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Anotace 

 
 
 
 

Bakalářská práce popisuje dopad změn souvisejících s reformou veřejné správy na 

vývoj současného školství. Pozornost je v této práci věnována financování regionálního 

školství územních samosprávných celků a způsobu rozpisu finančních prostředků. 

Podrobněji je zmiňováno finanční zabezpečení školství v Jirkově, sestavování rozpočtu 

pro školské organizace a způsob financování zdejších škol a školských zařízení. 

 
 
 
 
 
 

Annotation 
 
 
 
 

This bachelor thesis describes an impact of changes having connection with a 

reformation of public administration to the development of  present educational system. 

In this thesis I give attention to financing of  regional educational system of territorial 

municipalities and a system of a breakdown of financial resources. I make intimately 

reference to financial provision of educational system of Jirkov, budgeting for school´s 

units and a system of financing of local schools and educational institutions. 
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1 Úvod 
Školství a jeho koncepce jsou součástí vzdělávací politiky každého státu, proto 

mu příslušná vláda věnuje dostatek pozornosti, neboť úroveň jednotlivých typů škol má 

následný vliv na hospodářský, kulturní a sociální rozvoj dané země. Ze vzdělání má 

prospěch každý subjekt.  

Souhlasím s názorem, že vzdělaní lidé jsou v každé zemi předpokladem pro další 

hospodářský rozvoj, protože se snadněji adaptují na měnící se poměry na trhu práce, 

lépe zvládají nové a náročnější technologie.  

V roce 1990 byla v Československu započata reforma veřejné správy, která 

zásadním způsobem změnila systém regionálního školství. Předznamenala zánik 

školských úřadů, ke kterému již v samostatném Česku došlo k 31. 12. 2000. Úplnou 

decentralizací zřizovatelských funkcí škol, předškolních a školských zařízení na kraje 

pak reforma pokračovala v roce 2001. Bylo to nejrozsáhlejší přenesení působnosti a 

pravomoci výkonu veřejné správy, jež bylo 31. prosince 2002 završeno zrušením 

okresních úřadů a přesunem jejich kompetencí na kraje a obce s rozšířenou působností.  

Od 1. ledna 2003 začal systém financování škol, předškolních a školských 

zařízení zřizovaných obcemi působit v nové formě. Od tohoto data jsou školským 

zařízením poskytovány finanční prostředky na zajištění přímých nákladů na vzdělávání 

prostřednictvím krajských úřadů. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat dopad změn souvisejících s reformou 

veřejné správy na vývoj současného školství, a i z toho vyplývající postavení orgánů 

státní správy a samosprávy. Svou pozornost věnuji způsobu financování regionálního 

školství územních samosprávných celků (dále je RgŠ ÚSC) a způsobu rozpisu 

finančních prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů až 

k samotným školám a školským zařízením. Přehled systému financování českého 

školství je v mé práci nezbytný, proto je mu věnována větší část.  

Podrobněji se pak věnuji pouze finančnímu zabezpečení školství v Jirkově, na 

jehož městském úřadu jsem při odboru školství dlouhá léta pracovala, a proto své 

zkušenosti a získané informace mohu plně zužitkovat zvláště v hodnocení sestavování 

rozpočtu města pro školské organizace a způsobu financování škol a školských zařízení 

zřizovatelem městem Jirkovem.  

Protože situace ve školství v Jirkově je v posledních dvou letech poněkud 

neklidná, zabývám se stručně i příčinami, které k napjaté atmosféře mezi školami a 

zřizovatelem vedly. Pokřivené vztahy mezi řediteli škol a vedením města jsou z velké 



Financování školských zařízení zřizovaných městem Jirkov    

 

  7 

 

části zapříčiněny způsobem správy finančních příspěvků z městského rozpočtu 

zřizovatelem a jeho městským úřadem. A nejedná se o nemalé finanční částky. Je třeba 

si proto hned v úvodu této práce uvědomit, že školství v Jirkově včetně žáků a 

předškoláků zaměstnává přibližně 4 200 lidí. To je plných dvacet procent obyvatel 

města.  
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2 Zřizování školských organizací 
 

Transformační etapu vývoje českého školství je možné charakterizovat autonomií 

škol a školských zařízení, decentralizací výkonu správy a také finanční decentralizací. 

Na obrázku č. 1 je zobrazen systém českého školství tak, jak je nastaven v současnosti.  

Obrázek č. 1 - Schéma školské soustavy v České republice 

 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání 2008  

2.1 Veřejná správa 
Při posuzování ekonomiky škol a vzdělávání je nutné vycházet z toho, že školství 

je jedním z nejdůležitějších odvětví veřejného sektoru. Je financováno z veřejných 

rozpočtů a je řízeno veřejnou správou, tj. státní správou a územní samosprávou. 

Strukturu veřejné správy v ČR ukazuje obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2 - Schéma veřejné správy v ČR 

 

 

Výkon správy ve školství upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), 

který od 1. 1. 2005 nahradil a sjednotil školskou legislativu dosud roztříštěnou do 

dílčích předpisů, a tak významně přispěl k jejímu zpřehlednění a modernizaci. 

Školským zákonem byly zrušeny a plně nahrazeny zejména zákon č. 564/1990 Sb., o 

státní správě a samosprávě ve školství, dosavadní školský zákon č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních. V platnosti zůstává zákon č. 

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy neškolských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

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

školským zařízením. Ke školskému zákonu byly postupně vydány prováděcí právní 

předpisy upravující jednotlivé dílčí věcné okruhy. [1] 

 Podle školského zákona vykonávají státní správu Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), jiné ústřední orgány státní správy (ministerstvo 

vnitra, ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zahraničních věcí), 

krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností (dle zákona č. 314/2002 Sb., o 

Veřejná správa 

Státní správa Územní 
samospráva 
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stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), 

ředitel školy nebo školského zařízení a Česká školní inspekce. 

Podle stejného zákona vykonávají samosprávu ve školství kraje, obce a školské 

rady. [1] 

2.2 Státní správa ve školství 

2.2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Ministerstvo plní v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, úlohu ústředního 

správního úřadu pro oblast školství. Proto ministerstvo odpovídá za stav, koncepci a 

rozvoj vzdělávací soustavy, k čemuž využívá nástroje upravené školským zákonem 

(rámcové vzdělávací programy, dlouhodobé záměry, rejstřík škola školských zařízení). 

MŠMT řídí výkon státní správy ve školství vydáváním právních a dalších 

interních předpisů.  

Ministerstvo zřizuje jen minimální počet škol a školských zařízení, podrobně se 

činností MŠMT v oblasti veřejné správy zabývá § 169 školského zákona. 

Ustanovení § 170 vymezuje kompetence ministerstva především v oblasti 

využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných školám a školským 

zařízením. 

Ministerstvo ve finanční oblasti stanovuje republikové normativy a zveřejňuje je 

ve věstníku. 

Formou dotace na zvláštní účet kraje podle republikových normativů poskytuje 

krajským úřadům finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol a 

školských zařízení zřizovaných krajem a škol a školských zařízení zřizovaných obcemi 

nebo svazky obcí. 

Zároveň zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti využití finančních 

prostředků, které přiděluje nebo smluvně zajišťuje ze státního rozpočtu, z Národního 

fondu a z prostředků ze zahraničí, poskytnutých zahraničními organizacemi na základě 

mezinárodních smluv. 

Směrnicí stanovuje závazné zásady, podle kterých krajské úřady rozepisují 

finanční prostředky státního rozpočtu a obecní úřady obce s rozšířenou působností 

vytvářejí návrhy rozpočtů finančních prostředků podle možností státního rozpočtu. 

MŠMT stanovuje směrnicí závaznou osnovu a postup, podle kterých školy a 

školská zařízení, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zpracovávají 
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hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu. Směrnicí vymezuje závazné 

pokyny, podle nichž krajský úřad vypořádává finanční prostředky státního rozpočtu. [1]  

2.2.2 Ministerstva vnitra, obrany, spravedlnosti a zahraničních věcí 
Kromě MŠMT mají v oblasti vzdělávacích institucí zřizovatelské pravomoci i 

Ministerstvo vnitra ČR, zřizující střední a vyšší policejní školy, střední a vyšší odborné 

školy požární ochrany a školská zařízení jim sloužící, Ministerstvo obrany ČR, v jehož 

působnosti jsou střední a vyšší odborné vojenské školy a školská zařízení jim sloužící, 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, zřizovatel středních škol Vězeňské služby a školských 

zařízení jim sloužících, škol a školských zařízení pro osoby ve výkonu vazby nebo v 

trestu odnětí svobody, a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které zřizuje základní školy 

při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu republiky. [1]  

2.2.3 Krajské úřady 
Krajské úřady (dále jen KÚ) převzaly část kompetencí školských úřadů, získaly 

však kompetence nové, díky nimž se školský systém decentralizoval.  

KÚ zpracovává a každé dva roky upřesňuje a zveřejňuje dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.  

Úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a 

školských zařízeních s výjimkou těch, které jsou vedeny ministerstvem. Předává také 

údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění. 

Přijímá opatření na základě výsledků školní inspekce, rozhoduje o nostrifikaci 

vysvědčení vydaných zahraničními školami, rozhoduje o osvobození žáků od 

povinnosti docházet do školy a o osvobození žáků od povinné školní docházky, 

povoluje výjimky při přijímání žáků ke studiu na středních školách. Podle § 183 odst. 3 

plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které 

zřizuje stát, obec nebo svazek obcí. 

KÚ v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje, prostřednictvím 

krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem rozepisuje a 

poskytuje finanční prostředky školám a školským zařízením, které zřizuje kraj, obce 

nebo svazek obcí. 

Úřad finančně vypořádává prostředky státního rozpočtu, které poskytuje na 

činnost škol a školských zařízení podle pokynů stanovených ministerstvem, postupem 

stanoveným zvláštním právním předpisem, a předává výsledky finančního vypořádání 

ministerstvu. 
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Jeho úkolem je mimo jiné provést ve svém správním obvodu sumarizaci účetní 

závěrky škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí. 

Zpracovává a vyhodnocuje rozbory hospodaření s finančními prostředky státního 

rozpočtu podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. V neposlední řadě 

kontroluje data předávaná do centrálního registru školami a školskými zařízeními. [1]  

2.2.4 Obecní úřady obce s rozšířenou působností 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzv. pověřená obec) zpracovává návrhy 

rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami, které 

stanovuje ministerstvo, a s krajskými normativy a předává je krajskému úřadu. Zároveň 

je jeho úkolem zpravovat a předkládat krajskému úřadu rozbory hospodaření 

s finančními prostředky státního rozpočtu podle osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem.  

Obecní úřady obce s rozšířenou působností kontrolují data předávaná do 

centrálního registru školami a školskými zařízeními. [1]  

2.2.5 Ředitel školy a školského zařízení 
Školský zákon v § 165 odst. 2 výslovně vymezuje rozhodování ředitele, která mají 

charakter rozhodování o individuálních právech a povinnostech účastníků vzdělávání 

v oblasti státní správy. Jedná se zejména o rozhodování v těchto případech: při odkladu 

povinné školní docházky, přijímání a ukončování docházky dítěte jak v předškolním, 

tak v základním i ve středním vzdělávání, při přestupu, změně oboru vzdělávání nebo 

opakování ročníku po nesplnění povinné školní docházky, při snížení nebo prominutí 

úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb apod. 

