, je obec, v níž má dítě trvalé bydliště 

povinna zajistit mu umístění v jiné mateřské škole. Dítě může být přijato k předškolnímu 

                                                 
3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2004 
4 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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vzdělávání i v průběhu školního roku. V měsíci červenci a srpnu je možno přijmout do 

mateřské školy i děti z jiných mateřských škol, nejvýše však na dobu, po kterou jiná mateřská 

škola přerušila svůj provoz. Nesmí však být překročen nejvyšší povolený počet dětí 

v mateřské škole.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou č. 43/2006 Sb., o 

předškolním vzdělávání podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci 

předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další 

speciální péči o děti. 5 

 

2.2.3 Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání 

 

Tato vyhláška ze dne 9. února 2006 je součástí zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona.  

 

Provoz mateřské školy 

Mateřské škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte a dalšími FO a PO s cílem 

vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí, prohloubení vzdělávacího a 

výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti.  

Lze zřizovat mateřské školy s: 

• celodenním provozem – poskytuje vzdělávání v délce od 6,5 hodiny do 12 

hodin denně,  

• polodenním provozem – poskytuje vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně, 

• internátním provozem – poskytuje celodenní vzdělávání i noční péči, v této 

škole lze zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem 

 

Organizace mateřské školy 

 Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Předškolní vzdělávání má 3. 

ročníky:  

• v 1. ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší věku 4 roky,  

• ve 2. ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší věku 5 let, 

• ve 3. ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší věku 6 let a 

děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  

                                                 
5 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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Do jedné třídy lze však zařadit děti z různých ročníků. 

 

Počty přijatých dětí ve třídách 

V mateřské škole s jednou třídou může být umístěno nejméně 15 dětí, se dvěma a více 

třídami neméně v průměru 18 dětí ve třídě. Pokud je v obci pouze jedna mateřská škola 

s jednou třídou, povolený minimální limit je 13 dětí, se dvěma třídami nejméně v průměru 16 

dětí ve třídě. Třídu mateřské školy je možno naplnit do počtu 24 dětí. Pokud školu navštěvují 

děti se zdravotním postižením, limit stanovaný pro jednu třídu je v počtu od 12 do 19 dětí.  

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

Provoz mateřské školy je možno omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu nebo 

v obou měsících. Rozsah omezení stanoví ředitel spolu se zřizovatelem školy. Provoz 

mateřské školy lze omezit i ze závažných technických či organizačních důvodů, ředitel školy 

však musí toto omezení zveřejnit na přístupném místě.  

 

Stravování dětí 

Při přijetí dítěte do mateřské školy se stanoví po dohodě se zákonnými zástupci 

způsob rozsah stravování dítěte a to tak aby se dítě stravovalo vždy, je-li v době podávání 

jídla přítomno. 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Právnická osoba, vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem 

od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jiné 

pověřené osoby, až do doby kdy jej této osobě opět předá. Předat dítě pověřené osobě je 

možné pouze na základě písemného pověření zákonným zástupcem. 

V souvislosti s bezpečností dětí při pobytu mimo místo vzdělávání, stanoví ředitel 

počet pedagogických pracovníků, a to tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka 

připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny i děti se 

zdravotním postižením. Ředitel školy může tyto počty dětí i zvýšit a to podle § 5 vyhlášky č. 

43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.  
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Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 

Ředitel školy stanoví a zveřejní měsíční výši tzv. školného za předškolní vzdělávání 

na období školního roku nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. Měsíční výše 

školného nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů PO 

vykonávající činnosti mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte.  

Školné se stanovuje pro příslušný rok pro všechny děti mateřské školy ve stejné 

měsíční výši. Od školného je osvobozen:  

• zákonný zástupce dítěte pobírající pravidelnou dávku pomoci v hmotné nouzi 

• zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, náleží-li tomuto dítěti zvýšení 

příspěvku na péči,  

• rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené 

dítě,  

• fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. 6 

 

2.3 Rozdělení preprimárního vzdělávání 

 

Podle zřizovatele 

Zřizovateli škol a školských zařízení může být několik subjektů – kraje, obce nebo 

dobrovolné svazky obcí. Dále může být dle zvláštního předpisu tímto zřizovatelem 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), registrované církve a náboženské 

organizace nebo soukromé fyzické či právnické osoby. Mateřské školy, které jsou zapsány ve 

školském rejstříku lze rozdělit dle zřizovatele na:  

• veřejné (zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí) 

• soukromé (zřizuje jiná fyzická nebo právnická osoba) 

• církevní (zřizuje církev nebo náboženská společnost) 

  

Podle právní formy 

Všechny školy mají zákonem danou právní subjektivitu a tak je lze dále dělit podle 

právní formy na:  

• příspěvkové organizace – zřizovatelem může být kraj, obec nebo svazek obcí 

• školské právnické osoby – zřizovatelem může být kraj, obec, dobrovolný svazek 

obcí, fyzické a právnické osoby, 

                                                 
6 Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
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• právnické osoby podle zvláštních předpisů – v.o.s. nebo s.r.o.  

 

Rozdíl mezi školskou právnickou osobou a příspěvkovou organizací 

Školy a školská zařízení mohou být zřizovány jako příspěvkové organizace nebo jako 

školské právnické osoby. U škol a školských zařízení, jako příspěvkových organizací, je 

zřizovatel pouze veřejný, za to u školské právnické osoby může být zřizovatel jak veřejný tak 

i soukromý. Příspěvková organizace může mít v hlavní činnosti uvedenou vzdělávací činnost 

a mimo jiné i jinou činnost, jak jí stanoví zřizovatel. Školská právnická osoba má přímo ve 

školském zákoně uvedeno, co bude předmětem hlavní činnosti. Příspěvkové organizace, 

přestože mají právní subjektivitu, nemají svůj majetek, ale hospodaří se svěřeným majetkem 

zřizovatele v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.  

Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel může 

stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný 

souhlas. Zřizovatel školské právnické osoby má možnost převést určitý majetek přímo na 

školu, v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Škola pak může mít vlastní budovu, vlastní 

vybavení, může přijímat dary a nemusí žádat o předchozí souhlas zřizovatele (pokud k tomu 

dostane od zřizovatele oprávnění). 

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem hospodaří s fondy 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových a pravidlech územních rozpočtům, kde je 

striktně uvedeno, co je přídělem fondu a na co se fond může použít. Má čtyři fondy, fond 

odměn, rezervní fond, investiční fond a fond FKSP. Školská právnická osoba má volnější 

hospodaření s fondy, než mají příspěvkové organizace. Školská právnická osoba vždy vytváří 

rezervní fond a investiční fond. Školská právnická osoba zřízená ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí také fond kulturních a sociálních potřeb.7 

 

2.4 Statistický přehled vývoje preprimárního školství v ČR 

 

Předškolního vzdělávání se v České republice účastní velké procento dětí. Ačkoliv je 

docházka dětí do mateřských škol nepovinná a u většiny dětí za úplatu, je o ni velký zájem, 

především u pětiletých dětí. Porovnáme-li počty dětí v předškolním vzdělávání s počty dětí 3-

5letýh, tedy počtem dětí, pro které je tento druh vzdělávání určen, činí tento podíl více než 

                                                 
7 MŠMT: Školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí [online]. Metodický návod pro obecní 
samosprávy, dobrovolné svazky obcí a ředitele jimi zřizovaných škol a školských zařízení [10.2.2015]. Dostupné 
na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/skolska-pravnicka-osoba-zrizena-dobrovolnym-svazkem-obci  
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100%. Překročení této hranice je způsobeno především tím, že mateřské školy navštěvuje více 

jak pětina šestiletých dětí a navštěvují je i děti mladší 3 let. Děti starší šesti let jsou děti, které 

mají odklad povinné školní docházky. Ve skutečnosti navštěvuje mateřské školy 84,9% dětí 

ve věku 3-5 let včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Tab. 2.1: Vývoj počtu mateřských škol v ČR dle zřizovatele  
 

Zřizovatel 2009/10 2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 

 
Počet mateřských škol  

  Celkem     4 826  4 880  4 931  5 011  5 085  
  

v 
to

m
 

 veřejný     4 702  4 723  4 745  4 778  4 794  
  

v 
to

m
  MŠMT     8  8  8  8  7  

   obec     4 614  4 638  4 662  4 693  4 707  
   kraj     80  77  75  77  80  
   privátní sektor 96  126  150  194  249  
   církev     28  31  36  39  42  

 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. ÚIV: Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele. [online]. 2015 

[cit. 28. 2. 2015]. Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

 

Převážná většina mateřských škol je zřizována obcemi (cca 93%). Po více než čtyřiceti 

letech byly ve školním roce 1991/1992 znovu otevřeny první soukromé a církevní mateřské 

školy. V průběhu následujících let docházelo k rozvoji i mateřských škol soukromých. Ve 

školním roce 2009/2010 činil celkový počet 4 826 mateřských škol. Četnost MŠ stále narůstá. 

Ve školním roce se počet mateřských škol zvedl oproti minulému roku o cca 1%, tedy o 74 

škol. Za posledních pět let byl nárůst až 5%, tedy 259 škol.  
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Tab. 2.2: Vývoj počtu dětí v mateřských školách v ČR dle zřizovatele  
 

Zřizovatel 2009/10 2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 

 
Počet dětí 

  Celkem     314 008  328 612  342 521  354 340  363 568  
  

v 
to

m
 

 veřejný     308 930  322 572  335 308  345 746  353 255  

  

v 
to

m
 MŠ

MT 
    161  157  164  144  133  

   obec     306 182  319 789  332 586  343 016  350 482  
   kraj     2 587  2 626  2 558  2 586  2 640  
   privátní sektor 4 023  4 893  5 778  6 967  8 580  
   církev     1 055  1 147  1 435  1 627  1 733  

 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. ÚIV: Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele. [online]. 2015 

[cit. 29. 2. 2015]. Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo předškolní vzdělávání dle údajů MŠMT 

celkem 363 568 dětí, to je oproti předchozímu školnímu roku nárůst o více než 9 000 dětí. 

Z meziročního srovnání vyplývá, že celkový počet mateřských škol mírně roste. Je to 

zapříčiněno především rostoucím počtem dětí a vysokou poptávkou po místech v mateřských 

školách.   

Základní věková skupina dětí, které navštěvují mateřské školy, je 3-6 let. Pokud ale 

rodiče nemají možnost zajistit jinou péči a současně kapacita školy není naplněna, je možné 

udělat výjimku a přijmout dítě mladší tří let. V posledních letech se tento jev objevuje 

mnohem častěji než dříve. V posledním sledovaném roce podíl dětí mladších 3 let dosáhl více 

než 9% z celkového počtu dětí navštěvujících mateřské školy. Často se ale také stává, že 

v mateřských školách zůstávají děti starší 6 let. Většinou tyto děti mají odloženou školní 

docházku na doporučení lékaře, logopeda nebo i z rozhodnutí rodičů. Podíl dětí starších 5 let 

činil ve školních letech 2013/2014 5,7% z celkového počtu dětí navštěvujících mateřské 

školy. Počet dětí v mateřských školách podle věku je zachycen v tabulce níže.  

 

 

 

 

  



 

Tab. 2.3: Vývoj počtu dětí v 
 

Věk 

 
  Celkem     

  

v 
to

m
 

 mladší než 3 
roky 

      

   3leté     
   4leté     
   5leté     
   starší než 5 let     

Zdroj: Ústav pro informace ve vzděl
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V rámci krajů se vývoj předškolního vzdělávání v mnoha případech podobá vývoji na 

celorepublikové úrovni. Demografická křivka ve všech krajích roste, a tím roste i počet dětí 

ve věku 3-5 let, a přibývá tak potenciálních zájemců o místo v mateřské škole.  

Podíváme-li se na počet dětí v mateřských školách a jejich vývoj, zjistíme, že se 

v letech 2009 - 2014 zvýšil ve všech krajích. Největší nárůst (o více než 26 %) zaznamenal 

Středočeský kraj a také hlavní město Praha (nárůst přibližně o 21 %). Jedná se totiž o kraje 

s nejrychlejším nárůstem populace ve věku 3 – 5 let ve sledovaném období. Kraj Karlovarský, 

Vysočina a Zlínský jsou naopak  kraje s pomalejším nárůstem populace předškolního věku, a 

proto se i počet dětí v těchto krajích zvyšoval mezi roky 2009 – 2014 pozvolněji. Vývoj počtu 

mateřských škol a dětí v nich s ohledem na kraje je podrobně uveden v příloze č. 1. Protože se 

dále ve své diplomové práci budu zabývat konkrétními mateřskými školami ve Zlínském 

kraji, je tento kraj v tabulce vyznačen. 8 

 

2.5 Financování preprimárního vzdělávání  

 

V České republice plynou výdaje na vzdělávání v České republice ve značené míře z 

veřejných zdrojů. Z velké části jsou prostředky ze státního rozpočtu poskytovány 

prostřednictvím kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Další finanční 

prostředky poskytují kraje a obce ze svých rozpočtů, jako zřizovatelé škol a školských 

zařízení. Příjmy krajů a obcí pocházejí z daní vybraných většinou centrálně, které jsou jim 

přerozděleny dle stanovených procent. Kromě dotací ze státního rozpočtu a prostředků od 

zřizovatele, dále školy získávají finanční prostředky z vlastních příjmů eventuelně od jiných 

osob.9 

Principy financování škol a školských zařízení stanovuje MŠMT. Dále předkládá 

podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, stanovuje závazné zásady pro přidělování 

prostředků, přiděluje prostředky školám a školským zařízením (které buď samo zřizuje, nebo 

které zřizuje církev), prostřednictvím krajů přiděluje finanční prostředky organizacím, které 

zřizuje kraj a kontroluje využití přidělených prostředků.  

