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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 Základní škola byla zřízena jako příspěvková organizace, která by se měla ve 

svém hospodaření zaměřit na účelnost, hospodárnost a efektivnost využití státních 

prostředků a dotací, které mají sloužit k rozvoji základní školy. 

Bakalářská práce je proto zaměřena na rozbor a porovnání hospodaření základní školy 

v průběhu 5 let. Bakalářská práce provádí analýzu financování a způsobu hospodaření 

základní školy, zaměřuje se na rozbor nákladů a výnosů v jednotlivých letech a 

porovnává výsledek hospodaření a jeho další využití k rozvoji základní školy. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

The grammar school was founded as a allowance organization, which  should 

lead  its managment to expedience, thriftiness and efficient usage of  govermental 

resources and dotations, which should serve for development of grammar school. 

For this reason is Bachelor work focused on analysis and comparsion of 

grammar school economical managment during 5 years. Bachelor work leads through 

financial managment of school, with a detail  study of  costs, yields and comparsion of 

managment record  for each year with a focus on future usage for schools development. 
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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala analýzu hospodaření příspěvkové 

organizace. Příspěvkovou organizací, kterou jsem použila pro svou analýzu, je Základní 

škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov, kde pracuji již patnáctým rokem 

jako samostatná účetní. 

Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov byla založena v roce 

1987. Je jednou z největších základních škol v okrese Chomutov. 

Má čtyřicet kmenových tříd, specializované učebny odborných předmětů, 

jazykové učebny, školní dílny, cvičné byty, dvě tělocvičny a sportovní halu. V průběhu 

let byly vybudovány počítačové učebny, videosál. Škola postupně vybavuje učebny 

novými učebními pomůckami, mezi které patří zejména dataprojektory a interaktivní 

tabule aby byla zabezpečena výuka formou nových metod. Základní škola také 

postupně vyměňuje starý školní nábytek za moderní vybavení, mezi které patří zejména 

nastavitelné lavice a židle. Součástí školy je také školní jídelna, která zabezpečuje 

stravování jednak pro žáky základní školy a jednak pro všechny zaměstnance. V roce 

1992, kdy se základní škola stala příspěvkovou organizací navštěvovalo tuto školu 1300 

žáků a pracovalo zde 120 zaměstnanců. V průběhu 15 let od vzniku příspěvkové 

organizace docházelo k postupnému snižování počtu žáků i zaměstnanců. V současné 

době navštěvuje školu 850 žáků a pracuje zde 85 zaměstnanců. K poklesu došlo 

zejména vlivem demografických změn v celé České republice.  

Ve své analýze jsem se zaměřila na rozbor a porovnání hospodaření základní 

školy v průběhu 5 let, použila jsem hospodářské období roku 2003 – 2007. Mým cílem 

je porovnat hospodaření příspěvkové organizace v jednotlivých letech, zjistit účelnost, 

hospodárnost a efektivnost využití státních prostředků a dotací, které mají sloužit 

k rozvoji základní školy. 

Zároveň bych chtěla poukázat na přístup zřizovatele k hospodaření základní 

školy. Ve svém rozboru se kromě využití státních dotací a dotací od zřizovatele 

základní školy zaměřím i na mimorozpočtové příjmy a příjmy plynoucí z vedlejší 

hospodářské činnosti školy a jejich využití v příspěvkové organizaci. 
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2. Charakteristika organizace 

Základní škola Jirkov, ul. Krušnohorská 1675, okres Chomutov, byla zřízena 

dnem 1.1.1992 podle ust. § 14, odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o 

státní správě a samosprávě ve školství, jako příspěvková organizace. 

Zřizovací listinu pro Základní školu Jirkov, ul. Krušnohorská 1675, okres 

Chomutov vydalo Město Jirkov, na základě usnesení Městského zastupitelstva 

v Jirkově, ze dne 25.června 1991, a to dne 18.listopadu 1991. 

Základní škola jako příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou. 

Ředitel školy je po hospodářské stránce podřízen Městské radě v Jirkově a je povinen 

čtvrtletně jí předkládat zprávu o činnosti organizace, přijatých opatřeních a hodnotit 

výsledky hospodaření. 

Při vedení účetnictví je škola povinna se napojit na účetní osnovu zřizovatele. 

Hlavní činností školy je poskytování základního vzdělání. Tato činnost je vymezena 

školským zákonem č. 29/1984 Sb. a tato činnost nebude ze strany zřizovatele nijak 

omezována. Vedlejší hospodářská činnost školy bude se zřizovatelem projednána. 

Finanční aktivity hospodářské činnosti nebudou jako mimorozpočtové zdroje 

zřizovatelem nijak kráceny, budou sloužit ke zlepšení materiálových podmínek školy a 

k rozvoji vedlejší hospodářské činnosti. O tuto částku nebude krácen rozpočet pro 

následující rok. Dosažené úspory, jež organizace ve svém hospodaření dosáhne, budou 

jí zřizovatelem v plné výši ponechány k posílení fondů organizace. Město Jirkov, na 

základě usnesení Městského zastupitelstva v Jirkově ze dne 16.prosince1993, vydalo 

pro Základní školu v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675, změnu zřizovací listiny. 

Touto změnou se mění a doplňuje základní znění zřizovací listiny ze dne 

18.listopadu 1991. Změna se týkala jednak vymezení majetku, s nímž má Základní 

škola Jirkov, ul. Krušnohorská 1675 právo hospodařit od 1.ledna 1994. Dále se změna 

týkala vedlejší hospodářské činnosti školy. K této vedlejší hospodářské činnosti školy 

může sloužit budova školy, školní jídelna, školní inventář, tělocvična či hřiště tak, aby 

nebyl narušen vzdělávací a výchovný úkol školního zařízení. Poslední změna se týkala 

školní stravovny, která byla připojena k této příspěvkové organizaci s právní 

subjektivitou. Dne 12.9.2001 schválilo Zastupitelstvo města Jirkov na svém zasedání 

Úplné znění zřizovací listiny. Na základě této změny byl příspěvkové organizaci předán 

do správy majetek ve vlastnictví zřizovatele. Příspěvková organizace smí přijímat 

finanční i hmotné dary pro svou hlavní i doplňkovou činnost. Příspěvková organizace je 
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oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce pouze v rozsahu vyhlášky č. 310/1995 Sb., o 

FKSP. Zároveň byly základní škole zřizovatelem vymezeny okruhy doplňkové činnosti. 

Zřizovatel povolil základní škole níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které 

navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: 

a)  stravování cizích strávníků do kapacity školní jídelny 

b)  organizování vzdělávacích, kulturních a propagačních akcí pro žáky školy, 

 jejich rodiče, přátele školy a veřejnost 

c)  zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti žáků 

d)  pronájem služebních bytů – umístění v objektech svěřených škole do správy 

e)  pronájem nebytových prostor – tělocvičny, kryt CO 

f)  zabezpečení nákupu a distribuce školních potřeb nad zákonem stanovenou míru 

g)  umožnění zabezpečení celostátních akcí – např. typu „Školní mléko“ 

h)  organizace školních a rekreačních pobytů – např. letní dětský tábor 

i) možnost  využití areálu školy k umístění komerční reklamy, která bude vhodně 

 umístěna a nebude narušovat vzhled objektu 

Podmínkou realizace doplňkové činnosti je: 

a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové 

organizace 

b)  sleduje se odděleně 

c)  realizaci doplňkové činnosti upraví ředitel příspěvkové organizace směrnicí, 

která je po schválení zřizovatelem pro příspěvkovou organizaci závazná 

 

Poslední změnu Zřizovací listiny schválilo Zastupitelstvo města Jirkova na svém 

zasedání dne 26.2.2004. Zastupitelstvo města Jirkova schválilo v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 

2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších předpisů a s použitím § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů Úplné znění zřizovací listiny ze dne 25.6.1991 o zřízení 

příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov. 

V souvislosti s touto změnu byl základní škole přenechán v užívání bezúplatně 

majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele, a to na základě smlouvy o výpůjčce. 

Zároveň byl příspěvkové organizaci předán specifikovaný majetek do správy. A 

příspěvková organizace může vlastnit a za dobu svého trvání pořizovat svým jménem 

další majetek. 
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3. Vedení účetnictví 

  Základní škola účtuje v podvojném účetnictví. 

Účetnictví základní školy se řídí jednak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

dále vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územně samosprávnými 

celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve 

znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.,  vyhlášky č. 549/2004 Sb., vyhlášky č. 401/2005 Sb., a 

vyhlášky č. 576/2006 Sb. Základní postupy účtování jí určují České účetní standardy, 

podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 501 až č. 522. 

3.1. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Tento zákon vymezuje rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho 

průkaznost. Stanovuje jak povinnosti, tak práva účetních jednotek. Na základě tohoto 

zákona je účetní jednotka povinna účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření, který 

představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Výše uvedený zákon dále vymezuje účetní 

závěrku, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje 

ostatní informace. Dále stanovuje způsoby oceňování majetku a závazků, způsoby 

odepisování nehmotného a hmotného majetku. Vymezuje povinnost inventarizovat 

majetek a závazky a povinnost uschovávat účetní záznamy.  

Podvojné účetnictví vede základní škola na počítači, používá programové 

vybavení MONEY. Účetním obdobím základní školy je kalendářní rok. Základní škola 

realizuje hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření organizace je 

tvořen sloučením výsledku hospodaření z hlavní činnosti základní školy a výsledku 

hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy.  

Základní škola sestavuje mezitímní účetní závěrky v termínech k 31.3., k 30.6. a 

k 30.9. Údaje v účetních závěrkách se vykazují v tisících Kč s přesností na 2 desetinná 

místa. Organizace v souladu s účetní závěrkou sestavuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a 

přílohu účetní závěrky. 

3.2. Vyhláška č. 505/2002 Sb. 

Výše uvedená vyhláška je prováděcím právním předpisem pro příspěvkové 

organizace. Stanovuje směrnou účtovou osnovu, která je členěna na účtové třídy, účtové 

skupiny a syntetické účty. 
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Dle potřeb základní školy je směrná účtová osnova dále členěna na analytické 

účty. Odděleně jsou vedeny příjmy i náklady, které jsou předmětem daně, a to na účtech 

výnosů (třída 8 – Výnosy vedlejší hospodářské činnosti) a nákladů (třída 7 – Náklady 

vedlejší hospodářské činnosti). I zde základní škola provádí analytické členění účtů. 

 3.3. České účetní standardy 

Obsahem standardů je stanovit základní postupy účtování a používání účetních 

metod, které nesmí být v rozporu s ustanovením zákona o účetnictví. 

