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1 ÚVOD 

Výchovně vzdělávací soustava České republiky v historicky nedávné době – 

devadesátá léta 20. století, prošla zásadní reformou. Všechny školy a školská zařízení se stala 

ze zákona právními subjekty s formou hospodaření příspěvková organizace. Střední školství 

prošlo několika reformami zřizovatelské funkce. Dnešní stav po ustavení vyšších územně 

správních celků (VÚSC) – 14 krajů se zdá být stabilní na delší historické období.  

Cílem této práce je nalezení řešení v oblasti financování a udrţitelnosti školy jako 

je Gymnázium Králíky (s počtem cca 100 studentů). Demografický a ekonomický vývoj 

Pardubického kraje a  potaţmo i města Králíky jsou hlavními ukazateli při zpracování této 

práce.  Je vyuţito dlouhodobých záměrů vzdělávací soustavy a zpracována data poskytnutá 

českým statistickým úřadem.  

Studium dlouhodobých záměrů jednotlivých krajů pro účely této práce ukazuje 

na častý akcent na „rozvoj vzdělávacích soustav“. O rozvoji soustav se však nejedná. Školství 

je prudce implodující systém způsobený demografickými změnami bez historického 

precedentu co do hloubky nebo jeho metriky. K práci byly zvoleny hypotézy: 

1. První hypotéza zvaţuje limitní velikost (přesněji malost) školy, kterou zřizovatel zvládne 

a její vnitřní a vnější podmínky, 

2. druhou hypotézou práce je, ţe gymnázium v Králíkách s počtem cca 100 studentů,  není 

v dlouhodobém horizontu pro zřizovatele finančně udrţitelné. 

Bakalářská práce je sestavena ze tří kapitol. První - teoretická část popisuje školství 

České republiky a jednotlivé typy vzdělávací soustavy. Druhá část popisuje Pardubický kraj 

a vývoj tohoto regionu z hlediska ekonomického. Na tyto dvě části navazuje část praktická, 

která se zaměřuje na aspekty fungování střední školy v procesu optimalizace. Konkrétně na 

Gymnáziu v Králíkách.  

S ohledem na realitu rozhodování politických reprezentací skončí kaţdé rozhodování 

na financích, a to okamţité finanční náročnosti. Lakonicky to znamená „peníze jsou 

aţ na prvním místě“, v hypotézách se financování změn stává kriteriální funkcí. 
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Jednání politických reprezentací nebude mít ţádný vliv na kurikulum, tedy obsah 

a formy vzdělávání. Struktura a obsah vzdělávání sehrají klíčovou úlohu ve vzdělanostní 

úrovni obyvatel, jsou to jediné faktory cíle „vzdělanostní společnosti“.  

Při řešení bakalářské práce pouţiji srovnávací metody, metody analýzy, syntézy,  

dedukce a matematicko-statistické metody. 
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2 ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Školství České republiky prodělalo od zásadní společenské změny
1
 řadu proměn, které 

postupně mění jeho tvář. Většina z nich se doposud orientovala spíše na organizaci 

a podmínky vzdělávání. Základním vodítkem pro popis změn ve školství můţe být pohled 

na legislativní změny, které jsou zobrazeny ve školském zákoně. Do roku 2004 bylo moţné 

vystačit s novelizacemi zákona 29/1984 Sb. Poté byl schválen nový školský zákon. Můţeme 

sem zařadit i vznik 170 vyšších odborných škol (VOŠ), coţ  neobvyklým způsobem propletlo 

střední a vysokoškolské vzdělávání. Pohled na vzdělávací soustavu České republiky není 

moţný bez obecné komparace se školstvím ostatních zemí EU. Vzdělávací systémy 

jednotlivých států jsou předmětem subsidiarity - je to věcí kaţdého státu. V Evropě lze nalézt 

několik vzdělávacích systémů s historickými souvislostmi. Pro systém primárního vzdělávání  

jsou to dva směry. 

 Základní vzdělávání vzniklo jako zásah státu a má více prvků řízení státní správou. 

Kořeny jsou pro  střední Evropu ve zrušení jezuitského řádu v roce 1773 papeţem. 

Samotný akt zrušení řádu byl doprovázen rozhodnutím, ţe v kaţdé zemi bude 

majetek řádu pouţit státní mocí výhradně ke spuštění povinného vzdělávání. 

Je zřejmé, ţe tento směr vzniku vzdělávací soustavy „se shora“ se dotýkal 

v Evropě zemí, kde se mohl jezuitský řád vyskytovat. Historicky vzdělávací 

systém shora patří tedy katolickým zemím. 

 Základní vzdělávání jako systém vzniklo „zdola“, kdy na úrovni obce bylo 

rozhodnuto o zřízení škol. Tento systém je specifický pro země, kde se světská 

moc opírala o protestantství. Především se jedná o Skandinávii, kde hlavním 

motorem bylo Švédsko. Před zrušením jezuitů zde vzdělávací politiku pro krále 

formuloval Jan Amos Komenský, práci však nemohl dokončit, protoţe probíhala 

30letá válka.
2
 

Důsledky rozdílné geneze primárního vzdělávání jsou patrné dodnes a střední Evropa 

se v pojetí vzdělávacích systémů odlišuje, např. od Skandinávie. Rok 1774, kdy byla 

zavedena v podstatě povinná školní docházka, je povaţován za jistý mezník. Před tímto 

                                                 
1
  90. léta 20. století 

2
 Josef Moravec 
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rokem samozřejmě existovaly školy a nazývány byly „pokoutními“, coţ evokuje nejspíš jejich 

spornou legitimitu. 

Systém sekundárního vzdělávání je na evropském kontinentu představován třemi 

směry, které jsou patrné zvláště u vzdělávání odborného.  

Rozdílnost těchto systémů je dána organizací praktického vzdělání, nikoli jeho 

obsahem. Jde o tyto systémy: 

 Duální systém. Praktická část výuky je svěřena za určitých motivujících podmínek 

zaměstnavatelům, kteří jsou uţivateli získaných kompetencí. Teoretická část výuky 

je financována z rozpočtu některé formy státní správy. Vzdělání 

je tak dvousloţkové co do financování a organizace výuky. 

 Vzdělání je organizováno státem. To platí pro praktickou i teoretickou sloţku. 

Odpovědnost a financování má jednoho nositele. 

 Vzdělání je v obou sloţkách záleţitostí zaměstnavatele. Do 90. let 20. století byly 

představiteli tohoto systému především Portugalsko, Španělsko, Irsko a Řecko.
3
  

Odborné vzdělávání v České republice stupně vzdělání „s výučním listem“ bylo 

do roku 1990 postaveno na duálním systému. Dokonce by se dalo označit za „krystalicky 

čistý duální systém“. Stejnou organizaci sekundárního vzdělávání nalézáme v Německu.  

V posledních letech dochází v celé Evropě k posunu v tomto pojetí organizace 

sekundárního vzdělávání. Je vynuceno důsledky otevření trhu práce a poţadavkem na garanci 

určitých kompetencí. Jasný je zde trend k organizování sekundárního vzdělávání státem. 

Pokud bychom analyzovali např. vzdělanostní strukturu obyvatel v jednotlivých zemích 

Evropy, jsou důsledky výběru systému sekundárního vzdělávání ostře viditelné. Nejniţší 

podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel mají země, kde vzdělání je (spíše však bylo) 

záleţitostí zaměstnavatele. K takovým zemím patří Irsko, Portugalsko, Řecko. 

Česká republika systémově, tedy organizací sekundárního školství, směřuje společně 

s ostatními zeměmi k pojetí organizace sekundárního vzdělávání státem. Cestu od duálního 

systému vykonala během několika let. V jiných zemích je tento trend mnohem pomalejší. 

Obsahová stránka vzdělávání prodělala v posledních letech dramatické změny. Podíl 

ţáků dosahujících stupně vzdělání střední s maturitní zkouškou vzrostl z necelých 

                                                 
3
 Josef Moravec 
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50 % v roce 1990 na současných 70 %. S ohledem na normální rozloţení dispozic 

ke vzdělávání podle Gaussovy křivky je zřejmé, ţe maturitu získávají ţáci s minimálními 

dispozicemi ke vzdělávání. Toto opatření však odpovídá obecnému trendu poklesu kvality 

absolventů. Další významnou změnou je snaha o zvýšení podílu gymnaziálního studia. Tato 

snaha je rozporuplná, protoţe je prosazována na centrální úrovni v dlouhodobých záměrech 

ministerstva. Kraje mají však tendence opačné a preferují odborné vzdělávání. Tato 

protichůdnost je dlouhodobě nepřijatelná. Poslední zásadní změna je reforma, která 

má za cíl v řetězci ISTP - NSK – NSP – RVP – ŠVP
4
 definovat úplné a částečné kompetence 

a cesty k jejich získání.
5
 

2.1 SPOLEČENSKÉ SOUVISLOSTI ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ 

SOUSTAVY 

Vzdělávací soustava v ţádné zemi Evropy není strnulým fenoménem. Zvláštností 

společenských souvislostí České republiky jsou hluboké politické změny. Ty v devadesátých 

letech  přinesly řadu nových fenoménů, které nebylo objektivně moţné bezchybně vyuţít 

ve prospěch výhradně pozitivních výsledků. Za zásadní společenskou změnu s obrovským 

mnoţstvím kauzalit je moţné označit bezprecedentní pokles populace vycházejících ţáků. 

Ten je aţ na výjimku Běloruska výjimečný svojí hloubkou. V devadesátých letech vznikla 

řada nových škol, a to nejenom škol soukromých. Tedy protichůdnost jevů -  vidiny poklesu 

počtu ţáků versus zvýšení počtu škol je ve svých důsledcích velmi nestabilní a zakládá 

na řadu problémů. Dalším sociologickým fenoménem byla rezignace na motivaci 

ke vzdělávání v oborech, které mají z podstaty menší přízeň, a jako protichůdný jev exploze 

zavádění ţádaných oborů na různých školách. Vznik nových oborů, které zakládají na určité 

interdisciplinaritě
6
 nebo vyuţívající moderních pojmů „management“ apod. Analýzy 

vzdělávací struktury v devadesátých letech ukazují na velmi nebezpečné tendence. Tyto 

se beze zbytku potvrdily v letech pozdějších.  

                                                 
4
  ISTP – integrovaný systém typových pozic 

   NSK – národní soustava kvalifikací 

   NSP – národní soustava povolání 

   RVP – rámcový vzdělávací program 

   ŠVP - Školní vzdělávací program 
5
 Josef Moravec 

6
 Propojení a aktivní spolupráce mezi různými vědami za účelem dosaţení integrovaného a synergického  

(součinného) výsledku v teoretické i odborné činnosti, ve vědě i výzkumu 
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Interpretace dat analýz je různá a s jistou nadsázkou lze uvést dva myšlenkové proudy 

sociologů Jana Kellera
7
 a Petra Matějů

8
. Studium jejich prací ukazuje na nulový průnik jejich 

analýz a prognóz. Pro praktické řízení vzdělávacích systémů je potom nutné si vybrat jeden 

z myšlenkových směrů. Sociálně demokratické vlády mají tendenci k přejímání vizí Jana 

Kellera a vlády ODS spíše k Petrovi Matějů. To implikuje hluboké zvraty v koncepci 

vzdělávací soustavy při změně vlád. Sdělovací prostředky je obvykle redukují na školné 

na vysokých školách. Tyto dva pohledy lze vystopovat i v dlouhodobých záměrech 

jednotlivých krajů. 