Na uvedená rozhodování se v plném rozsahu vztahuje správní řád. Jak jsem již 

uvedla odvolacím orgánem proti rozhodnutím ředitele je územně příslušný KÚ. [1]  

2.2.6 Česká školní inspekce  
Česká školní inspekce ( dále jen ČŠI) je ustanovením § 173 školského zákona 

zřízena jako správní úřad s celostátní působností. Ze zákona pro ni plynou obecné 

úkoly: kontrola, monitorování a hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, hodnocení 

plnění školního vzdělávacího programu, kontrola využívání finančních prostředků, 

kontrola a hodnocení materiálních a personálních podmínek, prověření stížností na 

činnost škol a ředitelů.  
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Při provádění kontrolní činnosti postupuje podpůrně podle zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a postup veřejnoprávní 

kontroly prováděné ČŠI je upraven zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. [1]  

2.3 Samospráva ve školství 
V rámci reformy veřejné správy byly na územní samosprávné celky přeneseny 

úkoly a kompetence v oblasti zajištění vzdělávání a školských služeb, které primárně 

náležely státu. Proto bylo nezbytné stanovit alespoň rámcová kritéria, která jsou obce a 

kraje při jejich zajišťování povinny respektovat S ohledem na účel a postavení 

územních samosprávných celků se jednalo především o respektování zájmů občanů 

obce a kraje, zajištění dostupnosti vzdělávání a školských služeb podle místních 

podmínek. 

2.3.1 Kraj 
Kraj jako vyšší územní správní celek přebral dřívější zřizovatelskou funkci 

MŠMT. Jeho úkolem je zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího 

odborného vzdělávání, pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a 

se zdravotním znevýhodněním, pro jazykové a základní umělecké vzdělávání, zájmové 

vzdělávání a výkon ústavní výchovy. Proto je kraj povinen zřizovat zákonem stanovené 

druhy a typy škol a školských zařízení. 

Ustanovení § 182 školského zákona vymezuje postavení a kompetence kraje 

v oblasti financování škol a školských zařízení. Úkolem kraje je zabezpečit výdaje 

právnických osob vykonávajících činnost škola školských zařízení, které zřizuje, 

s výjimkou výdajů hrazených ze státního rozpočtu a z jiných zdrojů. U školských 

organizací, jež zřizuje, může zároveň přispívat na další neinvestiční výdaje jinak 

hrazené ze státního rozpočtu. [1]  

2.3.2 Obec 
V oblasti samosprávy ve školství je hlavní úlohou obce povinnost zajistit 

podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí, které mají místo trvalého pobytu na 

jejím území. Aby obec dostála liteře zákona, je její povinností zřizovat základní školu 

nebo zajistit plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované jinou obcí či svazkem obcí. 
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Obec je ze zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Proto zřizuje mateřskou 

školu, nebo musí dohodnout vzdělávání v zařízení zřizovaném jinou obcí nebo svazkem 

obcí. Obec a svazek obcí mohou zřizovat a zrušovat základní umělecké školy, školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení a školy nebo školská 

zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo. Musí ovšem prokázat, že manipuluje 

s potřebným finančním, materiálním a personálním zabezpečením jejich činnosti. Obec 

nebo svazek obcí zajišťují výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou 

výdajů hrazených ze státního rozpočtu a z jiných zdrojů (např. úplata za vzdělávání a 

školské služby, dary apod.). Mohou také přispívat na další neinvestiční výdaje jinak 

hrazené ze státního rozpočtu. [1]  

2.3.3 Školská rada 
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada, 

která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, 

pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada školy plní funkci 

veřejné kontroly. Jejím hlavním úkolem je schvalování výroční zprávy školy, zprávy o 

hospodaření, vyjadřování se ke koncepci vývoje školy a ke školním vzdělávacím 

programům. [1]  

2.4 Příspěvkové organizace 
Podle školského zákona, § 8, odst. 1, obec, svazek obcí a kraj zřizuje zařízení jako 

školské právnické osoby nebo jako příspěvkové organizace podle zvláštního právního 

předpisu. Jiná právní forma není přípustná. Školy a školská zařízení měly postavení 

právnické osoby již podle právní úpravy, která předcházela novému školskému zákonu 

(pozn.: podle zákona č. 284/2002 Sb. vyvstala v druhé etapě transformace veřejné 

správy školám povinnost přechodu na právní subjektivitu od 1. 1. 2003). Forma školské 

právnické osoby, nově navržená ve školském zákoně, by měla být využita zejména 

školami a školskými zařízeními církevních zřizovatelů, pro něž do té doby v právním 

řádu nebyla vhodná právní forma.  

Protože se v této práci věnuji školství v Jirkově, budu se zabývat zřizováním 

příspěvkových organizací, protože v této právní formě jsou v Jirkově zřízeny všechny 

školy a školská zařízení. 
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2.5 Školské organizace ve m ěstě Jirkov ě 
V současné době město Jirkov zřizuje na svém území 8 školských příspěvkových 

organizací. V souladu s ustanoveními § 178, odst. 1, a § 179, odst. 1 školského zákona 

město zřizuje 4 základní školy, základní školu praktickou a mateřskou školu. Podle § 

179, odst. 4 školského zákona zřizuje základní uměleckou školu a jedno školské 

zařízení dům dětí a mládeže. Přesné názvy organizací a datum jejich zřízení jako 

příspěvkové uvádím v  Příloze č. 1, tabulka A. Kromě MŠ Jirkov jsou všechny 

organizace zřizovány dle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, pouze MŠ Jirkov, ustanovena poslední, je zřizována podle zákona č. 284/2002 

Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. 

2.6 Zřizovací listina 
Jednou z úloh obce i kraje je zabezpečovat pro občany veřejné služby, a to 

prostřednictvím zřizovaných neziskových organizací. Ty zřizují podle § 84, odst. 2 b) 

zákona č. 128/2000 Sb. Založení příspěvkových organizací obce nebo kraje schvaluje 

zastupitelstvo obce, resp. kraje, které vydá o svém rozhodnutí usnesení. [2]  

Vznik, hospodaření příspěvkových organizací a jejich finanční vztahy jsou 

upraveny zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Územní samosprávný celek tak příspěvkové organizace zřizuje pro 

činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu, což školství vyhovuje. Je důležité, aby v právních 

vztazích mohly vystupovat vlastním jménem a měly odpovědnost vyplývající z těchto 

vztahů. O jejich vzniku zřizovatel vydá zřizovací listinu s náležitostmi uvedenými v § 

27 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Ačkoliv má organizace právní subjektivitu, některé úkony může činit pouze 

se souhlasem svého zřizovatele, a to využívat i investičních úvěrů a půjček pro 

financování svých investičních potřeb, čerpat poskytnout návratnou finanční výpomoc 

od zřizovatele k překlenutí časového nesouladu mezi zdroji a potřebami, ručit za 

závazky svého zřizovatele nebo jiných subjektů, které zřizovatel také zřídil nebo založil, 

pořizovat věci na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijímat jako 

protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům cenné papíry. Příspěvková 

organizace však nemůže nakupovat akcie či jiné cenné papíry, poskytovat dary jiným 

subjektům s výjimkou peněžitých a věcných darů v souladu s předpisy o použití fondu 

kulturních sociálních potřeb. 
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Zákon č. 250/2000 Sb. v § 27 odstavce 5 přímo ukládá zřizovateli, aby prováděl 

kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. K tomu využívá především zákon č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. [1, 3]  

2.7 Peněžní fondy p říspěvkových organizací 
Příspěvková organizace vytváří fondy, které slouží k hmotné zainteresovanosti a k 

dosažení lepšího hospodářského výsledku – zisku. Ten je vytvořen tehdy, jestliže 

skutečné výnosy hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než 

provozní náklady. Jestliže tato situace nastane, škola a školské zařízení svému 

zřizovateli navrhují rozdělení zisku do jednotlivých fondů. Pokud zřizovatel návrh 

odsouhlasí, provede i jeho realizaci. Vykázala-li organizace v předchozích letech ztrátu, 

tato se hradí přednostně. Zůstatky peněžních fondů se po skončení kalendářního roku 

převádějí do roku následujícího. [3]  

2.7.1 Rezervní fond 
Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření škol a 

školských zařízení, sníženého o převody do fondu odměn, na základě schválení jeho 

výše zřizovatelem po skončení hospodářského roku. Zdrojem rezervního fondu mohou 

být též peněžní dary. Rezervní fond se používá k dalšímu rozvoji činnosti školy, 

k časovému překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí 

uložených škole a školskému zařízení za porušení rozpočtové kázně, k úhradě své ztráty 

za předchozí léta. 

Zřizovatel může škole a školskému zařízení udělit souhlas, aby část svého 

rezervního fondu použila k posílení investičního fondu. [3]  

2.7.2 Fond odměn 
Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření školy a školského 

zařízení, a to do výše 20 %, nejvýše však do výše 20 % limitu prostředků na platy. Fond 

odměn se použije na úhradu případného překročení prostředků na platy nad stanovený 

limit. [3] 

2.7.3 Investiční fond 
Investiční fond je tvořen odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, které jsou prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

investiční dotací z rozpočtu zřizovatele, investičními příspěvky ze státních fondů, 
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výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliže to zřizovatel podle svého 

rozhodnutí připustí, dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné 

k investičním účelům, a převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních 

úvěrů nebo půjček. 

Investiční fond se používá k financování investičních výdajů, popř. investičních 

příspěvků, k úhradě investičních úvěrů a půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, 

pokud takový odvod uložil a k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 

nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele - takto použité prostředky se 

z investičního fondu převádějí do výnosů školy. [3]  

2.7.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 
Fond kulturních a sociálních potřeb je typem sociálního fondu. Tvoří se v průběhu 

roku zálohově z roční plánované výše. Vyúčtování skutečného základního přídělu se 

uskuteční v rámci plánované účetní závěrky, a to podle ročního objemu zaúčtovaných 

platů a náhrad platů a náhrad platů, případně odměn za pracovní pohotovost. Fond se 

používá k financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců škol a 

školských zařízení, ale i důchodců, kteří před odchodem do důchodu pracovali 

v organizaci. Jeho použití se řídí zvláštním předpisem, vyhláškou č. 114/2002 Sb., o 

fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění. [3]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financování školských zařízení zřizovaných městem Jirkov    

 

  18 

 

3 Finanční toky od státu 
Financování jednotlivých škol a školských zařízení velice úzce souvisí se správou 

příslušných škol. Z tohoto hlediska rozlišujeme přímo řízené a financované školství, 

kam patří zejména vysoké školy, regionální školství územně samosprávných celků  

skládající se ze všech škol kromě vysokých škol, ostatní přímo řízené organizace, 

kterými jsou např. ČŠI a státní správa ve školství – odbory školství krajských úřadů. [1]  

Ve své práci se zaměřuji na financování regionálního školství, a to přímo 

školských organizací zřizovaných obcí.  