Ve své práci jsem použila zejména tyto účetní standardy: 

3.3.1. Český účetní standard č. 507  - výsledek hospodaření v účetnictví 

Základní škola zjišťuje výsledek hospodaření za organizaci sloučením výsledku 

hospodaření za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření je 

rozdílem výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech 

účtové třídy 5. Výsledek hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost vzniká rozdílem 

výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 8 a nákladů účtovaných na účtech účtové 

třídy 7. Výsledkem hospodaření je zisk nebo ztráta. 

Základní škola po ukončení účetního období předkládá zřizovateli – Městský úřad 

v Jirkově návrh na rozdělení výsledku hospodaření do jednotlivých fondů. Návrh na 

rozdělení výsledku hospodaření se provádí na základě zákona č. 250/2000 Sb. Po 

schválení rozdělení dosaženého zisku za minulé účetní období se částky určené do 

jednotlivých fondů vyúčtují na vrub účtu 931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

období a ve prospěch finančních účtů. 

3.3.2. Český účetní standard č. 519 – Náklady organizačních složek státu, 

územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 

Základní škola ve svém účetnictví využívá zejména tyto syntetické účty a jejich 

analytické členění pro účtování nákladů souvisejících s provozem a činností základní 

školy. Na účtech účtové třídy 5 účtuje o nákladech, které souvisí s hlavní činností 

základní školy. 

3.4. Příklady nákladových účtů: 

3.4.1. Náklady související s hlavní činností školy 

501 –  Spotřeba materiálu  

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřeba pohonných hmot, 

spotřeba čistících prostředků, pořízení drobného materiálu pro údržbu, pořízení 

kancelářského materiálu a potřeb, pořízení materiálu pro počítačové sítě na škole 

502 –  Spotřeba energie 
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- náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného 

511 –  Opravy a udržování 

- oprava a údržba na zařízení a majetku základní školy 

512 –  Cestovné 

- náklady na cestovné související s pracovními cestami zaměstnanců školy 

518 –  Ostatní služby 

- výkony spojů, přepravné, pořízení softwaru, pořízení drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku, provozní náklady na plavecký výcvik žáků, náklady 

materiální a nemateriální povahy, mezi které patří zejména sklenářské práce, 

ostraha školy, náklady na zpracování mezd, odvoz kontejnerů, revize zařízení 

základní školy, obsluha výměníkové stanice, náklady na účetní audit, poplatky 

za internet a další 

521 –  Mzdové náklady 

- mzdové náklady zaměstnanců školy ze závislé činnosti 

524 –  Zákonné sociální pojištění 

- náklady zaměstnavatele, které se týkají povinnosti platit sociální a zdravotní 

pojištění 

527 –  Zákonné sociální náklady 

- na tomto účtu účtuje organizace předpis základní přídělu do fondu kulturních a 

sociálních potřeb organizace 

528 –  Ostatní sociální náklady 

- na tomto účtu základní škola účtovala náklady, týkající se výkonu civilní 

služby 

538 –  Ostatní daně a poplatky 

- na tomto účtu účtuje organizace pořízení dálniční známky 

549 –  Jiné ostatní náklady 

- náklady na pojištění žáků základní školy a pojištění majetku základní školy, 

poplatky bankovních ústavů a náklady na technické zhodnocení 

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

- náklady na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, dle odpisového plánu   

schváleného zřizovatelem základní školy – Městským úřadem v Jirkově 
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3.4.2. Náklady související s vedlejší hospodářskou činností školy: 

Náklady, související s vedlejší hospodářskou činností školy účtuje základní škola na 

účtech třídy 7.. 

701 –  Spotřeba materiálu 

702 –  Spotřeba energie 

721 –  Mzdové náklady 

724 –  Zákonné sociální pojištění 

749 –  Jiné ostatní náklady 

3.3.3. Český účetní standard č. 520 – Výnosy organizačních složek státu, územních 

samosprávných celků a příspěvkových organizací 

Základní škola ve svém účetnictví využívá zejména tyto syntetické účty a jejich 

analytické členění pro účtování výnosů, které souvisí s provozem a hlavní činností 

školy. Na účtech účtové třídy 6 účtuje o výnosech, které souvisí s hlavní činností školy. 

 Mezi příjmy příspěvkové organizace patří zejména: 

a) finanční prostředky ze státního rozpočtu  

b) finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele 

c) příjmy z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti školy 

d) finanční dary 

 3.5. Příklady výnosových účtů: 

 3.5.1. Výnosy související s hlavní činností školy: 

602 –  Tržby z prodeje služeb 

- příspěvky rodičů na stravování žáků ve školní jídelně, příspěvky zaměstnanců 

na stravování ve školní jídelně, poplatky žáků za školní družinu 

644 –  Úroky  

- úroky přijaté z běžného účtu základní školy, účtu fondu kulturních a sociálních 

potřeb a úroky přijaté z termínovaného vkladu základní školy 

648 –  Zúčtování fondů 

- účet 648 se používá při použití jednotlivých fondů základní školy 

649 –  Jiné ostatní výnosy 

- příspěvky rodičů na jednotlivé akce školy, příspěvky rodičů na mimoškolní 

činnost, příspěvky rodičů na akci „Školní mléko“ 

691 –  Příspěvky a dotace na provoz 
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- příspěvky na provoz od zřizovatele, příspěvky státního rozpočtu na mzdy, 

zákonné odvody, ostatní neinvestiční náklady a základní příděl do fondu 

kulturních a sociálních potřeb, příspěvky na projekty základní školy. 

 3.5.2. Výnosy související s vedlejší hospodářskou činností školy: 

Výnosy, související s vedlejší hospodářskou činností školy účtuje základní škola 

na účtech třídy 8.. Mezi výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy patří zejména 

příjmy za pronájmy tělocvičen a místností základní školy, příjmy za pronájem krytu 

civilní ochrany, nájemné za používání školních bytů. 

802 –  Tržby z prodeje služeb 

844 –  Úroky 

849 –  Jiné ostatní výnosy  

3.3.4. Český účetní standard č. 521 -  Fondy 

Ve svém rozboru jsem se zaměřila zejména na tyto finanční fondy: 

911 –  Fond odměn 

- je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace, a to až do výše jeho 

80%, nejvýše však do výše 80% limitu prostředků na platy 

- tvorba fondu se provádí na základě schváleného zlepšeného hospodářské 

výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku  

- fond odměn využívá organizace zejména k případnému překročení prostředků 

na platy 

914 –  Fond rezervní 

- tvoří se ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na 

základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení kalendářního roku, 

sníženého o převody do fondu odměn.  

- základní škola analyticky na fondu rezervním rozlišuje přijaté finanční dary 

- fond rezervní je používán k dalšímu rozvoji činnosti školy a k časovému 

překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, popř. k pokrytí ztráty z předchozích 

let 

 

 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních orgánů 

vytváří základní škola z výsledku hospodaření organizace - zisku fond odměna a fond 

rezervní. 
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4. Rozbor hospodaření 

 

Veškeré údaje a hodnoty, které jsem použila ve svém rozboru hospodaření 

odpovídají skutečnému hospodaření Základní školy v Jirkově, Krušnohorská 1675, 

v jednotlivých účetních obdobích. 

Čerpala jsem ze „Zprávy o hospodaření školy“ za daná účetní období. 

Ve svém rozboru kromě analýzy příjmů a výdajů sleduji např. procentuální podíl 

jednotlivých příjmů základní školy a procentuální podíl jednotlivých nákladů na čerpání 

rozpočtu. 

 4.1. Způsoby financování hospodaření školy: 

Základní škola hospodaří s těmito finančními prostředky: 

1) prostředky svého zřizovatele 

2) státními  prostředky 

3) ostatními  mimorozpočtovými příjmy 

ad 1) Zřizovatel základní školy – Městský úřad v Jirkově poskytuje základní škole 

příspěvek na provoz, který se dělí na: 

- účelově vázaný příspěvek na energie 

- příspěvek na ostatní provozní náklady (náklady na údržbu školy, spotřební 

materiál, ostatní služby, ostatní finanční náklady) 

- účelově vázaný příspěvek na různé projekty 

ad 2) Mezi státní prostředky, které jsou základní škole poskytovány 

prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem patří: 

- státní dotace na mzdy zaměstnanců školy a zákonné sociální odvody s tím 

spojené, 

- příspěvek na nákup učebnic, učebních pomůcek, základní příděl do Fondu 

kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady. 

- státní účelově vázané dotace na různé projekty 

ad 3) Do ostatních mimorozpočtových příjmů patří především příspěvky rodičů 

žáků  na stravné, na různé kulturní a sportovní akce, na pořádání letních 

soustředění, lyžařských výcvikových kursů, škol v přírodě,  poplatky za školní 

družinu, finanční sponzorské dary, úroky přijaté, použití finančních fondů 

organizace 
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 4.2. Způsoby účtování: 

Základní škola rozlišuje účtování v hlavní činnosti školy a ve vedlejší hospodářské 

činnosti školy.  

Hlavní činnost školy:    - náklady jsou vedeny v účtové třídě 5.. 

- výnosy jsou vedeny v účtové třídě 6. 

Vedlejší hospodářská činnost školy: - náklady jsou vedeny v účtové třídě 7.. 

- výnosy jsou vedeny v účtové třídě 8.. 

Rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím účtových tříd slouží základní škole k lepší 

evidence hlavní a vedlejší hospodářské činnosti školy. Obsah účtových tříd je 

nezměněn. 

 4.3. Vedlejší hospodářská činnost školy 

Vedlejší hospodářská činnost školy je nedílnou součástí hospodaření základní 

školy.Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činností je součástí výsledku 

hospodaření celé organizace a formou použití jednotlivých fondů základní školy se 

vrací a je využíván pro rozvoj a činnost základní školy a školní jídelny. Hlavními 

příjmy této činnosti jsou především výnosy z pronájmu tělocvičen základní školy, dále 

z pronájmu krytu civilní ochrany. Další podstatnou položku představují například 

výnosy z pronájmy automatů na občerstvení, reklamních tabulí, pronájmu školních bytů 

a příjmů za provedené služby. Náklady souvisí s vedlejší hospodářskou činností školy a 

týkají se zejména spotřeby energií, materiálu a mzdových nákladů ve vedlejší 

hospodářské činnosti. 

Výsledek hospodaření: 

VH = V - N 

V > N => zisk 

V < N = > ztráta 

Hlavní činnost: VH = V (účtová třída 6..) – N (účtová třída 5..) 