Právě dlouhodobé záměry a jejich studium bylo významnou poloţkou při sbírání 

podkladů pro bakalářskou práci. Studium těchto dokumentů s výraznou sloţkou municipality 

přineslo několik základních poznatků: 

 Osm ze čtrnácti krajů si dalo evidentně první dlouhodobý záměr zpracovat externí 

organizací, který byl poznamenán absolutní uniformitou a celé pasáţe byly textově 

stejné, 

 dokumenty pracují s fenoménem vzdělávání bez rozumných hranic moţného 

v pojmech zvyšovat průměrnou délku vzdělávání, zvyšovat vzdělanost apod., 

 struktura materiálů zcela zásadně odporuje a nerespektuje předepsanou strukturu 

dlouhodobých záměrů (dále DZ), 

 analýzy jsou vesměs statické, vyjma Královéhradecký kraj, a jsou postaveny 

na různých souvislostech takţe neumoţňují srovnání.
9
  

2.1.1 SPOLEČNOST, EKONOMIKA, PRACOVNÍ TRH A VZDĚLÁNÍ 

Politika krajů, které odpovídají za koncipování a přímé i přenesené řízení školství 

se verbálně vţdy opírá o rozvoj ekonomiky, pracovního trhu a kvality ţivota zahrnujícího 

i environmentální aspekty. Je nutné konstatovat, ţe financování školství v prostředcích 

ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) není starost kraje, protoţe zde kraj pouze rozpočítává 

finance ze státního rozpočtu. V případě investic jde však o krajské peníze, a to z daňové 

výtěţnosti krajů.  

                                                 
7
 Jan Keller – zastává politiku ingerence (vměšování) státu  

8
 Petr Matějů – zastává zcela extrémní a ve světě nepouţitou nulovou ingerenci 

9
 Josef Moravec 



7 

Nejvíce diskutovanou vazbou je vazba vzdělání – zaměstnanost. Základní myšlenkou 

této vazby je skutečnost, ţe vzdělání se svojí strukturou a stupněm podílí na  zaměstnanosti. 

Analyticky máme k dispozici strukturu nezaměstnaných, kde lze s jistou opatrností definovat 

obory, které v daném prostoru a čase mají potíţe. Ţádná analýza se však neopírá o strukturu 

zaměstnanosti jako protiklad nezaměstnanosti. Pokud podobná analýza existuje, 

tak je strukturovaná v OKEČ
10

 (ekonomicky činné obyvatelstvo), nikoli v KZAM (katalog 

zaměstnanosti). Některé kraje jako Moravskoslezský a Jihomoravský financují určité 

systémy, které se pokoušejí pracovat s těmito komplexními ukazateli. Nicméně většina krajů 

vystačí s hodnocením na úrovni mediálních prostředků (někde bylo něco napsáno). Zajímavá 

je dynamická analýza Královéhradeckého kraje, která umí projektovat oficiální statistiky 

nezaměstnanosti absolventů na vzdělávací soustavu. Nezaměstnaný absolvent je však jenom 

část na trhu práce.
11

 

Hledání souvislostí mezi vzdělaností a ekonomikou je velmi zajímavým exkurzem. 

Obhájci vzdělávání tvrdí, ţe ve vzdělání je ekonomický rozvoj hlavním faktorem. Odpůrci 

tohoto tvrzení naopak tvrdí, a to zcela právem, ţe empiricky nikdy a nikde nebylo 

nic podobného dokázáno. Největší dynamiku ekonomiky nevykazují země s dobrou 

ani průměrnou vzdělanostní strukturou. To dokonce platí i v případě, ţe se sleduje vnitřní 

struktura ekonomik, kde produkuje nadhodnotu (primár, sekundér, terciér a kvartér). Tato 

úvaha o nejistotě prosté kauzality silně poznamenává i tuto práci. 

2.1.2 STRATEGIE VÝVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY A PROMĚNY 

STRUKTURÁLNÍCH VLASTNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 

Existence vazeb mezi národní strategií rozvoje vzdělávací soustavy a strategiemi 

navazujícími na krajských úrovních byla částečně dotčena v souvislosti s určitou 

rozporuplností. Ta však není jediná. Pro analytiku tyto dokumenty postrádají jakýsi společný 

jazyk. Po osmi letech existence krajů je stále obtíţnější provádět analýzou jejich 

dlouhodobých záměrů určité srovnávací časové řady. Tím se koncepce trhají a naplňuje 

se tak prognóza odpůrců krajů, ţe vznikne 14 vzdělávacích soustav. Strategie státu 

předpokládá jistou míru akceptace na úrovni krajů. Vytyčení opačného směru znamená 

buď nerespektování politiky státu, nebo chybně formulované cíle.  

                                                 
10

 Do konce roku 2007 OKEČ, od 1.1.2008 je nahrazen CZ-NACE 
11

 Josef Moravec 
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Za základní motivaci strategií lze povaţovat evropské dokumenty ke vzdělávání jako 

je Lisabonský proces, Stockholmský proces apod. Studium těchto dokumentů je velmi 

poučné, protoţe řeší spoustu problémů a ukládá členům EU úkoly, které jsou v mnoha zemích 

jiţ dávno vyřešeny. Jsou zde připomínky na tlak na střední vzdělání, avšak např. Portugalci 

mají desítky procent populace, která nedokončí vzdělání ani na základních školách. V menším 

to platí pro Řecko a Španělsko. U nás se nově objevuje negramotnost, kterou jsme neznali 

více neţ 200 let, ale není způsobena vadou systému, nýbrţ systémovou nedůsledností. Ještě 

markantnější jsou rozdíly při studiu např. Deklarace práv dítěte. V naší zemi není třeba 

odstraňovat negramotnost, i kdyţ se uţ objevuje. Negramotnost nově nevzniká díky systému 

vzdělávání, ale jako důsledek imigrace a především vyhýbání se vzdělávání některými 

skupinami. V České republice není nutné zavádět systémy k odstranění dětské práce, 

nepotřebujeme budovat rozsáhlé programy pro pouhé dokončení základní školní docházky 

apod.
12

  

Směry, které jsou pro naši zemi aktuální, jsou tyto: 

 Brzdit trend zvyšování podílu ţáků, kteří po ukončení povinné školní docházky 

se dále nevzdělávají, 

 hledat řešení u předčasných ukončování sekundárního vzdělávání, 

 motivovat vzdělávací instituce k orientaci na fenomén celoţivotního učení. 

Častým mediálně proklamovaným úkolem je zvyšování podílu úrovně vzdělání 

v terciéru. Jako doklad slouţí komparace zemí OECD. Tato je v jednom ze zdrojů podrobena 

závaţné kritice v oblasti interpretace dat. Analýza je provedena na skupině obyvatel ve věku 

od 25 do 64 let, tedy zahrnuje skupiny populačních ročníků, kde nelze nic změnit. Jakákoliv 

změna bude trvat déle neţ jednu generaci. Dále ukazuje na fakt, ţe v oblasti sekundárního 

vzdělání představuje Česká republika špičku právě v předcházejících generacích. Analýza 

má problémy se zařazením některých stupňů vzdělání především u anglosaských zemí.  

Pro strukturální změny, resp. jejich dynamiku, je pro komparaci obecných trendů 

v Evropě uţitečné vyuţívat komplexních ukazatelů, jako jsou deindustrializace, modernizace 

apod. Tyto jsou špatně definované a jejich pouţití v prostoru České republiky je téměř nulové. 
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2.1.3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

Uplatnění absolventů na trhu práce je povaţováno za velmi důleţitý aspekt 

s vlastnostmi zpětné vazby na vzdělávací soustavu. Jeho oficiální podoba je ve výkaznictví 

OK – 3 – PRÁCE. Pouze Královéhradecký kraj tuto dynamickou analýzu pouţívá, 

ale je zablokovaná pro veřejnost. Její pouţití je spíše ve formě expertní analýzy. Interpretace 

dat je na hranici moţnosti sociologů. Vedle struktury nezaměstnanosti absolventů pracuje 

i s prostorovým rozvojem a dalšími faktory. Celostátní systém provozuje Národní ústav 

odborného vzdělávání (NÚOV), ale ten pracuje s dotazníky, tedy se zcela jinou materií. 

Výsledky postrádají prostorovou identifikaci, proto nemají ţádný hlubší smysl. Uplatnění 

absolventů má svoji vlastní strukturu a sleduje děj v čase. Je to však pouze částečný popis 

obecné problematiky zaměstnanosti.
13

  

2.2 ROZVOJ A TYPY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 

Historie vzdělávání sahá na samý počátek lidské společnosti. Jak jiţ bylo řečeno výše, 

počátky vzdělávání sahají jiţ do roku 1773. Pokud budeme brát vzdělávání jako součást 

kulturní evoluce lidí, můţeme říci, ţe po celou dobu trvání lidské společnosti tu vţdy 

byl nějaký typ vzdělávání. 

President Freie Universität Berlin – Dieter Lensen v roce 1994 řekl, ţe vzdělání začalo 

buďto před milionem let nebo v roce 1770, kdy byla zaloţena první katedra pedagogiky 

na univerzitě v Halle (Německo). Tento výrok Lensena naznačuje ideu, ţe vzdělání jako věda 

nemůţe být separováno od vzdělávacích tradic existujících předtím. 

Na západě je původ vzdělání spojen s organizovanou církví.V Evropě mělo mnoho 

prvních univerzit katolické kořeny. Dalším vývojem v době osvícenství se spojení mezi vírou 

a vzděláním zmenšilo. 

Konvenční socialistická historie uvádí, ţe na počátku 19. století průmyslová revoluce 

propagovala potřebu vyměnitelných pracovníků, kteří byli vybaveni aspoň minimální 

gramotností. V současné době se základní vzdělání povaţuje za nutné pro fungování celé 
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společnosti a přináší společensky cenné hodnoty. Vzdělání je jedním z nejlepších nástrojů 

ekonomů pro boj s chudobou.  

V minulých letech byla v oblasti vzdělávání zahájena řada reformních kroků, 

směřujících k rozvoji českého vzdělávání tak, aby odpovídal poţadavkům, které přináší vývoj 

naší, ale i evropské společnosti. Velké snahy posilovat roli vzdělávání jsou jedním 

ze zásadních nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti země a zárukou ekonomicky 

udrţitelného rozvoje. Naše ekonomika bude vzrůstat jen tím, ţe bude konkurenceschopná 

a zaloţena na znalostech a dovednostech. To se odráţí i v reformních krocích vzdělávání, 

kde se promítají trendy a úkoly vlády a jejich jednotlivých resortů. 

V roce 2007 vzniklo několik významných školských dokumentů, zejména lze uvést 

koncepční materiály přijaté vládou – Strategie celoţivotního učení, aktualizace Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Byl také schválen 

významný dokument pro další etapu vyuţívání finančních prostředků z evropských sociálních 

fondů Operační program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

Od 1.9.2007 podle školského vzdělávacího programu pracují všechny mateřské školy, 

přípravné třídy základních škol, 1. a 6. ročníky základních škol a primy osmiletých gymnázií. 

V oblasti středního vzdělávání pokračovaly práce na přípravě rámcově vzdělávacích 

programů pro všeobecné i odborné střední vzdělávání. 

Vzdělávací soustava České republiky je určována relativně samostatnými stupni 

vzdělání, kterým odpovídají jednotlivé typy škol. Současnou podobu struktury vzdělávací 

soustavy definují především zákon č. 561/2004 Sb. (tzv. školský zákon - ŠZ) a zákon 

o vysokých školách č. 111/1998 Sb. 

Jednotlivé typy vzdělávací soustavy v České republice: 

 Mateřské školy – předškolní výchova dětí, neposkytuje vzdělávací stupeň, 

 základní školy – poskytují základní vzdělání, docházka je povinná pro všechny 

způsobilé děti, 

 střední školy – poskytují vědomosti a dovednosti pro výkon povolání nebo 

pro další studium (podrobné členění viz. kapitola 2.2.4), 

 vyšší odborné školy – nový typ post sekundárního studia, poskytují vyšší odborné 

vzdělání zakončené absolutoriem, 

 vysoké školy – poskytují vzdělání s udělením akademického titulu, 
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 speciální školy – poskytují zdravotně postiţeným dětem a mládeţi výchovu 

a dle moţností i vzdělání. Působí na úrovni předškolní výchovy, základního 

a středního školství. 