Důležitým finančním zdrojem školy a školských zařízení je státní rozpočet. 

Obrázek č. 3 ukazuje, jak jsou finanční prostředky převáděny ze státního rozpočtu 

směrem ke svým příjemcům. 

Postavení obce s rozšířenou působností upravuje § 161, odst. 7 školského zákona. 

Podrobně se o něm zmiňuji v další části této práce. 

Obrázek č. 3 - Schéma finančních toků ze státního rozpočtu v ČR 

 
Komentář k obrázku: Šipky s plnou čarou naznačují, jak jsou finanční prostředky přímo převáděny. 

Šipkami přerušovanou čarou je znázorněna úloha obce s rozšířenou působností a krajského úřadu 

v případě přerozdělování prostředků pro školy a školská zařízení, které zřizují územně samosprávné celky 

(kraj, obec nebo svazek obcí). 

Při financování českého školství dochází k přerozdělení finančních prostředků ze 

státního rozpočtu do kapitoly 333 MŠMT. Z ní ministerstvo poskytuje finanční 

prostředky školám a školským zařízením, které zřizuje: vysokým školám a ostatním 

přímo řízeným organizacím. Prostřednictvím republikových normativů převádí 

krajským úřadům formou dotace finanční prostředky určené na úhradu přímých nákladů 
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regionálního školství územních samosprávných celků. Prostředky jsou jim poskytovány 

na přímé náklady, které zahrnují výdaje na mzdové prostředky a odvody (platy, náhrady 

platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné, výdaje na úhradu pojistného na 

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

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

potřeb, ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů) a ostatní neinvestiční 

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

zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na 

učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, výdaje na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků). [1]  

V souhrnu lze říct, že jsou to výdaje na činnosti, které přímo souvisejí s kvalitou 

vzdělávání. Krajský úřad v přenesené působnosti podle vyhlášky 492/2005 Sb., o 

krajských normativech, stanovuje své krajské normativy. Rozepisuje a poskytuje 

finanční prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 

zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí. Dle zákona krajský úřad poskytuje 

dotace také soukromým a církevním školám a školským zařízením.  

Všeobecnou zásadou pro rozdělování finančních prostředků je, aby poskytované 

finanční prostředky pro jednotlivé typy škol a školských zařízení odpovídaly co 

nejobjektivněji podávaným nebo plánovaným výkonům v rámci stanovených kritérií. 

3.1 Rozpočet RgŠ ÚSC pro rok 2008 
Základní postup při financování regionálního školství je důsledně založen na 

kombinaci výkonového a programového financování.  

Systém výkonového financování vychází z republikových normativů 

stanovených primárně MŠMT, v druhé úrovni pak kraji podle jejich pravidel. Podle 

republikových normativů ministerstvo rozepisuje normativní rozpočet přímých výdajů 

regionálního školství územně samosprávných celků. [5]  

Systém programového financování je uskutečňován prostřednictvím 

rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT, které umožňuje řešit oblasti vzdělávání 

a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů není možné nebo 

není účelné (opatření se nedotýkají všech škola a školských zařízení stejného druhu či 

typu). Jsou to programy Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků 

(hustota) a Podpora řešení specifických problémů regionálního školství (specifika). 
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Třetím programem je Podpora přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích 

s třídami se studijním oborem Sportovní příprava. V rozpočtu na rok 2008 je na tyto 

programy určeno 768,3 mil. Kč. Protože finanční prostředky nejsou poskytovány 

plošně, ale na základě žádosti, nebudou již dále v této práci zmiňovány. [5]  

3.2 Republikový normativ  
Republikový normativ ministerstvo stanovuje jako výši výdajů připadajících na 

vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové 

kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na 

kalendářní rok v celé republice. 

Mezi základní normativní ukazatele patří výkony, počet dětí, žáků, studentů (V), 

výkon (počet dětí, žáků, studentů) připadající na 1 plný úvazek pedagogického 

pracovníka (Np), výkon (počet dětí, žáků, studentů) připadající na 1 plný úvazek 

nepedagogického pracovníka (No), výše ostatních neinvestičních výdajů na jednoho 

žáka (ONIV). Rozhodující je hodnota normativu Np, který je stanoven následujícím 

vztahem: 

Np = Ž/(H/VP) 

(Ž = průměrný počet žáků ve třídě, H = finančně zabezpečený průměrný počet hodin 

odučených týdně ve třídě včetně nezbytně nutného počtu dělených hodin odpovídajících 

počtu žáků ve třídě, VP = průměrná míra vyučovací povinnosti pedagogů v hodinách za 

týden. 

Výše normativů je odstupňována pro pět základních kategorií podle 

poskytovaného vzdělávání: 1) dítě v předškolním vzdělávání – kategorie 3-5 let, 2) žák 

plnící povinnou školní docházku – kategorie 6–14 let, 3) žák v denní formě středního 

vzdělávání (výjimkou je žák plnící povinnou školní docházku, žák v denní 

nástavbového studia) – kategorie 15–18 let, 4) student v denní formě vyššího 

odborného vzdělávání – kategorie 19–21 let, 5) počet lůžek v krajských zařízeních 

ústavní výchovy pro děti a mládež (dále jen KZÚV) – kategorie 3–18 let v KZÚV. 

 Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu počtu zaměstnanců 

připadajících na 1 000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. [5]  

3.2.1 Republikový normativ pro rok 2008 
Při stanovení republikového normativu pro rok 2008 se vychází u všech věkových 

kategorií z republikových normativů roku 2007, do kterých jsou postupně promítnuty 
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trvalé vlivy roku 2007 a předpokládané vlivy v roce 2008, vyplývající pro rozpočet 

MŠMT z konstrukce státního rozpočtu pro rok 2008. Předpokládanými vlivy jsou 

zvýšení normativu pro kategorii 6–14 let navýšením 2 vyučovacích hodin vyučovaných 

na základních školách – o 190 mil. Kč, zvýšení normativu pro kategorii 15-18 let na 

program Podpory vzdělávání na gymnáziích a s tím související úpravou počtu 

zaměstnanců – o 148,616 mil. Kč, zvýšení normativu v KZÚV postupnou realizací 

příslušných ustanovení zákona souvisejícího s výkonem ústavní výchovy a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních, zvýšení mzdové složky všech normativů celkem o 2,8 

procent, snížení ONIV o 23 % v souvislosti se snížením ukazatele ONIV ve schváleném 

rozpočtu na rok 2008, další zvýšení normativních výdajů u kategorie 6–14 let o 1,3 % a 

u kategorie 15–18 let o dalších 0,5 % na realizaci kutikulární reformy vzdělávání 

Zahrnutím těchto vlivů byla základna pro stanovení normativů zvýšena o 2 521,9 

mil. Kč (v částce je mzdová složka navýšena o 2 880,3 mil Kč a ONIV sníženy o 358,4 

mil. Kč). 

Porovnání republikových normativů na rok 2008 a rok 2007  vyplývá, že v roce 

2008 došlo k celkovému navýšení republikových normativů u jednotlivých věkových 

kategorií. K navýšení došlo u dílčí složky mzdových prostředků, ale u dílčí složky 

ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) došlo ke snížení.  

Rozdíl v počtu výkonů krajských a obecních škol v jednotlivých věkových 

kategoriích v roce 2007 a v roce 2008 v ČR a pro srovnání v Ústeckém kraji je 

znázorněn v Příloze č. 1 Tabulka B. 

Z porovnání uvedeného v Příloze č. 1 Tabulky B vyplývá, že došlo oproti roku 

2007 ke snížení celkového počtu výkonů (dětí, žáků a studentů) zahrnutých do výpočtu 

republikového normativu, a to o 32 775 výkonů, tj. o 2,02 %. K poklesu počtu výkonů o 

1,77 % pak došlo v Ústeckém kraji. Důvodem poklesu je současný trend snižujícího se 

počtu dětí, žáků studentů na školách a školských zařízeních, zapříčiněný nízkou 

natalitou v minulých letech. [5]  

3.3 Normativní rozpis výdaj ů pomocí republikových normativ ů 
Normativní výpočet rozpočtu přímých výdajů regionálního školství roku 2008 je 

proveden „pronásobením“ republikových normativů a výkonových ukazatelů. 

Normativním rozpisem prostředků na přímé výdaje na vzdělávání je na rok 2008 

rozděleno 71 505 126 000 Kč, z toho je normativně stanoveno na mzdová prostředky a 
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odvody 70 334 710 000 Kč a 1 170 416 000 na ostatní neinvestiční výdaje. Limit 

zaměstnanců ve RgŠ ÚSC je 218 576,6 zaměstnance.  

3.3.1 Česká republika 
V Příloze č. 2 pro porovnání uvádím, v jaké výši byl stanoven normativní rozpis 

výdajů RgŠ ÚSC na rok 2008 a rok 2007.  

Závěr: Porovnáním normativního rozpis roku 2008 oproti normativnímu rozpisu roku 

2007 v jednotlivých normativních kategoriích (za ČR celkem) vyplývá, že celkové 

rozpočtové zdroje jsou v roce 2008 zvýšeny o 1 087,3 mil Kč, tj. o 1,54 %, mzdové 

prostředky včetně odvodů jsou zvýšeny o 1 471, 3 mil. Kč, tj. o 2.14 %, ostatní 

neinvestiční výdaje jsou sníženy o 384,9 mil. Kč, tj. o 24,75 % a limit počtu 

zaměstnanců se v souvislosti s uplatněním normativní metody snížil o 1 141,5 

zaměstnance, tj. o 0,5 %. [5]  

3.3.2 Ústecký kraj 
Z normativního rozpisu výdajů RgŠ ÚSC pomocí republikových normativů pro 

rok 2008 bylo pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji vyčleněno 6 003 281 000 

Kč, tj. 8,04 % z celkového rozpočtu. Neinvestičních výdajů je 5 905 145 000 Kč, tj. 

98,37 %, normativně určeno na pokrytí mzdových prostředků a odvodů. Zbývajících 

98 136 000 Kč, tj. 1,63 %, by mělo pokrýt ostatní neinvestiční výdaje škol a školských 

zařízení zřizovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí v Ústeckém kraji. Rozpis na 

jednotlivé věkové kategorie je uveden v Příloze č. 3, v které jsou opět k srovnání data z 

let 2008 a 2007. [5]  

Závěr:  Srovnáním normativního rozpisu let 2008 a 2007 v jednotlivých normativních 

kategoriích v Ústeckém kraji vyplývá, že rozpočtové zdroje jsou v roce 2008 navýšeny 

o 117 125 000 Kč, tj. o 1,98 %, mzdové prostředky včetně odvodů jsou zvýšeny o 148 

710 000 Kč, tj. o 2.58 %, ostatní neinvestiční výdaje jsou sníženy o 31 585 000. Kč, tj. o 

32,18 %, a limit počtu zaměstnanců je v souvislosti s uplatněním normativní metody 

snížen o 17 800 zaměstnance, tj. o 0,09 %. 