                                                 
8 Týdenník školství: Předškolní vzdělávání – mezikrajové srovnání [online]. 2009. [cit. 10.2.2015]. Dostupné na: 
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2009/04/predskolni-vzdelavani-mezikrajove-srovnani/ 
9 Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství: Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného 
života [online]. 2009. [cit. 15.2.2015]. Dostupné na: http://www.aperio.cz/160/projekty-aperio#mopps 
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Od roku 1992 je systém financování postaven na metodě per capita, což znamená „na 

hlavu“. Pomocí této metody se přerozděluje většina prostředků rozpočtové kapitoly školství. 

Před rokem 1992 bylo postaveno financování podle institucí. 

 

2.5.1 Financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji a obcemi 

 

Financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji a obcemi je upraveno 

především ve školském zákoně v § 160 a 161 a dále ve vyhlášce č. 14/2005 Sb.  

Kapitálové a provozní výdaje škol a školských zařízení hradí jejich zřizovatelé 

(pokud nejsou přímými vzdělávacími). Finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje 

hradí MŠMT.  Jedná se zejména o výdaje na platy a ostatní náklady vyplývající z 

pracovněprávních vztahů učitelů a ostatních pracovníků, dále výdaje na nezbytné zvýšení 

nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky, na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a rovněž na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem 

škol a kvalitou vzdělávání. Na základě počtu žáků a stanovených jednotkových výdajů – 

normativů, jsou tyto prostředky přidělovány školám prostřednictvím rozpočtů krajů. MŠMT 

stanoví republikové normativy pro věkové kategorie odpovídající jednotlivým vzdělávacím 

úrovním. Je stanoveno pět základních kategorií podle poskytovaného vzdělávání, a to: 

1. kategorie 3-5 let – dítě v předškolním vzdělávání 

2. kategorie 6-14 let – žák plnící povinnou školní docházku  

3. kategorie 15-18 let – žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího 

povinnou školní docházku 

4. kategorie 19-21 let – student v denní formě vyššího odborného vzdělávání  

5. kategorie 3-18 let v KZÚV – počet lůžek v krajských zařízeních ústavní výchovy 

(KZÚV) pro děti a mládež10 

Tabulka níže obsahuje přehled o výši republikových normativů pro věkovou kategorii 

3-5 let v letech 2010 – 2014 pro Českou republiku. Republikové normativy se určují pro 

neinvestiční výdaje (NIV), mzdové prostředky (MP) + odvody a ostatní neinvestiční výdaje 

(ONIV). Mezi tyto normativy je také zahrnuto vyjádření limitu počtu zaměstnanců (PZ) 

                                                 
10 MŠMT. Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na 
rok 2015 v úrovni MŠMT – KÚ: Č.j. MSMT-33071/2014. In: [online]. Praha, 2015, 5.1.2015 [cit. 2015-04-10]. 
Dostupné z:http://www.msmt.cz/search.php?s%5Bsort%5D=date&query=33071_14_rozpis_RgS_2015 
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připadajících na 1000 dětí v dané věkové kategorii. Rozpočet přímých výdajů se vypočítá 

vynásobením republikových normativů a počtem žáků za danou věkovou kategorii.11 

 

Tab. 2.4: Republikové normativy pro věkovou kategorii 3-5 let v letech 2010 – 2014 
 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

NIV celkem (Kč/žáka) 39 858 36 136 38 833 38 833 39 235 
MP celkem bez odvodů 
(Kč/žáka) 

39 510 35 837 38 625 38 333 38 735 

ONIV celkem (Kč/žáka) 348 299 208 500 500 
Limit PZ na 1000 žáků 138,481 129,000 128,607 128,607 127,612 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT: Republikové normativy školy a školských zařízení 

zřizovaných územními samosprávnými celky. [online]. 2015 [cit. 3. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/republikove-normativy-skol-a-skolskych-

zarizeni-zrizovanych-6?highlightWords=republikov%C3%A9+normativy. Vlastní zpracování 

 

Výše přímých neinvestičních výdajů se pohybuje na relativně stejné úrovni v celém 

sledovaném období. Nejnižší byly neinvestiční výdaje v roce 2011, kdy došlo ke snížení od 

roku 2010 o 9,3%. V roce 2014 činily celkové přímé neinvestiční výdaje 39 235 Kč na žáka, 

mzdové prostředky včetně odvodů 38 735 Kč na žáka, ostatní neinvestiční výdaje 500 Kč na 

žáka a limit počtu zaměstnanců na 1000 dětí 128 zaměstnanců.  

Prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu poskytuje MŠMT krajským úřadům na 

základě republikových normativů. Tyto prostředky jsou poskytovány formou dotace na 

zvláštní účet kraje. Na základě zásad a ukazatelů stanovených ministerstvem stanový krajský 

úřad krajské normativy přímých vzdělávacích výdajů na jednotku výkonu (tj. na dítě, 

eventuálně stravovaného či na jinou jednotku stanovenou zvláštním předpisem) v příslušném 

vzdělávacím programu, na kalendářní rok. Krajský úřad přitom vychází ze svého 

dlouhodobého záměru, z náročnosti vzdělávacích programů apod. Do krajských normativů 

jsou zahrnuty i zvýšené výdaje, které jsou spojeny s výukou dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Prostředky z kraje (vypočtené vynásobením normativu počtem dětí) jsou 

přidělovány školám a školským zařízením, které zřizuje, a mateřským školám, které zřizují 

obce. 

 

                                                 
11 Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství: Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného 
života [online]. 2009. [cit. 15.2.2015]. Dostupné na: http://www.aperio.cz/160/projekty-aperio#mopps 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním prováděcím předpisem 

členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro 

jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro 

výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění 

ve Věstníku. Pro určení krajských normativů je směrodatný ukazatel:  

• průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka,  

• průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka,  

• průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka,  

• průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka, 

• průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající 

na jednotku výkonu. 

Jeden krajský normativ se stanoví na každou jednotku výkonu, pokud je u škol a 

školských zařízení v rámci kraje v daném kalendářním roce realizována. Krajský normativ je 

tvořen základní částkou, eventuálně příplatkem (např. příplatek na 1 dítě se zdravotním 

postižením). Při stanovení výše příplatků se vychází z průměrné výše finančních prostředků 

státního rozpočtu poskytovaných v uplynulém kalendářním roce prostřednictvím krajských 

normativů na 1 dítě, 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole 

při tomto zdravotnickém zařízení v rámci kraje. 12 

Republikové normativy stanovené ministerstvem pro předcházející rok jsou základem 

konstrukce krajských normativů. V celkové výši NIV zůstanou stejné, odlišná je však jejich 

vnitřní struktura, která je ovlivněna snížením rozpočtových zdrojů v oblasti mzdových 

prostředků včetně odvodů a naopak podstatným zvýšením rozpočtových zdrojů v oblasti 

ONIV. Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky, již neobsahuje závazný 

průřezový ukazatel Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků 

regionálního školství vč. příslušenství. Proto jsou závazné ukazatele normativního rozpisu 

rozpočtu na daný rok pro jednotlivé kraje stanoveny samostatně. 

Na základě vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších 

předpisů, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo v roce 2014 vzájemné 

porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů 

(ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu na za rok. Mzdové výdaje 

tvoří stěžejní část z finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu jednotlivým 

školám a školským zařízením, zřizovaným kraji a obcemi nebo svazky obcí. Z prostředků 

                                                 
12 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
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ONIV jsou ze státního rozpočtu poskytovány finanční prostředky na výdaje vymezené v § 160 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a to např. na výdaje na učební pomůcky, školní 

potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, výdaje na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků či tzv. ostatní náklady vyplývající 

z pracovněprávních vztahů. Dalším ukazatelem srovnávání je v tabulce průměrná měsíční 

výše platu pedagogického pracovníka (Pp).13 

 

Tab. 2.5: Krajské normativy pro mateřské školy v roce 2014 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT: Krajské normativy mzdových prostředků a 

ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřad.  [online]. 2015 [cit. 3. 3. 2015]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/republikove-normativy-skol-a-

skolskych-zarizeni-zrizovanych-6?highlightWords=republikov%C3%A9+normativy. Vlastní zpracování 

 

V tabulce je žlutou barvou vyznačen Zlínský kraj, protože se dále v této diplomové 

práci budu zabývat preprimárním vzděláváním v tomto kraji. Krajský normativ mzdových 

prostředků v Kč na dítě činí ve Zlínském kraji 27 675 Kč a nachází se tedy nad 

celorepublikovým průměrem krajských normativů. To nelze říct o ostatních neinvestičních 

nákladech a průměrném platu pedagogických pracovníků, kde je tato částka pod průměrem. 

ONIV na dítě je ve Zlínském kraji 300 Kč a průměrný plat je ve výši 21 748 Kč.  

Dalšími zdroji získávání finančních prostředků jsou příjmy z hlavní a doplňkové 

činnosti. Hlavní činností škol a školských zařízení je činnost, kvůli které byly dané školy 

zřízeny. Doplňková činnost může být dobrovolná, dle rozhodnutí zřizovatele, avšak pravidlem 

je, že mateřské školy doplňkovou činnost nemívají.  

Finanční prostředky na provoz, na energie, na opravy, na mzdy apod., které jsou 

získávány od zřizovatele formou příspěvku, jsou školám a školským zařízením poskytovány 

podle stanovených pravidel tohoto zřizovatele.  

                                                 
13 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, 2008, 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5 
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Od data, kdy se stala Česká republika členem Evropské unie, máme možnost čerpat 

finanční prostředky z fondů Evropské unie. Konkrétně se jedná o strukturální fondy EU, 

které jsou tvořeny Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským sociálním fondem a 

dále se jedná o Fond soudržnosti. V rámci regionálních operačních programů územně 

samosprávných celků si každá škola si školské zařízení vyjednává dotace z těchto fondů 

samostatně.  

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, kterou zřizuje 

obec nebo svazek obcí, zpracovává a předkládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu. Stejnou povinnost má 

právnická osoba, kterou zřizuje kraj (např. speciální MŠ), vůči krajskému úřadu. 

Všechny školy mohou z vlastní iniciativy využívat na nákup učebnic a didaktických 

pomůcek i další finanční zdroje (od sponzorů, prostředky z pronájmu místností či sportovišť, 

atd.). 

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání podle školského zákona, lze 

poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy 

nebo školského zařízení. Obce mohou od rodičů vybírat příspěvek na částečnou úhradu až do 

výše 50 % neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě (s výjimkou výdajů 

vzdělávacích hrazených ze státního rozpočtu). Výši úplaty stanoví v případě škol a školských 

zařízení zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského 

zařízení. Úplata musí být pro všechny děti v příslušné MŠ v jednotlivém druhu provozu na 

školní rok stejná.  O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo 

studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení. 

Rodiče dále přispívají na stravování, které je subvencováno. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy se poskytuje bezúplatně.14 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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2.5.2 Financování škol zřizovaných církvemi a soukromými zřizovateli 

 

Z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dostávají církevní školy a školská 

zařízení státní dotace na provoz, dle normativů, ve stejné výši jako školy veřejné. Dotace jsou 

církevním školám poskytovány podle §7 odst. 1 písm. c) zák. č. 218/2000. Církevní i 

soukromé školy mohou požadovat školné, ale církevní školy je obvykle nepožadují. 

Financování soukromých škol upravuje školský zákon především v § 162 a podrobněji 

rozvádí zák. č. 306/1999. Soukromé školy dostávají k financování neinvestičních výdajů 

souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a s běžným provozem školy a školského 

zařízení státní dotace z MŠMT prostřednictvím krajských úřadů. Investiční výdaje soukromé 

školy jsou kryty ze školného nebo jiných soukromých zdrojů. V celkovém objemu zdrojů ale 

stejně převažují prostředky ze státního rozpočtu. Dotace může být soukromé škole poskytnuta 

buď jako základní nebo zvýšená. Základní dotace je určitým procentem finančního normativu 

výdajů veřejné školy, která poskytuje stejný stupeň vzdělání a je přiřazena každé instituci 

zařazené do sítě škol, která o dotaci požádá.  Základní i zvýšené procento dotace je stanoveno 

zákonem, kde základní dotace činí 80 % pro speciální školy a 60 % pro mateřské školy. Na 

základě smlouvy uzavřené mezi školou a zřizovatelem může být dotace zvýšena až na 100 %. 

Zvýšená dotace je poskytnuta v případě, že je hodnocení České školní inspekce průměrné 

nebo dobré, když má organizace formu obecně prospěšné společnosti nebo školské právnické 

osoby, případně závazek, že celý zisk školy bude vynaložen na vzdělávací výdaje. Dotace je 

poskytována podle skutečného počtu dětí v mateřské škole, nejvýše však do nejvyššího 

povoleného počtu dětí, který je uveden v rejstříku škol a školských zařízení. Ministerstvo 

financí stanoví postup pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem, dle kterého jsou mateřské 

školy povinny předložit krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti 

kalendářního roku. Výši úplaty za vzdělávání v případě škol a školských zařízení zřízených 

jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou (než je stát, kraj, nebo obec) stanoví 

právnická osoba, která vykonává činnost těchto škol a školských zařízení.  15 

  

 

 

                                                 
15 Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství: Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného 
života [online]. 2009. [cit. 15.2.2015]. Dostupné na: http://www.aperio.cz/160/projekty-aperio#mopps 
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2.6 Zásady hospodaření příspěvkové organizace obce 

 

Jak bylo již zmíněno v předchozí podkapitole, mateřské školy se mohou členit - dle 

právní formy - na příspěvkové organizace, školské právnické osoby a právnické osoby podle 

zvláštních předpisů. Lze je také členit podle zřizovatele, kterým může být obec nebo svazek 

obcí, kraj, MŠMT ČR nebo jiná ministerstva, registrované církve nebo náboženská 

společenství, právnické či fyzické osoby. Tato podkapitola se zaměří na příspěvkové 

organizace vykonávající činnost mateřských škol zřízených obcí, protože mateřské školy, na 

kterých bude provedena analýza finančního hospodaření, zřídila jako příspěvkové organizace 

obec ve Zlínském kraji.  