Součástí vzdělávací soustavy jsou i další druhy škol: 

 Základní umělecké školy, 

 státní jazykové školy, 

 školská zařízení (např. pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 

a preventivní výchovné péče). 

2.2.1 CÍLE A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

Výchovně vzdělávací soustava je soustava orgánů, jejichţ úkolem je zajišťovat 

výchovu a vzdělávání. Mezi tyto orgány můţeme v České republice řadit školy, předškolní 

zařízení a školská zařízení. Legislativní rámec pro výchovně vzdělávací soustavu tvoří 

školský zákon, nařízení vlády, vyhlášky ministerstva školství (oficiální název 

v ČR je MŠMT), vnitřní předpisy ministerstva školství a příslušné zákony. Orgány, které 

se podílejí ve správě školství jsou: 

 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 

 česká školní inspekce, 

 orgány kraje, 

 orgány obcí. 

Vzdělávací soustava v České republice prošla několika proměnami. Nejposlednější 

z nich je tvorba Národních vzdělávacích programů, které vypracovává ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Tento program podléhal schválení vládou a poté Parlamentem České 

Republiky. Program je východiskem pro zpracování rámcových vzdělávacích programů, 

vymezuje oblasti vzdělávání, obsah vzdělávání a cíle vzdělávání. 

Rámcové vzdělávací programy vycházejí z národních vzdělávacích programů a jsou 

závazné pro školní vzdělávací programy. Jsou zpracovávány ministerstvem školství a rozdílné 

pro jednotlivé obory vzdělávání. Jsou závazné pro tvorbu učebnic.
14
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Školní vzdělávací programy jsou zpracováním garantovány řediteli jednotlivých škol, 

vycházejí z rámcových vzdělávacích programů a upravují vzdělávání pro konkrétní školy 

a jednotlivé předměty. Školní vzdělávací programy otevírají prostor pro další rozvoj 

autonomie škol, pro uplatnění jejich potenciálu, pro větší rozvoj tvůrčích schopností učitelů, 

pro větší flexibilitu vzdělávacího systému i pro vyšší efektivitu vzdělávání. 

Mezi zásady vzdělávání můţeme řadit: 

 Zásadu rovného přístupu ke vzdělání pro občany České republiky a občany 

členských států EU bez jakékoliv diskriminace. 

 Zásadu úcty, respektu, solidarity, důstojnosti a názorové snášenlivosti účastníků 

vzdělávání. 

 Zásadu moţnosti vzdělávání se po dobu celého ţivota. 

 Zásadu bezplatného přístupu k základnímu a středoškolskému vzdělání pro občany 

České republiky a občany členských států EU v případě, ţe zřizovatelem je stát, 

kraj nebo obec. 

 Zásadu volného šíření poznatků, které vyplývají ze současného poznání světa. 

Mimo politické a náboţenské agitace. 

 Zásadu hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosaţeným cílům vzdělávání, 

které jsou stanoveny školským zákonem a vzdělávacími programy. 

 Zásadu zdokonalování vzdělávání na základě vědy a výzkumu a pouţívání 

účinných moderních pedagogických metod.  

Hlavním cílem vzdělávání je rozvoj osobnosti člověka tak, aby byl schopen 

v praktickém ţivotě vyuţívat svých nabytých vědomostí a dovedností a dále je rozvíjet. 

Aby pochopil a uplatnil zásadu demokracie, princip rovnosti ţen a muţů ve společnosti, 

aby respektoval etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboţenské identity kaţdého.
15

 

 

Dle návrhu amerického psychologa B.S.Blooma lze typy a cíle učení rozdělit 

do tří kategorií: kognitivní (znalosti), afektivní (postoje) a psychomotorické (dovednosti). 

Kategorie kognitivní se dále člení na: 

 Znalost faktů – zmapování obsahu učiva, 

 porozumění – rozumět probíranému učivu, 

 aplikace – schopnost pouţívat zákony, metody a teorie v různých situacích, 
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 analýza – schopnost třídit naučenou látku, 

 syntéza – schopnost vytvářet nový celek z jednotlivých částí,  

 evaluace – schopnost smysluplného úsudku o významu určité látky. 

Absolvent školy by měl umět vyuţít svých znalostí a dovedností, uplatňovat různé 

metody myšlení – logické, empirické atd. Umět komunikovat, a to jak v projevech 

mluvených, tak psaných. Měl by umět se dokázat prezentovat. 

Absolvent školy by měl vyuţívat i získané sociální kompetence. Umět posoudit 

své fyzické a duševní moţnosti. Své priority stanovovat podle svých osobních moţností. 

Dokázat pracovat v kolektivu lidí apod. Dodrţovat zákony, respektovat ostatní lidi. Zajímat 

se o společenské dění, o naši kulturu i kulturu jiných národů, uvědomovat si význam 

ţivotního prostředí apod.  

2.2.2 PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Preprimární vzdělávání neboli předškolní výchova je v České republice zajišťována 

mateřskými školami (MŠ). Toto vzdělávání má dlouholetou tradici spojenou s vývojem 

zaměstnanosti, především ţen a jsou to zařízení určená převáţně pro děti ve věku 3 – 6 let. 

Předškolní vzdělávání je upraveno zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ) a vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí 

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

chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří 

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“
16

  

Současná doba klade mnohem vyšší nároky nejen na vyšší vzdělávání, ale právě 

na předškolní výchovu. Ve velkých městech byly v některých mateřských školách zavedeny 
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speciální vzdělávací programy, které vedou děti k seznamování se s cizími jazyky, 

počítačovou komunikační technikou, nebo jsou zaměřeny sportovně, výtvarně či hudebně. 

Docházka do mateřských škol je nepovinná, ale poslední ročník mateřské školy je před 

nástupem do základní školy ze zákona povinný a bezplatný na rozdíl od ostatních ročníků, 

které se platí. 

Zřizovatelem mateřských škol jsou především obce (98 %), popřípadě subjekty 

soukromé i církevní nebo to jsou speciální mateřinky zřizované krajem. První soukromé 

a církevní mateřské školy byly znovu otevřeny po více neţ 40 letech ve školním roce 

1991/1992 (vyhláška MŠMT ČR č. 353/191 Sb., resp. 452/1991 Sb.). 

Předškolní vzdělávání dodrţuje RVP pro předškolní vzdělávání, který byl vydán 

opatřením ministryně školství č. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005 s účinností od 1.3.2005 

s platností zákona 561/2004 Sb. MŠ postupují dle tohoto vzdělávacího programu od 1.9.2007. 

Jsou tak vázány povinností vytvořit své školní vzdělávací programy, které budou v souladu 

s výše uvedeným programem. 

Rámcový vzdělávací proces stanoví cíle: 

 Rámcové – univerzální záměry předškolního vzdělávání. 

 Klíčové kompetence – obecnější způsobilosti dosaţitelné v předškolním 

vzdělávání. 

 Dílčí cíle – konkrétní záměry vzdělávacích oblastí.
17

 

Pro přehled vývoje počtu mateřských škol je uvedena tabulka č. 1, která znázorňuje 

vývoj počtu mateřských škol od zmiňovaných 90. let 20. století, kdy naše školství prošlo 

zásadní společenskou změnou po současnost. Je zde vidět značný pokles státních mateřských 

škol od roku 1990 – 2006/07. Počet mateřských škol zřizovaných obcemi od roku 1994 klesá. 

Počet mateřských škol soukromých zaznamenal během prvních uvedených šesti let velký 

nárůst, ale změny v legislativě (slučování školek) se projevily i zde a počet mateřských škol 

soukromých začal od roku 1995 klesat. Od roku 2002 se jejich počet pohybuje skoro na stejné 

úrovni. 
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Tab. č. 1  Vývoj počtu mateřských škol v letech 1990 - 2007 

Rok Školy celkem 

Státní (veřejné) 

Soukromé Církevní Celkem  MŠMT Obecní Ostatní 

1990/91 7 335 7 335 0 0 0 0 0 

1991/92 6 972 6 906 0 0 0 1 5 

1992/93 6 827 6 801 0 0 0 4 8 

1993/94 6 601 6 537 398 5 953 186 48 16 

1994/95 6 526 6 405 1 6 365 39 105 16 

1995/96 6 475 6 338 16 6 322 0 121 16 

1996/97 6 343 6 213 5 6 207 0 114 17 

1997/98 6 152 6 050 1 6 049 0 83 19 

1999/00 5 901 5 816 0 5 816 0 69 16 

2000/01 5 776 5 692 0 5 692 0 68 16 

2001/02 5 642 5 561 0 5 561 0 65 16 

2002/03 5 558 5 481 0 5 480 1 61 16 

2003/04 4 840 4 766 0 4 764 2 58 16 

2004/05 4 776 4 701 0 4 699 2 59 16 

2005/06 4 710 4 635 0 4 633 2 58 17 

2006/07 4 696 4 618 0 4 614 4 60 18 

Zdroj: Souborný katalog ČR – Dlouhodobý vývoj předšk. vzd. v ČR - vlastní zprac. 

S poklesem počtu mateřských škol samozřejmě klesaly i počty tříd v mateřských 

školách, ale tento pokles neměl vliv na průměrný počet dětí ve třídě. To samé můţeme říci 

i o průměrném počtu dětí na 1 mateřskou školu (viz. tab.č.2) 

Tab. č. 2  Vývoj průměrného počtu dětí na školku v letech 2000 - 2007 

Rok Počet MŠ Počet dětí Počet učit. Prům.dětí/škola 

1990/91 7 335 352 139 32 112 48,00 

2000/01 5 776 279 838 23 800 46,40 

2001/02 5 642 276 438 23 345 47,70 

2002/03 5 558 278 859 23 198 51,80 

2003/04 4 840 280 491 23 244 51,90 

2004/05 4 776 280 487 22 932 51,50 

2005/06 4 710 278 462 22 485 50,00 

2006/07 4 696 282 017 22 368 50,00 

Zdroj: Souborný katalog ČR – Dlouhodobý vývoj předšk. vzd. v ČR - vlastní zprac. 

Tabulka č. 2 znázorňuje počty dětí a učitelů od roku 2000, pro srovnání uveden 

i rok 1990, kde byl největší počet dětí – více neţ 352 tisíc. Nejmenšího počtu vzdělávaných 

dětí dosáhl rok  2001/02, coţ je nejméně za celé období. Jedná se o pokles o 21,5 % proti roku 

1990. V dalších letech jiţ docházelo k pozvolnému nárůstu dětí vzdělávaných v mateřských 

školách. Průměrný počet dětí v mateřských školách se v prvních třech zmiňovaných letech 

pohyboval pod hranicí 50, od roku 2002 se průměr ustálil na 50 dětí na 1 mateřskou školu. 
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Financování mateřských škol je dvoufázové. Především to jsou prostředky na platy, 

odvody a tzv. přímé náklady,
18

 které jsou prostřednictvím krajů zasílány z ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy subjektům zřizujícím mateřské školy a dále to jsou provozní 

prostředky, které jdou z rozpočtu zřizovatele. Prostředky na platy jsou propočítávány 

normativními metodami na základě výkonů ze statistických výkazů jednotlivých školek. 

Provozní prostředky jsou výhradně na vůli zaměstnavatele, avšak zde by měl být brát zřetel 

na tzv. vybrané ukazatele (odpisy, nájemné, energie). 

2.2.3 PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Primární neboli základní či elementární vzdělávání sestává z prvních let formálního 

strukturovaného vzdělávání, které probíhá během dětství. 