Vedlejší hospodářská činnost: VH = V (účtová třída 8..) – N (účtová třída 7..) 

Výsledek hospodaření organizace vzniká sloučením výsledku hospodaření z hlavní a 

vedlejší hospodářské činnosti školy. 

Vysvětlivky: 

VH = Výsledek hospodaření 

V = Výnosy 

N = Náklady 
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4.4. Účetní období 2003 

 

Zřizovatel základní školy – Městský úřad v Jirkově poskytuje základní škole 

příspěvek na  provoz.  Schválený celkový rozpočet školy a školní jídelny na rok 2003 

představoval částku: 

6.192.000,- Kč 
- účelově vázáno na energie      4.210.000,- Kč 

- ostatní provozní náklady (údržba, materiál, služby)   1.982.000,-Kč 

Kromě dotace na provoz obdržela základní škola prostřednictvím Městského 

úřadu v Jirkově dotaci ze státních prostředků, jejíž výše činila celkovou částku: 

25.281.370,- Kč 

- účelová dotace „Státní informační politika“   116.420,- Kč 

-účelová dotace„Výukový software“     51.000,- Kč 

- státní prostředky       25.113.950,-  Kč 

Veškeré příjmy a účelově vázané dotace byly vyúčtovány a jsou součástí účetnictví 

základní školy. 

 

Analýza hospodaření hlavní činnosti školy 

 

Tabulka č. 1 - Výnosy hlavní činnosti školy za rok 2003 
 

602 – Tržby z prodeje služeb 1.141.141,80 Kč 

644 – Úroky přijaté 14.121,50  Kč 

648 – Zúčtování fondů 141.682,98 Kč 

649 – Jiné ostatní výnosy 772.958,30 Kč 

651 – Tržby z prodeje drobného majetku 1.200,- Kč 

691 – Provozní dotace 31.473.370,- Kč 

CELKEM 33.544.474,58 Kč 
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Náplň syntetických účtů účtové třídy 6.. 

Účet 602 – příspěvky rodičů na stravné žáků a školní družinu 

Účet 644 – úroky přijaté 

Účet 648 – použití fondu odměn k překročení limitu mezd pro rok 2003 

- použití fondu rezervního pro zabezpečení nezajištěných nákladů 

- použití sponzorských finančních darů 

Účet 649 – příspěvky rodičů na nákup školních potřeb, plavecký výcvik, činnost 

sportovních tříd, přepravu žáků na sportovní a kulturní akce, soustředění, 

plavecký výcvik, lyžařský výcvikový kurs, přepravu žáků na sportovní a 

kulturní akce 

Účet 651 – tržby z prodeje drobného majetku 

Účet 691 – provozní dotace zřizovatele základní školy, státní prostředky, účelové 

dotace 

  

 Tabulka č. 2 – Náklady hlavní činnosti školy za rok 2003 
 

501 – Spotřeba materiálu 2.462.455,91 Kč 

502 – Spotřeba energií 4.460.502,50 Kč 

511 – Opravy a údržba 536.259,42 Kč 

512 – Cestovné 29.790,- Kč 

518 – Ostatní služby 1.363.534,69 Kč 

521 – Mzdové náklady 17.826.652,- Kč 

524 – Zákonné sociální pojištění 6.173.845,- Kč 

527 – Zákonné sociální náklady 352.991,- Kč 

528 – Ostatní sociální náklady 70.125,20 Kč 

538 – Ostatní daně a poplatky 800,- Kč 

542 – Ostatní pokuty a penále 85,- Kč 

549 – Ostatní finanční náklady 218.022,20 Kč 

551 – Odpisy dlouhodobého hm.majetku 173.210,- Kč 

CELKEM 33.668.272,92 Kč 
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Účet 501 – spotřeba materiálu, spotřeba pohonných hmot, kancelářského materiálu, 

pořízení drobného hmotného majetku, pořízení učebnic a učebních 

pomůcek, ochranných pracovních pomůcek, spotřeba potravin ve školní 

jídelně 

Účet 502 – spotřeba energií – elektřina, voda, stočné, teplo plyn 

Účet 511 – opravy a údržba majetku a zařízení základní školy 

Účet 512 – cestovné 

Účet 518 – ostatní služby materiální a nemateriální povahy, výkony spojů, pořízení 

softwaru, vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Účet 521 – mzdové náklady 

Účet 524 – zákonné sociální pojištění  

Účet 527 – zákonné sociální náklady – základní příděl do FKSP 

Účet 528 – ostatní sociální náklady – výkon civilní služby 

Účet 538 – ostatní daně a poplatky – dálniční známka 

Účet 542 – ostatní pokuty a penále 

Účet 549 – ostatní finanční náklady, pojištění majetku, žáků,  bankovní poplatky 

Účet 551 – odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

 

Výpočet výsledku hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2003: 

Výsledek hospodaření = výnosy – náklady 

Výsledek hospodaření = 33.544.474,58 Kč – 33.668.272,92 Kč = - 123.798,34 Kč 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti = ztráta:   - 123.798,34 Kč 

 

Analýza hospodaření vedlejší hospodářské činnosti  školy  

 

Tabulka č. 3 - Výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2003 
 

802 – Tržby z prodeje služeb 240.284,50 Kč 

844 – Úroky přijaté 155,25 Kč 

CELKEM 240.439,75 Kč 

 

Účet 802 – tržby z prodeje služeb (nájemné za školní byty, příjmy za pronájmy 

tělocvičen a krytu civilní ochrany) 
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Tabulka č. 4 - Náklady vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2003 
 

701 – Spotřeba materiálu 12.932,50 Kč 

702 – Spotřeba energií 81.542,30 Kč 

713 – Náklady na reprezentaci 4.800,10 Kč 

721 – Mzdové náklady 9.275,-  Kč 

724 – Zákonné sociální pojištění 1.647,-  Kč 

749 – Ostatní finanční náklady 5.518,30 Kč 

CELKEM 115.715,20 Kč 

Výpočet výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2003: 

Výsledek hospodaření = výnosy – náklady 

Výsledek hospodaření  =  240.439,75 Kč – 115.715,20 Kč = 124.724,55 Kč 

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti = zisk: 124.724,55 Kč 

 Tabulka č. 5 – Rozbor hospodaření školy za rok 2003 
 

 Rozpočet 

v Kč 

Čerpání 

v Kč 

Čerpání 

v % 

VH 

v Kč 

Dotace - zřizovatel 

(691) 

6.192.000,-  Kč 6.532.268,45 Kč 105,50 % -340.268,45 

Kč 

Dotace - státní 

prostředky (691) 

25.113.950,- Kč 25.113.950,- Kč 100 % - 

Dotace –SIP (691) 116.420,- Kč 116.420,- Kč 100 % - 

Dotace – Software 

(691) 

51.000,- Kč 51.000,- Kč 100 % - 

Použití fondů(648) 95.648,28 Kč 95.648,28 Kč 100 % - 

Sponzorské dary 

(648) 

46.034,70 Kč 46.034,70 Kč 100 % - 

Mimorozpočtové 

příjmy 

(602,644,649,651) 

1.929.421,60 Kč 1.712.942,14 Kč 88,78 % 216.479,46 

Kč 

Vedlejší činnost 

(802,844) 

240.439,75 Kč 115.724,55 Kč 48,13 % 124.715,20 

Kč 

Celkem 33.784.914,33 

Kč 

33.783.988,12 

Kč 

99,99 % 926,21 Kč 
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Hlavní činnost školy: 

- Dotace od zřizovatele byla za účetní období 2003 vyčerpána ve výši 105,50 %   

plánovaného rozpočtu. Čerpání představuje spotřebu provozních nákladů školy a 

spotřebu všech druhů energií. 

- Státní dotace byla vyčerpána ve výši 100 %. Mezi tyto náklady patří především 

mzdové náklady a zákonné sociální náklady s tím související, příděl do FKSP, pořízení 

učebnic, učebních pomůcek, náklady na plavecký výcvik a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 - Dotace SIP byla též vyčerpána ve výši 100 %. Zde se jedná o účelovou dotaci, která 

byla určena na pořízení hardwaru a softwaru pro základní školu. 

- Použití fondů bylo též vyčerpáno ve výši 100 %. Čerpání se jednak týká použití Fondu 

odměn organizace k překročení plánovaného limitu mezd. A použití Fondu rezervního 

organizace k zabezpečení nezajištěných neinvestičních nákladů. 

- Sponzorské dary jsou též vyčerpány ve výši 100 %. Čerpání se týká účelu, za jakým 

byly tyto dary základní škole poskytnuty. 

- Mimorozpočtové příjmy byly vyčerpány ve výši 88,78 % plánovaného rozpočtu. Mezi 

tyto příjmy patří zejména příspěvky rodičů na stravné žáků, příspěvky rodičů na školní 

družinu, nákup školních potřeb, plavecký výcvik, lyžařský výcvikový kurs, přepravu na 

kulturní a sportovní akce, činnost sportovních tříd, letní soustředění. Čerpání se týká 

těchto výše uvedených aktivit žáků školy. 

Vedlejší hospodářská činnost školy: 

- Vedlejší hospodářská činnost školy byla vyčerpána ve výši 48,13 %. Hlavními příjmy 

této činnosti jsou především výnosy z pronájmu tělocvičen základní školy a krytu 

civilní obrany. Další podstatnou položku představují výnosy z pronájmu automatů na 

občerstvení, reklamních tabulí, školních bytů a příjmů za provedené služby. Čerpání se 

týká především spotřeby energií, materiálu, mzdových nákladů a ostatních finančních 

nákladů, které souvisí s vedlejší hospodářskou činností. 

 

Rekapitulace – účetní období 2003 

- celkové výnosy za rok 2003     33.784.914,33 Kč 

- celkové náklady za rok 2003     33.783.988,12 Kč 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2003 = zisk ve výši: 926,21 Kč 
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Výsledek hospodaření – zisk za rok 2003 v celkové výši 926,21 Kč navrhla základní 

škola rozdělit do jednotlivých fondů takto 

- Fond odměn (20 % ze zisku )     185,00 Kč 

- Fond rezervní (80 % ze zisku)     741,21 Kč 

Návrh na rozdělení zisku schvaluje zřizovatel základní školy – Městský úřad v Jirkově. 