3.3.3 Krajský normativ 
Školám a školským zařízením zřizovaným krajem, obcemi a svazky obcí krajské 

úřady rozepisují a přidělují finanční prostředky na přímé výdaje podle § 161, odst. 6, 

písmene b) školského zákona. Prostřednictvím jím stanovených krajských normativů 

neinvestičních výdajů připadajících na jednotku výkonu provede krajský úřad rozpis 
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rozpočtu přímých výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok 

jednotlivým školám a školským zařízením zařazeným v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

 Republikový normativ, který je rozčleněn na jednotlivé věkové kategorie, je 

rozmělněn do všech typů zařízení, kterých se daná věková struktura týká, např. žáci od 

3–5 let nejsou pouze v mateřských školách, ale i ve speciálních mateřských školách, 

mateřské školy jsou s celodenním provozem, půldenním, internátním, žáci od 6–14 let 

se vyskytují nejen v základních školách, ale také v ZUŠ, DDaM, školních družinách, 

školních klubech. To vše je třeba zohlednit v krajských normativech. Zohlednění si 

zaslouží i velikost těchto zařízení, která je vyjádřena počtem dětí, žáků a studentů. 

Povinností krajského úřadu je vydat na každý rok závazný dokument, v němž jsou 

uvedeny zásady pro rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů školám a školským 

zařízením kraje pro příslušný rok. V dokumentu jsou uvedena pravidla, která jsou platná 

pro sestavení rozpočtu přímých nákladů na jednotlivá zařízení na území kraje. 

Struktura normativů je stanovena tak, aby mohl být uplatněn princip skládání 

dílčích normativů pro výpočet celkového objemu finančních prostředků pro příslušnou 

školu či školské zařízení. Např. do rozpočtu školy se stravovacím zařízením a školní 

družinou (tvořící jeden právní subjekt) spolu se vzdělávaným, stravovaným žákem jsou 

přesouvány příslušné normativní částky na vzdělávání, stravování a pobyt ve 

školní družině. Obdobně je postupováno např. u handicapovaných žáků. Důvodem je, 

aby školy tyto žáky neodmítali, neboť je pro ně stanoven normativ, jenž zohledňuje 

zvýšené nároky na jejich výchovu a vzdělávání. [6]  

V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotky výkonu, stanovené Krajským 

úřadem Ústeckého kraje. Jejich členění je značně podrobné, pro názornost zde uvádím 

ty, které lze aplikovat na město Jirkov. 

Mateřské školy s celodenním provozem nebo polodenním provozem, internátní 

mateřské školy 

Jednotkou výkonu je 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem 

nebo poledním provozem, 1 dítě v mateřské škole s internátním provozem 

Základní školy tvořené oběma stupni a s přípravnými t řídami 

Jednotkou výkonu je 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni. 

Jednotkou výkonu je 1 žák v druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni. 

Jednotkou výkonu je 1 žák v přípravné třídě. 

Základní školy speciální 
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Jednotkou výkonu je 1 žák v základní škole speciální. 

Školní družiny 

Jednotkou výkonu je 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní 

docházce. 

Školní stravování ve školních jídelnách  

Jednotkou výkonu jsou: a) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské 

škole a pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd a 

alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo, b) 1 stravovaný, který se 

zároveň vzdělává v základní škole a pro něhož je v rámci školního stravování ve školní 

jídelně poskytován oběd, c) 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani 

v základní škole a pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně 

poskytován oběd (tj. žáci středních škol a konzervatoří a studenti vyšších odborných 

škol), d) 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole a 

pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován alespoň oběd a 

večeře (dále jen celodenní stravování). 

Základní umělecké školy (ZUŠ) 

Jednotkou výkonu je 1 žák v uměleckém oboru v ZUŠ v jednotlivé formě výuky, 

který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, 

v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší 

odborné škole nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky. 

Dům dětí a mládeže (DDM) 

Jednotkou výkonu je 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje 

naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. [4]  

Krajský úřad vydal v přílohách svých zásad pro rozpis rozpočtu tabulky 

s krajskými hodnotami normativních komponentů ke stanovení přímých výdajů. Podle 

těchto tabulek je postupováno při sestavování rozpočtu na jednotlivá zařízení. 

Podkladem pro jeho stanovení je finanční rozvaha o počtu zaměstnanců, mzdových 

prostředcích a ostatních běžných výdajích, kterou každá organizace musí vypracovat. 

Cílem analýzy je posouzení vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby, jednotlivých 

složek jejich platů v daném kalendářním roce ve vazbě na skutečnosti roku předchozího, 

vývoj výkonů ve školství, vývoje ostatních běžných výdajů. 
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3.4 Přípravy rozpisu p římých výdaj ů. 
Krajský úřad provádí zpracování krajské bilance předpokládaných potřeb a 

disponibilních rozpočtových zdrojů přidělených rozpisem z MŠMT v základní struktuře 

rozpočtových ukazatelů. 

Podle provedené bilance stanoví finanční normativ, který se určuje z celkového 

přiděleného objemu finančních prostředků na počet žáků podle zahajovacích výkazů na 

příslušný školní rok a podle kapacity schválené v rejstříku škol a školských zařízení. 

Jestliže by došlo k tomu, že by skutečný počet žáků překročil povolenou kapacitu, 

nemohl by být překročený počet žáků financován. V tomto případě zřizovatel školy a 

školského zařízení, který povolil překročení kapacity, musí dofinancovat výdaje na 

nadlimitní žáky ze svého rozpočtu. 

 Při stanovení krajského normativu je zvláštní zřetel brán na speciální třídy a 

školy s integrovanými žáky, pro které je vytvořen zvláštní finanční normativ na přímé 

ostatní neinvestiční výdaje. [6]  

3.4.1 Rezerva rozpočtu 
Krajský úřad si vyčleňuje z celkové sumy rozpočtu účelové prostředky (rezervu) 

pro řešení věcných specifických problémů, které se projeví v průběhu roku, a pro ty, 

které nelze promítnout do úvodního normativního rozpisu rozpočtu jednotlivých 

organizací. Krajský úřad vytvořením rezerv reaguje na specifické problémy svého 

regionu, z těchto prostředků dofinancovává školy s vyšším zastoupením žáků ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, vzdělávání žáků základních škol uskutečňujících 

rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů, vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami v těch případech, kdy krajský normativ 

nezabezpečuje realizaci upravených vzdělávacích programů či specifika individuálního 

vzdělávacího programu. [6]  

 K použití prostředků z takto utvořené rezervy může dojít i v případě výrazně 

talentovaných žáků, a to pouze po doporučení pedagogicko-psychologické poradny, 

nebo na zřízení funkce asistenta pedagoga, pokud tato problematika nebyla řešena 

příplatkem k normativu. Také je možné ji využít k dofinancování výsledného rozpisu 

přímých výdajů v případě jeho připomínkování ze strany školy nebo školského zařízení. 

[6]  
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3.4.2 Úloha obce s rozšířenou působností 
Při zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů sehrávají významnou úlohu úřady 

pověřených obcí, čili obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají a předkládají 

krajským úřadům návrhy rozpisů rozpočtů přímých výdajů. Jejich úkolem je předkládat 

výhled změn výkonů pro následující školní rok ve školách a školských zařízeních a 

další jiná specifika provozu škola školských zařízení, a také strukturu dané školy a 

školského zařízení s uvedením výkonů. 

Pověřená obec zpracuje návrh rozpočtu, předloží jej krajskému úřadu a po jeho 

schválení je rozpočet předán škole či školskému zařízení. Do této doby škola do jednání 

o rozpočtu přímo nevstupuje, jednání probíhají mezi pověřenou obcí a krajským 

úřadem. Nyní je škole či školskému zařízení předložen návrh rozpočtu na kalendářní 

rok a ta v navržené výši ho může buď přijmout, anebo jej připomínkovat u pověřené 

obce. Ta zváží připomínky a doporučí je krajskému úřadu zohlednit či nikoliv. 

Příspěvková organizace však nemá příliš prostoru k připomínkování, protože krajský 

úřad má již většinu specifik ve svém regionu zapracovánu ve svých zásadách pro rozpis 

neinvestičních výdajů. Jak jsem již uvedla, návrh rozpočtu zpracovává obec 

s rozšířenou působností podle podkladů dodaných školou a školským zařízení, jejichž 

součástí je i finanční rozvaha o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a ostatních 

běžných výdajích školy a školského zařízení. Jedním z důvodů, které je možné 

zohlednit v připomínkovacím řízení, je např. velký počet zaměstnanců na mateřské 

dovolené, kterým musí zaměstnavatel při návratu do zaměstnání proplatit nedočerpanou 

dovolenou, nebo malý počet žáků ve třídách pro sociálně znevýhodněné prostředí. 

Ředitel školy a školského zařízení musí zpracovat analýzu s návrhy na odstranění 

disproporcí. Pověřená obec předloží žádosti jednotlivých zařízení spolu s návrhem na 

odstranění disproporcí krajskému úřadu jako svůj návrh. Poté probíhá dohodovací řízení 

v obci s rozšířenou působností za přítomnosti zástupce krajského úřadu. K výsledku 

jednání je vyhotoven protokol, s kterým je seznámen i ředitel zařízení, o kterém bylo 

jednáno. V případě, že není výsledkem dohodovacího řízení úprava rozpočtu, je ředitel 

organizace povinen zajistit vyrovnání se s celoročním rozpočtem a jeho jednotlivými 

ukazateli stanovenými krajským úřadem. 

Organizace, které byl rozpočet schválen, je povinna dodržet účel, na který mu 

byla dotace přiznána. V případě, že se tak nestane, jedná se o hrubé porušení rozpočtové 

kázně a ředitel školy a školského zařízení je povinen neoprávněně čerpané prostředky 

vrátit.  
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Finanční prostředky jsou organizaci zasílány čtvrtletně kromě 1. a 4. čtvrtletí, kdy 

je v měsíci lednu zaslána záloha na 1. čtvrtletí a v měsíci listopadu doplatek za 4. 

čtvrtletí. 

3.4.3 Normativní rozpis výdajů pro Chomutov 
Rozpis rozpočtu přímých výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu pro jednotlivé 

školy a školská zařízení zařazené v rejstříku škol, které jsou zřizovány krajem, obcí 

nebo svazkem obcí, provádí krajský úřad prostřednictvím jím stanovených krajských 

normativů neinvestičních výdajů připadajících na jednotku výkonů. Jsou jimi upravené 

republikové normativy, které co nejobjektivněji zohledňují podmínky jednotlivých 

škola a školských zařízení v příslušném kraji. 

Pod správu obce s rozšířenou působností Chomutov spadá celkem 32 základních 

škol, mateřských škol, základních uměleckých škol a 1 školské zařízení. V roce 2008 

bylo na neinvestiční výdaje těchto organizací přiznáno 381 820 110 Kč, z toho na mzdy 

a odvody 375 288 890 Kč a na ostatní neinvestiční výdaje 6 531 220 Kč. V porovnání 

s rokem 2007 zůstal počet škol a školských zařízení stejný. V roce 2007 bylo na 

neinvestiční výdaje celkem 378 840 240 Kč, z toho 371 017 660 Kč na mzdy a odvody 

a 7 822 580 Kč na ONIV. 