Příspěvkové organizace nejsou zřizovány za účelem zisku, ale z toho důvodu, aby 

zabezpečovaly veřejné statky pro občany. Jsou zřizovány na neziskovém principu. 

Příspěvkové organizace jsou zřizovány zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah, struktura a složitost činností 

příspěvkových organizací vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Zřizovatel vydá o vzniku 

příspěvkové organizace zřizovací listinu. Tato listina musí obsahovat: 16 

• úplný název zřizovatele,  

• název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace, 

• vymezení hlavního účelu, pro který byla zřízena, 

• vymezení majetkových práv mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem 

• označení statutárních orgánů,  

• druhy zřizovatelem povolné doplňkové činnosti 

• vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace 

dochází dnem, který určí zřizovatel v rozhodnutí, jímž také určí, v jakém rozsahu přechází její 

majetek, práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Pokud zřizovatel rozhodne o 

zrušení organizace, tak její majetek, práva a závazky přecházejí na něj uplynutím dne 

uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace 

může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele. Tyto údaje se zveřejňují 

v Ústředním věstníku České republiky.  

                                                 
16 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
ÚSC. 2. Aktuální vydání. Olomouc: ANAG, s.r.o., 2011. 192 s. ISBN 978-80-7263-664-8 
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Příspěvkové organizace hospodaří dle svého rozpočtu. Hospodaří se svěřeným 

majetkem, s peněžními prostředky získanými vlastní činností, z rozpočtu zřizovatele, 

z rozpočtu jiných územně samosprávných celků, ze státního rozpočtu, z rozpočtu 

Evropské unie, s prostředky svých peněžních fondů, s peněžitými dary od fyzických a 

právnických osob.17 Kontrolu hospodaření provádí zřizovatel příspěvkové organizace.  

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci poskytuje zřizovatel v návaznosti na 

výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb. Pokud provozuje příspěvková organizace doplňkovou 

činnost a ta vykazuje zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Zřizovatel ale 

může své organizaci povolit i jiné využití tohoto zdroje. Pokud plánované výnosy organizace 

překračují plánované náklady nebo investiční zdroje jsou větší než jejich potřeba užití podle 

rozhodnutí zřizovatele, nebo pokud organizace porušila rozpočtovou kázeň, může zřizovatel 

povinně uložit odvod do svého rozpočtu. Porušení rozpočtové kázně se příspěvková 

organizace dopustí tím, že použije finanční prostředky od zřizovatele, v rozporu se 

stanoveným účelem.  

Zřizovací listina stanoví, v jakém rozsahu může příspěvková organizace hospodařit se 

svěřeným majetkem, který nabývá od svého zřizovatele. Majetek ale zůstává ve vlastnictví 

svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může získat pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro kterou byla zřízena. Majetek může získat bezúplatným převodem od svého 

zřizovatele, darem s předchozím souhlasem zřizovatele, děděním nebo jiným způsobem na 

základě rozhodnutí zřizovatele.  

Příspěvkové organizace jsou obvykle zřizovány jako neziskové, a proto mají příjmy 

nižší než výdaje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnává zřizovatel, který organizaci poskytne 

příspěvek na provoz. Organizace musí vypracovat tzv. finanční plán, aby zřizovatel věděl, 

v jaké výši má příspěvek poskytnout. Tento plán většinou obsahuje předpokládané výkony a 

předpokládané potřeby organizace. Měl by také zahrnovat stav, tvorbu a použití peněžních 

fondů vedených v organizaci. Na základě finančního plánu zřizovatel schválí příspěvek na 

provoz či dotaci do investičního fondu.  

Pokud je potřeba pořídit investiční majetek, musí zřizovatel rozhodnout, kdo bude 

zajišťovat a financovat toto pořízení. Když pořizuje investiční majetek pro mateřskou školu 

zřizovatel, je vhodné, aby jim po dokončení tuto investici předal do užívání nebo bezúplatně 

převedl zřizovací listinou. Pokud investici pořizuje právnická osoba vykonávající činnost 

mateřské školy, tak jí zřizovatel pošle jako závazný ukazatel dotaci do investičního fondu. 

                                                 
17 Zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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Mateřské školy také vytvářejí své investiční zdroje z odpisů, ze kterých pak mohou pořídit 

investice. Povinností zřizovatele je také schválení odpisového plánu příspěvkové organizace. 

Účetní odpisy realizují mateřské školy za účelem utvoření rezervy a dalšího investování do 

svého rozvoje. V účetnictví jsou odpisy jako náklady, které jsou převáděny do investičního 

fondu.  

Hospodaření daného roku příspěvkové organizace je ukončeno k datu 31. 12. 

K tomuto datu příspěvková organizace zaúčtuje všechny náklady a výnosy, které věcně a 

časově souvisí s koncem účetního období, včetně zaúčtování dohadných položek a případných 

odvodů do rozpočtu zřizovatele. Současně se provede zjištění výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření je podán zřizovateli s návrhem na řešení. Pokud jsou výnosy včetně 

příspěvku na provoz vyšší než náklady, jedná se o zlepšený výsledek hospodaření. Kladný 

výsledek hospodaření má organizace možnost, po schválení zřizovatele, rozdělit do fondu 

odměn a do rezervního fondu. Do fondu odměn může být přiděleno maximálně 80% 

zlepšeného výsledku hospodaření a zbytek zřizovatel do rezervního fondu. Příděl do fondů 

však nemusí být zřizovatelem schválen a může zůstat nerozdělený nebo může být použit ke 

krytí ztráty z minulých let.  

Pokud jsou výnosy, včetně příspěvku na provoz, nižší než náklady jedná se o zhoršený 

výsledek hospodaření. V tomto případě se musí zřizovateli navrhnout, jakým způsobem ztrátu 

vyrovnat. Jedna z možností je pokrytí ztráty zlepšeným výsledkem hospodaření 

v následujících letech. Stejně tak může být ke krytí ztráty použit kladný zůstatek v rezervním 

fondu organizace.   

Příspěvkové organizace vytváří čtyři peněžní fondy:  

• rezervní fond,  

• investiční fond,  

• fond odměn, 

• fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu 

odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary. Rezervní fond používá 

příspěvková organizace:  

 k dalšímu rozvoji své činnosti,  

 k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady,  

 k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,  
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 k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Zřizovatel může dát své příspěvkové organizace souhlas k tomu, aby část svého rezervního 

fondu použila k posílení svého investičního fondu.  

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 

až do výše 80% dosaženého výsledku. Nejvýše však může být vytvořen do výše 80% limitu 

prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Po skončení roku provede 

příspěvková organizace, na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření 

zřizovatelem, tvorbu fondu odměn. Z tohoto fondu se přednostně hradí případné překročení 

prostředků na platy, a poté odměny zaměstnancům.  

Investiční fond utváří příspěvková organizace k financování svých investičních 

potřeb. Zdrojem fondu jsou odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

(prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu), investiční příspěvky ze 

státních fondů, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, výnosy z prodeje hmotného 

investičního majetku (pokud to zřizovatel podle svého rozhodnutí dovolí), dary a příspěvky 

od jiných subjektů (jestliže jsou určené nebo použitelné k investičním účelům) a převody 

z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se 

používá k financování investičních výdajů, k odvodu do rozpočtu zřizovatele (pokud takový 

odvod uložil) a k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku 

ve vlastnictví zřizovatele. Použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů 

příspěvkové organizace.  

 Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem ve výši 2% 

z ročního objemu zúčtovaných mzdových nákladů. Slouží k zabezpečování kulturních, 

sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru.   
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3 Analýza hospodaření mateřských škol ve městě Vsetín 

 

V této kapitole bude popsáno hospodaření vybraných mateřských škol ve městě 

Vsetín. V úvodu kapitoly se budu zabývat počtem mateřských škol ve Zlínském kraji, jehož je 

město Vsetín součástí. Dále bude krátce popsána historie, současný výčet mateřských škol, 

jejich krátký popis a bude analyzován vývoj počtu dětí v mateřských školách. Následující část 

se už bude věnovat financování mateřských škol zřízených městem Vsetín – příspěvky od 

zřizovatele, dotace od státu, normativní úvazky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. 

V závěru kapitoly již bude rozebráno hospodaření dvou konkrétních mateřských škol.  

 

3.1 Mateřské školy ve Zlínském kraji 

 

Zlínký kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej 

okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Kraj je svou rozlohou 3 963 m2 čtvrtým 

nejmenším krajem České republiky.  Na území Zlínského kraje žilo k 31. 12. 2014 585 583 

obyvatel, což představuje 5,6 % celkového počtu obyvatel České republiky. V kraji je celkem 

307 obcí, z toho 30 měst.18 

Podle výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji pro rok 

2013/2014 byl celkový počet k 31.12.2014 311 mateřských škol. Největším zřizovatelem jsou 

obce, které zřizují celkem 204 samostatných mateřských škol a 94 mateřských škol jako 

součást základní školy. Ve Zlínském kraji najdeme také 8 soukromých a 2 církevní mateřské 

školy. Tyto údaje, s ohledem na okresy v kraji, jsou znázorněny v tabulce níže. Do těchto 

údajů však nejsou započítány firemní a lesní školky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Základní charakteristika kraje. In: O kraji: Základní charakteristika kraje [online]. Zlín, 16.8.2014 [cit. 2015-
03-26]. Dostupné z: http://www.kr-zlinsky.cz/o-kraji-cl-17.html 
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Tab. 3.1: Počty mateřských škol podle jednotlivých zřizovatelů ve ZK k 31.12.2012 
 

Okres 
Obecní 

Soukromé Církevní Celkem samostatn
á MŠ 

součást ZŠ 

Kroměříž 51 15 1 1 68 
Uherské Hradiště 46 29 1 0 76 
Vsetín 51 21 3 0 75 
Zlín 56 29 6 1 92 
Celkem 204 94 8 2 308 

 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2012/2013 [online]. 2014. [cit. 7. 
3. 2015]. Dostupné na: http://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-dokumenty-cl-47.html. Vlastní zpracování. 
 

Podle novely školského zákona – zákona č. 472/2011 Sb., je umožněno zřídit firemní 

mateřskou školu, která po zapsání do školského rejstříku musí splňovat požadavky školského 

zákona stejně jako mateřské školy jiných zřizovatelů. V tomto kraji se nacházejí 3 – při 

Uherskohradišťské a Kroměřížské nemocnici a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve 

Zlínském kraji také ke konci roku 2014 fungovaly 2 lesní mateřské školy – Klíček v obci 

Modrá a Na Kozinci v obci Rožnov pod Radhošťěm. V České republice proběhlo pilotní 

testování lesních mateřských škol v letech 2010 – 2012 pod dozorem MŠMT. V březnu 2013 

vydalo MŠMT závěrečnou zprávu, ve které rozhodlo, že lesní třídy při MŠ připravují děti na 

školní docházku stejně jako běžné MŠ, a podpořilo tak vznik lesních tříd u stávajících 

mateřských školek. 

 

3.2 Mateřské školy ve městě Vsetín 

 

Město Vsetín se nachází v severní části Zlínského kraje. Toto okresní město o rozloze 

57,62 km2, uprostřed valašských kopců, má 28 551 obyvatel a je významným hospodářských 

a kulturním střediskem východní Moravy. Rozprostírá se z velké části v rozšířeném údolí 

Vsetínské Bečvy a jejich přítoků.  V roce 2003 se v rámci reformy veřejné správy stalo obcí 

s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. 19 

První mateřská škola byla ve městě Vsetín otevřena roku 1948 v části Trávníky a brzy 

po té se začalo jednat o zřízení mateřské školy v části Ohrada. V roce 1950 byla otevřena 

moderní budova mateřské školy a jeslí u Bečvy, jejíž projekt vypracoval pražský architekt 

Ludvík Hilgert. Další mateřské školy byly otevřeny v roce 1953 – část Rybníky a Rokytnice. 

                                                 
19  Oficiální web města. In: O našem městě [online]. Vsetín, 10.5.2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z:http://www.mestovsetin.cz/mesto.asp?p1=6517 
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O rok později byla podle nových zákonů provedena reorganizace školství a ve městě se 

nacházelo sedm mateřských škol – Jabloňová, Žerotínova ulice, Trávníky, Rybníky, Ohrada, 

Jasenka a Rokytnice. V roce 1961 proběhla další z reforem školství a přibyly ještě další dvě 

mateřské školy. Nyní poskytuje předškolní vzdělávání na území města Vsetín celkem 11 

mateřských škol. Z toho devět zřizuje město Vsetín a dvě mateřské školy jsou soukromé 

(Mateřská škola Štěpán, o.p.s. a Soukromá mateřská škola Kostka, s.r.o.). Město Vsetín na 

svém území tedy zřizuje těchto devět mateřských škol:20 

 Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 

 Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 

 Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218 

 Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879 

 Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537 

 Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218 

 Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175 

 Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757  

 Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 

 Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 

 Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13 

 

Pro účely diplomové práce se budu věnovat jen mateřským školám zřizovaných 

městem Vsetín. V následující tabulce jsou uvedeny statistické údaje těchto devíti mateřských 

škol. Je zde uveden počet tříd, počet dětí, počet speciálních tříd (počet dětí v nich), přepočtený 

počet pedagogických pracovníků a přepočtený počet ostatních zaměstnanců. Data byla 

zjištěna z interních dokumentů odborů školství a kultury MÚ Vsetín.  