První základní školy (ZŠ) byly zřizovány církví jiţ v průběhu 11. století. Povinnou 

školní docházku (PŠD) v dnešní České republice ustanovila Marie Terezie v roce 1774. 

Tehdy byla povinná školní docházka 6letá, s výjimkou pro letní období, kdy děti na vesnici 

pomáhaly při polních pracích, a proto se nemusely školní docházky zúčastňovat. Po roce 1918 

byla povinná školní docházka ustanovena devítiletá a základní školy byly rozděleny 

na 2 stupně. Tehdy se základní školy nazývaly základními devítiletými školami. Devátá třída 

byla zrušena v 70. letech 20. století, čímţ došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků. 

Povinná školní docházka byla ovšem prodlouţena na 10 let.
19

 

V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka opět zkrácena na 9 let a postupně byla 

na základní školy zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, od roku 1996 pak povinná. 

V současné době jsou základní školy zřizovány státem, krajem, obcemi nebo svazky obcí, 

církví či jinými fyzickými nebo právnickými osobami. 

Základní školství zaujímá primární a niţší sekundární úroveň  vzdělávání 

(1. a 2. stupeň ZŠ). Délka studia je 9 let – 5letý 1. stupeň a 4letý 2. stupeň. Ve většině zemí 

je absolvování základního vzdělání povinné.  

Děti jsou do školy přijímány při tzv. zápisu. Tuto povinnost (dostavit se k zápisu 

s dítětem starším 6 let k 1.9. přísl. roku) stanoví rodičům zákon a platí i pro cizí státní 

příslušníky, kteří pobývají na území České republiky. (Nejpozději musí nastoupit ve školním 

                                                 
18

  Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
19

  Marcela Cacková 
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roce, ve kterém dosáhne osmého roku věku). Kaţdoročně téměř ¼ dětí nastupuje na základní 

školy aţ ve věku 7 let a cca 1 % pak ve věku 5 let.
20

 

Po ukončení prvního stupně základní školy můţe dítě pokračovat ve studiu druhého 

stupně základní školy nebo můţe pokračovat na osmiletém gymnáziu, nadané děti mohou 

pokračovat v jednom oboru konzervatoří. Po absolvování sedmé třídy mohou obdobně 

nastoupit na šestileté gymnázium.  

Základní školství je stejně jako preprimární školství upraveno zákonem 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném nebo jiném vzdělávání (ŠZ). 

Nedílnou součástí vzdělávacího systému základních škol je vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami, MŠMT jsou kaţdoročně vyhlašovány programy 

na podporu vzdělávání národnostních menšin, na podporu zajištění podmínek vzdělání 

pro azylanty a programy na přípravu dětí z EU k začlenění do vzdělávacího procesu v ČR. 

Rodiče mají na výběr, zda jejich děti budou studovat státní základní školu, jazykovou 

školu, přestoupí na gymnázium nebo vyuţijí studia na soukromých školách.  

Základní školy, zrovna tak jako mateřské školy, musí dodrţovat rámcově vzdělávací 

program platný od 1.9.2005 ve znění k 1.7.2007. Tento program je oficiálně schválený 

vzdělávací program pro základní vzdělávání. Obsahuje učební plán a učební osnovy pro ţáky 

1. – 9. ročníků ZŠ. RVP se týká všech typů základních škol, které jsou povinné dodrţovat 

učební a koncepční dokumenty, to znamená, ţe všechny obecní  i národní školy. Dle tohoto 

programu se na všech ZŠ vyučuje od školního roku 2007/2008. Jiţ v roce 2004 byly  

na některých vybraných školách zahájeny projekty PILOT 1 a PILOT Z, jejichţ cílem bylo 

ověřit ŠVP v praxi.
21

 

Síť základních škol v ČR je dostatečně hustá, přestoţe od roku 2006 počet škol klesá. 

Sníţení počtu základních škol se týkalo především škol, které zajišťovaly pouze výuku 

pro ţáky 1. stupně, pokles je způsoben rušením nebo slučováním škol. 

                                                 
20

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, MŠMT 2007 
21

  Rámcový vzdělávací program 
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Tab. č. 3  Počty základních škol, tříd a ţáků v letech 2004 - 2008 

Roky Školy Třídy Ţáci celkem 

2004/05 3 785 42 836 917 738 

2005/06 4 474 45 769 916 575 

2006/07 4 199 44 527 876 513 

2007/08 4 155 43 433 844 863 

Zdroj:  Český statistický úřad, školství, data v publikacích - vlastní zpracování 

Znázornění vývoje počtu základních škol, tříd a dětí je uvedeno v tabulce č. 3. Z této 

tabulky je zřejmý pokles počtu základních škol od roku 2005. Počet ţáků a tříd se sniţuje 

stále v průběhu uvedených let.  V roce 2007/2008 je evidováno 4 155 škol, ve srovnání 

s předchozím rokem tak došlo ke sníţení o 44 základních škol.  

Rozmístění jednotlivých škol odráţí potřeby jednotlivých krajů v oblasti základního 

vzdělávání, přičemţ vychází z celkových potřeb regionu.  Dostupnost základního vzdělání 

je v jednotlivých krajích dobrá. V tabulce č. 4 můţeme vidět vývoj počtu jednotlivých 

základních škol v letech 2004 – 2008 v jednotlivých krajích přepočtené na 100 obyvatel kraje. 

Ve všech krajích je vidět velký nárůst škol ve školním roce 2005/06 oproti roku 2004/05 

a dále jiţ jen pozvolné sníţení. Nejvíce škol/100 obyvatel ve všech uvedených letech můţeme 

najít v kraji Vysočina, oproti tomu nejméně v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. 

Tab. č. 4  Základní školy podle krajů přepočtené na obyvatele v letech 2004 - 2008 

Území, kraj 
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

ZŠ ZŠ/100 ob. ZŠ ZŠ/100 ob ZŠ ZŠ/100 ob ZŠ ZŠ/100 ob 

Česká republika 3 785 0,037 4 474 0,044 4 199 0,041 4 155 0,040 

   v tom:                 

Hl.město Praha 219 0,019 277 0,023 255 0,021 253 0,021 

Středočeský 471 0,041 555 0,048 525 0,045 524 0,044 

Jihočeský 239 0,038 276 0,044 261 0,041 255 0,040 

Plzeňský 207 0,038 237 0,043 227 0,041 224 0,040 

Karlovarský 102 0,033 128 0,042 119 0,039 115 0,037 

Ústecký 247 0,030 311 0,038 288 0,035 285 0,034 

Liberecký 181 0,042 226 0,053 209 0,049 206 0,047 

Královéhradecký 256 0,047 307 0,056 276 0,050 272 0,049 

Pardubický 232 0,046 274 0,054 260 0,051 254 0,050 

Vysočina 257 0,050 284 0,056 270 0,053 268 0,052 

Jihomoravský 440 0,039 503 0,044 479 0,042 474 0,042 

Olomoucký 279 0,044 334 0,052 310 0,048 309 0,048 

Zlínský 233 0,039 265 0,045 256 0,043 256 0,043 

Moravskoslezský 422 0,034 497 0,040 464 0,037 460 0,037 

Zdroj: Český statistický úřad - vlastní zpracování 
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Oproti minulým školním letům se podíly ţáků ve víceletých gymnáziích zvýšily 

na úkor čtyřletých. Ze základních škol přešlo ve školním roce 2007/2008 do oborů víceletých 

gymnázií a osmiletých konzervatoří 11,9 tisíc ţáků. V roce 2006/07 také došlo k odchodu 

ţáků, kteří nedokončili základní vzdělání v celkovém počtu 4,6 tisíc ţáků, coţ představuje 

4,1 % všech odchodů ze základních škol.
22

 

Financování základních škol je stejně jako u mateřských škol dvoufázové. Mzdy jsou  

poskytované z ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy prostřednictvím krajských 

a obecních úřadů a provozní prostředky z prostředků zřizovatelů základních škol. 

2.2.4 SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Sekundární vzdělávání – střední škola – poskytuje stupně středního vzdělání podle 

ustanovení § 58 školského zákona ve stupních 

 střední vzdělání, 

 střední vzdělání s  výučním listem, 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Tomuto nově pojatému třídění neodpovídá systém hodnocení vzdělání např. na trhu 

práce, kde se pracuje nadále s pojmy střední vzdělání, úplné střední vzdělání, úplné střední 

odborné vzdělání. Proto je pro případnou analýzu mít na paměti jakýsi transformační slovník. 

Na straně trhu práce má hodnocení stupně vzdělání osm stupňů. Je to systémová závada 

pro sdílení dat a analýzu. 

 Všeobecné střední vzdělání je zajišťováno na úrovni úplného středního vzdělání 

gymnázií. Odborné střední vzdělání zajišťují buď střední odborná učiliště (střední odborné 

vzdělání), nebo střední odborné školy (úplné střední odborné vzdělání).
23

 

Dne 24.7.2007 byl schválen Ministerstvem školství rámcový vzdělávací program 

pro gymnázia a pro gymnázia se sportovní přípravou. Od září 2007 nastalo dvouleté období, 

ve kterém gymnázia připravovala své školní vzdělávací programy, podle kterých začnou 

vyučovat nejpozději 1. září 2009. Jiţ v červnu 2005 byla zahájena realizace studijních 

programů ve vybraných gymnáziích, jehoţ cílem bylo ověřit fungování systému 

                                                 
22

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice v roce 2007 – MŠMT, Praha 2008 
23

 zákon č. 561/2004 Sb. 
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dvoustupňové tvorby kurikula na vybraných pilotních gymnáziích. V rámci tohoto projektu 

vytvářely pilotní školy své programy, dosavadní učební plány byly postupně nahrazovány 

rámcově vzdělávacími programy.
24

 

Financování středních škol je obdobné jako u předchozích dvou typů vzdělávací 

soustavy. Přímé náklady jsou financovány prostřednictvím zřizovatele školy z ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Provozní prostředky jdou z rozpočtu zřizovatele, tudíţ 

především z rozpočtů krajů. 

Druhy středních škol vymezuje Školský zákon. Jsou to: 

 Gymnázia,  

 střední odborné školy,   

 střední odborná učiliště. 

Typy středních škol vymezuje vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatořích. 

Typy středních škol: 

 Gymnázium, hotelová škola, obchodní akademie,  

 odborná škola, odborné učiliště, praktická škola,  

 střední lesnická škola, střední odborná škola, střední odborné učiliště,  

 pedagogická škola, průmyslová škola, rybářská škola,  

 uměleckoprůmyslová škola, umělecká škola,  

 vinařská škola, zahradnická škola, zdravotnická škola ,zemědělská škola.  

Stupně středního vzdělávání vymezuje Školský zákon 

Tab. č. 5  Stupně středního vzdělání  

Vzdělání Délka studia Doklad o vzdělání 

Střední 1 - 2 roky   

Střední s výučním listem 2 - 3 roky výuční list 

Střední s maturitou 4 roky maturitní vysvědčení 

Vlastní zpracování 

Střední vzdělání s maturitou získá i ţák, který úspěšně ukončí vzdělávací program 

šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávací program nástavbového studia v délce 
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2 let nebo vzdělávací program zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní 

zkouškou. Obory vzdělání, ve kterých lze získat výše uvedená vzdělání, stanovuje svým 

nařízením vláda. 