Závěr: V porovnání s rokem 2007 došlo v roce 2008 k navýšení rozpočtu pro školy a 

školská zařízení spadající pod správu pověřené obce Chomutov o 2 979 870 Kč, tj. o 

1,74 %. Výdaje na mzdy a odvody byly navýšena o 4 271 230 Kč, tj. 1,15%. ONIV byly 

oproti roku 2007 sníženy o 1 291 360 Kč, tj. o 16,51%. 

3.4.4 Normativní rozpis výdajů pro město Jirkov 
Město Jirkov zřizuje příspěvkové organizace uvedené v Tabulce č. 1. V této 

tabulce je zároveň uvedena kapacita jednotlivých zařízení, jejich naplněnost ve školním 

roce 2006/2007 a ve školním roce 2007/2008. Ze srovnání naplněnosti škol a školských 

zařízení vyplývá, že i v Jirkově se na některých školách projevuje celorepublikový trend 

úbytku počtu žáků. S tím souvisí i stanovený normativní počet pedagogických 

pracovníků (Pp) a ostatních nepedagogických pracovníků (Po). Vzhledem k tomu, že 

ubývá počet žáků, snižuje se i normativní počet pracovníků v porovnání s rokem 2007. 

Výjimkou je Základní škola Jirkov, Budovatelů 1693, okres Chomutov, v které i přes 

úbytek žáků dochází k navýšení normativního počtu jak pedagogických tak 

nepedagogických pracovníků. Je to dáno zřízením přípravné třídy základní školy pro 

děti sociálně znevýhodněného prostředí v posledním roce před zahájením povinné 
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školní docházky. Avšak dochází k poklesu stavu žáků, oproti roku 2007, o 98 dětí, 

normativní počet pedagogických pracovníků se snížil o 13,01 pracovníků a u ostatních 

pracovníků, čili o 1,52 pracovníka.  

Tabulka č. 1 - Přehled školských příspěvkových organizací zřízených městem Jirkov 
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1. ZŠ Jirkov  425 417 408 30,73 13,63 31,71 14,13 

2. ZŠ Jirkov  500 467 414 32,73 14,71 30,05 13,46 

3. ZŠ Jirkov  660 413 364 39,69 11,90 26,93 11,31 

4. ZŠ Jirkov 1 100 856 808 65,34 22,31 63,47 22,18 

ZPŠ Jirkov   192 97 95 16,71  4,43 16,25  4,35 

MŠ Jirkov  819 690 698 56,83 41,82 57,15 42,18 

ZUŠ Jirkov  820 641 674 21,28  2,87 24,49  2,79 

DDM Jirkov  400 350 372  4,30  2,50  4,55  2,25 

Celkem 4 916 3 931 3 833 267,61 114,17 254,60 112,65 

Zdroj: Městský úřad Jirkov, OSVaŠ, rok 2008 

Z Přílohy č. 5 plyne, že na přímé náklady pro školy a školská zařízení v Jirkově 

bylo poskytnuto 109 849 850 Kč (mzdové prostředky 108 070 230 Kč, ONIV 1 779 620 

Kč)  což je 28,77 % z celkového objemu rozpočtu pro rok 2008 na oblast spravovanou 

obcí s rozšířenou působností Chomutov. Náklady na mzdy a odvody činí 98,37 % 

z přiznané dotace přímých nákladů roku 2008.  

Závěr: V porovnání s rokem 2007 došlo v roce 2008 ke snížení rozpočtu pro školy a 

školská zařízení zřizované Jirkovem o 1 315 020 Kč, tj. o 1,19 %. Výdaje na mzdy a 

odvody byly sníženy o 884 100 Kč, tj. 0,82%. ONIV byly oproti roku 2007 sníženy o 

430 920 Kč, tj. o 19,50%. Příčinou snížení rozpočtu na rok 2008 je pokles dětí a žáků na 

školách a školském zařízení. 
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4 Finanční toky od z řizovatele 
Příspěvkové organizace hospodaří podle svého rozpočtu, pro svou činnost 

využívají zpravidla majetek, který jim zřizovatel předá do správy. Příjmy ze své 

činnosti si nechávají pro financování vlastních výdajů. Protože základní školství je 

poskytováno zdarma, zpoplatněny jsou pouze některé školské služby, a poplatky 

nepokryjí ekonomicky nutnou výši nákladů, nejsou školy a školská zařízení finančně 

soběstačná. Proto dostávají z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky ve formě 

příspěvku 1) na provoz, který je určen k doplnění chybějících zdrojů na financování 

běžných (neinvestičních) potřeb, včetně oprav a údržby, energií, mzdových prostředků a 

ostatních výplat fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad, a na investice, na 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku o ceně vyšší než 40.000 Kč. [1]  

 
 Obrázek č. 4 - Rozpočtové vztahy příspěvkové organizace k rozpočtu obce 

 

Na obrázku č. 4 jsou zobrazeny vazby příspěvkové organizace na rozpočet 

zřizovatele. Příspěvek z rozpočtu obce je příspěvkové organizaci převeden na základě 

požadavku. Dětem, žákům nebo studentům je organizací poskytován na předmět její 

činnosti, tj. vzdělávání a školské služby, za které je vybírán poplatek. Ten je součástí 

rozpočtu příspěvkové organizace. Příspěvková organizace může být v některých 

případech i odvodovou, to znamená, že na rozpočet svého zřizovatele je organizace 

napojena odvodem. Je tomu tak v těchto případech: 

1) Vlastní plánované výnosy organizace jsou vyšší než plánované náklady. Tehdy 

je odvod stanoven jako závazný ukazatel rozpočtu. Vzhledem k bezplatnosti základního 
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je tato situace výjimečná. Zřizovatel může nařídit odvod, jen když poskytne část 

příspěvku účelově (např. na otop) a v rámci objektivních podmínek dojde k nevyčerpání 

této části příspěvku. Zřizovatel může nařídit odvod do svého rozpočtu, anebo převedení 

do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

2) Zřizovatel určí odvod příspěvkové organizaci v případě, kdy investiční zdroje 

příspěvkové organizace jsou větší než jejich potřeba, např. podle rozhodnutí zřizovatele 

se plánuje v nejbližších letech její zrušení (jde o tzv. útlumový režim).  

3) Ze strany příspěvkové organizace dojde k porušení rozpočtové kázně (podle 

zákona o rozpočtových pravidlech). [3]  

4.1 Státní p říspěvek na školství pro z řizovatele 
Zřizovateli školských příspěvkových organizací je podle zákona o státním 

rozpočtu ČR a dle metodiky financování obcí poskytován ze státního rozpočtu 

příspěvek na školství. Příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních výdajů 

základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií 

(pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při 

zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a na přípravné stupně speciálních škol 

zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Příspěvek je poskytován jako 

účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a je rozdělován ekonomickým 

odborem krajského úřadu.  

Obrázek č. 5 - Schéma financování škol a školských zařízení zřizovatelem  

 
Komentář k obrázku č. 5: Modrou šipkou je naznačeno, jak je převáděn příspěvek na školství ze 

státního rozpočtu až k příspěvkové organizaci zřizované obcí. Červenou šipkou je znázorněn příspěvek na 

provoz a investice z rozpočtu zřizovatele. Státní příspěvek je od obce poskytován jako součást 

schváleného příspěvku příspěvkové organizaci. Pro ilustraci je na obrázku naznačen dvěma šipkami. 
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Na školství byl Jirkovu v roce 2008 poskytnut příspěvek ve výši 3 828 000 Kč, 

což je 10,45 % ze schváleného městského rozpočtu na školství. Jak vyplývá 

z procentuálního vyjádření, prostředky zdaleka nedostačují pro zajištění hospodářského 

provozu škol a školských zařízení, a proto musí obec na jejich financování vyčleňovat 

další prostředky ze svých rozpočtů. 

4.2 Sestavení rozpo čtu školských p říspěvkových organizací  
v městě Jirkov ě 
Zřizovatel jirkovských škol pro každý kalendářní rok sestavuje rozpočet, který 

vychází z požadavku příspěvkových organizací a zároveň z možností zřizovatele. 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace by měl být v během roku měněn jen ve 

výjimečných případech (z objektivních příčin), aby se nezhoršovaly podmínky jejího 

hospodaření.  

V této podkapitole mohu plně využít svých znalostí a zkušeností z odboru 

školství, kultury a tělovýchovy (OŠKaT), při němž jsem dlouhá léta pracovala, a 

poznatků z jeho následovníka, odboru sociálních věcí a školství (OSVaŠ), který byl 

vytvořen krátce po změnách v řízení samosprávy Jirkova po komunálních volbách na 

podzim roku 2006. Protože je to pro analýzu a hodnocení financování školství v Jirkově 

nezbytné, přidala jsem poslední podkapitolu 4.5, ve které stručně nastíním vývoj 

komunální politiky v oblasti školství, která významně ovlivnila současnou situaci. 

4.2.1 Finanční odbor (FO) 
Město Jirkov prostřednictvím (dále jen FO) připravuje pro každý kalendářní rok 

rozpočet města. Jednou z jeho výdajových částí je i rozpočet pro zřizované školy a 

školská zařízení. V září každého roku ředitelé organizací předkládají FO návrh rozpočtu 

na příští kalendářní rok. Při sestavování návrhu vychází ředitel ze skutečných 

požadavků svého zařízení na další rok, přičemž bere v úvahu skutečné čerpání rozpočtu 

během roku, předpokládaný vývoj v oblasti školství a stav počtu žáků a jeho vývoj v 

příštím kalendářním roce. Návrh rozpočtu se skládá ze dvou částí: z výdajů na energie a 

výdajů na běžný provoz. Schválené finanční prostředky určené na úhradu 

spotřebovaných energií jsou účelově vázány a nesmí se převést na jinou položku 

rozpočtu bez souhlasu zřizovatele. Finanční prostředky určené na běžný provoz si 

ředitel rozdělí podle potřeby zařízení, sám si provádí rozpočtová opatření v rámci 

schválené výše rozpočtu. 
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Předložené požadavky jsou projednány za účasti ředitele a ekonoma zařízení, 

pracovníka FO a pracovníka odboru školství. Po úpravách je rozpočet předložen ke 

schválení zastupitelstvu města. Ekonom školy či školského zařízení sestaví na celý rok 

rozpis zasílání příspěvku, který FO každý měsíc převádí na běžný účet organizace. 

V období, než je rozpočet schválen, funguje tzv. rozpočtové provizorium, kdy je 

převáděno organizacím 70% výše příspěvku předchozího roku. Zaslaný příspěvek je po 

schválení rozpočtu doplacen do stanovené výše dle rozpisu. 

Mohu potvrdit, že při sestavování rozpočtu je brán zřetel i na možné příjmy 

organizací, především u škol a školských zařízení, která neposkytují stupeň vzdělání. 