 

Hodnocení hospodaření – účetní období 2003 

Státní dotace pro rok 2003 byla vyčerpána v plné výši. V plné výši byly také vyčerpány 

státní účelové dotace „Státní informační politika“ a „Software“. U dotace na provoz 

základní školy a školní jídelny došlo k překročení, organizace musela použít rezervní 

fond k zabezpečení nezajištěných neinvestičních nákladů v roce 2003. Důvodem bylo 

jednak vyčerpání a překročení plánované účelové dotace na spotřebu energií, jejich 

skutečné náklady oproti rozpočtu vzrostly o částku 250.000,- Kč. K překročení došlo u 

analytické položky za odběr tepla. Tuto skutečnost základní škola nemohla ovlivnit, při 

plánování rozpočtu se vždy vychází z předchozího účetního období.  

Zároveň základní škola v průběhu roku 2003 provedla řadu významných akcí: 

- opravu podlahy v tělocvičně základní školy v celkové hodnotě 94.762,50 Kč 

- opravu a nátěry šaten na 16.třídní škole v celkové hodnotě 93.761,22 Kč 

- pořídila nový kopírovací stroj v hodnotě 129.734,80 Kč. 

 

Tabulka č. 6 – Jednotlivé příjmy školy za rok 2003 v % 
 

Druh příjmu v  Kč Podíl v % 

Dotace – státní prostředky 25.113.950,- Kč 74,30 % 

Dotace-zřizovatel 6.192.000,- Kč 18,30 % 

Mimorozpočtové příjmy 1.929.421,60 Kč 5,80 % 

Příjmy VHČ 240.439,75 Kč 0,70 % 

Dotace-SIP 116.420,- Kč 0,35 % 

Použití fondů 95.648,28 Kč 0,30 % 

Dotace-Software 51.000,-  Kč 0,15 % 

Sponzorské dary 46.034,70 Kč 0,10 % 

Celkem: 33.784.914,33 Kč 100,00 % 

Tabulka vyjadřuje podíl jednotlivých příjmů školy v procentech  na celkových příjmech 

základní školy v roce 2003. 
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Tabulka č. 7 – Podíl jednotlivých nákladů na čerpání rozpočtu v roce 2003 v % 

 

Tato tabulka představuje procentuální podíl jednotlivých nákladů školy za rok 2003 na 

celkových nákladech základní školy. 

Nejvyšší podíl nákladů představují mzdy zaměstnanců a zákonné sociální 

pojištění ve výši 35 % mzdových nákladů s tím souvisejících. Z provozních nákladů 

nejvyšší čerpání představují náklady na spotřebu energií,  materiálu a ostatní služby. 

- Položka spotřeba energií představuje náklady za odběr elektřiny, tepla, vody a plynu.  

- Mezi položku spotřeba materiálu patří například pořízení drobného majetku, materiál 

pro údržbu, kancelářský materiál, učebnice a učební pomůcky, pohonné hmoty, 

ochranné pomůcky, potraviny ve školní jídelně. 

- Mezi položku ostatní služby patří výkony spojů, vzdělávání pedagogických 

pracovníků, pořízení softwaru a ostatní služby materiální i nemateriální povahy. 

- Podstatnou položku dále představují náklady za opravu a údržbu, která se týká jednak 

budovy školy a jednak zařízení a vybavení základní školy. 

- Zákonné sociální náklady představují základní příděl do FKSP. 

- Mezi ostatní finanční náklady patří zejména pojištění žáků a majetku školy 

- Ostatní sociální náklady vyjadřují náklady za výkon civilní služby 

- Náklady VHČ souvisí s vedlejší hospodářskou činností školy 

Druh nákladu v Kč Podíl v % 

Mzdové náklady 17.826.652,- Kč 52,77 % 

Zákonné soc.pojištění 6.173.845,- Kč 18,27 % 

Spotřeba energií 4.460.502,50 Kč 13,20 % 

Spotřeba materiálu 2.462.455,91 Kč 7,29 % 

Ostatní služby 1.363.534,69 Kč 4,04 % 

Opravy a údržba 536.259,42 Kč 1,59 % 

Zákonné soc.náklady 352.991,- Kč 1,04 % 

Ostatní finanční náklady 218.907,20 Kč 0,65 % 

Odpisy DHM 173.210,- Kč 0,51 % 

Náklady VHČ 115.715,20 Kč 0,34 % 

Ostatní sociální náklady 70.125,20 Kč  0,21 % 

Cestovné 29.790,-  Kč  0,09 % 

Celkem: 33.783.988,12 Kč 100,00 % 
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4.5. Účetní období 2004 

 

Zřizovatel základní školy – Městský úřad v Jirkově poskytuje základní škole 

příspěvek na provoz. Schválený celkový rozpočet školy a školní jídelny na rok 2004 

představoval částku: 

6.928.000,- Kč 

- účelově vázáno na energie      4.541.000,- Kč 

- ostatní provozní náklady      2.387.000,- Kč 

Oproti minulému kalendářnímu roku 2003 vzrostl schválený rozpočet o: 

736.000,- Kč. 

- účelově vázaný rozpočet na energie byl navýšen o částku: 331.000,-  Kč 

- ostatní provozní náklady byly navýšeny o částku:   405.000,-  Kč 

Zřizovatel základní školy přihlédl k podstatnému překročení rozpočtu v roce 2003. 

Kromě dotace na provoz obdržela základní škola prostřednictvím Městského 

úřadu v Jirkově dotaci ze státních prostředků, jejíž výše činila částku: 

25.424.660,- Kč 

- účelová dotace „Státní informační politika“   79.000,-  Kč 

- účelová dotace „Projekt HODINA“     21.920,- Kč 

- státní prostředky       25.323.740,- Kč 

 Veškeré příjmy a účelově vázané dotace byly vyúčtovány a jsou vedeny 

v účetnictví základní školy. 

 

Analýza hospodaření hlavní činnosti školy 

 

Tabulka č. 8 - Výnosy hlavní činnosti školy za rok 2004 
 

602 – Tržby z prodeje služeb 1.138.604,- Kč 

644 – Úroky přijaté 13.504,71  Kč 

648 – Zúčtování fondů 50.133,90  Kč 

649 – Jiné ostatní výnosy 1.489.738,60  Kč 

651 – Tržby z prodeje drobného majetku 1.200,- Kč 

691 – Provozní dotace 32.352.660,- Kč 

CELKEM 35.045.841,21  Kč 
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V roce 2004 nedošlo k žádným podstatným změnám, které se týkají jednotlivých druhů 

výnosů a mimorozpočtových příjmů v hlavní činnosti školy. Oproti minulému účetnímu 

období základní škola nemusela použít fond rezervní pro zabezpečení nezajištěných 

neinvestičních nákladů. 

 

Tabulka č. 9 - Náklady hlavní činnosti školy za rok 2004 
 

501 – Spotřeba materiálu 2.796.935,43 Kč 

502 – Spotřeba energií 4.502.653,90 Kč 

511 – Opravy a údržba 752.895,60 Kč 

512 – Cestovné 18.758,- Kč 

518 – Ostatní služby 1.754.441,95 Kč 

521 – Mzdové náklady 18.039.698,- Kč 

524 – Zákonné sociální pojištění 6.260.092,- Kč 

527 – Zákonné sociální náklady 355.660,- Kč 

528 – Ostatní sociální náklady 6.385,-  Kč 

538 – Ostatní daně a poplatky 950,- Kč 

549 – Ostatní finanční náklady 162.570,70 Kč 

551 – Odpisy dlouhodobého hm.majetku 228.561,- Kč 

CELKEM 34.879.601,58  Kč 

 

Také u nákladových položek hlavní činnosti školy nedošlo k žádným změnám. 

Z velké části se jedná o náklady, které se pravidelně opakují. 

Dochází pouze ke změnám výše jednotlivých nákladů. K těmto změnám dochází jednak 

v důsledku navýšení rozpočtu (mzdy, zákonné sociální pojištění, příděl do FKSP) nebo 

růstu nákladů v důsledku inflace (energie, materiál, údržba). 

 

Výpočet výsledku hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2004: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření = 35.045.841,21 Kč – 34.879.601,58 Kč = 166.239,63 Kč 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti = zisk:   166.239,63 Kč 
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Analýza hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy 

 

Tabulka č. 10 - Výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2004 
 

802 – Tržby z prodeje služeb 263.304,20  Kč 

844 – Úroky přijaté 45,94  Kč 

CELKEM 263.350,14  Kč 

 

Výše výnosů vedlejší hospodářské činnosti školy se odvíjí od počtu uzavřených smluv 

za pronájmy tělocvičen a krytu civilní ochrany. Oproti minulému účetnímu období 2003 

došlo k nárůstu výnosů ve vedlejší hospodářské činnosti o 9,5%. 

 

Tabulka č. 11 - Náklady vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2004 
 

701 – Spotřeba materiálu 13.129,50 Kč 

702 – Spotřeba energií 106.740.70  Kč 

721 – Mzdové náklady 11.612,- Kč 

724 – Zákonné sociální pojištění 1.717,-  Kč 

749 – Ostatní finanční náklady 5.559,50  Kč 

CELKEM 138.758,70  Kč 

 

S nárůstem výnosů došlo i k nárůstu nákladů ve vedlejší hospodářské činnosti. 

Důvodem je zejména nárůst nákladů na spotřebu všech druhů energií, které s pronájmy 

tělocvičen a krytu civilní ochrany souvisí. 

 

Výpočet výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2004: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření  =  263.350,14 Kč – 138.758,70 Kč = 124.591,44 Kč 

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti = zisk: 124.591,44 Kč 
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Tabulka č. 12 – Rozbor hospodaření školy za rok 2004 
 

 Rozpočet 

v Kč 

Čerpání 

v Kč 

Čerpání 

 v % 

VH 

v Kč 

Dotace –zřizovatel 

(691) 

6.928.000,-  Kč 6.762.321,35 Kč 97,61 % 165.678,65  

Kč 

Dotace – státní 

prostředky (691) 

25.323.740,- Kč 25.323.740,- Kč 100 % - 

Dotace– SIP (691) 79.000,- Kč 79.000,- Kč 100 % - 

Dotace – Hodina 

(691) 

21.920,- Kč 21.920,- Kč 100 % - 

Použití fondů(648) 485,-  Kč 485,- Kč 100 % - 

Sponzorské dary 

(648) 

49.648,90  Kč 49.648,90 Kč 100 % - 

Mimorozpočtové 

příjmy 

(602,644,649,651) 

2.643.047,31 Kč 2.642.486,33 Kč 99,99 % 560,98 Kč 

Vedlejší činnost 

(802,844) 

263.350,14 Kč 138.758,70 Kč 52,70 % 124.591,44   

Kč 

Celkem 35.309.191,35 

Kč 

35.018.360,28 

Kč 

99,18 % 290.831,07 

Kč 

 

Hlavní činnost školy: 

- Dotace od zřizovatele byla za účetní období 2004 vyčerpána ve výši 97,61 %   

plánovaného rozpočtu. Čerpání představuje spotřebu provozních nákladů školy a 

spotřebu všech druhů energií. 