Nástavbové studium poskytují střední školy těm uchazečům, kteří získali střední 

vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru v délce 3 let denní formy vzdělávání. Do denní 

formy vzdělávání na střední školy nastupují především „čerství“ absolventi základních škol, 

teoreticky mládeţ 15letá. Ostatní formy vzdělávání jsou: dálkové, večerní, distanční 

a kombinované. Jsou velice důleţitou součástí celoţivotního vzdělávání vzhledem k moţnosti 

získání další kvalifikace pro ty, kteří jiţ vstoupili na pracovní trh. Ve školním roce 2007/2008 

bylo v ostatních formách vzdělávání celkem 12,1 tisíc ţáků (bez nástavbového studia) 

a v nástavbových studiích – 23,3 tisíc ţáků. V ostatních oborech končících maturitní 

zkouškou celkem 10,6 tisíc ţáků. V odborném středním vzdělávání a středním vzdělávání 

s výučním listem to bylo 1,5 tisíc ţáků.
25

   

Cílem středního vzdělávání s maturitní zkouškou v gymnáziích  je poskytovat 

absolventům znalosti a vědomosti, které je připravují zejména pro vzdělávání na vyšší 

odborné škole a  vysoké škole. Cílem škol nabízejících střední vzdělávání s výučním listem 

je příprava absolventů s vyššími nároky na manuální dovednosti, součástí je i praktická 

příprava.V posledních letech byly do soustavy oborů vzdělání zařazena i lycea (kombinace 

oborů všeobecně vzdělávacích a odborných).
26

 

Celkový počet škol, tříd, ţáků (i nově přijatých a absolventů) můţeme vidět v tabulce 

č. 6. Údaje jsou za školní období 2005 – 2008 a pouze denní studium i nástavbové. 

Je zde zřejmý pokles počtu ţáků a s tím souvisí také pokles počtu škol. 

Tab. č. 6 Vývoj ukazatelů středních škol denního studia (vč.nástavbového) 

Ukazatel 2005/06 2006/07 2007/08 

Školy 1 991 1 475 1 439 

Třídy 21 797 23 416 23 379 

Ţáci 542 027 541 770 533 940 

Nově přijatí 149 565 152 124 146 147 

Absolventi 132 886 124 633 122 239 

Zdroj: Český statistický úřad - vlastní zpracování 
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Ve školním roce 2007/2008 poskytovalo vzdělání celkem 1 447 středních škol, z toho 

1 439 škol denního studia a 365 škol bylo soukromých a církevních. Ve všech formách 

vzdělávání (bez nástavbového) vyučovaly střední školy 525,8 tisíc ţáků v roce 2007/2008, 

z toho 513,7 tisíc ţáků v denní formě vzdělávání (údaje jsou včetně škol pro ţáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami).
27

 

Tab. č. 7  Počty škol a ţáků podle druhu vzdělání 2006 - 2008 

Ukazatel Školy 06/07 Školy 07/08 Ţáci 07/08 
Přijatí 
07/08 

Absolventi 
07/08 

Školy celkem 1 475 1 439 533 940 146 147 122 239 

v tom:           

Střední škola 106 105 1 692 881 653 

Střední s výuč. listem 557 542 122 135 42 093 35 822 

Střední s maturitou 1 244 1 233 389 881 91 767 77 622 

Zdroj: Český statistický úřad - vlastní zpracování 

Tabulka č. 7 znázorňuje počty škol a ţáků podle druhu vzdělání bez nástavbového 

studia. Nejvíce studentů studuje na středních školách, které poskytují střední vzdělání 

s maturitou. Počty přijatých ţáků v roce 2007/2008 převyšují počty absolventů v tomtéţ roce. 

Míra účasti na středoškolském vzdělávání je vysoká. V roce 2007/08 vztaţeno 

k populaci 15 – 18letých dosahovala 96 % (počty ţáků v denní formě na středních školách 

bez víceletých gymnázií plnících školní docházku). Podíl nově přijímaných ţáků do oborů 

gymnázií se stabilizoval na 16 - 22 %. Obdobně je tomu i u odborných středních vzdělávání 

ukončených maturitní zkouškou. 

Celkem do vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou vstupuje 72,9 % nově 

přijímaných na střední školy (včetně nástavbových studií). Do oborů s výučním listem 

je celkem přijímáno asi 27,1 %(07/08). Procesu vzdělávání na středních školách se však 

účastní i ţáci starší, proto podíl přijímaných je vyšší.
28

 

Dle prognóz dojde v letech 2008 a 2009 k radikálnímu poklesu počtu osob věkové 

kategorie 15letých zhruba o 14 tisíc osob a během jednoho roku do 2010 ubude dalších 

11 tisíc osob. Z odhadovaného počtu více neţ 120 tisíc osob 15letých v roce 2008 se jejich 
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počet sníţí na 95,6 tisíc v roce 2010. Další pokles je očekáván aţ do roku 2014/2015, ale jeho 

tempo bude jiţ mírné.
29

 

2.2.5 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávacími institucemi poskytující terciární vzdělávání jsou vysoké školy. 

Je to nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Studenti a pedagogové vysokých škol tvoří 

akademickou obec. Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat akademické 

tituly. 

Vzdělávání na vysokých školách je vymezeno zákonem č. 111/1998 Sb.o vysokých 

školách. 

Vysoké školy v České republice dělíme na:  

 Univerzitní,  

 neuniverzitní. 

Univerzitní – uskutečňují všechny typy studijních programů (bakalářský, magisterský, 

magisterský navazující a doktorský). Provozují činnosti pedagogické, ale také vědecké, 

výzkumné, vývojové a umělecké. Člení se na jednotlivé fakulty. 

Neuniverzitní – uskutečňují především bakalářské studijní programy, mohou 

téţ uskutečňovat magisterské studijní programy. Nečlení se na fakulty. 

V České republice existují vysoké školy:  

 Veřejné,  

 soukromé,  

 státní. 

Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem. V České republice je aktuálně 

26 vysokých veřejných škol (příloha č. 1), většinou jsou univerzitního typu. Financování 

veřejných vysokých škol je především dotacemi ze státního rozpočtu. Dalšími příjmy mohou 

být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze státních fondů a z rozpočtů 

obcí, výnos z doplňkové činnosti a z darů. Orgány veřejných vysokých škol jsou: akademický 

senát, rektor, vědecká rada, disciplinární komise, správní rada a kvestor. 

                                                 
29

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2005 



24 

Soukromé vysoké školy musí mít ke svému provozu souhlas ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy. V České republice je 52 soukromých vysokých škol (příloha č. 2), 

z toho 2 univerzitního typu (Metropolitní univerzita Praha, O.P.S. a Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha). Financování těchto škol je především z vlastních zdrojů, ale mohou 

to být i státní dotace. 

Státní vysoké školy jsou pouze policejní a vojenské. Spravují je přímo příslušná 

ministerstva (vnitra a obrany), nemají právní subjektivitu a jsou organizačními sloţkami státu. 

Je zde omezena vysokoškolská samospráva. V České republice to jsou: Policejní akademie 

Praha a Univerzita obrany v Brně – obě školy jsou univerzitního typu. 

Formy vysokoškolského studia jsou buď prezenční (denní), distanční (dálková) nebo 

kombinovaná. Akademické funkce -  profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři. 

Tab. č. 8  Studenti veřejných vysokých škol podle formy studia 

Ukazatel 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Studenti celkem 250 261 295 363 292 520 303 731 

v tom:         

prezenční forma 195 798 217 943 211 827 216 887 

distanční a komb. 40 316 58 585 63 557 68 411 

jiná stát. občanství 14 129 18 835 19 999 21 414 

Zdroj: Český statistický úřad - vlastní zpracování 

Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe počty studentů, kteří studují v prezenční formě studia,  

lehce kolísají. Počty studentů ve formě studia distančního a kombinovaného stále stoupají. 

Stále více studentů přichází na to, ţe studovat se dá i při zaměstnání. Zrovna tak je zřejmé, 

ţe v České republice studuje stále více občanů, kteří jsou jiné státní příslušnosti. 

Česká republika má dosud v rámci mezinárodního šetření jeden z nejniţších podílů 

účasti na terciárním vzdělávání. Průměrná účast na terciárním vzdělávání v rámci EU osob 

ve věku 20 – 24 let se v roce 2003 pohybovala na úrovni 56,4 %. V roce 2005/2006 

se k přijímacímu řízení na vysoké školy dostavilo 73 % absolventů středních škol a přijato 

bylo 53 %. (Celkově to bylo 131 tisíc uchazečů, přijato – 80 tisíc a skutečně nastoupilo 

76 tisíc uchazečů).
30
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Populace 19letých klesne zhruba ze 145 tisíc studentů na 85 tisíc v roce 2020 

(předpoklad). 

Celkové počty přijatých na vysoké školy (VŠ)  byly v roce 2001/2002 zhruba 55 tisíc 

a předpoklad roku 2020 je 95 tisíc. 

Dochází k rozšiřování nabídky vysokoškolského vzdělávání na základě Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 

pro oblast vysokých škol na období 2006 - 2010.
31
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3 PARDUBICKÝ KRAJ A JEHO SPECIFIKA V OBLASTI 

ŠKOLSTVÍ 

Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech. Spolu s krajem Královéhradeckým 

a Libereckým tvoří oblasti soudrţnosti Severovýchod (NUTS 2). Mapa Pardubického kraje 

(příloha č. 3). 

Pardubický kraj se vyznačuje rozmanitostí osídlení a průmyslové a zemědělské 

výroby, a proto je rozdílná i kvalita ţivotního prostředí v regionu. 

Pardubický kraj se skládá ze čtyř okresů: 

 Chrudim, 

 Pardubice, 

 Svitavy, 

 Ústí nad Orlicí. 

Sídelním městem kraje je město Pardubice. 

Ze studia dlouhodobých záměrů vzdělávací soustavy Pardubického kraje lze vyvodit 

problémy v dlouhodobém nedostatku kvalifikovaných pracovníků, v nedostatku 

stabilizovaných zaměstnavatelů v některých mikroregionech a ve výrazně vyšší 

nezaměstnanosti v některých, zejména periferních regionech kraje. 

V kraji bylo k 31.12.2007 evidováno 308 mateřských škol, 254 základních škol, 

21 gymnázií, 46 středních odborných škol, 32 středních odborných učilišť, 11 vyšších 

odborných škol, 1 konzervatoř a 1 vysoká škola.
32

 

Pardubický kraj jako celek je dokonalým průměrem všech ostatních krajů. 

Dle sociologické studie
33

 je zde niţší průměr vzdělanosti. Průměrných hodnot se dosahuje 

z velkých a nepřirozených rozdílů, vnitřní diferenciace se prohlubuje. Určitým specifikem 

Pardubického kraje je, ţe v počtu gymnázií na jednoho obyvatele zaujímá v celorepublikovém 

srovnání druhé místo hned po hlavním městě Praze. Realizovaná optimalizace školství 

změnila pouze vnitřní restruktualizaci škol a nemohla mít ţádný vliv na chování systému jako 
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celku, byly řešeny pouze personální problémy, nikoli systémové. Všechny okresy 

Pardubického kraje vyjma okresu Chrudim, mají přebytek kapacit (ţáků). Tak je tomu 

i v ostatních okresech jiných krajů. Některé okresy – např. Praha-západ, Brno-venkov mají 

tyto přebytky mínusové, coţ se dá vysvětlit tím, ţe v blízkosti těchto okresů jsou jiné školy, 

do kterých mají studenti spojení místní dopravou. Mínusové stavy u okresů Chrudim a např. 