V Jirkově jimi jsou MŠ Jirkov, ZUŠ Jirkov a DDM Jirkov. Příjmem příspěvkové 

organizace (obr. č. 4) jsou tzv. uživatelské poplatky (ve školském zákoně se hovoří o 

úplatě). O předpokládané příjmy je v daném roce krácen rozpočet na výdaje. Výši 

úplaty si stanovuje ředitel organizace vnitřní směrnicí.  

V Příloze č. 4 je rozpočet na rok 2008 v podobě, v jaké byl zastupitelstvem města 

Jirkova schválen po třetím čtení rozpočtu. Oproti prvnímu čtení došlo k úpravám 

v položkách energií. V prvním návrhu rozpočtu se vycházelo ze skutečného čerpání 

rozpočtu v prvním pololetí, navýšeného o 10 %. Při třetím čtení již bylo známo 

skutečné čerpání za rok 2007 a byly vyúčtovány uhrazené zálohy. Proto došlo ke 

snížení rozpočtu na energie oproti prvnímu čtení rozpočtu o 1 212 000 Kč. Ke snížení 

požadavku rozpočtu došlo také u výdajů na pořízení materiálu a služeb.  

Oproti roku 2007 se u všech škol zvýšily rozpočtové položky služby - ICT, což 

souvisí s ukončením Státní informační politiky ve vydělávání v roce 2007. Stát 

odstoupil od tohoto projektu, který měl každoročně až do roku 2010 přinášet do škol 1 

miliardu korun na podporu Internetu a informační gramotnosti ve školách. Protože 

počítačová gramotnost a práce s Internetem v současné době patří k základnímu 

vzdělání, rozhodl se zřizovatel pokrýt tyto náklady příspěvkem na provoz.  

4.2.2 Odbor majetku města a útvaru investic (MMÚI) 
Vzhledem ke znění zřizovací listiny, kterou jsou budovy, v nichž organizace sídlí, 

předány příspěvkové organizaci bezúplatně do výpůjčky, a směrnice pro hospodaření 

s majetkem města, která nedovoluje příspěvkové organizaci provádět investiční akce, 

opravy a údržbu majetku většího rozsahu, jsou finanční prostředky určené na údržbu, 

opravy a investiční akce součástí rozpočtu odboru MMÚI městského úřadu.  
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Ředitelé jednotlivých zařízení předkládají své požadavky na opravy a investiční 

akce pracovníkovi MMÚI. Při stanovení svých požadavků vychází ředitel ze znalosti 

zařízení, které spravuje. Odbor MMÚI sestaví požadavky ředitelů podle důležitosti a 

naléhavosti a vytvoří seznam s předpokládanými náklady. Při uskutečňování požadavků 

bere v úvahu objem prostředků, který má k dispozici. Z tohoto objemu si vyčlení 

rezervu, z níž jsou kryty náklady na havárie objektů v majetku města. 

4.2.3 Odbor sociálních věcí a školství (OSVaŠ) 
Také v rozpočtu odboru školství je počítáno s prostředky, které jsou použity na 

obnovu vybavení škol. Prostřednictvím OSVaŠ město školám poskytuje příspěvek na 

pořízení nových lavic a židlí tak, aby vybavení škol odpovídalo hygienickým předpisům 

stanoveným pro provoz škol a školských zařízení.  

4.3 Rozpočet města Jirkova  
 Výdajová část rozpočtu města Jirkova na rok 2008 byla zastupitelstvem města 

schválena ve výši 313 131 000 Kč. Z toho náklady na školy a školská zařízení (Příloha 

č. 5) činí 36 599 000 Kč, tj. 11,68 % z celkového rozpočtu. 16 166 000 korunami jsou 

pokryty náklady na platby za energie a zbývající částka ve výši 20 433 000 Kč je určena 

na provozní náklady.  

V rozpočtu na rok 2008 však městem nejsou vyhrazeny žádné finanční prostředky 

na investice. Myslím, že tato skutečnost významně ovlivňuje nejen vývoj školství 

v současnosti a do budoucna, ale má i vliv na vztahy mezi zřizovatelem a řediteli škol. 

V předchozím roce 2007 bylo na školství (Příloha č. 5) z rozpočtu města 

vynaloženo celkem 36 404 000 Kč, z toho 16 260 000 bylo určeno na pokrytí nákladů 

na energie a 20 144 000 korun se vložilo do zabezpečení provozních nákladů školských 

organizací. Mám-li vyjádřit podíl výdajů na školství vůči celkovým výdajům města 

Jirkova v roce 2007, jedná se o 12,35 %.  

Závěr: Z porovnání rozpočtů na školství v roce 2007 a v roce 2008 vyplývá, že došlo k 

navýšení rozpočtu o 195 000 Kč, tj. o 0,53 %. Rozdíl je patrný u provozu 3. ZŠ Jirkov a 

MŠ Jirkov. U mateřské školy došlo k navýšení rozpočtu na opravy a údržbu. Protože 

mateřská škola zastřešuje 9 organizačních složek, z nichž každá je samostatným 

objektem, je však navýšení o 800 000 Kč oproti roku 2007 velmi malé. V případě 

základní školy se jedná o navýšení finančních prostředků na materiál na údržbu a na 

služby spojené s fungováním počítačového vybavení školy.  
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4.4 Další zdroje finan čních prost ředků  
Obrázek č. 6 - Schéma financování škol a školských zařízení zřizovaných obcí  

 
Komentář k obrázku č. 6: Zde naznačuji finanční toky ke školám a školským zařízením zřízených obcí. 

Modrou šipkou jsem znázornila, jak je příspěvek na školství převáděn ze státního rozpočtu až 

k příspěvkové organizaci zřizované obcí. Černou šipkou uvádím toky finančních prostředků – přímých 

nákladů, šipkami s přerušovanou čarou naznačuji úlohu obce s rozšířenou působností. Červená šipka 

znamená příspěvek z rozpočtu zřizovatele. 

Systém financování škol a školských zařízení zřizovaných územními 

samosprávnými celky je založen na principu vícezdrojového financování. Finančními 

zdroji pro školy a školská zařízení jsou státní rozpočet, zřizovatel a další zdroje, jimiž 

mohou být doplňková činnost, finanční fondy, granty a dotace nebo peněžní dary.  

4.4.1 Doplňková činnost 
V předcházející části jsem se zabývala finančním prostředkům ze státního 

rozpočtu a od zřizovatele, nyní zmíním další zdroje.  

V rámci vedlejší, doplňkové, hospodářské činnosti zřizovatel může příspěvkové 

organizaci vymezit druhy a rozsah této činnosti. Pokud ji chce škola a školské zařízení 

uskutečňovat, musí být okruhy činnosti vymezeny zřizovací listinou a zároveň musí 

probíhat v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), v platném znění. Okruhy činnosti organizace by měly navazovat 

na hlavní činnost školy. Doplňková činnost by měla být v zásadě zisková a měla by 

přinášet další finanční zdroje pro financování neziskové činnosti organizace. 
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4.4.2 Granty a dotační programy 
Granty a dotační programy jsou dalším možným finančním zdrojem. Pro jejich 

využití je třeba sledovat oznámení vyhlašovatelů. Významným z nich jsou krajské 

úřady. Získání grantu nebo dotačního programu je v současné době poměrně náročná 

záležitost, pro žadatele spočívá nejen ve vypracování projektu, ale i v zajištění potřebné 

finanční spoluúčasti. Ze zkušeností vím, že v případě, kdy se škole či školskému 

zařízení podaří získat grant, je účelné, aby se spoluúčastí podílel zřizovatel. 

4.4.3 Peněžní dary 
Škola i školské zařízení mohou hospodařit s peněžními dary od fyzických i 

právnických osob, musí však být promítnuty v účetnictví. Jak uvádím výše, dary jsou 

jedním ze zdrojů rezervního fondu. O poskytnutí peněžního daru vystaví škola dárci 

potvrzení pro pozdější uplatnění v daňové oblasti.  

Finančních prostředky z těchto zdrojů nebylo možné zahrnout do rozpočtu na rok 

2008, protože se jedná o finance nárazové a nelze dopředu určit, v jaké výši se je podaří 

získat. Výsledky doplňkové činnosti jsou zapojovány do rozpočtu průběžně a většinou 

jsou vyžívány k navýšení mzdových prostředků. 

Proto jsem do Přílohy č. 5, v které je sestaven rozpočet školství na rok 2008, 

zahrnula pouze finanční prostředky od zřizovatele a státu. Celková výše rozpočtu na 

všechny školy a školská zařízení ve městě Jirkově pro rok 2008 činí 146 448 850 Kč, 

což je o 1 120 020 Kč méně než v roce 2007 (rozpočet na školství v roce 2007 činil 

147 568 870 Kč), tj. o 0,76 %.  

4.5 Vliv komunální politiky na financování školství  v Jirkov ě 
Direktivní změny v rámci školské reformy, započaté v roce 1990, se Jirkovu 

nemohly vyhnout. Tlak škol přiměl tehdejší vedení města zřídit samostatný odbor, který 

by koordinoval a usměrňoval spolupráci při plnění cílů reformy. 1. července 1993 proto 

při Městském úřadu v Jirkově vznikl samostatný odbor školství, kultury a tělovýchovy. 

Jeho prvním vedoucím byl učitel, jehož zkušenosti usnadňovaly komunikaci mezi 

zřizovatelem škol a samotnými školami. I při dalším personálním zastoupení OŠKaT se 

spolupráce obou subjektů vyvíjela ke spokojenosti obou stran, město proto bez 

problémů zvládlo i zrušení okresu a s tím spojené vazby školství na okresní úřad, 

prostřednictvím OŠKaT také vydatně školám od roku 2005 pomáhalo při přípravách 

rámcových školních vzdělávacích programů. Nespornou výhodou bylo, že takřka 

v celém průběhu reformy školství se v podstatě nezměnila politická reprezentace na 
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radnici, a přímo v radě zasedal ředitel školy a později učitel ve výslužbě, který 

problematice škol a jejich reformě rozuměl a zároveň podporoval záměr ředitelů škol na 

generální opravu všech škol z rozpočtu města ve sledu, jaký by sami ředitelé navrhli. 

Stav objektů škol totiž již v některých případech dosáhl havarijního stavu. 

Po komunálních volbách na podzim roku 2006 však došlo k zlomu. Radnici 

obsadili noví lidé, kteří hned zpočátku začali uplatňovat vize, které byly a jsou 

v rozporu s postoji minulého vedení města. Radikální změny v personálním obsazení 

některých organizačních složek města a především v jejich struktuře se bohužel dotkly 

školství ve městě, a to hned v prvním sledu. Zastupitelstvo města i přes odpor opozice a 

protest ředitelů škol nakonec schválilo návrh rady, aby byl OŠKaT k 31. 3. 2007 zrušen. 

Pracovníci odboru byli převedeni na jiné odbory nebo úřad postupně zcela opustili, 

náležitosti školství byly začleněny pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který se 

proto změnil na odbor sociálních věcí a školství (OSVaŠ). Na veškerou administraci 

školství ve složité době financování byla určena 1 pracovnice. V současné době 

jirkovskému školství při OSVaŠ věnují polovinu svého úvazku 2 úřednice, avšak jen 

s minimálními zkušenostmi a vědomostmi.  