- Státní dotace, účelová dotace SIP i účelová dotace Hodina  byly vyčerpány ve výši 

100 %. Účelová dotace SIP byla i v letošním roce určena na pořízení hardwaru a 

softwaru pro základní školu. Účelová dotace Hodina byla určena na rozšířenou výuku 

cizích jazyků na základní škole. 

- Použití fondů bylo též vyčerpáno ve výši 100 %. Čerpání se týká použití Fondu odměn 

organizace k překročení plánovaného limitu mezd. 

- Sponzorské dary jsou též vyčerpány ve výši 100 %. Čerpání se týká účelu, za jakým 

byly tyto dary základní škole poskytnuty 
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- Mimorozpočtové příjmy byly vyčerpány ve výši 99,99 % plánovaného rozpočtu. 

Jejich zůstatek je součástí výsledku hospodaření základní školy. 

 

Vedlejší hospodářská činnost školy: 

- Vedlejší hospodářská činnost školy byla vyčerpána ve výši 52,70  %. Výsledek 

hospodaření vedlejší hospodářské činnosti bude součástí výsledku hospodaření celé 

organizace.  

 

Rekapitulace – účetní rok 2004 

- celkové výnosy za rok 2004     35.309.191,35 Kč 

- celkové náklady za rok 2004     35.018.360,28 Kč 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2004 = zisk ve výši: 290.831,07 Kč 

 

Výsledek hospodaření – zisk za rok 2004  v celkové výši 290.831,07 Kč navrhla 

základní škola rozdělit do jednotlivých fondů takto: 

- Fond odměn (20 % ze zisku)     58.166,-Kč 

- Fond rezervní (80 % ze zisku)     232.665,07Kč 

 

Hodnocení hospodaření – účetní období 2004 

Státní dotace pro rok 2004 byla vyčerpána v plné výši. V plné výši byly také 

vyčerpány státní účelové dotace „Státní informační politika“ a „Projekt HODINA“. 

Dotace na provoz základní školy a školní jídelny nebyla v roce 2004 vyčerpána v plné 

výši a její zůstatek je součástí výsledku hospodaření základní školy. I v roce 2004 

základní škola provedla řadu významných oprav: 

- oprava obkladů stěn v tělocvičně základní školy v celkové hodnotě 93.000,- Kč 

- oprava střechy na pavilonu základní školy v celkové hodnotě 126.000,- Kč 

- obnova vybavení počítačové učebny v celkové hodnotě 250.000,- Kč 

-  pořízení 2 kusů dataprojektorů v celkové hodnotě 72.360,- Kč 
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Tabulka č. 13 – Jednotlivé příjmy školy za rok 2004 v % 
 

Druh příjmu v Kč Podíl v % 

Dotace – státní prostředky 25.323.740,- Kč 71,72 % 

Dotace-zřizovatel 6.928.000,- Kč 19,62 % 

Mimorozpočtové příjmy 2.643.047,31 Kč 7,49 % 

Příjmy VHČ 263.350,14 Kč 0,75 % 

Dotace-SIP 79.000,- Kč 0,22 % 

Sponzorské dary 49.648,90 Kč 0,14 % 

Dotace-Hodina 21.920,-  Kč 0,06 % 

Použití fondů 485,- Kč 0,00 % 

Celkem: 35.309.191,35 Kč 100,00 % 

Tabulka vyjadřuje podíl jednotlivých příjmů školy v procentech  na celkových příjmech 

základní školy v roce 2004. 

 

Tabulka č. 14 – Podíl jednotlivých nákladů na čerpání rozpočtu v roce 2004 v % 
 

Tato tabulka představuje procentuální podíl jednotlivých nákladů školy za rok 2004 na 

celkových nákladech základní školy. 

 

Druh nákladu v Kč Podíl v % 

Mzdové náklady 18.039.698,-  Kč 51,52 % 

Zákonné sociální pojištění 6.260.092,-  Kč 17,88 % 

Spotřeba energií 4.502.653,90 Kč 12,86 % 

Spotřeba materiálu 2.796.935,43 Kč 7,99 % 

Ostatní služby 1.754.441,95 Kč 5,01 % 

Opravy a údržba 752.895,60 Kč 2,15 % 

Zákonné sociální.náklady 355.660,-  Kč 1,02 % 

Odpisy DHM 228.561,-  Kč 0,65 % 

Ostatní finanční náklady 163.520,70  Kč 0,45 % 

Náklady VHČ 138.758,70 Kč 0,40 % 

Cestovné 18.758,-  Kč 0,05 % 

Ostatní sociální náklady 6.385,-  Kč 0,02 % 

Celkem: 35.018.360,28 Kč 100,00 % 
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4.6. Účetní období 2005 

 

Příspěvek na provoz základní školy a školní jídelny dostává základní škola od 

svého zřizovatele – Městského úřadu v Jirkově. 

Schválený celkový rozpočet školy a školní jídelny na rok 2005 představoval 

částku:         7.581.000,- Kč 

- účelově vázáno na energie      4.350.000,-  Kč 

- ostatní provozní náklady      3.231.000,-  Kč 

Oproti minulému kalendářnímu roku 2004 vzrostl schválený rozpočet o: 

653.000,- Kč 

- účelově vázaný rozpočet na energie byl ponížen o částku: 191.000,-  Kč 

- ostatní provozní náklady byly ale navýšeny o částku  844.000,-  Kč 

Zřizovatel základní školy přihlédl k nárůstu nákladů na služby a k nárůstu nákladů 

vzhledem k plánovanému „dovybavení“ základní školy. 

Kromě dotace na provoz obdržela základní škola prostřednictvím Městského 

úřadu v Jirkově dotaci ze státních prostředků, jejíž výše činila částku   

         26.794.940,- Kč 

- účelová dotace „Státní informační politika“   246.500,- Kč 

- účelová dotace „Projekt HODINA“    76.720,- Kč 

- účelová dotace „Projekt SPORT“     50.000,- Kč 

- státní prostředky       26.421.720,- Kč 

Vyúčtování státní dotace v celkové výši 26.794.940,- Kč a nákladů s ní 

souvisejících bylo provedeno a je součástí účetnictví základní školy. 

 

Analýza hospodaření hlavní činnosti školy 

Tabulka č. 15 - Výnosy hlavní činnosti školy za rok 2005 
 

602 – Tržby z prodeje služeb 1.147.080,50  Kč 

644 – Úroky přijaté 7.978,88  Kč 

648 – Zúčtování fondů 15.660,40  Kč 

649 – Jiné ostatní výnosy 1.241.059,50  Kč 

691 – Provozní dotace 34.375.940,- Kč 

CELKEM 36.787.719,28  Kč 
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Ani v roce 2005 nedošlo k žádným podstatným změnám, které se týkají jednotlivých 

druhů výnosů a mimorozpočtových příjmů v hlavní činnosti školy.  

 

Tabulka č. 16 - Náklady hlavní činnosti školy za rok 2005 
 

501 – Spotřeba materiálu 4.369.670,77 Kč 

502 – Spotřeba energií 3.815.110,-  Kč 

511 – Opravy a údržba 276.379,80  Kč 

512 – Cestovné 29.404,50  Kč 

518 – Ostatní služby 1.915.285,64 Kč 

521 – Mzdové náklady 18.857.698,- Kč 

524 – Zákonné sociální pojištění 6.581.738,- Kč 

527 – Zákonné sociální náklady 373.386,- Kč 

538 – Ostatní daně a poplatky 2.030,- Kč 

549 – Ostatní finanční náklady 213.300,70  Kč 

551 – Odpisy dlouhodobého hm.majetku 193.848,50  Kč 

CELKEM 36.627.851,91 Kč 

 

Také u nákladových položek nedošlo za účetní rok 2005 k žádným podstatným 

změnám. Základní škola ve svém rozboru již nepoužila nákladovou položku 528 – 

ostatní sociální náklady, poněvadž od roku 2005 se již nevykonávala civilní služba. 

 

Výpočet výsledku hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2005: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření = 36.787.719,28 Kč – 36.627.851,91 Kč = 159.867,37 KČ 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti = zisk:   159.867,37 Kč 

 

Analýza hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy 

 

Tabulka č. 17 - Výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2005 
 

802 – Tržby z prodeje služeb 258.914,20 Kč 

844 – Úroky přijaté 21,34 Kč 

CELKEM 258.935,54 Kč 



 30 

Tabulka č. 18 - Náklady vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2005 
 

701 – Spotřeba materiálu 11.483,-  Kč 

702 – Spotřeba energií 122.767,70  Kč 

721 – Mzdové náklady 10.275,-  Kč 

724 – Zákonné sociální pojištění 2.138,-  Kč 

749 – Ostatní finanční náklady 2.345,-  Kč 

CELKEM 149.008,70 Kč 

Výpočet výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2005: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření  = 258.935,54 Kč – 149.008,70 Kč  =  109.926,84 Kč 

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti = zisk: 109.926,84 Kč 

Tabulka č. 19 – Rozbor hospodaření školy za rok 2005 
 

 Rozpočet 

V Kč 

Čerpání 

 v Kč 

Čerpání 

 v % 

VH 

v Kč 

Dotace –zřizovatel 

(691) 

7.581.000,-  Kč 7.573.441,94 Kč 99,90 % 7.558,06 Kč 

Dotace – státní 

prostředky (691) 

26.421.720,- Kč 26.421.720,- Kč 100 % - 

Dotace – SIP (691) 246.500,- Kč 246.500,- Kč 100 % - 

Dotace-Sport(691) 50.000,- Kč 50.000,- Kč 100 % - 

Dotace – Hodina 

(691) 

76.720,- Kč 76.720,- Kč 100 % - 

Použití fondů(648) 6.402,- Kč 6.402,- Kč 100 % - 

Sponzorské dary 

(648) 

9.258,40 Kč 9.258,40 Kč 100 % - 

Mimorozpočtové 

příjmy 

(602,644,649) 

2.396.118,88 Kč 2.243.809,57 Kč 93,64 % 152.309,31 

Kč 

Vedlejší činnost 

(802,844) 

258.935,54 Kč 149.008,70 Kč 57,55 % 109.926,84 

Kč 

Celkem 37.046.654,82 

Kč 

36.776.860,61 

Kč 

99,27 % 269.794,21 

Kč 
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Hlavní činnost školy: 

- Dotace od zřizovatele byla za účetní období 2005 vyčerpána ve výši 99,90 % 

plánovaného rozpočtu. Čerpání představuje spotřebu provozních nákladů školy a 

spotřebu všech druhů energií. 