Tachov, Sokolov, Rokycany a další jsou vysvětlitelné pouze tím, ţe se tu v optimalizaci něco 

udělalo nebo, ţe velké počty ţáků odcházejí do jiných okresů.
34

  

3.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

Rozloha Pardubického kraje činí 4 519 km
2
 (5,7 % rozlohy České republiky), celkový 

počet obcí je 451, obcí s rozšířenou působností je 15, počet správních obvodů obcí 

s pověřených úřadem je 26. Počet obyvatel je k datu 31.12.2007 - 511 400 (tab. č. 9), 

coţ představuje 4,9 % z celkového počtu obyvatel České republiky. 14 % obyvatel ţije 

v obcích s méně neţ 500 obyvateli. K 31.12.2007 se narodilo 5 709 dětí (tab. č. 11), zemřelo 

5 134, přirozený přírůstek obyvatel byl 575, přírůstek obyvatel vzniklý jejich stěhováním 

měl kladnou hodnotu 3 074 (tab. č. 10), coţ v celkovém součtu vytváří kladnou hodnotu 

celkového přírůstku obyvatel 3 649. Průměrná hustota obyvatel je 113/km
2
, v porovnání 

s ostatními kraji je poměrně nízká (šestý v pořadí). Nejlidnatějším okresem je okres 

Pardubice, který má 163 926 obyvatel (k 31.12.2007), nejméně lidnatým okresem je Chrudim 

se svými 103 860 obyvateli. Index stáří (podíl počtu osob ve věku 65 a více k počtu dětí 

ve věku 0-14 let)  se stále zvyšuje a blíţí hranici 100 (rok 2006 – 98,1).
35

 

Tab. č. 9  Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých okresech Pardubického kraje (k 31.12.) 

Okresy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Chrudim 105 233 105 134 104 901 104 407 104 602 104 575 104 784 103 860 

Pardubice 160 939 160 770 160 564 159 910 159 981 160 931 162 175 163 926 

Svitavy 102 699 102 380 102 247 102 106 101 940 101 827 101 839 104 756 

Ústí n.Orlicí 139 390 138 892 138 822 138 763 138 762 138 691 138 953 138 858 

Celkem 508 261 507 176 506 534 505 186 505 285 506 024 507 751 511 400 

Zdroj: Český statistický úřad - vlastní zpracování 
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Celkový počet obyvatel Pardubického kraje má od roku 2004 stoupající tendenci, 

jednotlivé okresy kromě Pardubického mírně kolísají (tab. č. 9). 

Přírůstek obyvatelstva způsobený stěhováním-migrací znázorněný 

v tab. č. 10 se v průběhu uvedených let 2002 - 2007 stále zvyšoval z minusových hodnot 

aţ na hodnotu 3 074 v roce 2007.  

Tab. č. 10  Přírůstek obyvatelstva způsobený migrací 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Přírůstek -65 -339 186 998 1 643 3 074 

Zdroj: Český statistický úřad - vlastní zpracování 

Stěţejním faktorem pro stanovení klientů škol a školských zařízení je porodnost. Počet 

narozených dětí v roce 1993 – 6 235 (tab. č. 11) zaznamenal pokles do roku 2001 aţ na počet 

4 466. Od roku 2002 pak dochází k postupnému nárůstu počtu narozených aţ na počet 

5 709 v roce 2007. Sledování porodnosti Pardubického kraje a analýza těchto čísel umoţňuje 

logické dovození počtu ţáků, kteří budou v jednotlivých letech nastupovat do různých druhů 

škol, s čímţ velice úzce souvisí i počet škol a jejich naplněnost.  

Tab. č. 11  Počet narozených dětí v letech 1993 - 2007 

Rok Počet dětí Rok Počet dětí 

1993 6 235 2002 4 653 

1995 4 968 2003 4 645 

1997 4 783 2004 4 821 

1998 4 747 2005 4 909 

2000 4 613 2006 5 248 

2001 4 466 2007 5 709 

Zdroj: Dlouhodobý záměr Pard. kraje 2008, Demograf. ročenka krajů - vlastní zprac. 

Z tabulky č. 11 vyplývá, ţe se bude postupně zvyšovat populace zahajující základní 

vzdělání (ţáci ve věku 6 – 14 let) počínaje rokem 2008, ale také zároveň tímto rokem 

počínaje bude značně klesat populace, která bude zahajovat střední vzdělání (ţáci ve věku 

15 – 18 let) a zároveň mírné klesání populace potencionálních zájemců o terciární vzdělávání 

(ţáci ve věku 19 – 21 let). 
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Uvedený demografický propad je způsoben permanentním sniţováním počtu 

dětí/rodinu a také posunem mateřství na vyšší věkovou hranici matek. Celkový přírůstek 

obyvatelstva v PK byl do roku 2004 minusový. V roce 2007 dosahuje hodnoty 3 649.
36

 

Tab. č. 12  Průchod dětí vzdělávací soustavou 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MŠ 3-5 let 14 968 14 939 15 345 15 340 15 251 15 235 15 323 15 349 15 505 15 677 

PŠD 6-14 let 57 993 56 561 54 914 53 206 51 487 49 923 47 992 46 417 44 933 43 872 

Stř.vz.15-18 let 22 972 23 114 23 640 24 076 23 955 23 812 23 836 23 454 23 249 22 751 

VOŠ 19-21 let 23 359 21 855 20 868 20 486 20 256 20 147 19 927 19 856 19 582 19 618 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

MŠ 3-5 let 15 677 15 639 15 560 15 460 15 354 15 246 15 132 15 013 14 883 14 593 

PŠD 6-14 let 43 580 43 603 43 654 43 722 43 570 43 534 43 668 43 711 43 677 43 313 

Stř.vz.15-18 let 21 438 20 157 19 074 18 426 18 432 18 390 18 205 18 020 17 848 18 094 

VOŠ 19-21 let 19 450 19 515 19 198 18 115 16 664 15 112 14 444 14 245 14 274 13 767 

Zdroj: ÚIV – ústav pro informace ve vzdělávání, ČSU  – vlastní zpracování 

Pro přehlednost je uvedena i tabulku č. 12 Průchod dětí vzdělávací soustavou 

v Pardubickém kraji. Jsou zde uvedeny roky 2000 – 2006 jako skutečnost a rok 2007 – 2020 

jako projekce. (Data jsou získána z databáze českého statistického úřadu a ústavu 

pro informace ve vzdělávání, název „projekce“ vyjadřuje odhad úřadu poskytujícího 

informace). Minimální změny můţeme sledovat u kategorie dětí 3 – 5 let ve všech uvedených 

letech. Největší úbytek pak u kategorie dětí plnících povinnou školní docházku ve věku 6 – 14 

let v letech 2000 – 2011. Od tohoto roku se jejich počet bude udrţovat téměř na stejné úrovni. 

3.2 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 

V roce 2007 bylo v Pardubickém kraji 21 gymnázií se 7 125 studenty, 46 středních 

odborných škol s 11 266 ţáky, 32 středních odborných učilišť s 8 031 učni a 11 vyšších 

odborných škol s 1 711 studenty. Vysoké školství je zde představováno Univerzitou 

Pardubice se sedmi fakultami.
37

 

Tabulka č. 13 ukazuje vzdělání populace ve věku 15 a více let v Pardubickém kraji 

v letech 2004 – 2007.  Počet obyvatel se základním vzděláním a bez něj se pohybuje 

na hranici 82 000 obyvatel. Počet obyvatel se středním vzděláním bez maturity lehce kolísá 
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a udrţuje se na hranici kolem 180 000 obyvatel. Počet obyvatel se středním vzděláním 

s maturitou se pohybuje na úrovni 128 000 obyvatel. Velký skok můţeme vidět mezi lety 

2006 – 2007, kdy počet obyvatel se středním vzděláním s maturitou stoupl ze 126 000 

na 134 000. Počty obyvatel s vysokoškolským vzděláním mírně stoupají a v roce 2007 

dosahují úrovně 36 000 obyvatel. Jak vidíme, nejvíce obyvatel v uvedených letech je stále 

obyvatelstvo se středním vzděláním bez maturity. V porovnání s ostatními kraji ČR dominuje 

střední vzdělání bez maturity ve všech krajích krom hlavního města Prahy, kde na prvním 

místě je vzdělání střední s maturitou.
38

 Lze usoudit, ţe v tomto ohledu není Pardubický kraj 

ţádnou vyjimkou. 

Tab. č. 13 Vzdělání populace ve věku 15 a více v Pardubickém kraji (poč. obyv. v tis.) 

Vzdělání 
2004 2005 2006 2007 

Poč.obyv. % Poč.obyv. % Poč.obyv. % Poč.obyv. % 

Základní a bez 83,40 19,59 82,20 19,24 83,40 19,42 81,40 18,79 

Střední bez mat. 181,20 42,56 174,90 40,94 180,40 42,00 181,60 41,91 

Střední s mat. 127,70 29,99 130,90 30,64 126,50 29,45 134,40 31,02 

Vysokoškolské 33,50 7,87 39,20 9,18 39,20 9,13 35,90 8,29 

Celkem 425,80 100,00 427,20 100,00 429,50 100,00 433,30 100,00 

Zdroj: Český statistický úřad – vlastní zpracování 

Vzdělávání v kraji by mělo být redukováno na obory, jejichţ absolventi nezvyšují 

počty nezaměstnaných. Tudíţ by měl  být brán zřetel na specifika v regionu. Vzdělanostní 

struktura jde ruku v ruce s ekonomickým vývojem regionu. 

3.3 EKONOMICKÝ VÝVOJ REGIONU 

Ekonomický vývoj Pardubického kraje je limitujícím faktorem rozvoje výchovně-

vzdělávací soustavy. Zrovna tak dynamika rozvoje ekonomiky jednotlivých obcí 

Pardubického kraje bude důleţitým aspektem pro školy a školská zařízení jimi zřizovanými. 

Míra ekonomické aktivity se v Pardubickém kraji udrţuje mírně pod úrovní míry 

ekonomické aktivity ČR. V podstatě se udrţuje na stejné úrovni jako ostatní kraje 

ČR, největší míra ekonomické aktivity je v Praze – 61,8 a nejméně v kraji Olomouckém 

a Ústeckém – 57,5.
39

 Průměr ekonomické aktivity Pardubického kraje v uvedených letech činí 
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58,5 %, průměr ČR 59,6 %. Pro přehled je uvedena tabulka č. 14. Uvedená data jsou za roky 

2002 – 2007.  

Tab. č. 14  Míra ekonomické aktivity v Pardubickém kraji a České republice (v %) 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 59,80 59,40 59,20 59,40 59,30 58,80 

Pardubický kraj 59,40 59,40 58,10 58,40 58,50 58,00 

Zdroj: Český statistický úřad – vlastní zpracování 

Míru ekonomické aktivity téţ znázorňuje níţe uvedený graf č. 1, který je zpracovaný 

z dat v uvedené tabulce č. 14. Znázorněný průběh míry ekonomické aktivity Pardubického 

kraje ukazuje mírnou podúroveň celostátního průměru.  

Graf. č. 1 Míra ekonomické aktivity Pardubického kraje a ČR 
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Vlastní zpracování 

Pro účely zpracování dlouhodobých záměrů vzdělávání a vzdělávacích soustav jsou 

za nejdůleţitější povaţovány trendy a dynamika některých ekonomických faktorů, zvláště: 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na 1 obyvatele Pardubického kraje, 

 rozvoj průmyslu v Pardubickém kraji, 

 podíl zaměstnaných v různých odvětvích, 

 míra nezaměstnanosti, 

 potenciál v oblasti cestovního ruku. 
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Rozhodující vliv na HDP má v kraji zpracovatelský průmysl, obchod, stavebnictví, 

poté doprava, skladování a spoje. (viz. tab. č. 16). HDP v Pardubickém kraji činil v roce 2007 

na 1 obyvatele v PPS
40

 69,1 % průměru EU27.
41

  

Tab. č. 15  Hrubý domácí produkt/1 obyv. v Pardubickém kraji a České republice 

Roky 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 272 161 290 232 314 765 341 989 

Pardubický kraj 230 880 239 415 257 090 290 693 

Zdroj: Český statistický úřad – vlastní zpracování 

Tabulka č. 15  a graf č. 2 znázorňují vývoj HDP přepočítaného na jednoho obyvatele 

v běţných cenách v Pardubickém kraji v porovnání s ČR v uvedených letech. Vývoj HDP 

měl stoupající tendenci, coţ úzce souvisí s demografickým vývojem kraje, kde taktéţ dochází  

k nárůstu jak počtu obyvatel v jednotlivých okresech kraje, tak i k přírůstku počtu obyvatel 

způsobený migrací. 