Vzniklá situace velmi zhoršila vztahy mezi zřizovatelem a řediteli škol, kteří od 

počátku upozorňovali, že zrušení samostatného odboru školství neprospěje 

nedokončené reformě školství v Jirkově a především komunikaci mezi nimi a 

zřizovatelem především v oblasti financování správy školních objektů. Jejich obavy se 

ukázaly oprávněné o rok později. V roce 2008 nebyly na investice ve školách a 

školských zařízeních vyhrazeny žádné prostředky. 
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5 Závěr 
Z mého pohledu byla decentralizací výkonu správy ve školství dána školám a 

školským zařízením akceptovatelná volnost při rozhodování, řízení a financování této 

oblasti. Odpovědnost za vzdělávání tak byla přenesena na složky územní samosprávy – 

kraje a obce. Krajským úřadům byla přiřazena řada kompetencí, z nichž nejvýznamnější 

je autonomie v oblasti stanovení krajských normativů neinvestičních výdajů státního 

rozpočtu. Tím, že si kraje stanovují své normativy, zajišťují prvotní přerozdělení 

státního rozpočtu, do kterého mohou promítat jak priority jednotlivých krajů v oblasti 

vzdělávání, tak i reálnou situaci škol a školských zařízení.  

Podle mého názoru je vzdělávání veřejnou službou, proto by její dostupnost měla 

být zajištěna ve srovnatelném rozsahu a kvalitě každému občanovi bez ohledu, v jakém 

kraji či obci žije. Garantem takového přístupu musí být v každém případě být stát, který 

by měl stanovit závazná pravidla pro poskytovatele vzdělávacích služeb a jejich 

zřizovatele. Těmto pravidlům by měla odpovídat i výše finanční prostředků na úhradu 

odpovídajících nákladů. Svým normativem však stát zaručuje škole minimum a krajům 

ponechává jen další prostředky k přerozdělení. Obávám se, že ponechání přerozdělování 

prostředků na krajích může vést k tomu, že významnou roli mohou sehrávat osobní 

vztahy mezi vedením školy a úředníky a politiky v krajích.  

Mizivé jsou podle mého mínění investice do pedagogických pracovníků, a to 

zejména v mzdové politice. Jejich platy jsou ve srovnání s jinými odvětvími malé, 

v resortu školství proto po ukončení studií příliš kantorů nezůstává, především se do 

škol všeobecně nevracejí muži. Ředitel školy by měl mít možnost přiznat učitelům 

osobní ohodnocení, které by je motivovalo. Rovněž by měl být lépe nastaven kariérní 

systém, který by učiteli, který se dále vzdělává, umožnil postup do vyššího stupně. 

Doposud existující praxe postupu dle věku je značně demotivující. 

Tyto závěry se netýkají jen celospolečenské situace ve školství, hluboce se 

dotýkají i školství v Jirkově. 

Zde se na financování chodu škol a školských zařízení se podílí více odborů 

městského úřadu. Při získávání informací o koncepci rozvoje a o související koncepci 

financování školství v Jirkově se mi nepodařilo zjistit přesný postup vedení města v této 

oblasti. Domnívám se proto, že přístup vedení města je k této záležitosti chaotický. 

Dříve existující samostatný odbor školství od 1. 4. 2007 nepůsobí a současná správa 

školství pod odborem sociálních věcí širší přehled o záměrech vedení města nemá. 

Mým úkolem není analyzovat a hodnotit kroky, které radnici vedly ke zrušení OŠKaT. 
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Mohu se jen pozastavit nad důsledky, které vyvolaly. V současné době, čili ani po roce, 

není totiž na oblast školství vyčleněn žádný samostatný odborný pracovník. 

Problematikou se zabývají dvě sociální úřednice, kterým byla částečně snížena sociální 

agenda. Předchozí nezbytná komunikace mezi řediteli škol a vedením města je velmi 

narušená a jako klíčová ve spolupráci citelně chybí. 

Musím konstatovat, že tento vývoj koresponduje s přístupem současného vedení 

města k školství jak v počátcích jeho správy města, tak v budoucnosti. Svědčí o tom 

jeho Programový plán města Jirkova na období 2006–2010 pro oblast školství, ve 

kterém si dalo za úkol pouze jeden bod, a to spolupráci s řediteli škol a školských 

zařízení při vytváření podmínek pro udržení kvalitních učitelských sborů. V plánu 

ovšem není stanoveno, jakým způsobem toho město chce docílit. Komunální politika 

přitom nemá příliš možností, jak zlepšit finanční ohodnocení učitelů. Městu jako 

zřizovateli je školským zákonem umožněno přispívat na platy školských zaměstnanců a 

tím zlepšit podmínky pracovníků. Jenže zákon toto pouze nabízí, ale neukládá za 

povinnost, a proto zřizovatel, jehož roční rozpočet je velmi omezený, k tomuto kroku 

přistoupí jen stěží. V Jirkově navíc začínají citelně chybět byty, což je opět způsobeno 

radikální změnou v bytové politice současného vedení města.  

Mezi hlavní problémy patří např. v celkový stav budov a vybavení škol, ale také 

finančním ohodnocení učitelů, ale také to co může radnice města nabídnout učitelům, 

jako např. možnost bydlení.  

Shoduji se s názorem ředitelů škol, že radnicí, čili vlastníkem objektů, není řešen 

stále se zhoršující stav budov škol a školských zařízení, na který je vedení města ze 

strany ředitelů neustále upozorňováno. V budovách jsou sice odstraňovány akutní 

problémy a havárie, jenže situace by měla být řešena radikálně. Neděje se tak opět pro 

nedostatek finančních prostředků. Jak jsem se již zmínila, ředitelé škol a školských 

zařízení již několik let marně prosazují plán na postupnou rekonstrukci budov. 

Navrhují, aby se finanční prostředky, které jsou rozmělněny na dílčí opravy na všech 

objektech, soustředily v daném roce vždy na jedno zařízení, v němž by byla provedena 

celková rekonstrukce. Požadují však od města záruku, že město takto bude postupně 

provádět generální opravu u všech školských zařízení. Na to bohužel radnice 

nereflektuje. 

Musím však podotknout, že město se snaží získat finanční prostředky z různých 

dotačních titulů. Např. odborem rozvoje a vnějších vztahů je zpracován projekt na 

výměnu oken a zateplení budov, což by se v případě uskutečnění mělo do budoucna 
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projevit výraznou úsporou energií a ušetřením významné výše finančních prostředků, 

které by bylo možné použít v jiné oblasti výdajů za školství.  

Rozpor vidím ve snaze rady města motivovat ředitele organizací mimořádnými 

úkoly, jejichž podstatou je získávání mimorozpočtových prostředků (sponzorské dary, 

dotační tituly, doplňková činnost). Je totiž otázkou, zda soustředěnost ředitele školy 

přednostně na získávání finančních prostředků nepotlačuje do pozadí prvořadý úkol 

školy a školského zařízení, kterým je vzdělávání.  

V závěru své práce jsem chtěla vyjádřit souhlas s všeobecným systémem 

financování školství v České republice, přesněji se strukturou rozdělování státního 

rozpočtu na školství prostřednictvím správních jednotek. Otázkou však je, na kolik 

spravedlivé a odpovídající jsou stanovené normativy. Na druhou stranu jsem 

přesvědčena, že složitou a vyžadující trpělivost je bezesporu problematika financování 

školství ze zdrojů obcí. Na příkladu Jirkova jsem se pak snažila dokázat, že úmysl 

radikálně měnit způsob správy obecního a městského školství neprospívá samotnému 

zřizovateli, který by školství, jež bezprostředně zasahuje do života přibližně pětině 

obyvatel města, měl ve svých plánech a záměrech upřednostňovat. 
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Seznam použitých zkratek: 

apod.    a podobně 

č.    číslo 

ČR    Česká republika 

ČŠI    Česká školní inspekce 

DDM    dům dětí a mládeže 

FO    finanční odbor 

Kč    korun českých 

KZÚV    krajské zařízení ústavní výchovy 

mil.    miliony 

MMaÚI                                    majetek města a útvar investic 

MŠ    mateřská škola 

MŠMT    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

např.    například 

NIV    neinvestiční výdaje 

ONIV    ostatní neinvestiční výdaje  

OSVaŠ    odbor sociálních věcí a školství 

OŠKaT    odbor školství, kultury a tělovýchovy (bývalý) 

pozn.    poznámka 

RgŠ ÚSC   regionální školství územně samosprávných celků 

Sb.    sbírka zákonů 

šk.    školní 

tis.    tisíce 

tj.    to je 

tzv.    tak zvaná 

ZPŠ    základní praktická škola 

ZŠ    základní škola 

ZUŠ    základní umělecká škola 
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Příloha č. 1: 

Tabulka A 

Přehled školských příspěvkových organizací zřízených městem Jirkov 

Název zařízení Zřízena 

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1693, okres Chomutov 

(dále jen 1. ZŠ Jirkov) 

25. 6. 1991 

Základní škola Jirkov, Studentská 1421, okres Chomutov  

(dále jen 2. ZŠ Jirkov) 

25. 6. 1991 

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov  

(dále jen 3. ZŠ Jirkov) 

25. 6. 1991 

Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov 

(dále jen 4. ZŠ Jirkov) 

25. 6. 1991 

Základní praktická škola Jirkov, Mostecká 309 (dále jen ZPŠ Jirkov) 11. 4. 1996 

Mateřská škola Jirkov, Smetanovy sady 1557, příspěvková organizace 

(dále jen MŠ Jirkov) 

1. 1. 2003 

Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov 

(dále jen ZUŠ Jirkov) 

11. 4. 1996 

Dům dětí a mládeže Jirkov, Generála Svobody 1719, okres Chomutov 

(dále jen DDM Jirkov) 

11. 4. 1996 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT ČR r. 2008 

 

Tabulka B 

Schválené republikové normativy podle kategorií rok 2007 a 2008 - porovnání 

Věková  

kategorie 

(let) 

Výkony 

v celé ČR 

rok 2007 

Výkony 

v celé ČR 

rok 2008 

Výkony 

v celé ČR 

změna 2007  

oproti 2008 

Výkony 

Ústecký kraj 

rok 2007 

Výkony 

Ústecký kraj 

rok 2008 

Výkony 

Ústecký kraj 

změna 2007  

oproti 2008 

 3 - 5  273 424  279 592 6 186 21 403 21 839 436 

 6 – 14 909 17 877 301 -31 846 77 631 75 294 -2 337 

15 – 18 415 631 408 610 -7 021 33 229 32 767 462 

19 – 21 15 515 15 514 -1 1 124 1 126 2 

 3 – 18 5 214 5 139 -75 806 805 -1 

Celkem 1 618 931 1 586 156 -32 775 134 193 131 831 -2 362 

Zdroj: MŠMT ČR 
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Příloha č. 2 

Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC na rok 2008 a rok 2007  

Rok 2008 

Výdaje 2008 Věková 

kategorie 

(let) 

Výkony 

2008 
NIV celkem 

v tis. Kč 

Mzdové  

prostředky 

+ odvody v tis. Kč 

ONIV 

V tis. Kč 

Limit počtu 

 zaměstnanců 

 