 

 

 

                                                 
20 ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY a MÍSTOSTAROSTA PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ. Koncepce rozvoje 
školství města Vsetín na období let 2012 - 2020. In: [online]. Vsetín, 2012, 31.10.2012 [cit. 2015-03-26]. 
Dostupné z:http://www.mestovsetin.cz/koncepce-rozvoje-skolstvi-mesta-vsetin-na-leta-2012-2020/d-
507409/query=jabl%C5%AFnka&p1=6517 
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Tab. 3.2: Statistické údaje MŠ zřizovaných městem Vsetín za školní rok 2013/2014 
 

Název zařízení 
počet 
tříd 

celkem  

počet 
zapsaných 

dětí 

z toho 
speciálních 

tříd 

počet 
zaměst. 
celkem  

z toho 
pedag. + 
asistent 

pedagoga 

z toho 
nepedag. 

MŠ Luh 5 135 - 16 + 1 10 + 1 6 
MŠ Sychrov 5 103 2 logop. 16 + 1 10 + 1 6 
MŠ Trávníky 3 80 - 12 6 6 
MŠ Ohrada 3 75 - 11 6 5 
MŠ Jasenka 2 53 - 7 4 3 
MŠ Na Kopečku 2 53 - 7 4 3 
MŠ Benátky 4 79 2 logop. 12 8 4 
MŠ Kobzáňova 5 125 - 16 + 1 10 + 1 6 
MŠ Rokytnice 6 142 1 oční 20 12 8 

Celkem 35 845 5 117 + 3 70 + 3 47 
 

Zdroj: Odbor školství a kultury MěÚ Vsetín. Souhrnná zpráva za MŠ za školní rok 2013/2014. Interní dokument. 

Vlastní zpracování 

 

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 pracuje podle Školního vzdělávacího programu: 

„Cizí jazyky a zdravý životní styl“.  MŠ Luh je zaměřena na zdravý životní styl a 

seznamování předškolních dětí s cizími jazyky, zejména angličtinou a němčinou. Do 

jednotlivých jazykových tříd jsou děti zapisovány na základě žádosti zákonných zástupců. 

Mateřskou školu navštěvuje 135 dětí rozdělených do pěti tříd. 21 

Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 – zaměření výchovně-vzdělávacího procesu na 

„Logopedickou péči“.  MŠ Sychrov nabízí pro děti s vadami řeči každodenní, intenzivní 

logopedickou péči. Pod vedením zkušených učitelek s odborným vzděláním se děti učí 

rozlišovat hlásky sluchem, ovládat mluvidla, dech, zvládnout artikulaci a fonaci. V současné 

době jsou pro předškolní děti otevřeny dvě běžné a dvě speciální logopedické třídy s počtem 

103 dětí. 22 

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218 má vypracován Školní vzdělávací program, 

který nese název: „Pojďme se učit, tvořit, smát, přemýšlet, experimentovat, prožívat a hrát – 

svět kolem sebe poznávat…!“ a je realizován prostřednictvím Třídních programů 

v jednotlivých třídách. Filozofií této MŠ je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně 

                                                 
21  MŠ LUH. Naše školka: Součastnost. In: [online]. Vsetín, 2012 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z: http://www.msluh.cz/cz/2-nase-skolka/17-soucasnost.html 
22  MŠ SYCHROV. Informace o nás. In: [online]. Vsetín, 2014 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z: http://www.mssychrov.cz/o-nas/ 
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přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním prostředím dětí 

předškolního věku, kde jsou vývojová specifika dětí v plné míře respektována. V současné 

době jsou v MŠ Trávníky 3 třídy, ve kterých je umístěno 80 dětí. 23 

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879 má zaměření výchovně-vzdělávacího procesu: 

„Školka plná pohoda“. Město Vsetín propůjčilo MŠ Ohrada právo používat ve školním roce 

2007-2015 označení Ekologická školka. V této školce je již dlouhodobě ve výchovně 

vzdělávacím programu začleněna také ekologická výchova. MŠ Ohradu navštěvuje 75 dětí, 

zařazených do 3 tříd. 24 

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757 je zaměřena na výchovně-vzdělávací proces: 

„Ekologická výchova“. MŠ Jasenka je stavebně nejmladší školkou na Vsetíně, svůj provoz 

zahájila v roce 1993. V současné době je v mateřské škole umístěno 53 dětí. Děti jsou 

rozděleny podle věku do dvou polosmíšených tříd. 25 

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13 má zaměření výchovně-vzdělávacího 

procesu: „Mámo, táto, děti, pojďme si hrát!“. Zaměstnanci MŠ každý den připravují zajímavý 

program, který by děti zaujal, navštěvují s dětmi kulturní akce, divadelní a filmová 

představení, aktivity pořádané střediskem volného času ALCEDO, ZUŠ a spolupracují 

s Hvězdárnou Vsetín. MŠ Na Kopečku je dvoutřídní školka s počtem 53 dětí. 26 

Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175 pracuje podle Školního vzdělávacího 

programu pod názvem „Hrou pro život“. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a 

situacích, které se v průběhu dne vyskytují. Od roku 1990 jsou v MŠ Benátky zřízeny dvě 

speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči. Úkolem specializovaných logopedických 

tříd se skupinovou integrací je poskytovat logopedickou péči a péči o rozvoj komunikačních 

schopností dětí. Logopedická péče je poskytována dětem s vadami řeči a sluchu v celém 

komplexu, se zřetelem k jejich potřebám. Mateřská škola má kapacitu 79 dětí, které jsou 

rozděleny do 4 tříd. V logopedických třídách je po 13 dětech s vadami řeči. Ve dvou třídách 

běžného typu je celkem 53 dětí a jsou rozděleny podle věku. 27 

                                                 
23  MŠ TRÁVNÍKY. Naše školka [online]. Vsetín, 2011 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z: http://www.natravnicku.cz/nase-skolka/ 
24 MŠ OHRADA. Dokumenty: Jsme ekologickou školkou [online]. Vsetín, 2015 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z:http://skolkaohrada.interpoint.cz/index.php?parent=7&id=2 
25  MŠ JASENKA. O nás: Naše školka [online]. Vsetín, 2011 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://skolka-
jasenka.webnode.cz/o-nas/ 
26  MŠ NA KOPEČKU. O nás: Kdo jsme [online]. Vsetín, 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z:http://www.mskopecek.cz/about.html 
27  MŠ BENÁTKY. O nás: Informace o nás [online]. Vsetín, 2012 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z:http://www.skolkabenatky.cz/o-nas/ 
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Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537 pracuje podle Rámcového programu 

vzdělávání se školním programem pod názvem „Ochrana přírody a estetická činnost“. Ve 

školním roce 2011 – 2012 prošla škola celkovou rekonstrukcí vnitřních prostor, čímž byla MŠ 

rozšířena do prostor celého objektu a kapacita byla navýšena ze tří na pět tříd. Prostory i 

vybavení MŠ umožňují integraci dětí se zdravotním znevýhodněním. Tuto mateřskou školu 

navštěvuje 125 dětí. 28 

Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 pracuje podle ŠVP s názvem „Hrajeme si 

celý rok“. Jak z názvu vyplývá, realizace obsahu vzdělání probíhá přirozenou cestou a 

způsobem, který je dítěti blízký. Učení je názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich 

prožitcích. V současné době má mateřská škola 5 běžných tříd a jednu speciální třídu pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou přijímány děti na základě doporučení SPC 

pro zrakově postižené. MŠ má navštěvuje celkem 142 dětí. 29 

 

3.3 Vývoj počtu dětí v mateřských školách ve městě Vsetín 

 

Mateřské školy ve městě Vsetín navštěvovalo ve školním roce celkem 845 dětí. 

Kapacita některých mateřských škol byla naplňována 100%. Celková naplněnost mateřských 

škol dosahovala ve sledovaných letech v průměru 93%. Poptávka mateřských školách 

v posledních letech výrazně vzrostla s počtem narozených dětí. U města Vsetín je částečně 

redukována poměrně značnou migrací mladých rodin z města. I přes tuto skutečnost počet 

dětí v mateřských školách roste a je na hranicích kapacitních možností. V následujícím grafu 

je znázorněn postupný vývoj počtu dětí v mateřských školách ve městě Vsetín v letech 2009-

2014. 30 Graf je vytvořen dle údajů z příloze č. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28  MŠ KOBZÁŇOVA. Úvod: Vítáme Vás [online]. Vsetín, 2015 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z:http://www.mskobzanova.estranky.cz/ 
29 MŠ ROKYTNICE. O nás [online]. Vsetín, 2014 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.msrokytnice.cz/o-
nas/ 
30 ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY. Koncepce rozvoje školství města Vsetín na období let 2012 - 2020. In: 
[online]. Vsetín, 2012, 31.10.2012 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.mestovsetin.cz/koncepce-
rozvoje-skolstvi-mesta-vsetin-na-leta-2012-2020/d-507409/query=jabl%C5%AFnka&p1=6517 
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3.4.1 Příspěvek od zřizovatele 

 

Město Vsetín jako zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz svých příspěvkových 

organizací zpravidla v návaznosti na výkony organizace nebo jiná kritéria jejich potřeb. Návrh 

příspěvku na provoz organizace pro následující kalendářní rok předkládá ředitel organizace 

nejpozději k 20. srpnu kalendářního roku, a to vedoucímu odboru školství a kultury 

městského úřadu Vsetín. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace je v případě potřeby 

projednán za účasti vedoucího finančního odboru, vedoucího odboru školství a kultury a 

ředitele příspěvkové organizace. Po odsouhlasení návrhu bude zpracován a předložen v rámci 

rozpočtu města Vsetín na příslušný kalendářní rok zřizovateli ke schválení.  Po schválení 

rozpočtu města vedoucí odboru školství a kultury předá do 30 dnů ředitelům organizací 

schválené ukazatele plánu výnosů a nákladů na příslušný kalendářní rok. Schválený příspěvek 

zřizovatele je poskytován: 

a) měsíčně ve výši 1/12 ročního příspěvku nejpozději v termínu k 15 dni daného 

měsíce, 

b) po doložení splnění účelu schváleného účelového neinvestičního příspěvku, 

c) po doložení splnění účelu schváleného účelového investičního příspěvku, 

d) měsíčně ve výši 1/12 ročního příspěvku na odpisy nejpozději v termínu k 30. dni 

daného měsíce. 

Schválené příspěvky zřizovatele je organizace oprávněna použít pouze ke splnění 

úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny při dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a 

účelnosti. Organizace je povinna průběžně hodnotit vývoj svého hospodaření a včas přijímat 

opatření k zamezení záporného hospodářského výsledku. Čtvrtletní výsledky hospodaření 

(účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha) předkládá organizace elektronicky 

finančnímu odboru nejpozději v termínu k 18. kalendářnímu dni měsíce následujícího po 

ukončení čtvrtletí ke kontrole. Roční účetní výkazy sou předkládány v elektronické i listinné 

podobě zpravidla v termínu k 10. únoru následujícího roku, pokud ministerstvo financí 

nestanoví jiný termín.  

 Po ukončení roku odevzdává organizace zřizovateli spolu s účetní závěrkou také 

komentáře k hospodaření za uzavřený rozpočtový rok. Odbor školství a kultury zpracuje 

rozbory hospodaření za jednotlivé organizace. Výsledky rozborů společně s komentářem jsou 
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podkladem k projednání hospodaření s řediteli jednotlivých organizací a k sestavení 

závěrečného účtu města. 31 

 V následující tabulce (3.3) jsou vyčísleny finanční prostředky od zřizovatele 

poskytované příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost mateřských škol ve městě 

Vsetín v letech 2010 – 2014. Příspěvky od zřizovatele jsou každoročně uváděny 

v Závěrečných účtech města Vsetín.  

 

Tab. 3.3: Finanční příspěvky od zřizovatele v letech 2010 – 2014 
 

Název zařízení rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

MŠ Luh 1 489 511 1 237 585 642 605 1 202 344 1 317 850 
MŠ Sychrov 1 850 453 1 698 880 1 329 582 1 368 272 1 256 080 
MŠ Trávníky 982 956 834 974 725 473 758 910 951 383 
MŠ Ohrada 903 624 897 156 474 577 625 620 843 540 
MŠ Jasenka 1 050 219 918 442 445 307 618 898 705 179 
MŠ Na Kopečku 914 131 512 375 528 120 850 213 600 800 
MŠ Benátky 2 310 901 772 855 448 344 820 803 811 593 
MŠ Kobzáňova 583 716 523 200 2 066 575 1 247 068 1 546 172 
MŠ Rokytnice 2 562 744 2 253 078 1 257 549 2 309 102 1 338 533 

Celkem 12 648 255 9 648 545 7 918 132 9 801 230 9 371 130 
 

Zdroj: Odbor školství a kultury MěÚ Vsetín. Finanční příspěvky od zřizovatele. 2015. Interní dokument. Vlastní 

zpracování 

 
V roce 2014 město Vsetín rozdělilo svým příspěvkovým organizacím vykonávajícím 

činnost mateřských škol 9 371 130 Kč. Nejvyšší částku město rozdělilo v roce 2010. 