Graf. č. 2 HDP Pardubického kraje a ČR 
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Vlastní zpracování 

Vývoj HDP dle grafu č. 2 vykazuje v uvedených letech narůstající tendenci jak v kraji 

Pardubickém, tak také v celé ČR. V porovnání s Českou republikou je pod jejím průměrem. 

Graf je zpracován z údajů uvedených v tab. č. 15. 
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V tabulce č. 16 je znázorněn vývoj počtu zaměstnaných obyvatel Pardubického kraje 

a jejich podíl na jednotlivých odvětvích národního hospodářství v letech 2004 – 2007.  

Tab. č. 16  Zaměstnaní v národním hospodářství dle odvětví 

Roky 
2004 2005 2006 2007 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Zaměstnaní celkem 229 700 100,00 237 200 100,00 237 000 100,00 239 700 100,00 

Zem. mysliv. rybolov 14 200 6,18 11 200 4,72 11 100 4,68 12 400 5,17 

Zpracovatelský prům. 78 400 34,13 77 500 32,67 81 300 34,30 83 200 34,71 

Těţba nerost. Surovin 900 0,39 2 500 1,05 0 0,00 0 0,00 

Výroba,rozvod el.plyn 3 200 1,39 4 000 1,69 3 400 1,43 3 500 1,46 

Stavebnictví 22 300 9,71 21 800 9,19 23 600 9,96 22 000 9,18 

Obchod 25 100 10,93 30 400 12,82 29 600 12,49 31 000 12,93 

Ubytování a stravování 8 000 3,48 6 800 2,87 5 100 2,15 5 900 2,46 

Doprava, spoje, sklady 17 900 7,79 17 200 7,25 17 900 7,55 16 700 6,97 

Finanční zprostředk. 4 000 1,74 4 200 1,77 3 400 1,43 4 500 1,88 

Nemovitosti,pronájmy 9 700 4,22 9 300 3,92 10 100 4,26 11 200 4,67 

VS a obrana 15 900 6,92 14 200 5,99 15 000 6,33 14 000 5,84 

Vzdělávání 11 600 5,05 16 100 6,79 13 200 5,57 11 900 4,96 

Zdravotní a soc. péče 13 800 6,01 16 500 6,96 17 000 7,17 17 400 7,26 

Ost. veřejné sluţby 4 700 2,05 5 500 2,32 6 300 2,66 6 000 2,50 

Zdroj: Český statistický úřad – vlastní zpracování 

Dle tab. č. 16 počet zaměstnaných stoupl z 229 700 v roce 2004 na 239 700 v roce 

2007, coţ představuje nárůst zhruba 4,3 %. Největší podíl zaměstnaných - 34 %, 

je ve zpracovatelském průmyslu, druhé místo můţeme přiřadit obchodu, který se podílí 

zhruba 12 %. Oproti tomu nejméně zaměstnaných je v oboru výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody – kolem 1,4 %. V tabulce je uvedena i těţba nerostných surovin, kde jsou 

uvedeny údaje pouze do roku 2005. Poté byl počet zaměstnaných v tomto odvětví 

zanedbatelný. Zvyšující se počet zaměstnaných úzce souvisí s demografickým vývojem 

Pardubického kraje, kde rovněţ dochází k nárůstu počtu obyvatel v uvedených letech. 

Zaměstnanost je stěţejním ukazatelem, jeţ demonstruje úspěšnost a progresivnost 

ekonomiky, která úzce souvisí se vzdělanostní úrovní obyvatelstva. Celková míra 

nezaměstnanosti se v Pardubickém kraji aţ do roku 2007 pohybuje pod republikovým 

průměrem, aţ rok 2008 je opačný (tab. č. 17). Míra nezaměstnanosti je počítána na počet 
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ekonomicky aktivních dle SLDB
42

 k 1. 3. 2001. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji je v okrese 

Svitavy a úzce souvisí s oborovou strukturou středního vzdělávání. 

Tab. č. 17  Míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji a České republice 

Roky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Česká republika 8,90 9,81 10,30 9,47 8,88 7,67 5,98 4,40 

Pardubický kraj 7,93 8,66 9,42 8,94 8,35 6,91 5,43 6,40 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka 2007 - vlastní zpracování 

Při monitoringu na trhu práce je jednou ze základních sledovaných hodnot 

nezaměstnanost absolventů škol. Tato hodnota je závaţným problémem kaţdého kraje. Příčin, 

které vedou k nezaměstnanosti absolventů, je několik. Hlavním faktorem je především 

ekonomická situace v regionu, dále tu jsou aspekty jako nechuť pracovat, relativně měkká 

sociální síť regionu, celková nezaměstnanost a disproporce mezi poptávkou a nabídkou 

(viz. níţe v kapitole 3.4). 

Při pohledu na tuto problematiku je moţno konstatovat, ţe je nezbytné propojení mezi 

zaměstnavateli a školami, z hlediska motivace ţáků ke studiu oborů poţadovaných trhem. 

Ekonomický vývoj Pardubického kraje, zvláště v uvedených letech 2004 – 2007, 

měl stoupající tendenci. Nejdůleţitější ekonomické faktory, uvedené výše, jsou hlavními 

ukazateli ekonomického vývoje tohoto kraje. 

Pardubický kraj byl v roce 2006/2007 zřizovatelem 21 gymnázií. Přepočtem obyvatel  

připadá na 100 tis. obyvatel Pardubického kraje 4,15 školy, coţ představuje druhý největší 

počet po hlavním městě Praze, kde je tento počet 5,24. Naopak nejméně gymnázií 

na 100 tis. obyvatel je v kraji Plzeňském a Zlínském. Průměr na celou ČR činí 3,48. 

Např. srovnatelný kraj, co se týče počtu obyvatel je kraj Vysočina, který má 3,52 gymnázia 

na 100 tis. obyvatel. Pardubický kraj vykazuje druhý největší počet gymnázií 

na 100 tis. obyvatel. 

V porovnání s ostatními kraji ČR k 31.12.2007 je HDP na 1 obyvatele v PPS 

Pardubického kraje na srovnatelné úrovni. Pardubický kraj – 15,4 tis. Kč/obyvatele 

                                                 
42

 Sčítání lidu, domů a bytů 



35 

a např. kraj Vysočina (srovnatelně stejný dle počtu obyvatel) 15,5 tis. Kč. Největší 

HDP/obyvatele je v Praze – 38,6.
43

 

3.4 VÝVOJ TRHU PRÁCE PARDUBICKÉHO KRAJE Z POHLEDU 

VZDĚLANOSTNÍ ÚROVNĚ 

Absolventi středních škol mají v další ţivotní dráze několik moţností. Mohou 

pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, mohou 

navštěvovat jednoleté jazykové kurzy nebo studovat a pracovat v zahraničí, anebo se mohou 

zapojit do pracovního procesu ve své zemi. Ještě tu je varianta, ţe by nepracovali 

ani nestudovali vůbec. Pokud se rozhodnou jiţ dále nestudovat a plně se zapojit 

do pracovního procesu, nastává otázka „kde najít práci“. Samozřejmě práci musí hledat 

v mezích svých moţností a brát  ohled na své vzdělání. 

V kaţdém kraji ČR fungují tzv. úřady práce, které evidují počet nezaměstnaných 

a přehled volných pracovních míst. Nejčastější způsob, jak lidé hledají práci, je právě vyuţití 

sluţeb úřadů práce, dále to je sledování inzerátů a v neposlední řadě prostřednictvím svých 

známých. V tabulce č. 18 je uveden přehled volných pracovních míst Pardubického kraje 

v letech 2002 – 2007 a počty neumístěných uchazečů o zaměstnání z hlediska vzdělání. 

Tab. č. 18  Neumístění uchazeči a volná pracovní místa Pardubického kraje 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Volná pracovní místa 1 980 2 448 2 039 2 364 7 296 9 541 

Neumístění uchazeči 21 865 24 165 24 399 22 782 19 369 15 417 

v tom:             

Základní vzdělání 6 019 6 560 6 484 6 143 5 415 4 320 

Vyučení 9 723 10 892 11 037 10 265 8 384 6 652 

Střední bez maturity 689 854 905 816 713 508 

Vyučení s maturitou 854 913 1 015 834 745 544 

ÚSV s maturitou 3 219 657 651 580 471 378 

ÚSO s maturitou     3 489 3 326 2 882 2 404 

Vyšší vzdělání 159 175 187 179 155 94 

Vysokoškolské vzd. 595 633 631 639 604 517 

Zdroj: Český statistický úřad – vlastní zpracování 
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Počet volných pracovních míst měl od roku 2004 vzrůstající tendenci. Je otázkou, jaká 

volná pracovní místa byla nabízena. Vysokoškolsky vzdělaný člověk nevezme, „pro něho 

podřadnou“, práci jako např. uklizečka či prodavačka a naopak člověk se základním 

vzděláním, nemůţe poţadovat práci, která je určena např. pro vysokoškolsky vzdělané lidi, 

ale samozřejmě jsou i určité výjimky. 

Nejvíce uchazečů o zaměstnání z hlediska vzdělání jsou uchazeči s výučním listem. 

Je s podivem, ţe zrovna tato kategorie. Všeobecně uváděné rčení, „pracovat rukama“, dnes 

není aktuální ani pro tuto skupinu. Druhou kategorií nezaměstnaných jsou nezaměstnaní 

se základním vzděláním. Zde jiţ vyvstává myšlenka, zda tito lidé opravdu pracovat chtějí. 

V následující tabulce č. 19 jsou uvedeny počty nezaměstnaných z hlediska doby hledání 

zaměstnání. 

Tab. č. 19  Nezaměstnaní Pardubického kraje (v tis.) 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Do 3 měsíců 3,3 4,0 3,2 2,4 2,1 2,1 

3 - 6 měsíců 3,1 2,7 2,9 1,7 1,5 1,7 

6 měsíců - 1 rok 3,4 3,5 3,1 2,7 2,2 1,5 

1 - 2 roky 2,2 2,4 2,5 2,3 2,7 1,6 

více neţ 2 roky 5,1 5,7 4,5 3,8 3,2 3,2 

Celkem 17,1 18,3 16,2 12,9 11,7 10,1 

Zdroj: Český statistický úřad – vlastní zpracování 

Myšlenku uvedenou výše, zda někteří lidé chtějí opravdu pracovat, můţeme jen 

potvrdit čísly, která prezentuje tab. č. 19. Nejvíce nezaměstnaných z hlediska časového opět 

prezentuje skupina nezaměstnaných, kteří hledají zaměstnání po dobu více neţ 2 roky. Pokud 

budeme brát v úvahu, ţe tuto skupinu prezentují převáţně lidé starší, nemůţeme se divit. 

Pokud by to byli i lidé mladší, pak je na zváţení, proč si práci stále nenašli. Argumenty 

pro nezaměstnanost z hlediska lidí, kteří nemají vůli dojíţdět nebo nechtějí slevit ze svého 

osobního volna, jsou diskutabilní. Dají se pochopit argumenty starší generace. 

Počty nezaměstnaných, kteří si najdou práci do třech měsíců se od roku 2003 sniţují 

(ze 4 000 na 2 100 v roce 2007). Stejný vývoj můţeme pozorovat i v porovnání s celou ČR.
44

 

Stejně tak tomu je i u nezaměstnaných, kteří si najdou práci do půl roku, do jednoho roku. 