 3 - 5   279 592  10 371 746 10 288 707 83 039 39 307,9 

 6 – 14 877 301  37 898 503 37 203 680 694 823 112 145,4 

15 – 18 408 610  21 456 927 21 080 597 376 330 61 618,7 

19 – 21 15 514  697 415 689 068 8 347  1 823,4 

 3 – 18 5 139 1 080 535 1 072 658 7 877 3 691,2 

RgŠ ÚSC 

Celkem 

1 586 156  71 505 126 70 334 710 1 170 416 218 576,6 

 

Zdroj: MŠMT ČR 

Rok 2007  

Výdaje 2007 Věková 

kategorie 

(let) 

Výkony 

2007 
NIV celkem 

v tis. Kč 

Mzdové  

prostředky 

+ odvody v tis.Kč 

ONIV 

V tis Kč 

Limit počtu 

 zaměstnanců 

 

 3 - 5  273 424 9 893 301 9 787 760 105 541 38 440,8 

 6 – 14 909 17 37 767 776 36 833 172 934 603 114 130,4 

15 – 18 415 631 21 103 666 20 606 570 497 096 61 920,3 

19 – 21 15 515 681 190 670 343 10 847 1 823,5  

 3 – 18 5 214  971 900 964 610 7 290 3 403,1 

RgŠ ÚSC 

Celkem 

1 618 931 70 417 832 68 862 455 1 555 377 219 718,1 

Zdroj: MŠMT ČR 
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Příloha č. 3 

Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC na rok 2008 a rok 2007 – Ústecký kraj  

Rok 2008 

Výdaje 2008 Věková 

kategorie 

(let) 

Výkony 

2008 
NIV celkem 

v tis. Kč 

Mzdové  

prostředky 

+ odvody v tis.Kč 

ONIV 

v tis Kč 

Limit počtu 

 zaměstnanců 

 

 3 - 5  21 839 810 139 803 653 6 486 3 070,3 

 6 – 14 75 294 3 252 603 3 192 971 59 632 9 624,8 

15 – 18 32 767 1 720 660 1 690 482 30 178 4 941,3 

19 – 21 1 126 50 618 50 012 606 132,3 

 3 – 18 805 169 261 168 027 1234 576,6 

Úst. kraj celkem 131 831 6 003 281 5 905 145 98 136 18 345,3 

Zdroj: MŠMT ČR 

Rok 2007  

Výdaje 2007 Věková 

kategorie 

(let) 

Výkony 

2007 
NIV celkem 

v tis. Kč 

Mzdové  

prostředky 

+ odvody v tis.Kč 

ONIV 

v tis Kč 

Limit počtu 

 zaměstnanců 

 

 3 - 5  21 403 774 406 766 145 8 261 3 009,0 

 6 – 14 77 631 3 224 957 3 145 152 79 805 9 745,5 

15 – 18 33 229 1 687 203 1 647 461 39 742  4 950,4 

19 – 21 1 124 49 350 48 564 786 132,1 

 3 – 18 806 150 240 149 113 1 127 526,1 

Úst. kraj celkem 134 193 5 886 156 5 756 435 129 721 18 363,1 

Zdroj: MŠMT ČR 
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Příloha č. 4 

Rozpočet škol a školských zařízení, 3. čtení rok 2008 - schválený 

1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ ZŠP ZUŠ MŠ DDM 
Název 

r. 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 

Náklady 
v tis. Kč Ú

če
t 

Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh 

                    

Materiál 501 370,0 622,0 670,0 1 232,0 189,0 0,0 836,0 65,0 

Z toho DHM   100,0 170,0 200,0 500,0 110,0 0,0 400,0 0,0 
 Pohonné  
 hmoty 

  0,0 10,0 0,0 40,0 0,0 0,0 6,0 0,0 

 Údržba   100,0 190,0 250,0 250,0 5,0 0,0 100,0 0,0 
 Kancelářský   20,0 100,0 140,0 250,0 15,0 0,0 35,0 20,0 
 Ostatní   150,0 102,0 80,0 192,0 59,0 0,0 295,0 45,0 
 Šk. Jídelnu   0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Energie  502 2 046,0 2 464,0 1 619,0 4 470,0 555,0 1 300,0 3 436,0 276,0 

Z toho voda   164,0 335,0 132,0 300,0 16,0 200,0 190,0 10,0 
 Elektřina   700,0 660,0 198,0 1 200,0 50,0 500,0 544,0 113,0 
 Teplo   1 180,0 1 464,0 0,0 2 954,0 489,0 600,0 2 528,0 153,0 
 Plyn   2,0 5,0 1 289,0 16,0 0,0 0,0 174,0 0,0 

Opravy 511 282,0 500,0 750,0 950,0 200,0 0,0 505,0 100,0 
Cestovné 512 15,0 10,0 0,0 10,0 6,0 0,0 6,0 10,0 
Repre 513 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
Služby 518 950,0 831,0 813,0 1 275,0 185,0 0,0 788,0 140,0 

z toho spoje   80,0 95,0 120,0 140,0 5,0 0,0 180,0 40,0 
 Přeprava   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 ICT   180,0 84,0 158,0 150,0 6,0 0,0 70,0 6,0 
 Ostatní   520,0 442,0 335,0 600,0 153,0 0,0 538,0 100,0 
 Stočné   150,0 210,0 200,0 385,0 21,0 0,0 0,0 0,0 

OON 521 50,0 200,0 90,0 200,0 0,0 0,0 0,0 35,0 
Odvody z mezd 524 20,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ostatní náklady 549 80,0 58,0 78,0 140,0 80,0 0,0 176,0 30,0 
Odpisy 551 140,0 44,0 0,0 200,0 40,0 0,0 19,0 27,0 
Leasing   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 
Šk. jídelna   21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                    

Náklady 
celkem 
  

3 974,0 4 729,0 4 020,0 8 547,0 1 259,0 1 300,0 5 878,0 683,0 

z toho provoz  
  

1 928,0 2 265,0 2 401,0 4 077,0 704,0 0,0 2 442,0 407,0 

 Energie 2 046,0 2 464,0 1 619,0 4 470,0 555,0 1 300,0 3 436,0 276,0 
Zdroj: Městský úřad Jirkov, rok 2008 
 



     

Příloha č. 5            
Rozpočet na školství v Jirkově - přímé náklady, náklady od zřizovatele na rok 2008 a rok 2007   

Státní rozpočet Zřizovatel 
 
Rok 2008 

Přímé náklady Finanční odbor 
Odbor 
MMaÚI 

Odbor 
SVaŠ 

 
Celkem Kč 

Rozpočet na školství v Jirkově  
Kč 

Organizace 
NIV celkem 

Kč 

Mzdové  
prostředky 

+ odvody Kč 
ONIV 

Kč 
Energie 

Kč 
Provoz 

Kč 
Provoz  

Kč 
Provoz  

Kč 
Energie 

Kč 
Provoz 

Kč 
Energie 

Kč 
Provoz 

Kč 

Celkem na 
školství 

Kč 

1. ZŠ Jirkov 14 078 470   13 775 370   303 100   2 046 000   1 928 000   363 000   107 000   2 046 000   2 398 000   2 046 000   16 476 470   18 522 470   

2. ZŠ Jirkov 13 649 920   13 369 590   280 330   2 464 000   2 265 000   362 000   93 000   2 464 000   2 720 000   2 464 000   16 369 920   18 833 920   

3. ZŠ Jirkov 12 402 850   12 150 360   252 490   1 619 000   2 401 000   1 063 000   133 000   1 619 000   3 597 000   1 619 000   15 999 850   17 618 850   

4. ZŠ Jirkov 27 181 280   26 576 590   604 690   4 470 000   4 077 000   463 000   366 000   4 470 000   4 906 000   4 470 000   32 087 280   36 557 280   

ZPŠ Jirkov 6 957 930   6 855 530   102 400   555 000   704 000   213 000   0   555 000   917 000   555 000   7 874 930   8 429 930   

MŠ Jirkov 25 137 280   24 934 040   203 240   3 436 000   2 442 000   1 920 000   0   3 436 000   4 362 000   3 436 000   29 499 280   32 935 280   

ZUŠ Jirkov 8 352 190   8 326 650   25 540   1 300 000   0   913 000   0   1 300 000   913 000   1 300 000   9 265 190   10 565 190   

DDM Jirkov 2 089 930   2 082 100   7 830   276 000   407 000   213 000   0   276 000   620 000   276 000   2 709 930   2 985 930   

Cekem 109 849 850   108 070 230   1 779 620   16 166 000   14 224 000   5 510 000   699 000   16 166 000   20 433 000   16 166 000   130 282 850   146 448 850   

Zdroj: Městský úřad Jirkov, rok 2008            

             

Státní rozpočet Zřízovatel  
 
Rok 2007 

Přímé náklady 
 

Finanční odbor 
Odbor 
MMaÚI 

Odbor 
SVaŠ 

 
Celkem Kč 

Rozpočet na školství v Jirkově  
Kč 

Organizace 
NIV celkem 

Kč 

Mzdové  
prostředky 

+ odvody Kč 
ONIV 

Kč 
Energie 

Kč 
Provoz 

Kč 
Provoz  

Kč 
Provoz  

Kč 
Energie 

Kč 
Provoz 

Kč 
Energie 

Kč 
Provoz 

Kč 

Celkem na 
školství 

Kč 

1. ZŠ Jirkov 13 490 910   13 132 920   357 990   1 900 000   1 860 000   1 281 000   92 000   1 900 000   3 233 000   1 900 000   16 723 910   18 623 910   

2. ZŠ Jirkov 14 867 710   14 482 140   385 570   2 645 000   2 223 000   621 000   81 000   2 645 000   2 925 000   2 645 000   17 792 710   20 437 710   

3. ZŠ Jirkov 13 366 720   13 025 060   341 660   1 500 000   2 166 000   221 000   118 000   1 500 000   2 505 000   1 500 000   15 871 720   17 371 720   

4. ZŠ Jirkov 27 820 150   27 074 180   745 970   4 550 000   3 572 000   1 521 000   351 000   4 550 000   5 444 000   4 550 000   33 264 150   37 814 150   

ZPŠ Jirkov 6 808 180   6 691 010   117 170   570 000   616 000   671 000   60 000   570 000   1 347 000   570 000   8 155 180   8 725 180   

MŠ Jirkov 24 765 650   24 536 040   229 610   3 510 000   2 020 000   1 195 000   0   3 510 000   3 215 000   3 510 000   27 980 650   31 490 650   

ZUŠ Jirkov 8 191 080   8 166 040   25 040   1 300 000   0   821 000   0   1 300 000   821 000   1 300 000   9 012 080   10 312 080   

DDM Jirkov 1 854 470   1 846 940   7 530   285 000   570 000   84 000   0   285 000   654 000   285 000   2 508 470   2 793 470   

Cekem 111 164 870   108 954 330   2 210 540   16 260 000   13 027 000   6 415 000   702 000   16 260 000   20 144 000   16 260 000   131 308 870   147 568 870   

Zdroj: Městský úřad Jirkov, rok 2007            

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