Příspěvky celkem činily 12 648 255 Kč. V tomto roce byly investovány vysoké částky do 

vybavení mateřských škol. V budovách byly provedeny stavební úpravy, úpravy sociálních 

zařízení a třídy byly vybaveny novým moderním nábytkem. Této vyšší částce taky přispělo 

financování projektu „Blíž k přírodě – blíž k sobě. Projekt byl vyvrcholením postupně sílící 

snahy mateřských škol o ekologizaci provozu školek, o zavádění ekologických prvků do 

výchovy a vzdělávání, o přibližování běžného života blíž k přírodě. V roce 2010 obdržela 

nejvyšší finanční obnos MŠ Rokytnice, která je největší školkou ve městě Vsetín, ale zároveň 

měla i největší investiční výdaje (756 tis. Kč – oprava umyváren, 55 tis. Kč – šatní bloky, 100 

                                                 
31 PRACOVNÍCI OŠAK MĚÚ VSETÍN. Zásady řízení příspěvkových organizací - škol a školských zařízení 
zřízovaných městem Vsetín [online]. Vsetín, 2012, 30.4.2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z: http://www.mestovsetin.cz/zasady-rizeni-skol-zrizenych-mestem-vsetin/d-
506213/query=z%C3%A1sady+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD 
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tis. Kč zídky a zastřešení, 50 tis. Kč oprava pískoviště, 100 tis. Kč dětský nábytek, 441 tis. Kč 

projekt Blíž k přírodě) 

 

3.4.2 Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu  

 

Příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost mateřských škol, které zřizuje 

město Vsetín, přiděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu Zlínský kraj dle Základních 

principů rozpisu a přidělení finančních prostředků. Prostředky na přímé vzdělávací výdaje 

poskytované z MŠMT jsou příspěvkovým organizacím přidělovány prostřednictvím krajských 

normativů v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o krajských 

normativech č. 492/2005 Sb., a krajskou metodikou. Finanční prostředky jsou poskytovány na 

platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, výdaje na úhradu 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhradu 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a 

ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů 

spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, 

výdaje na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány 

bezplatně.  

 Krajský úřad Zlínského kraje poskytuje neinvestiční příspěvek na hlavní činnost škol, 

kterou je výchova a vzdělávání žáků, jejich ubytování a stravování. Neinvestiční příspěvek je 

rozepsán na tyto závazné ukazatele:  

 limit objemu prostředků na platy, 

 limit počtu zaměstnanců. 

 limit objemu prostředků na neinvestiční výdaje celkem,  

 limit objemu prostředků na ostatní osobní náklady, 

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje přerozděluje školám a 

školským zařízením zřizovaných Zlínským krajem a školám a školským zařízením 

zřizovaných obcemi Zlínského kraje dotace na přímé vzdělávací výdaje, které jsou mu 

přiděleny z MŠMT. V rámci přidělených prostředků z MŠMT krajský úřad poskytuje dotaci 

také soukromým školám, předškolním a školským zařízením Zlínského kraje v souladu s již 

zmiňovaným školským zákonem a zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením.  
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Aby byly škole přiděleny prostředky na přímé vzdělávací výdaje, musí být škola zapsaná 

v rejstříku škol a školských zařízení. Základní principy rozpisu a přidělení finančních 

prostředků na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení zřizovaných územně 

samosprávnými celky Zlínského kraje jsou v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro 

jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a 

jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady 

pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech). 

 

Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 

Výkony organizace jsou základním kritériem, podle kterého se řídí výše poskytnutého 

příspěvku. Jednotkou výkonu pro mateřské školy je:  

• 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské 

škole nebo třídě s polodenním provozem, 

• 1 dítě v mateřské škole, které má omezenou docházku do mateřské školy na 

dobu nepřevyšující 4 hodiny denně, protože rodiče dítěte pobírají rodičovský 

příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 

• 1 stravovaný, který zároveň navštěvuje mateřskou školu 

Financované výkony nesmí být nikdy vyšší než schválený nejvyšší povolený počet 

dětí, které je uveden v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Rozpis mzdových prostředků 

 Prostřednictvím krajských normativů neinvestičních výdajů připadajících na jednotku 

výkonů se provede rozpis mzdových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro 

jednotlivé školy a školská zařízení zřizovaných obcí nebo krajem. Jednotlivé krajské 

normativy neinvestičních výdajů vychází z následujících ukazatelů:  

• průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek 

pedagogického pracovníka (Np) 

• průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek 

nepedagogického pracovníka (No) 

• průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp) 

• průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po). 
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Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického (Np) a 

nepedagogického zaměstnance (No) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a 

učebních oborech i formách studia škol a školských zařízeních stanoví krajský úřad 

z průměrných hodnot jednotlivých komponent předchozího roku.  

Krajský úřad také stanoví ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického 

pracovníka (Pp) a ukazatel průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po). 

Pp a Po jsou stanovené v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech 

škol z průměrné měsíční výše tarifních platů, náhrad za dovolenou a dalších složek platů 

vyplácených dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., dosažené v rámci kraje v jednotlivých 

druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol za uplynulý kalendářní rok. 

Nenároková složka platu je stanovena absolutní částkou na l normativního pracovníka a 

vychází z disponibilního množství přidělených prostředků. Do ukazatelů průměrné výše platu 

se nezahrnují platy za práci přesčas a za konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti nad stanovený rozsah.  

 

Normativní počet zaměstnanců je dán vztahem: 

pro pedagogické pracovníky:   pro nepedagogické pracovníky:                                   

NPp =  V/Np              NPo = V/No 

kde V jsou výkony. 

 

Normativní roční objem prostředků na mzdy se stanoví následovně: 

MP =  12 x (NPp x Pp + NPo x Po)     

kde MP je roční limit mzdových prostředků. 

 
Podle těchto postupů krajský úřad (v případě obecních škol a školských zařízení) 

předloží prostřednictvím obce škole a školskému zařízení návrh limitu mzdových prostředků. 

K tomuto návrhu limitu mzdových prostředků se musí ředitel školy či školského zařízení 

v daném termínu vyjádřit. Vyjádření provede do protokolu o přidělení prostředků na přímé 

vzdělávací výdaje. 

 

 

 

 

 



40 
 

Rozpis ostatních přímých neinvestičních prostředků 

 

Závazným ukazatelem rozpočtu neinvestičních výdajů na regionální školství, které 

jsou rozepisovány krajským úřadem, představují ostatní přímé neinvestiční výdaje (dále jen 

„přímé ONIV“). Jedná se o prostředky na státní politiku zaměstnanosti, na úhradu pojistného 

na sociální zabezpečení, na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do 

FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů. Také zde můžeme zahrnout 

výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně 

postižených, výdaje na školní potřeby, výdaje na učební pomůcky a na učebnice, pokud jsou 

žákům poskytovány bezplatně. Dále jsou to výdaje, které přímo souvisejí s rozvojem škol a 

kvalitou vzdělávání (například další vzdělávání pracovníků). 

Mezi přímých ONIV patří také prostředky na náhradu mzdy po dobu prvních 14 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, protože podle sociální politiky státu má 

zaměstnavatel povinnost vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.  

Prostředky na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do FKSP 

(tzv. odvody) jsou přidělovány ve výši 35 % k limitu prostředků na platy a ve výši 34 % 

k limitu prostředků na OON. 

Limit ostatních přímých ONIV (bez odvodů) je stanoven na základě normativního 

výpočtu. Krajský normativ ostatních přímých ONIV, stanoví krajský úřad z průměrných 

hodnot dosažených nebo rozpočtovaných u příslušného druhu školy nebo typu školského 

zařízení v uplynulém rozpočtovém období a ve vztahu k celkovému objemu finančních 

prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na aktuální rozpočtové období. 

 

Normativní výpočet je dán vztahem: 

objem ostatních přímých ONIV = V x normativ ostatních přímých ONIV,  

kde V označuje výkony. 32 

 

                                                 
32 PRACOVNÍCI OŠAK MĚÚ VSETÍN. Zásady řízení příspěvkových organizací - škol a školských zařízení 
zřízovaných městem Vsetín [online]. Vsetín, 2012, 30.4.2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 
z: http://www.mestovsetin.cz/zasady-rizeni-skol-zrizenych-mestem-vsetin/d-
506213/query=z%C3%A1sady+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD 
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 V následující tabulce (3.4) jsou vyčísleny finanční prostředky poskytované 

příspěvkovým organizacím vykonávajících činnost mateřských škol ve městě Vsetín ze 

státního rozpočtu v letech 2010 – 2014. 

 

Tab. 3.4: Přímé výdaje na vzdělávání ze státního rozpočtu od roku 2010 do 2014 
 

Název zařízení rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

MŠ Luh 4 375 198 4 678 655 5 038 186 5 116 304 5 322 709 
MŠ Sychrov 3 755 987 4 075 954 4 838 202 4 880 719 4 942 742 
MŠ Trávníky 2 884 924 2 854 810 3 071 678 3 170 257 3 176 551 
MŠ Ohrada 2 732 540 2 850 452 2 971 236 3 023 915 3 029 585 
MŠ Jasenka 1 933 434 1 936 178 2 130 004 2 189 352 2 193 040 
MŠ Na Kopečku 2 036 606 2 135 138 2 185 806 2 193 488 2 197 268 
MŠ Benátky 3 698 642 3 891 434 4 538 917 4 020 057 4 025 827 
MŠ Kobzáňova 2 640 092 2 635 497 3 551 115 4 919 700 4 935 722 
MŠ Rokytnice 4 368 090 4 734 513 5 225 062 5 818 581 5 801 892 

Celkem 28 425 513 29 792 631 33 550 206 35 332 373 35 591 499 
 

Zdroj: Odbor školství a kultury MěÚ Vsetín. Přímé výdaje na vzdělávání ze státního rozpočtu. 2015. Interní 

dokument. Vlastní zpracování  

  

Se zvyšujícím počtem dětí v mateřských školách ve městě Vsetín se každoročně 

zvyšují i přímé výdaje na vzdělávání ze státního rozpočtu. V roce 2010 bylo mateřských 

školám ve městě Vsetín poskytnuto 28 425 tis. Kč. V roce 2014 se tato částka zvýšila o 

25,2%, tedy na 35 591 tis. Kč. Nejvyšší objem finančních prostředků je poskytován MŠ 

Rokytnice, protože má tato školka nejvyšší počet dětí (za školní rok 2013/2014 142 

zapsaných dětí v šesti třídách) a nejvyšší počet pracovníků, jak pedagogických, tak 

nepedagogických.  Další mateřskou školou s nejvyššími přímými výdaji ze státního rozpočtu 

je MŠ Luh, která je velikostí srovnatelná s MŠ Rokytnice.  MŠ Rokytnice obdržela v roce 

2014 5 802 tis. Kč.  

Grafické srovnání vývoje celkového objemu prostředků ze státního rozpočtu a 

celkového objemu příspěvků od zřizovatele ve všech příspěvkových organizacích 

vykonávajících činnost mateřské školy ve městě Vsetín je uvedeno v příloze 3.  
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3.4.3 Počty zaměstnanců mateřských škol a normativní úvazky 

 

Tab. 3.5: Vývoj počtu pedagogických pracovníků v MŠ ve městě Vsetín 
 

Název zařízení rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 
MŠ Luh 10 10 10 + 1 10 + 1 10 + 1 
MŠ Sychrov 8 8+ 2 10 + 1 10 + 1 10 + 1 
MŠ Trávníky 6 6 6 6 6 
MŠ Ohrada 6 6 6 6 6 
MŠ Jasenka 4 4 4 4 4 
MŠ Na Kopečku 4 4 4 4 4 
MŠ Benátky 8 8 8 8 8 
MŠ Kobzáňova 6 6 6 10 + 1 10 + 1 
MŠ Rokytnice 10 10 10 10 12 
Celkem 62 64 66 71 73 

 

Zdroj: Odbor školství a kultury MěÚ Vsetín. Souhrnné výroční zprávy za MŠ. 2010-2014. Interní dokument 

Vlastní zpracování. 

 

Vývoj počtu pedagogických zaměstnanců mateřských škol ve městě Vsetín ukazuje 

tabulka č. 3.5. Z tabulky jde vidět, že počty pedagogických zaměstnanců se neustále zvyšují. 

Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2013 v MŠ Kobzáňová. V tomto roce proběhla 

rekonstrukce školky a tím i zvýšení kapacity počtu dětí. Počet pracovníků se zvýšil z 6 na 10 

zaměstnanců plus 1 asistent pedagoga.  

Městský úřad Vsetín, odbor školství a kultury vede přehled normativních úvazků pro 

pedagogy a nepedagogy pro mateřské školy. Pro účely zpracování diplomové práce byl na 

žádost tento přehled poskytnut. Úvazky jsou již přepočítané podle počtu dětí v jednotlivých 

mateřských školách na jeden plný pracovní úvazek pedagogického a nepedagogického 

zaměstnance. V tabulce 3.6 jsou uvedeny normativní úvazky pro pedagogy v MŠ ve městě 

Vsetín v letech 2010 – 2014.  
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Tab. 3.6: Normativní úvazky pro pedagogy v MŠ ve městě Vsetín 
 

Název zařízení rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 
MŠ Luh 9,63 10,13 10,81 10,98 10,97 
MŠ Sychrov 9,43 9,53 10,65 10,80 10,77 
MŠ Trávníky 6,38 6,38 6,38 6,38 6,50 
MŠ Ohrada 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
MŠ Jasenka 4,12 4,15 4,15 4,04 4,37 
MŠ Na Kopečku 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
MŠ Benátky 8,88 8,28 9,78 8,28 8,39 
MŠ Kobzáňova 5,79 5,79 5,79 10,29 10,41 
MŠ Rokytnice 9,28 10,76 11,16 10,62 11,97 
Celkem 63,90 65,41 69,11 71,78 73,77 

 

Zdroj: OŠAK MěÚ Vsetín. Normativní úvazky pro pedagogy v MŠ. 2015. Interní dokument.  