-  Státní dotace, účelová dotace SIP, účelová dotace Hodina i účelová dotace Sport byly 

vyčerpány ve výši 100 %. Účelová dotace SIP byla i v letošním roce určena na pořízení 

hardwaru a softwaru pro základní školu. Účelová dotace Hodina byla určena na 

rozšířenou výuku cizích jazyků na základní škole. Účelová dotace Sport byla určena na 

pořízení sportovních učebních pomůcek. 

- Použití fondů bylo též vyčerpáno ve výši 100 %. Čerpání se týká použití Fondu odměn 

organizace k překročení plánovaného limitu mezd. 

- Sponzorské dary jsou též vyčerpány ve výši 100 %. Čerpání se týká účelu, za jakým 

byly tyto dary základní škole poskytnuty. 

- Mimorozpočtové příjmy byly vyčerpány ve výši 93,64 % plánovaného rozpočtu. 

Jejich zůstatek je součástí výsledku hospodaření základní školy. 

Vedlejší hospodářská činnost školy: 

- Vedlejší hospodářská činnost školy byla vyčerpána ve výši 57,55 %. Výsledek 

hospodaření vedlejší hospodářské činnosti je součástí výsledku hospodaření organizace. 

 

Rekapitulace – účetní rok 2005 

- celkové výnosy za rok 2005     37.046.654,82 Kč 

- celkové náklady za rok 2005     36.776.860,61 Kč 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2005 = zisk ve výši: 269.794,21 Kč 

Výsledek hospodaření – zisk za rok 2005 v celkové výši 269.794,21 Kč navrhla 

základní škola rozdělit do jednotlivých fondů takto: 

- Fond odměn (20 % ze zisku)     53.959,-  Kč 

- Fond rezervní (80 % ze zisku)    215.835,21 Kč 

Hodnocení hospodaření – účetní období 2005 

Státní dotace pro rok 2005 a  státní účelové dotace „Státní informační politika“, 

projekt „HODINA“ a projekt „SPORT“ byly vyčerpány v plné výši. Dotace na provoz 

základní školy v plné výši vyčerpána nebyla a její zůstatek je součástí výsledku 

hospodaření školy. I v tomto období byla provedena řada významných akcí:  

- provedla opravu podlahy v tělocvičně školy v celkové hodnotě 85.918,- Kč 

- pořídila žaluzie do oken základní školy v celkové hodnotě 91.124,- Kč 
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- pořídila nastavitelné lavice a židle v celkové hodnotě 532.500,- Kč 

- pořídila nábytek do učebny výpočetní techniky v celkové hodnotě 100.270,- Kč   

- pořídila nový kopírovací stroj v celkové hodnotě 102.935,- Kč 

 

Tabulka č. 20 – Jednotlivé příjmy školy za rok 2005 v % 
 

Druh příjmu v Kč Podíl v % 

Dotace – státní prostředky 26.421.720,- Kč 71,32 % 

Dotace-zřizovatel 7.581.000,- Kč 20,46 % 

Mimorozpočtové příjmy 2.396.118,88 Kč 6,47 % 

Příjmy VHČ 258.935,54 Kč 0,70 % 

Dotace-SIP 246.500,- Kč 0,67 % 

Dotace-Hodina 76.720,-  Kč 0,21 % 

Dotace-Sport 50.000,-  Kč 0,13 % 

Sponzorské dary 9.258,40 Kč 0,02 % 

Použití fondů 6.402,-  Kč 0,02 % 

Celkem: 37.046.654,82 Kč 100,00 % 

 

Tabulka č. 21 – Podíl jednotlivých nákladů na čerpání rozpočtu v roce 2005 v % 
 

Druh nákladu v Kč Podíl v % 

Mzdové náklady 18.857.698,- Kč 51,28 % 

Zákonné sociální pojištění 6.581.738,-  Kč 17,90 % 

Spotřeba materiálu 4.369.670,77 Kč 11,88 % 

Spotřeba energií 3.815.110,-  Kč 10,37 % 

Ostatní služby 1.915.285,64 Kč 5,21 % 

Zákonné sociální náklady 373.386,-  Kč 1,02 % 

Opravy a údržba 276.379,80 Kč 0,75 % 

Ostatní finanční náklady 215.330,70 Kč 0,57 % 

Odpisy DHM 193.848,50  Kč 0,53 % 

Náklady VHČ 149.008,70 Kč 0,41 % 

Cestovné 29.404,50  Kč 0,08 % 

Celkem: 36.776.860,61 Kč 100,00 % 
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4.7. Účetní období 2006 

 

Příspěvek na provoz základní školy a školní jídelny dostává základní škola od 

svého zřizovatele – Městského úřadu v Jirkově. 

Schválený celkový rozpočet školy a školní jídelny na rok 2006 představoval 

částku:         7.978.000,- Kč 

- účelově vázáno na energie      4.670.000,- Kč 

- ostatní provozní náklady      3.308.000,- Kč 

Oproti minulému kalendářnímu roku 2005 vzrostl schválený rozpočet o 

397.000,- Kč. 

- účelově vázaný rozpočet byl navýšen o částku:   320.000,- Kč 

   (položka stočné byla přesunuta do účelově vázaného rozpočtu na energie) 

- ostatní provozní náklady byly navýšeny o částku:   77.000,- Kč 

Zřizovatel přihlédl k předpokládanému nárůstu nákladů na služby a k nárůstu 

nákladů na provoz kancelářské a  výpočetní techniky na škole. 

Kromě dotace na provoz obdržela základní škola prostřednictvím Městského 

úřadu v Jirkově státní dotaci, jejíž výše činila částku: 

28.517.050,- Kč 

- účelová dotace „Státní informační politika“   541.800,-  Kč 

- účelová dotace „Projekt HODINA“    65.760,-  Kč 

- státní prostředky       27.909.490,-  Kč 

Veškeré příjmy a účelově vázané dotace byly vyúčtovány a jsou vedeny 

v účetnictví základní školy. 

 

Analýza hospodaření hlavní činnosti školy 

Tabulka č. 22 – Výnosy hlavní činnosti školy za rok 2006 
 

602 – Tržby z prodeje služeb 1.067.640,45  Kč 

644 – Úroky přijaté 18.571,32  Kč 

648 – Zúčtování fondů 127.410,-  Kč 

649 – Jiné ostatní výnosy 1.033.783,60  Kč 

691 – Provozní dotace 36.495.050,-  Kč 

CELKEM 38.742.455,37   Kč 
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Ani v tomto účetním období  nedošlo podstatným změnám, které se týkají jednotlivých 

druhů výnosů a mimorozpočtových příjmů v hlavní činnosti školy.  

Základní škola použila v roce 2006 fond rezervní dle § 20, odst. 7, zákona č. 586/1992 

Sb. k rozvoji své činnosti. 

 

Tabulka č. 23 - Náklady hlavní činnosti školy za rok 2006  
 

501 – Spotřeba materiálu 3.649.292,14 Kč 

502 – Spotřeba energií 4.620.605,50 Kč 

511 – Opravy a údržba 778.851,87 Kč 

512 – Cestovné 17.221,- Kč 

518 – Ostatní služby 1.682.152,90 Kč 

521 – Mzdové náklady 20.062.957,- Kč 

524 – Zákonné sociální pojištění 7.003.783,- Kč 

527 – Zákonné sociální náklady 395.717,- Kč 

538 – Ostatní daně a poplatky 900,- Kč 

549 – Ostatní finanční náklady 198.025,- Kč 

551 – Odpisy dlouhodobého hm.majetku 204.092,- Kč 

CELKEM 38.613.597,41 Kč 

Nákladové položky zůstaly v účetním období roku 2006 nezměněny. 

 

Výpočet výsledku hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2006: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření = 38.742.455,37 Kč – 38.613.597,41 Kč = 128.857,96 Kč 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti = zisk:   128.857,96 Kč 

 

Analýza hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy 

Tabulka č. 24 - Výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2006 
 

802 – Tržby z prodeje služeb 284.194,40 Kč 

844 – Úroky přijaté 15,87 Kč 

CELKEM 284.210,27 Kč 

Výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy oproti předcházejícímu účetnímu období 

vzrostly o 9,77 %. 
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Tabulka č. 25 - Náklady vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2006 
 

701 – Spotřeba materiálu 11.511,-  Kč 

702 – Spotřeba energií 116.877,60 Kč 

721 – Mzdové náklady 13.575,-  Kč 

724 – Zákonné sociální pojištění 3.895,-  Kč 

743 – Odpis pohledávky 60.840,40 Kč 

749 – Ostatní finanční náklady 1.609,70 Kč 

CELKEM 208.308,70 Kč 

Výpočet výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za rok 2006: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření = 284.210,27 Kč – 208.308,70 Kč =   75.901,57 Kč 

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti = zisk:  75.901,57 Kč 

Tabulka č. 26 – Rozbor hospodaření školy za rok 2006 
 

 Rozpočet 

V Kč 

Čerpání 

v Kč 

Čerpání   

v % 

VH 

v Kč 

Dotace –zřizovatel 

(691) 

7.978.000,-  Kč 7.818.808,38 Kč 98 % 159.191,62 

Kč 

Dotace – státní 

prostředky (691) 

27.909.490,- Kč 27.909.490,- Kč 100 % - 

Dotace – SIP (691) 541.800,- Kč 541.800,- Kč 100 % - 

Dotace – Hodina 

(691) 

65.760,- Kč 65.760,- Kč 100 % - 

Použití fondů(648) 115.359,- Kč 115.359,- Kč 100 % - 

Sponzorské dary 

(648) 

12.051,- Kč 12.051,- Kč 100 % - 

Mimorozpočtové 

příjmy 

(602,644,649) 

2.119.995,37 Kč 2.150.329,03 Kč 101,44 % - 30.333,66 

Kč 

Vedlejší činnost 

(802,844) 

284.210,27 Kč 208.308,70 Kč 73,30 % 75.901,57  Kč 

Celkem 39.026.665,64 

Kč 

38.821.906,11 

Kč 

99,48% 204.759,53 

Kč 
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Hlavní činnost školy: 

- Dotace od zřizovatele byla za účetní období 2006 vyčerpána ve výši 98 %   

plánovaného rozpočtu. Čerpání představuje spotřebu provozních nákladů školy a 

spotřebu všech druhů energií. 