 

V Mateřské škole Ohrada a Mateřské škole Na Kopečnu se výše úvazku na pedagoga 

od roku 2010 do roku 2014 nezměnila, proto je přepočítaný normativní úvazek stále stejný. V 

Mateřské škole Kobzáňova a v Mateřské škole Sychrov se počet dětí za sledované období 

zvýšil, proto vzrostly i úvazky na pedagoga. V Mateřské škole Trávníky se úvazky na 

pedagoga zvýšily pouze mezi rokem 2013 a 2014. V ostatních mateřských školách se úvazky 

na pedagoga pohybují dle aktuálního počtu dětí. 

V tabulce č. 3.7 je uveden vývoj počtu nepedagogických pracovníků v mateřských 

školách zřizovaných městem Vsetín.  

 

Tab. 3.7: Vývoj počtu nepedagogických pracovníků v MŠ ve městě Vsetín 
 

Název zařízení rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 
MŠ Luh 6 7 6 6 6 
MŠ Sychrov 5 5 5 5 6 
MŠ Trávníky 5 5 5 5 6 
MŠ Ohrada 5 5 5 5 5 
MŠ Jasenka 4 3 3 3 3 
MŠ Na Kopečku 3 3 3 3 3 
MŠ Benátky 5 5 5 5 4 
MŠ Kobzáňova 4 4 4 6 6 
MŠ Rokytnice 7 7 7 6 8 
Celkem 44 44 43 44 47 

 

Zdroj: Odbor školství a kultury MěÚ Vsetín. Souhrnné výroční zprávy za MŠ. 2010-2014. Interní dokument 

Vlastní zpracování. 
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Z tabulky můžeme vidět, že celkový počet nepedagogických pracovníku v mateřských 

školách ve městě Vsetín je za posledních pět let víceméně na stejné úrovni. Nárůst 

nepedagogických pracovníků byl opět nejvyšší v roce 2013 v MŠ Kobzáňova, díky 

rekonstrukci a celkovému zvětšení této mateřské školy.  

 

Tab. 3.8: Normativní úvazky pro nepedagogy MŠ ve městě Vsetín 
 

Název zařízení rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 
MŠ Luh 6,54 6,31 6,28 6,43 6,49 
MŠ Sychrov 4,98 4,63 5,67 8,52 5,76 
MŠ Trávníky 4,44 4,09 4,09 4,09 4,13 
MŠ Ohrada 4,24 3,88 3,88 3,88 3,88 
MŠ Jasenka 3,03 2,80 2,33 2,75 2,92 
MŠ Na Kopečku 3,21 2,94 2,94 2,94 2,94 
MŠ Benátky 5,07 4,68 5,55 4,68 4,72 
MŠ Kobzáňova 4,04 3,75 3,75 6,01 6,05 
MŠ Rokytnice 6,30 6,85 6,48 6,18 7,15 
Celkem 41,85 39,93 40,97 45,48 44,04 

 

Zdroj: Odbor školství a kultury MěÚ Vsetín. Normativní úvazky pro pedagogy v MŠ. 2015. Interní dokument. 

Vlastní zpracování 

 

Normativní úvazky pro nepedagogy nezůstaly ve sledovaném období stejné ani u 

jedné z mateřských škol. Výrazně se liší v letech 2012 a 2013 u Mateřské školy Sychrov, kde 

se počet zvedl o 2,85 úvazku. Kapacita této školy se v roce 2013 rozšířila o jednu třídu, ale 

počet nepedagogických pracovníků zůstal stejný. Ostatní úvazky pro nepedagogy se pohybují 

dle aktuálních změn, které mají na tvorbu tohoto úvazku vliv.  

Dále se v tato diplomová práce bude zabývat hospodařením vybraných dvou 

mateřských škol ve městě Vsetín.   
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3.5 Mateřská škola Rokytnice 

 

Mateřská škola Rokytnice byla uvedena do provozu 15. 1. 1979 jako čtyřtřídní, 

pavilónová školka na sídlišti v části města Vsetín. Od dob svého založení prošla mnohými 

změnami. Po zrušení jeslí se rozšířila o další pavilon, kde je od roku 1993 speciální třída pro 

děti s vadami zraku a ortoptická ambulance. Od roku 1991 má škola právní subjektivitu a je 

příspěvkovou organizací města Vsetín. 33 

 

Základní údaje o MŠ Rokytnice:  

Název právnické osoby  

vykonávající činnost školy:   Mateřská škola Rokytnice, Vsetín 

Sídlo:       Rokytnice 425, 755 01 Vsetín 

IČ:      60 042 371 

Právní forma:     Příspěvková organizace 

Zastoupená:      Mgr. Jarmilou Křížovou, ředitelkou školy 

Zřizovatel:      Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Datum zápisu školy do rejstříku:   1. 1. 2005 

 

Mateřská škola Rokytnice, příspěvková organizace byla zřízena městem Vsetín a 

poskytuje v souladu s údaji ve školském rejstříku předškolní vzdělávání (kapacita 144 dětí) a 

služby školního stravování. Škola splňuje všechny formální náležitosti pro zápis do rejstříku 

škol a školských zařízení.  

Vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání s motivačním názvem „Hrajeme si celý rok“ (ŠVP PV), který v návaznosti na 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání prezentuje jako hlavní cíl všestranný 

rozvoj osobnosti dítěte a jeho zdravý a harmonický vývoj. ŠVP PV prezentuje i další 

plánované akce, které obohacují vzdělávací nabídku školy.  

Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo 142 dětí ve věku 3 až 7 let. 

Z celkového počtu bylo 47 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a 

14 dětí mělo odklad povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je v této škole 

                                                 
33 MŠ ROKYTNICE. O nás [online]. Vsetín, 2014 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.msrokytnice.cz/o-
nas/ 
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Tab. 3.9: Výnosy MŠ Rokytnice 
 

Výnosy 2011 2012 2013 2014 

Krajský úřad Zlínského kraje 
(dotaze ze SR) 

4 734 513 5 248 012 5 280 440 5 842 936 

Město Vsetín (příspěvek 
zřizovatele) 

2 287 210 1 257 549 2 309 102 1 338 533 

Výnosy MŠ 

• školní stravování +FKSP 

• školné 

 
627 041 
234 534 

 
682 523 
221 361 

 
693 101 
250 548 

 
759 170 
290 696 

Čerpání fondů 0 0 178 000 0 
Dary 0 5 000 0 0 
Nájem oční 20 652 20 660 18 680 16 704 
Ostatní výnosy z činnosti 20 934 2 262 0 0 
Finanční výnosy – úroky  180 210 107 32 
Odpisy  50 000 0 0 0 
Transférové podíly  0 0 52 632 0 

Výnosy celkem  7 975 064 7 437 577 8 782 610 8 248 071 
 

Zdroj: Mateřská škola Rokytnice: Rozbory hospodaření v letech 2011 – 2014. Interní materiály MŠ Rokytnice. 

Vlastní zpracování. 

 

V roce 2011 činily výnosy Mateřské školy Rokytnice celkem 7 975 064 Kč. Nejvyšší 

podíl na této částce měly dotace ze státního rozpočtu na mzdové náklady (59,4% z celkových 

výnosů). Druhý nejvyšší částku MŠ Rokytnici poskytuje město Vsetín formou příspěvku 

(28,7% z celkových výnosů). Další důležitou částkou představují výnosy z plateb za školní 

stravování dětí i zaměstnanců včetně příspěvků z FKSP (7,9% z celkových výnosů) a úhrada 

školného (2,9% z celkových výnosů). Ostatní výnosy v tomto roce představuje například 

nájem za pronajímání prostoru školky paní MUDr. Marcele Tabačkové, která zde provozuje 

oční ortopickou ambulanci a také odpisy majetku. V roce 2012 se celkové výnosy snížily o 

cca 7%, čily na částku 7 437 577, zejména díky sníženému příspěvku od zřizovatele, který 

v roce 2011 činil vyšší částku kvůli opravám mateřské školy. V roce 2013 vykazovala 

Mateřská škola Rokytnice nejvyšší výnosy v posledních čtyřech letech, dosahovaly částky 

8 782 610 Kč. Výnosy v této mateřské škole mají střídající se rostoucí i klesající tendenci. 

Výnosy ze stravného a školného však mají stále rostoucí tendenci, také mimo jiné v závislosti 

na rostoucím počtu dětí.  
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V následující tabulce (č. 3.9) jsou rozepsány náklady Mateřské školy Rokytnice 

v letech od 2011 do 2014. Náklady jsou rozepsány do položek určených dle nákladových účtů 

vedených v účetnictví.  

Tab. 3.10: Náklady MŠ Rokytnice 
 

Náklady 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba materiálu 905 862 885 964 891 417 918 607 
Spotřeba energie 

• elektřina 

• plyn 

• teplo 

• voda 

 
183 313 

3 173 
428 547 
138 612 

 
173 254 

3 431 
504 707 
135 937 

 
187 087 

4 147 
494 935 
143 869 

 
156 494 

5 192 
508 497 
140 439 

Opravy a údržba 1 111 625 242 921 987 361 167 968 
Cestovné  84 286 528 752 
Ostatní služby 226 615 169 122 166 425 162 485 
Mzdové náklady 3 509 234 3 890 451 3 911 579 4 309 807 
Zákonné sociální pojištění 1 185 653 1 311 552 1 318 500 1 457 692 
Ostatní sociální pojištění 3 534 16 178 16 052 17 593 
Zákonné sociální náklady 34 812 38 609 46 492 54 306 
Tvorba fondů 0 0 0 0 
Manka a škody  25 575 7 854 7 854 7 854 
Odpisy DDHM a DDNM 144 912 0 152 616 152 616 
DDHM a DDNM 0 84 544 401 977 157 285 
Ostatní finanční náklady 15677 0 0 0 

Náklady celkem  7 917 228 7 464 810 8 730 839 8 217 587 
 

Zdroj: Mateřská škola Rokytnice: Rozbory hospodaření v letech 2011 – 2014. Interní materiály MŠ Rokytnice. 

Vlastní zpracování 

 

V roce 2011 činily celkové náklady MŠ Rokytnice 7 917 228 Kč. Největší podíl na 

těchto nákladech měly položky mzdové náklady a zákonné sociální pojištění. Na celkových 

nákladech se podílely 59,3%, čily částkou 4 694 887 Kč. V roce 2011 bylo další významnou 

částkou náklady na opravy a údržbu 1 111 625 Kč, protože MŠ Rokytnice opravovala 

v budově umyvárny a podlahové krytiny. Položka spotřeba materiálu, jejíž částka v tomto 

roce dosahovala 905 862 Kč, zahrnuje nákup spotřebního materiálu, hraček a nákladových 

částek spojených s projektem „Blíž k přírodě“. Nezanedbatelnou částku představují také 

náklady na spotřebu energií, které byly v roce 2011 ve výši 753 645 Kč. V závislosti na 

výnosech MŠ Rokytnice mají náklady také střídavě klesající a rostoucí tendenci. V roce 2012 

se částka nákladů snížila o necelých 6%, tedy na částku 7 464 810 Kč. V roce 2013 byly 
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náklady nejvyšší za poslední čtyři roky, také z důvodu pořízení nového dlouhodobého 

majetku do nově zřízené třídy. V roce 2014 se náklady ustálily na částce 8 217 587 Kč.  

 

3. 6 Mateřská škola Luh 

 

Mateřská škola Luh byla postavena v roce 1967 v údolí jasenického potoka 

v budovaném sídlišti Luh, nedaleko centra města Vsetín. Budova byla původně postavena 

jako společné zařízení jesle-mateřská škola. Od roku 1991 je v celé budově jen mateřská škola 

s pěti třídami a kapacitou 135 dětí.   

 

Základní údaje o MŠ Luh:  

Název právnické osoby  

vykonávající činnost školy:    Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832  

Sídlo:       Stará cesta 1832, 755 01 Vsetín 

IČ:      60 042 338 

Právní forma:      Příspěvková organizace 

Zastoupená:      Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelkou školy 

Zřizovatel:      Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Datum zápisu školy do rejstříku:   1. 1. 2003 

 

Mateřská škola Luh byla zařazena do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 1. 2003 

jako právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. Předškolní 

vzdělávání poskytuje podle předmětu hlavní činnosti stanoveného ve zřizovací listině. V roce 

2011, vzhledem k vzrůstajícímu počtu zájemců o MŠ, byla zvýšena kapacita MŠ na nejvyšší 

povolený počet dětí 135. Vzdělávání je poskytováno v účelové budově v klidné krajové části 

města v blízkosti přírody. Součástí budovy je i v rámci projektu velmi kvalitně zařízená školní 

zahrada. Škola je pěti třídní, dvě z nich jsou zaměřené na seznamování dětí s cizím jazykem 

(anglickým a německým). O tuto výuku mají rodiče velký zájem. Ve věkově smíšených 

třídách s celodenním provozem bylo ve školním roce 2013/2014 zapsáno 135 dětí, z nich 48 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a 6 s odkladem povinné školní 

docházky. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:00 hodin a zajišťuje ho celkem 17 

zaměstnanců, z toho pedagogickou činnost vykonává 10 kvalifikovaných pedagogických 

pracovnic a 1 asistentka pedagoga.  
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nebyla kapacita naplněna stoprocentně, ale v dalších třech letech už MŠ Luh navštěvuje každý 

školní rok 135 dětí.  

Následuje analýza výnosů a nákladů Mateřské školy Luh v letech 2011 – 2014. Mezi 

hlavní výnosové položky školy patří příspěvky od zřizovatele, státního rozpočtu, finanční 

prostředky z fondů, výnosy z prodeje služeb a ostatní výnosy. Následující tabulka znázorňuje 

výnosy MŠ Luh v letech 2011 – 2014.  

 

Tab. 3.11: Výnosy MŠ Luh  
 

Výnosy 2011 2012 2013 2014 

Krajský úřad Zlínského kraje 
(dotaze ze SR) 

4 678 655 5 038 186 5 116 304 5 322 709 

Město Vsetín (příspěvek 
zřizovatele) 

1 270 273 642 605 1 202 344 1 317 850 

Výnosy MŠ 

• školní stravování +FKSP 

• školné 

• Sdružení pro výchovu a 
vzdělávání Luháček 

 
609 644 
247 815 

 
750 889 
269 475 

 
714 589 
282 656 

39 563 

 
755 858 
269 234 

22 344 

Čerpání fondů 150 042 38 798 133 918 0 
Nekrytý rezervní fond 0 548 695 0 0 
Třídní fond, aktivity 28 895 36 440 34 562 0 
Ostatní výnosy z činnosti 0 6 509 986 3 285 
Finanční výnosy – úroky  523 235 137 33 
Transfer EU odpisy  0 0 24 113 0 

Výnosy celkem  6 985 847 7 331 832 7 549 172 7 691 313 
 

Zdroj: Mateřská škola Luh: Rozbory hospodaření v letech 2011 – 2014. Interní materiály MŠ Luh. Vlastní 

zpracování. 

 

Výnosy příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy jsou převážně 

tvořeny z příspěvků a dotací od zřizovatele a ze státního rozpočtu. Nezbytnou položkou je 

také čerpání a zúčtování fondů, tržby z prodeje služeb či ostatní výnosy spojené s hlavní 

činností mateřské školy. V roce 2011 byly celkové výnosy 6 985 847 Kč, z nichž nejvyšší 

podíl představovala dotace ze státního rozpočtu, která tvořila 68% celkových výnosů. Díky 

zvýšenému počtu dětí byla v roce 2012 dotace ze státního rozpočtu vyšší. Příspěvek od 

zřizovatele v roce 2012 byl ale o půlku nižší než v roce 2011, protože odpisy ve výši 548 tis. 

Kč nebyly zřizovatelem kryty. V tomto roce proto nebyly prováděny žádné větší opravy a 



52 
 

údržba. V roce 2012 se zvýšily i tržby z prodeje služeb a také čerpání fondů. Tržby z prodeje 

služeb jsou u mateřské školy tvořeny výhradně z přijaté úplaty za vzdělávání a příjmu za 

stravné.  Celkové výnosy v roce 2012 činily 7 331 832 Kč. V roce 2013 se celkové výnosy 

zvýšily o necelé 3%, teda na částku 7 549 172 Kč. V tomto roce se zde objevily i výnosy ze 

Sdružení pro výchovu a vzdělávání s názvem Luháček v hodnotě 39 563 Kč. V roce 2014 

měla MŠ Luh největší výnosy za poslední čtyři roky. Výnosy v tomto roce činily 7 691 313 

Kč. Na rozdíl od výnosů MŠ Rokytnice jsou výnosy MŠ Luh rok od roku rostoucí.   

Co se nákladů týče, tak mezi hlavní výdajové položky na provoz školy patří náklady 

na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, energie a materiál, daně a poplatky, služby, cestovné a 

ostatní náklady. Následující tabulka znázorňuje přehled nákladů v letech 2011 – 2014. 

 

Tab. 3.12: Náklady MŠ Luh 
 

Náklady 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba materiálu 825 507 863 007 839 198 860 968 
Spotřeba energie 

• elektřina 

• plyn 

• teplo 

• voda 

 
155 023 

43 721 
265 986 

79 263 

 
140 055 

54 440 
282 033 

93 574 

 
182 169 

65 434 
294 800 

73 775 

 
146 528 

84 444 
246 130 
107 241 

Opravy a údržba 159 713 22 238 79 498 30 238 
Cestovné  1 313 0 1 808 960 
Ostatní služby 167 817 188 394 165 647 128 838 
Mzdové náklady 3 469 876 3 760 597 3 820 612 3 933 920 
Zákonné sociální pojištění 1 147 735 1 263 083 1 272 337 1 326 912 
Ostatní sociální pojištění 14 178 15 648 15 722 16 395 
Zákonné sociální náklady 45 880 46 786 45 495 53 702 
Tvorba fondů 0 10 000 10 000 0 
Manka a škody  0 0 0 0 
Odpisy DDHM a DDNM 548 694 548 695 558 891 581 859 
DDHM a DDNM 0 44 865 102 849 35 330 
Ostatní finanční náklady 29 582 12 494 20 851 11 174 

Náklady celkem  6 954 285 7 345 909 7 549 086 7 564 639 
 

Zdroj: Mateřská škola Luh. Rozbory hospodaření v letech 2011 – 2014. Interní materiály MŠ Luh. Vlastní 

zpracování. 

 

V roce 2011 činily celkové náklady MŠ Luh 6 954 285 Kč. Stejně jako u Mateřské 

školy Rokytnice měly největší podíl na těchto nákladech položky mzdové náklady a zákonné 
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sociální pojištění. Na celkových nákladech se podílely 66,4%, čily částkou 4 617 611 Kč. 

V roce 2011 bylo další významnou položka spotřeba materiálu, jejíž částka v tomto roce 

dosahovala 825 507 Kč. Tato položka zahrnuje nákup spotřebního materiálu, hraček, ale také 

je zde zahrnuta i spotřeba potravin pro školní a závodní stravování tj. celkem 612 122 Kč. 

Nezanedbatelnou částku představují také náklady na spotřebu energií, které byly v roce 2011 

ve výši 543 993 Kč. V tomto roce škola investovala nejvyšší částku za poslední čtyři roky do 

oprav a údržby. Z odpisů nemovitého majetku se realizovala kompletní rekonstrukce 

pokojíčků ve dvou třídách a další opravy proběhly u kuchyňského robotu, kopírovacího stroje, 

opravě zabezpečujícího zařízení atd. V položce ostatní služby, která činila 167 817 Kč, byly 

zahrnuty telekomunikační poplatky, poštovné, poradenské služby, televize, zpracování mezd, 

aktualizace účetního programu, metodický materiál atd. V následujících letech náklady 

v závislosti na výnosech každoročně stoupaly. V roce 2014 byly celkové náklady v částce 

7 564 639 Kč, což je o 8,8% více než náklady v roce 2011.  
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4 Zhodnocení výsledků analýzy a doporučení k hospodaření 

mateřských škol 

 

V předešlé kapitole byla analyzována ekonomická situace mateřských škol ve městě 

Vsetín. Bylo zjištěno, že se ve městě Vsetín nachází 11 mateřských škol, 9 z nich je zřizováno 

městem jako příspěvkové organizace a dvě mateřské školy jsou soukromé. Tato práce byla 

zaměřena hlavně na vývoj počtu dětí v těchto devíti mateřských školách, na poskytované 

příspěvky od zřizovatele a ze státního rozpočtu. V další části předešlé kapitoly byla provedena 

analýza hospodaření dvou vybraných příspěvkových organizací vykonávajících činnost 

mateřských škol ve městě v Vsetín v letech 2011 – 2014. V této kapitole bude zhodnocena 

situace mateřských škol ve městě Vsetín, zhodnocení výsledků analýzy a navrženo 

doporučení ke zlepšení hospodaření konkrétních mateřských škol.  

 

4.1 Zhodnocení výsledků analýzy 

 

 Jak bylo již řečeno, město Vsetín zřizuje 9 příspěvkových organizací, vykonávajících 

činnost mateřských škol. Vývoj počtu dětí v těchto mateřských školách byl uveden 

v předchozí kapitole v tabulce č. 3.1 – počty dětí, které opravdu konkrétní mateřské školy 

navštěvovaly. Dále bude zjišťováno z Rejstříku škol a školských zařízení dle zřizovatelských 

listin, jaký je nejvyšší povolený počet dětí, které mohou danou mateřskou školu navštěvovat.  
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Tab. 4.1: Kapacita MŠ, procentní naplněnost tříd ve školním roce 2013/2014  
 

Název zařízení 

2013/2014 

kapacita 
MŠ 

skutečný 
počet dětí 

v MŠ 
počet tříd 

% 
naplněnost 

průměr na 
třídu 

MŠ Luh 135 135 5 100,00 % 27,00 
MŠ Sychrov 125 103 5 82,40 % 20,60 
MŠ Trávníky 84 80 3 95,20 % 26,60 
MŠ Ohrada 75 75 3 100,00 % 25,00 
MŠ Jasenka 53 53 2 100,00 % 26,50 
MŠ Na Kopečku 53 53 2 100,00 % 26,50 

MŠ Benátky 100 79 4 79,00 % 19,80 

MŠ Kobzáňova 125 125 5 100,00 % 25,00 

MŠ Rokytnice 144 142 6 98,60 %  23,70 
 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. ÚIV: Rejstřík škol a školských zařízení. [online]. 2015 [cit. 10. 4. 
2015]. Dostupné z: http://rejskol.msmt.cz/. Vlastní zpracování 

 

Mateřskou školu Luh ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 135 dětí, což znamená, 

že mateřská škola je naplňována stoprocentně. Mateřskou školu Sychrov navštěvovalo 103 

dětí, ale dle školského rejstříku by tuto školu mohlo navštěvovat ještě 22 dětí, tudíž je 

naplněna pouze na 82,4 %. Tato mateřská škola je zaměřena na děti s různými vadami řeči, 

tudíž je potřeba brát ohled na to, že dětí v jednotlivých třídách musí být méně. V jejích třech 

běžných třídách už je kapacita naplněna na 100%. Mateřskou školu Trávníky navštěvovalo 80 

dětí, ale nejvyšší povolený počet dětí pro tuto školu je 84 dětí. Naplněnost je tedy jenom 

95,2%. Mateřské školy Ohrada, Jasenka a Na Kopečku mají stabilní počet dětí i počet tříd a 

jejich naplněnost je 100%. Mateřská škola Benátky je ten samý případ jako mateřská škola 

Sychrov, protože se v ní také nacházejí 2 logopedické třídy. Skutečný počet dětí v této škole 

byl 79, ale podle údajů z rejstříku škol by tuto školu mohlo navštěvovat ještě 21 dětí. Také 

tady je v logopedických třídách potřeba menšího počtu dětí. Další mateřská škola MŠ 

Kobzáňova má kapacitu 125 dětí a 125 dětí jí také navštěvovalo. Naplněnost je 100%. 

Poslední mateřská škola Rokytnice byla naplněna téměř stoprocentně. Kapacita této školy je 

144 dětí a navštěvovalo jí pouze o dvě děti méně. Nejvyšší povolený počet dětí (kapacita) 

v mateřských školách se určuje na základě velikosti školy. Pokud některá škola nemá 

naplněnost stoprocentní, může dle pravidel děti přijmout i během školního roku.  
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Důležitým kritériem pro poskytování finančních prostředků mateřské škole, jak od 

zřizovatele, tak ze státního rozpočtu, je právě počet dětí. Z tohoto důvodu jsou finanční 

prostředky, které plynou mateřských školám na zabezpečení jejich činnosti, poskytovány ve 

výši, která odpovídá splněným kritériím.  

V předcházející kapitole byla provedena analýza finančního hospodaření vybraných 

mateřských škol ve městě Vsetín. Týkala se Mateřské školy Rokytnice a Mateřské školy Luh. 

Tyto školy byly vybrány na základě jejich srovnatelné velikosti. Na základě předchozí 

kapitoly bude následovat zhodnocení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření ve sledovaném 

období u Mateřské školy Rokytnice. V tabulce níže je zachycen výsledek hospodaření v této 

mateřské škole v letech 2011 – 2014. 

 

Tab. 4.2: Výsledek hospodaření v MŠ Rokytnice v letech 2011- 2014 
 

 Rok 
2011 2012 2013 2014 

Výnosy 7 975 064 7 437 577 8 782 610 8 248 071 
Náklady 7 917 228 7 464 810 8 730 839 8 217 587 

VH  57 837 -27 232 51 771 30 484 
 

Zdroj: Mateřská škola Rokytnice: Rozbory hospodaření v letech 2011 – 2014. Interní materiály MŠ Rokytnice. 

Vlastní zpracování. 

 

Pokud je výsledek hospodaření kladný, zůstává k dispozici příspěvkové organizaci, 

která jej přiděluje dle pravidel stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, do peněžních fondů, tj. rezervního fondu a fondu odměn. 

Podle zásad pro tvorbu peněžních fondů jsou předložené návrhy příspěvkových organizací 

ověřeny a po projednání jsou předkládány Zastupitelstvu města Vsetín ke schválení. Mateřská 

škola Rokytnice vykazovala v roce 2011 kladný výsledek hospodaření ve výši 57 837 Kč. Po 

schválení byla tato částka rozdělená takto: 5 000 Kč do fondu odměn a 52 837 Kč do 

rezervního fondu. V roce 2012 vykazoval výsledek hospodaření ztrátu ve výši 27 232 Kč. 

Mateřská škola Rokytnice v tomto roce vykazovala zůstatek rezervního fondu v dostatečné 

výši, a proto jí zřizovatel dovolil použít rezervní fond ke krytí ztráty. V roce 2013 výsledek 

hospodaření v této organizaci činil 51 771 Kč. Tato částka byla rozdělena na 5 000 Kč (fond 

odměn) a 46 771 Kč (rezervní fond). V posledním sledovaném roce (2014) vykazoval 

výsledek hospodaření také zisk a to ve výši 30 484 Kč. Rozdělen byl následovně: 5 000 Kč – 

fond odměn a 41 771 – rezervní fond.  
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 V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy a výsledky hospodaření Mateřské 

školy Luh v letech 2011 – 2014.  