- Státní dotace pro rok 2006, účelová dotace SIP i účelová dotace byly vyčerpány ve 

výši 100 %. Účelová dotace SIP byla opět určena na pořízení softwaru a hardwaru, 

konektivitu počítačové sítě a vzdělávání pedagogických pracovníků. Účelová dotace 

Hodina byla určena na rozšířenou výuku cizích jazyků na základní škole. 

- Použití fondů bylo též vyčerpáno ve výši 100 %. Čerpání se týká použití Fondu odměn 

organizace k překročení plánovaného limitu mezd a použití Fondu rezervního na 

základě zákona č. 586/1992 Sb. k rozvoji činnosti organizace 

- Sponzorské dary jsou též vyčerpány ve výši 100 %. Čerpání se týká účelu, za jakým 

byly tyto dary základní škole poskytnuty. . 

- Mimorozpočtové příjmy byly vyčerpány ve výši 101,44 %. K úhradě 

mimorozpočtových nákladů proto byly využity jiné prostředky základní školy. 

Vedlejší hospodářská činnost školy: 

- Vedlejší hospodářská činnost školy byla vyčerpána ve výši 73,30 %. Zůstatek příjmů 

vedlejší hospodářské činnosti je součástí výsledku hospodaření organizace. 

 

Rekapitulace – účetní rok 2006 

- celkové výnosy za rok 2006     39.026.665,64 Kč 

- celkové náklady za rok 2006     38.821.906,11 Kč 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2006 = zisk ve výši: 204.759,53 Kč 

Výsledek hospodaření – zisk za rok 2006 v celkové výši 204.759,53 Kč navrhla 

základní škola rozdělit do jednotlivých fondů takto: 

- Fond odměn (50 % ze zisku)     102.380,- Kč 

- Fond rezervní (50 % ze zisku)    102.379,53 Kč 

 

Hodnocení hospodaření – účetní období 2006 

Státní dotace pro rok 2006 byla vyčerpána v plné výši. V plné výši byli také 

vyčerpány státní účelové dotace „Státní informační politika“ a projekt „HODINA“. 

Dotace na provoz základní školy nebyla vyčerpána v plné výši a její zůstatek je součástí 

výsledku hospodaření za rok 2006. 

I v roce 2006 provedla základní škola řadu významných akcí: 
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- provedla opravu osvětlení v tělocvičně školy v celkové hodnotě 171.137,91 Kč 

- pořídila nastavitelné lavice a židle v celkové hodnotě 377.700,- Kč 

- vybavila učebny novou výpočetní technikou v celkové hodnotě 218.930,- Kč 

- pořídila novou mrazící skříň ve školní jídelně v celkové hodnotě 48.932,- Kč 

- pořídila nové výdejové vany ve školní jídelně v celkové hodnotě 101.068,- Kč 

 

Tabulka č. 27 – Jednotlivé příjmy školy za rok 2006 v % 
 

Druh příjmu v Kč Podíl v % 

Dotace – státní prostředky 27.909.490,- Kč 71,51 % 

Dotace-zřizovatel 7.978.000,- Kč 20,44 % 

Mimorozpočtové příjmy 2.119.995,37 Kč 5,43 % 

Dotace-SIP 541.800,-  Kč 1,39 % 

Příjmy-VHČ 284.210,27 Kč 0,73 % 

Použití fondů 115.359,-  Kč 0,30 % 

Dotace-Hodina 65.760,-  Kč 0,17 % 

Sponzorské dary 12.051,-  Kč 0,03 % 

Celkem: 39.026.665,64 Kč 100,00 % 

 

Tabulka č. 28 – Podíl jednotlivých nákladů na čerpání rozpočtu v roce 2006 v % 
 

Druh nákladu v Kč Podíl v % 

Mzdové náklady 20.062.957,- Kč 51,68 % 

Zákonné sociální pojištění 7.003.783,-  Kč 18,04 % 

Spotřeba energií 4.620.605,50 Kč 11,90 % 

Spotřeba materiálu 3.649.292,14 Kč 9,40 % 

Ostatní služby 1.682.152,90 Kč 4,33 % 

Opravy a údržba 778.851,87 Kč 2,01 % 

Zákonné sociální.náklady 395.717,-  Kč 1,02 % 

Náklady VHČ 208.308,70  Kč 0,54 % 

Odpisy DHM 204.092,-  Kč 0,53 % 

Ostatní finanční náklady 198.925,-  Kč 0,51 % 

Cestovné 17.221,-  Kč 0,04 % 

Celkem: 38.821.906,11 Kč 100,00 % 
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4.8. Účetní období 2007 

 

Příspěvek na provoz základní školy a školní jídelny dostává základní škola od 

svého zřizovatele – Městského úřadu v Jirkově. 

Schválený celkový rozpočet školy a školní jídelny na rok 2007 představoval 

částku:         8.164.480,-  Kč 

- účelově vázáno na energie      4.550.000,-  Kč 

- ostatní provozní náklady      3.572.000,-  Kč 

- účelové projekty       42.480,-  Kč 

Oproti minulému kalendářnímu roku 2006 vzrostl schválený rozpočet o 

186.480,- Kč 

- účelově vázaný rozpočet byl snížen  o částku:   120.000,-  Kč 

- ostatní provozní náklady byly navýšeny o částku:   264.000,-  Kč 

Zřizovatel přihlédl k předpokládanému nárůstu nákladů na služby a k nárůstu 

nákladů na provoz kancelářské a  výpočetní techniky na škole. 

Kromě dotace na provoz obdržela základní škola prostřednictvím Městského 

úřadu v Jirkově státní dotaci, jejíž výše činila částku:  28.634.680,- Kč 

- účelová dotace „Projekt PREVENCE    12.000,-  Kč 

- účelová dotace „Projekt KONEKTIVITA“    18.500,-  Kč 

- státní prostředky       28.604.180,-  Kč 

Veškeré příjmy a účelově vázané dotace byly vyúčtovány a jsou vedeny 

v účetnictví základní školy. 

 

Analýza hospodaření hlavní činnosti školy 

Tabulka č. 29 – Výnosy hlavní činnosti školy za rok 2007 
 

602 – Tržby z prodeje služeb 1.057.281,55  Kč 

644 – Úroky přijaté 19.244,30  Kč 

648 – Zúčtování fondů 135.506,-  Kč 

649 – Jiné ostatní výnosy 1.088.938,07  Kč 

654 – Tržby z prodeje materiálu 2.850,- Kč 

691 – Provozní dotace 36.799.160,-  Kč 

CELKEM 39.102.979,92   Kč 
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Oproti roku 2006 nedošlo  ke změnám, které se týkají jednotlivých druhů výnosů a 

mimorozpočtových příjmů školy v hlavní činnosti. I v tomto roce použila základní škola 

fond rezervní dle § 20, odst. 7, zákona č. 586/1992 Sb. k rozvoji své činnosti. 

 

Tabulka č. 30 - Náklady hlavní činnosti školy za rok 2007 
 

501 – Spotřeba materiálu 3.555.334,42 Kč 

502 – Spotřeba energií 4.138.750,48 Kč 

511 – Opravy a údržba 1.035.049,90 Kč 

512 – Cestovné 29.008,- Kč 

518 – Ostatní služby 1.992.738,50 Kč 

521 – Mzdové náklady 20.418.453,- Kč 

524 – Zákonné sociální pojištění 7.158.782,- Kč 

527 – Zákonné sociální náklady 403.433,- Kč 

538 – Ostatní daně a poplatky 900,- Kč 

549 – Ostatní finanční náklady 171.313,- Kč 

551 – Odpisy dlouhodobého hm.majetku 225.868,80 Kč 

CELKEM 39.129.631,10 Kč 

I v roce 2007 zůstaly nákladové položky nezměněny. 

 

Výpočet výsledku hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2007: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření = 39.102.979,92 Kč – 39.129.631,10 Kč = - 26.651,18 Kč 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti = ztráta:   - 26.651,18 Kč 

 

Analýza hospodaření vedlejší hospodářské činnosti školy 

 

Tabulka č. 31 - Výnosy vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2007 
 

802 – Tržby z prodeje služeb 257.307,30 Kč 

844 – Úroky přijaté 14,82 Kč 

CELKEM 257.322,12 Kč 

Výnosy vedlejší hospodářské činnosti  klesly o 9,5 % oproti účetnímu období  2006.  
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Tabulka č. 32 - Náklady vedlejší hospodářské činnosti školy za rok 2007 
 

701 – Spotřeba materiálu 12.755,-  Kč 

702 – Spotřeba energií 110.638,30 Kč 

721 – Mzdové náklady 20.500,-  Kč 

724 – Zákonné sociální pojištění 6.581,-  Kč 

749 – Ostatní finanční náklady 1.453,-  Kč 

CELKEM 151.927,30 Kč 

Výpočet výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za rok 2007: 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Výsledek hospodaření = 257.322,12 Kč – 151.927,30 Kč = 105.394,82 Kč 

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti = zisk: 105.394,82 Kč 

 

Tabulka č. 33 – Rozbor hospodaření školy za rok 2007 
 

 Rozpočet 

v Kč 

Čerpání 

v Kč 

Čerpání 

v % 

VH 

v Kč 

Dotace –zřizovatel 

(691) 

8.164.480,-  Kč 8.375.846,42 Kč 102,59 % -211.366,42 

Kč 

Dotace – státní 

prostředky (691) 

28.604.180,- Kč 28.604.180,- Kč 100 % - 

Dotace – Prevence 12.000,- Kč 12.000,- Kč 100 % - 

Dotace – 

Konektivita (691) 

18.500,- Kč 18.500,- Kč 100 % - 

Použití fondů(648) 83.938,- Kč 83.938,- Kč 100 % - 

Sponzorské dary 

(648) 

51.568,- Kč 51.568,- Kč 100 % - 

Mimorozpočtové 

příjmy 

(602,644,649,654) 

2.168.313,92 Kč 1.983.598,68 Kč 91,48 % 184.715,24 

Kč 

Vedlejší činnost 

(802,844) 

257.322,12 Kč 151.927,30 Kč 59,05 % 105.394,82  

Kč 

Celkem 39.360.302,04 

Kč 

39.281.558,40 

Kč 

99,80 % 78.743,64 

Kč 
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Hlavní činnost školy: 

- Dotace od zřizovatele byla za účetní období 2007 vyčerpána ve výši 102,59 %   

plánovaného rozpočtu. Čerpání představuje spotřebu provozních nákladů školy a 

spotřebu všech druhů energií. 

- Státní dotace pro rok 2007, účelová dotace Prevence i účelová dotace Konektivita byly 

vyčerpány ve výši 100 %. Účelová dotace Prevence byla určena na prevenci proti 

negativním sociálním jevům. Účelová dotace Konektivita byla určena k úhradě nákladů 

za internetovou síť na základní škole. 