 

Tab. 4.3: Výsledek hospodaření v MŠ Luh v letech 2011- 2014 
 

 Rok 
2011 2012 2013 2014 

Výnosy 6 985 847 7 331 832 7 549 172 7 691 313 
Náklady 6 954 285 7 345 909 7 549 086 7 564 639 

VH  31 562 -14 077 86 126 674 
 

Zdroj:  Mateřská škola Luh: Rozbory hospodaření v letech 2011 – 2014. Interní materiály MŠ Luh. Vlastní 

zpracování. 

 

Mateřská škola Luh vykazovala v roce 2011 zisk ve výši 31 562 Kč. Tento kladný 

hospodářský výsledek byl rozdělen do peněžních fondů. Odvod do fondu odměn činil 10 000 

Kč a odvod do rezervního fondu 21 562 Kč. V roce 2012 vykazovala MŠ Luh záporný 

výsledek hospodaření, který činil – 14 076 Kč. Stejně jako u Mateřské školy Rokytnice 

v tomto roce byla ztráta kryta z rezervního fondu, který vykazoval zůstatek v dostatečné výši. 

Zřizovatelem bylo tedy umožněno rezervní fond takto použít. V roce 2013 činil výsledek 

hospodaření 86 Kč a tato částka byla následně převedena do rezervního fondu. V posledním 

sledovaném roce 2014 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 126 674 Kč. V tomto roce 

byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola, kterou bylo zjištěno chybné účtování 

dohadných účtů v letech 2009 – 2011. V důsledku chybných účetních postupů byly 

v hospodaření provedeny opravy minulých období, které budou dořešeny v roce 2015 

z rezervního fondu.  

 Analýzou nákladů a výnosů bylo zjištěno, že obě mateřské školy vykazovaly ztrátu 

pouze v roce 2012. V ostatní letech byl hospodářský výsledek obou mateřských škol kladný.  

 Protože má počet dětí v mateřské škole velkou váhu při rozdělování finančních 

prostředků jak od zřizovatele, tak ze státního rozpočtu, je potřeba kromě analýzy hospodaření 

také zhodnotit kapacitu dětí a návštěvnost dětí ve dvou vybraných mateřských školách.  Podle 

Rejstříku škol a školských zařízení měla Mateřská škola Rokytnice do konce školního roku 

2012/2013 kapacitu 120 dětí. Od tohoto školního roku se vytvořením další třídy kapacita 

školy zvýšila na 144 dětí.  Mateřská škola Luh má za posledních pět let stále stejný nejvyšší 

povolený počet dětí a to 135 dětí. V následujícím grafu je znázorněn vývoj skutečného počtu 

dětí v těchto dvou vybraných mateřských školách.  



 

Graf 4.1: Vývoj skutečného
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skutečný počet dětí 132, protože bylo (stejně jako u MŠ Rokytnice) přijato dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami a tím pádem musel být snížen počet dětí v jedné třídě. Naplněnost 

školy byla 97,8%. V následujících sledovaných letech byla naplněnost školy 100%. Ve 

školním roce 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 navštěvovalo mateřskou školu 135 dětí.  

 Obě analyzované mateřské školy se snaží hospodařit efektivně a účelně. Využívají své 

kapacity a všechny své zaměstnance. Ze srovnání skutečného počtu dětí a nejvyššího 

povoleného počtu dětí je zřejmé, že mateřské školy své kapacity využívají efektivně.  

 

4.2 Doporučení k hospodaření mateřských škol 

 

Z uvedených faktů v analytické části je zřejmé, že hospodaření organizací je na dobré 

úrovni. To lze vyčíst ze zjištěných výsledků hospodářských. Vybrané mateřské školy mají 

každoročně kladný výsledek hospodaření. Výjimkou však u obou škol byl rok 2012, kdy byly 

oba výsledky hospodaření záporné, z důvodu nižšího objemu finanční prostředků od 

zřizovatele. V tomto roce dostaly všechny příspěvkové organizace vykonávající činnost 

mateřské školy ve městě Vsetín menší příspěvek od zřizovatele. Obě vybrané mateřské školy 

mají v současné době dostatečné množství finančních prostředků k tomu, aby jejich činnost 

mohla být vykonávána dle vymezení hlavního účelu zřizovací listiny. Přesto v této 

podkapitole budou uvedena doporučení, kterými by školy mohly zlepšit své ekonomické 

fungování.  

Mým prvním doporučení je sloučení mateřské školy se základní školou. Obě 

vybrané mateřské školy se nacházejí v blízkosti základních škol – Základní škola Rokytnice a 

Základní škola Luh. Sloučení dvou organizací pod jeden právní subjekt je trendem poslední 

doby. Má to také pozitivní vliv při přechodu dětí z jednoho stupně vzdělávacího systému do 

druhého. Sloučením těchto dvou organizací vznikne řada výhod: 

• zřizovatel bude zajišťovat jednu příspěvkovou organizaci místo dvou – sníží se 

tím administrativní náklady zřizovatele, 

• sníží se provozní prostředky na nákup služeb a materiálu (potraviny, účetnictví, 

kancelářské věci apod.), 

• úspora na platech zbytečně duplicitních pracovníků (školník, účetní, vedoucí 

školní jídelny apod.), 

• zlepšení možnosti získávání dotací z EU, 

• větší dotace ze státního rozpočtu, 
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• nabídka služeb pro předškolní a školní děti a jejich rodiče pod jedním vedením, 

• možnost využívat v plném rozsahu materiální věci a zázemí druhé školy pro 

děti, rodiče i zaměstnance. 

Je potřeba ale také počítat s problémy na začátku sloučení. Jde například o zánik 

funkce ředitele MŠ (+ nově zřízená funkce vedoucí učitelky MŠ), jednorázové navýšení 

administrativy na straně zřizovatele spojené s provedením změn před sloučení a po sloučení, 

jednorázové navýšení administrativy na straně příspěvkové organizace (ZŠ), počáteční špatná 

komunikace a spory mezi kolektivem zaměstnanců základní školy a mateřské školy.  

Možností jak získat další finanční prostředky pro mateřské školy jsou dotace 

z Evropské unie. Mateřské školy mají stejně jako základní, střední, vysoké a další školy 

příležitost zažádat o finanční podporu pro širokou škálu svých činností. Může jít o vzdělávání 

pracovníků škol, podporu investičních projektů týkajících se materiálně technického vybavení 

školy či snížení energetické náročnosti nebo podporu neinvestičních aktivit. Dále také existuje 

množství příhraničních a státních dotačních podpor. Doporučovala bych proto, aby ředitelé 

mateřských škol stále sledovali vypsaná dotační řízení. O tyto prostředky z Evropské unie 

však musí žádat zřizovatel, proto by vedení škol také mělo vyvíjet větší tlak na svého 

zřizovatele, který by v těchto věcech také měl být pružnější.  

Dalším doporučením je specializace jednotlivých prostor v rámci budovy školy. 

V zahraničí často existují specializované místnosti (třídy), například výtvarná dílna. Tuto 

místnost využívají všechny třídy dětí ve školce, a tak tento systém přináší zásadní úsporu 

místa i materiálu, neboť je výrazně méně náročný na prostor i na hygienické požadavky.  

Vedle hlavní činnosti mohou mateřské školy provozovat i doplňkovou činnost, která 

ale nesmí narušovat plnění hlavních úkolů a je oddělena od činnosti hlavní. Musí být 

povolena zřizovatelem za účelem lepšího využití svých hospodářských možností a odbornosti 

svých zaměstnanců. Musí být uvedena ve zřizovací listině a navazovat na hlavní účel 

příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy. Obě sledované mateřské školy 

doplňkovou činnost nemají. Peněžní prostředky z doplňkové činnosti by MŠ Rokytnice a MŠ 

Luh mohly získávat poskytováním aktivit pro děti a rodiče v odpoledních hodinách. 

Odpolední aktivity pro děti a rodiče by mohly zahrnovat zájmové kroužky a různé kurzy – 

jazykové kurzy, tanec, zpěv, hry. Další možnost doplňkové činnosti, kterou by tyto mateřské 

školy mohly využít je příprava a prodej stravy cizím strávníkům. Příprava obědů pro cizí 

strávníky by byla prováděna současně s přípravou stravy pro děti mateřských škol.  
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5 Závěr 

 

Preprimární vzdělávání je ve vzdělávacím systému ČR zabezpečováno mateřskými 

školami. Mateřské školy se dle zřizovatele dělí na veřejné, soukromé a církevní a mohou být 

zřízeny jako příspěvkové organizace, školské právnické osoby nebo právnické osoby podle 

zvláštních právních předpisů. Tato diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření 

mateřských škol zřizovaných obcí jako jejich příspěvkových organizací. V analytické části 

práce je daná problematika zkoumána nejdříve na příkladu devíti mateřských škol 

zřizovaných městem Vsetín a poté konkrétně na dvou a vybraných mateřských školách. Jako 

vzorek byly vybrány dvě školy:  Mateřská škola Rokytnice a Mateřská škola Luh, které jsou 

mezi sebou srovnatelné jak počtem dětí, tříd, tak i velikostí školy.  

Cílem této práce bylo analyzovat a zhodnotit hospodaření vybraných příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost mateřských škol ve městě Vsetín a navrhnout doporučení 

pro zlepšení jejich hospodaření. Pomocí metod uvedených v úvodu, kterými je odborná 

rešerše, deskriptivní analýza časových řad, komparace a syntéza, se cíle podařilo dosáhnout.  

 Mateřské školy jsou financovány na principu vícezdrojového financování. Kromě 

prostředků zřizovatele dostávají také prostředky ze státního rozpočtu. Zkoumáním bylo 

zjištěno, že mateřské školy ve městě Vsetín dostávají přiměřenou výši finančních prostředků 

na zabezpečení své činnosti od zřizovatele i ze státního rozpočtu, čímž byla potvrzena první 

hypotéza. Druhá hypotéza očekávala, že mateřské školy mají nulový nebo kladný 

hospodářský výsledek a že maximálně využívají svojí kapacitu. Tato hypotéza byla potvrzena 

jen zčásti, protože analýzou bylo zjištěno, že může nastat i situace se záporným výsledkem 

hospodaření. U dvou sledovaných mateřských škol se tak stalo v jednom roce, kdy jejich 

výnosy nepostačovaly na úhradu nákladů školy. Tato situace, kdy mateřská škola vykazuje 

ztrátu, je však většinou řešena krytím ztráty z kladného zůstatku v rezervním fondu školy.  

Mateřské školy ve městě Vsetín jsou převážně naplněny stoprocentně z důvodu vysokého 

počtu dětí ve věku 3 – 6 let ve městě Vsetín. Mateřské školy zřizované městem ani nestačily 

pokrýt poptávku po předškolním vzdělávání a proto vznikly v tomto městě ještě 2 soukromé 

školy. Některé mateřské školy nebyly naplněny stoprocentně, podle nejvyššího povoleného 

počtu dětí uvedeného v rejstříku škol, protože například bylo přijato dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které potřebuje větší péči a tím byl snížen i počet dětí ve třídě.  
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V teoretické části se diplomová práce zabývala preprimárním vzděláváním obecně. 

Byla uvedena jeho charakteristika, popsána legislativa, statistika vývoje počtu mateřských 

škol a dětí ve věku 3-6 let v České republice, ale hlavně bylo vysvětleno financování 

preprimárního vzdělávání. Finančními zdroji mateřské školy jsou: příspěvek od zřizovatele 

(příspěvek určený na provoz školy), finanční prostředky ze státního rozpočtu (prostředky 

určené na přímé vzdělávací výdaje, které jsou jednotlivým institucím přidělovány na základně 

normativního a programového způsobu financování), příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, 

příjmy z dotací z Evropské unie a další finanční zdroje.  

Praktická část této práce se zabývala hospodařením mateřských škol ve městě Vsetín a 

následně analýzou hospodaření dvou vybraných mateřských škol v tomto městě v letech 2011 

– 2014. Nejdříve byly krátce charakterizovány všechny mateřské školy zřizované městem 

Vsetín – zaměření školy, skutečný počet dětí, které dané školy navštěvovaly, počet tříd a 

počet pedagogických a nepedagogických pracovníků. Město Vsetín zřizuje devět 

příspěvkových organizací vykonávajících činnost mateřské školy a u všech těchto škol byl 

vyčíslen objem finančních příspěvků od zřizovatele a také finanční prostředky poskytovány ze 

státního rozpočtu. Bylo zjištěno, že tyto finanční prostředky jsou dostačující pro provoz školy 

a školy je využívají hospodárně, efektivně a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 

V poslední části této kapitoly byla provedena analýza nákladů a výnosů dvou vybraných 

mateřských škol.  

Ve čtvrté kapitole byly zhodnoceny výsledky analýzy a na jejím základě bylo 

navrženo několik možností, jak získat další finanční prostředky. Jde především o návrh 

sloučení mateřských škol se základní školou, kdy je možné ušetřit například na 

administrativních nákladech, na provozních prostředcích na nákup služeb a materiálu, na 

platech duplicitních zaměstnanců apod. Dále jde o možnost získávat dotace z Evropské unie, 

kterou dosud mateřské školy málo využívají. Mateřské školy mohou také získávat více 

finančních prostředků rozšířením činnosti o doplňkovou činnost, vykonávanou formou 

pořádání kroužků a kurzů ve třídách v odpoledních hodinách.  
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