 - Použití fondů bylo též vyčerpáno ve výši 100 %. Čerpání se týká použití Fondu 

odměn organizace k překročení plánovaného limitu mezd a použití Fondu rezervního na 

základě zákona č. 586/1992 Sb. k rozvoji činnosti organizace. 

- Sponzorské dary jsou též vyčerpány ve výši 100 %. Čerpání se týká účelu, za jakým 

byly tyto dary základní škole poskytnuty. 

- Mimorozpočtové příjmy byly vyčerpány ve výši 91,48 % plánovaného rozpočtu. 

Jejich zůstatek je součástí výsledku hospodaření organizace. 

Vedlejší hospodářská činnost školy: 

- Vedlejší hospodářská činnost školy byla vyčerpána ve výši 59,05 %. I její zůstatek je 

součástí výsledku hospodaření organizace. 

 

Rekapitulace – účetní rok 2007 

- celkové výnosy za rok 2007     39.360.302,04 Kč 

- celkové náklady za rok 2007     39.281.558,40 Kč 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2007 = zisk ve výši: 78.743,64 Kč 

Výsledek hospodaření – zisk za rok 2007 v celkové výši 78.743,64 Kč navrhla základní 

škola rozdělit do jednotlivých fondů takto: 

- Fond odměn (70 % ze zisku)      55.000,-  Kč 

- Fond rezervní (30 % ze zisku)     23.743,64 Kč 

 

Hodnocení hospodaření – účetní období 2007 

Státní dotace pro rok 2007 byla vyčerpána v plné výši. V plné výši byli také 

vyčerpány státní účelové dotace „Projekt Prevence“ a „Projekt Konektivita. U dotace na 

provoz základní školy a školní jídelny došlo k překročení plánovaného rozpočtu.  

I v roce 2007 provedla základní škola řadu významných akcí: 

 



 42 

- provedla opravu podlahy v tělocvičně školy v celkové hodnotě 554.782,- Kč 

- vybavila sborovny a videocentrum  nábytkem v celkové hodnotě 454.820,- Kč 

- pořídila nastavitelné lavice a židle v celkové hodnotě 230.000,- Kč 

- pořídila 2 kopírovací stroje v celkové hodnotě 200.366,- Kč 

- pořídila licence pro office a windows v celkové hodnotě 148.488,- Kč 

 

Tabulka č. 34 – Jednotlivé příjmy školy za rok 2007 v % 
 

Druh příjmu v Kč Podíl v % 

Dotace – státní prostředky 28.604.180,- Kč 72,67 % 

Dotace-zřizovatel 8.164.480,- Kč 20,74 % 

Mimorozpočtové příjmy 2.168.313,92  Kč 5,51 % 

Příjmy-VHČ 257.322,12  Kč 0,65 % 

Použití fondů 83.938,-  Kč 0,22 % 

Sponzorské dary 51.568,-  Kč 0,13 % 

Dotace-Konektivita 18.500,-  Kč 0,05 % 

Dotace-Prevence 12.000,-  Kč 0,03 % 

Celkem: 39.360.302,04 Kč 100,00 % 

 

Tabulka č. 35 – Podíl jednotlivých nákladů na čerpání rozpočtu v roce 2007 v % 
 

Druh nákladu v Kč Podíl v % 

Mzdové náklady 20.418.453,- Kč 51,98 % 

Zákonné sociální pojištění 7.158.782,-  Kč 18,22 % 

Spotřeba energií 4.138.750,48 Kč 10,55 % 

Spotřeba materiálu 3.555.334,42 Kč 9,05 % 

Ostatní služby 1.992.738,50 Kč 5,07 % 

Opravy a údržba 1.035.049,90 Kč 2,64 % 

Zákonné sociální náklady 403.433,-  Kč 1,03 % 

Odpisy DHM 225.868,80  Kč 0,57 % 

Ostatní finanční náklady 172.213,-  Kč 0,43 % 

Náklady VHČ 151.927,30 Kč 0,39 % 

Cestovné 29.008,-  Kč 0,07 % 

Celkem: 39.281.558,40 Kč 100,00 % 
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5. Vyhodnocení 

Porovnáním rozboru hospodaření v jednotlivých účetních obdobích jsem zjistila, 

že základní škola hospodaří účelně, efektivně a hospodárně. V plné výši využívá 

poskytnuté státní dotace na mzdy, ostatní neinvestiční náklady i ostatní státní účelové 

dotace. Rozborem jsme zjistila, že nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na 

obnovu fondu učebnic a vybavení školy moderními učebními pomůckami. Základní 

škola se též velkou měrou zaměřuje na využití moderní techniky ve vzdělávání. 

Stejně je postupováno i v případě čerpání a využití provozního rozpočtu. Tento rozpočet 

je jednak využíván na zabezpečení provozu základní školy a nezbytně nutných nákladů 

s tímto provozem souvisejících. Základní škola ale i část tohoto provozního rozpočtu 

využívá k vybavení školy novým nábytkem, pořízení kancelářské a výpočetní techniky. 

Nemalé částky jsou vynakládány na opravu budovy, oken a dalšího zařízení školy. 

 

Tabulka č. 36 – Vývoj provozních dotací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, zřizovatel základní školy – Městský úřad 

v Jirkově pravidelně každý rok navyšuje svoji provozní dotaci. Podporuje rozvoj školy 

ve vybavení novými učebními pomůckami, jeho dotace pomáhají škole rozvíjet 

počítačovou síť na škole i zařízení a vybavení počítačových učeben. Svou dotaci a její 

Navýšení dotací

6 192 000,00 Kč

8 122 000,00 Kč

7 581 000,00 Kč

7 978 000,00 Kč

6 928 000,00 Kč

6 000 000,00 Kč

6 500 000,00 Kč

7 000 000,00 Kč

7 500 000,00 Kč

8 000 000,00 Kč

8 500 000,00 Kč

2003 2004 2005 2006 2007

Rok
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navýšení též přizpůsobuje vzrůstajícím nákladům za energie, opravu a údržbu a ostatní 

služby, které jsou nezbytné pro plynulý chod základní školy. Nemalé částky věnuje na 

obnovu školního nábytku dle platných norem. 

Nepodstatnými nejsou ani částky, kterými přímo ze svého rozpočtu financuje 

velké opravy na budovách a zařízení školy. Jedná se například o opravu střech na 

pavilonech základní školy, postupnou výměnu stávajících oken za okna plastová, nové 

vybavení provozu školní jídelny. 

Při rozboru hospodaření základní školy v průběhu 5 let nebylo možné si též 

nevšimnout, že nemalou měrou na výsledku hospodaření organizace se podílí i vedlejší 

hospodářská činnost školy. Hlavními příjmy této činnosti jsou především výnosy 

z pronájmu tělocvičen základní školy, dále z pronájmu krytu civilní ochrany. Další 

podstatnou položku představují například výnosy z pronájmu automatů na občerstvení, 

reklamních tabulí, pronájmu školních bytů a příjmů za provedené služby. 

Vedlejší hospodářská činnost školy byla ve všech sledovaných účetních obdobích 

zisková.  

Zisk vedlejší hospodářské činnosti školy je součástí výsledku hospodaření celé 

organizace a formou využívání jednotlivých fondů školy se vrací do hospodaření a je 

využíván pro rozvoj a činnost základní školy.  

 

Tabulka č.37 – Výsledek hospodaření VHČ v jednotlivých letech a jeho podíl v % 

na celkovém výsledku hospodaření organizace 
 

Rok Celkový výsledek hospodaření 

v Kč 

Výsledek hospodaření 

vedlejší hospodářské činnosti 

v Kč 

Podíl v % 

2003 926,21 Kč 124.724,55 Kč 13469,17 % 

2004 290.831,07 Kč 124.591,44 Kč  42,84 % 

2005 269.794,21 Kč 109.926,84 Kč 40,76 % 

2006 204.759,53 Kč 75.901,57 Kč 37,08 % 

2007  78.743,64 Kč 105.394,82 Kč 133,92 % 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem si dala za cíl provést rozbor a porovnat hospodaření 

příspěvkové organizace v jednotlivých letech a zjistit účelnost, hospodárnost a 

efektivnost využití státních prostředků a dotací, které mají sloužit k rozvoji základní 

školy. 

Provedeným rozborem a porovnáním jednotlivých účetních období jsem splnila 

svůj cíl. Základní škola vždy postupovala účelně, hospodárně a efektivně. 

Ve svém rozboru jsem zjistila, že základní škola vždy využila poskytnuté státní 

dotace v plné výši a jejich použití bylo účelné, hospodárné a efektivní. 

Státní dotace využila základní škola na mzdy a zákonné sociální náklady s tím 

související, na příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb, na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a pořízení učebnic a učebních pomůcek pro výuku žáků. 

Dotace poskytnuté zřizovatelem byly efektivně využity pro plynulý chod základní 

školy, pro zlepšení prostředí a vybavení školy, pro zajištění výuky žáků. 

Dotace od zřizovatele využila základní škola nejen pro nezbytně nutné náklady, 

které souvisí s provozem základní školy, ale v každém účetním období se snažila část 

dotací využít na vybavení školy novou výpočetní a kancelářskou technikou, na 

vybavení počítačových učeben, na pořízení nového školního nábytku, nastavitelných 

lavic a židlí,na pořízení výukových softwarových programů. Nemalé finanční částky 

byly použity na opravu tělocvičen, pořízení žaluzií do oken jednotlivých pavilonů školy 

a vybavení školní jídelny. 

Kromě výše uvedených dotací hospodařila základní škola ještě s účelově 

vázanými příspěvky na různé projekty. Tyto projekty  byly zaměřeny především na 

výuku cizích jazyků, hardwarové a softwarové vybavení školy, sportovní činnost žáků a 

prevenci proti negativním sociálním jevům. I tyto finanční prostředky základní škola 

vždy využila v plné výši a na  konkrétní účel. 

A posledními příjmy jsou ostatní mimorozpočtové příjmy, mezi které patří 

zejména příspěvky rodičů na stravné žáků, kulturní a sportovní akce, pořádání škol 

v přírodě, letních soustředění, lyžařských výcvikových kursů, poplatky za školní 

družinu, finanční sponzorské dary, úroky přijaté. I zde jsem zjistila, že tyto přijaté 

finanční příspěvky základní škola využila hospodárně, účelně a efektivně. Výše těchto 

příjmů souvisí s výší nákladů, které se zajištěním těchto činnosti vznikají. 
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