Počty těch, kteří hledají práci 1 – 2 roky a více neustále kolísají. 
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Počty volných pracovních míst vzhledem k neumístěným uchazečům jsou podstatně 

menší, v některých případech aţ desetinásobně. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nejvíce uchazečů o zaměstnání z hlediska vzdělání jsou 

uchazeči s výučním listem a uchazeči se základním vzděláním. Nejsou zrovna tito lidé 

potencionálními zákazníky pro školy? Někteří studovat dále nechtějí a věnují se řemeslu, 

kterému se vyučili. Je ale spousta těch, kteří by v dalším vzdělávání mohli pokračovat. Proto 

by se měl, převáţně ve školách poskytujících vzdělání s výučním listem, ale také ve školách 

základních, klást důraz na větší informovanost studentů z hlediska dalšího vzdělávání. 

Moţností, které se jim nabízejí není málo a je jen otázkou, jakou formou tyto lidi přesvědčit 

pro další studium, byť jen středoškolské. Právě počty takto vzdělaných lidí by mohly doplnit 

a naplnit třídy škol, kterým ţáků ubývá.  

Tato prezentovaná čísla neumístěných uchazečů jsou výzvou pro spoustu škol 

Pardubického kraje, které mají své obory nenaplněny. 
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4 ASPEKTY FUNGOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY S MALÝM 

POČTEM ŽÁKU 

Město Králíky leţí v samém koutku Pardubického kraje, z jihovýchodní části úzce 

sousedí s Moravou a ze severu s Polskem. ( Mapa s označením Králík a ostatních gymnázií 

v Pardubickém kraji viz. příloha č. 4) 

Králíky jsou pověřeným úřadem a obcí s rozšířenou působností (ORP). Správní obvod 

ORP je vymezen územím obcí Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov a Mladkov. 

Rozloha Králík činí k 31.12.2007 - 52,77 km
2 

, počet obyvatel k tomuto datu je 4 623,  

z toho dětí do 14 let – 692 a osob starších 65 let – 618 (index stáří 89,3 %). Přirozený 

přírůstek je 6, saldo migrace -43 – celkový přírůstek tedy -37.
  
(Počet obyvatel okolních obcí 

je  4 715). 

Město Králíky je k 31.12.2007 zřizovatelem čtyř MŠ (v roce 2008 jiţ jen 3) a dvou 

ZŠ (v roce 2008 jen 1). Dále se na území města nachází jedno gymnázium, střední odborné 

učiliště, speciální škola a základní umělecká škola. 

Na „malém“ městě, jak Králíkám můţeme říkat, je závislost dobře fungující střední 

školy na vůli nebo nevůli politiků veliká.  Oblast Králicka je vzdálena od okresního města 

Ústí nad Orlicí zhruba 50 km. Vzdálenost do krajského města Pardubice je 90 km. Počet 

gymnázií zřizovaných Pardubickým krajem byl k 31.12.2007 – 16 a 1 gymnázium soukromé; 

z toho v okrese Ústí nad Orlicí – 6. Nejbliţším gymnáziem pro Králíky je Gymnázium 

v Ţamberku, vzdálené 25 km. Velká soustředěnost gymnázií je v okolí Ústí nad Orlicí. 

Zrušení střední školy v Králíkách by mělo dopad na ekonomickou situaci rodin v této 

oblasti. Absolventi základní školy, kteří by chtěli pokračovat na gymnáziu, by museli 

do nejbliţšího gymnázia dojíţdět zhruba 25 km. Toto gymnázium ovšem nemůţe pojmout 

všechny potencionální zájemce, tudíţ nastává situace, ţe by dojíţděli do vzdálenějších měst. 



39 

4.1 GYMNÁZIUM KRÁLÍKY V PROCESU OPTIMALIZACE 

Gymnázium Králíky je střední školou zřizovanou Pardubickým krajem od roku 1990. 

Od prvopočátku do současnosti (2008 a dále) navštěvovalo školu zhruba 25 ţáků na třídu. 

S ohledem na trendy vzdělávací politiky České republiky a pro potřeby trhu práce, 

které jsou v mnoha směrech protichůdné, byly vytvořeny Dlouhodobé záměry vzdělávacího 

systému kaţdého kraje. Dlouhodobý záměr Pardubického kraje 2005 stanovil kritéria, 

dle kterých postupuje v optimalizaci školství. Dle tohoto by se optimalizace škol 

v Pardubickém kraji měla dotknout škol: 

 S velkým podílem nevyuţitých kapacit, bude posuzován i vývoj počtu ţáků 

a uchazečů a perspektivnost vzdělávací nabídky, 

 s nízkým počtem ţáků, 

 s výrazně roztříštěnou oborovou strukturou vzdělávací nabídky, různorodost 

oborové struktury je rovněţ posuzována s ohledem na zachování ţádoucích 

vzdělávacích příleţitostí s únosnou dopravní dostupností s cílem nevytvářet bariéry 

přístupu dětí ke středoškolskému vzdělávání, 

 s nízkou pedagogickou a odbornou způsobilostí pedagogického sboru.
45

 

Zásadní opatření, která vyplývají z Dlouhodobého záměru Pardubického kraje, 

se nevyhnula ani Gymnáziu Králíky. Tato opatření vycházejí z hodnotících kritérií 

dlouhodobých záměrů. 

Kritéria, která redukují Gymnázium Králíky jsou: 

 Niţší naplněnost školy, 

 budova gymnázia je v nájmu města, 

 demografický vývoj počtu dětí na Králicku. 

Námětem k redukci školy bylo utlumení 8leté formy studia na 4letou variantu. Termín 

realizace tohoto opatření byl stanoven na 1.9.2006. Dle  bývalých zastupitelů Pardubického 

kraje je demografický vývoj počtu ţáků a malá spádovost v této oblasti hlavním důvodem 

pro redukci gymnázia. 
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4.1.1 HISTORIE ŠKOLY 

Počátky gymnázia spadají do období 40. let 20. století. Vyučování zde bylo zahájeno 

29.10.1946 a slavnostní otevření bylo 1.12.1946. V té době byl při škole zřízen internát 

a dojíţděly sem děti aţ z okolí Hradce Králové, středních Čech a Českomoravské vysočiny. 

(Většinou to byly děti, které z politických důvodů nemohly studovat v místě svého bydliště). 

V letech 1948 – 1949 byla školskou reformou zrušena 8letá gymnázia a byla nahrazena 

4letými. Tehdejší vítězná strana (Komunistická strana Československa – KSČ) prosazovala 

názor, ţe přestup dětí z 5. tříd na 8letá gymnázia je předčasné vytváření elity. Z tohoto 

důvodu došlo k této redukci školství. 

Na 8letém Králickém gymnáziu tehdy maturovaly 3 ročníky (1950, 1951, 1952) 

a jeden ročník 4letého gymnázia (1953). 

V roce 1953 proběhla další školská reforma, která zavedla jako jedinou instituci 

poskytující střední všeobecné vzdělávání jedenáctiletou střední školu (JSŠ). V tomto roce 

zde maturoval poslední ročník. V Králíkách tak vznikla škola, která zajišťovala povinné 

vzdělání, výběrové třídy a střední všeobecné vzdělání. 

Celospolečenský trend v této době preferoval odborné střední vzdělání před vzděláním 

všeobecným. Projevem tohoto byl i menší zájem o jedenáctileté střední školy. Tyto problémy 

měly všechny školy tohoto typu, ale Gymnázia v Králíkách se to příliš nedotklo. 

V souladu s novou organizací školství došlo 1.1.1961 k přejmenování jedenáctileté 

střední školy na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). V roce 1963 byl ukončen provoz 

internátu. 

Usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) v roce 

1965 preferovalo centralizaci středního školství. Tento akt měl za následek zrušení Gymnázia 

v Králíkách, i kdyţ demografický vývoj let sedmdesátých skýtal záruku naplnění školy. 

Výsledky této doby (1946 – 1968) bylo 500 absolventů, z toho 150 přijato na vysoké školy. 

Snahy o navrácení gymnázia do Králík padly na úrodnou půdu aţ v roce 1989. V roce 

1990 zde byla otevřena první třída 8letého gymnázia, do které bylo přijato 25 studentů.  

Od 1.9.1992 vzniklo opět samostatné Králické gymnázium. Ve školním roce 1996 –

1997 byla škola v plném počtu tříd a v roce 1997 se zde konaly první maturity. 
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V roce 2005 došlo dle Dlouhodobého záměru vzdělávacího systému v Pardubickém 

kraji k rozhodnutí, ţe Gymnázium v Králíkách bude optimalizováno. 8letá forma vzdělávání 

bude redukována na 4letou. Od tohoto roku na škole jiţ neprobíhala přijímací řízení. 

4.1.2 SOUČASNOST ŠKOLY (2008 – 2009) 

Pod pojmem současnost si můţeme představovat období od konce roku 2008. I přesto, 

ţe na podzim roku 2008 proběhly volby do zastupitelstev kraje, nebylo moţné zvrátit 

rozhodnutí předešlých zastupitelů o redukci školy. Hledala se všechna moţná řešení, avšak 

to nejhorší, které nikdo nečekal, se nakonec ukázalo, z hlediska krajských zastupitelů, jako 

jediné moţné. Mnoho lidí zainteresovaných do této problematiky však názor zastupitelů 

nesdílí. Na jaře roku 2009 padlo definitivní rozhodnutí, ţe tato střední škola v Králíkách (jako 

škola zřizovaná Pardubickým krajem) bude k 30.6.2009 zrušena. Další jednání ohledně 

zachování středního školství v Králíkách stále probíhají, především na úrovni obce. 

Je zde určitý předpoklad zřízení základní školy a gymnázia (pouze 4 ročníky gymnázia) jako 

obecní školy.  

V roce 2009 školu navštěvuje 97 studentů (před třemi lety to bylo 195), průměrný 

počet ţáků na jednu třídu je 25 na niţším stupni a 18 na stupni vyšším – průměr za celou 

školu činí 19,4 ţáka na třídu. Tento podstav je výsledkem toho, ţe se jiţ 3 roky po sobě 

nekonalo přijímací řízení. Dlouhodobá nejistota také vedla k tomu, ţe spousta rodičů dala 

své děti na jiné školy. Z tohoto počtu studentů vyplývají také vleklé finanční problémy, 

kdy pedagogům není jiţ 2 roky vyplácena ţádná nadtarifní (osobní ohodnocení) sloţka platu. 

V tomto roce je jiţ situace s financemi „uspokojivá“, nicméně muselo být přikročeno 

k redukci počtu pracovních sil. Aprobovanost výuky je i přes tento nepříznivý stav nadále 

vysoká ( cca 85 – 90 %). 

4.1.3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Zdroje financování Gymnázia Králíky jsou dvousloţkové - neinvestiční výdaje 

na přímé výdaje na vzdělávání, financované MŠMT a prostředky na provoz školy, 

přidělované z rozpočtu Pardubického kraje. 
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Rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání se provádí normativní 

metodou na základě výkonů, uvedených ve statistických výkazech jednotlivých škol. 

Pouţívají se ukazatele rozhodné pro stanovení základních částek krajských normativů. 

Finanční prostředky jsou přidělovány jednotlivým krajům ze státního rozpočtu podle 

skutečného počtu dětí, ţáků nebo studentů ve škole, nebo školském zařízení, v jednotlivých 

oborech a formách vzdělávání, lůţek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených 

zvláštním právním předpisem. Tyto prostředky jsou poskytovány nejvýše do výše povoleného 

počtu dětí, ţáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení. 

Při stanovení částek se vychází z vyhlášky MŠMT č. 492/2005 Sb. o krajských 

normativech ve znění pozdějších předpisů a směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-45 

ze dne 12.12.2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady 

rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(ŠZ) ve znění pozdějších předpisů. 

Po provedení základního normativního propočtu následují na základě podkladů 

jednotlivých škol převody do OON
46

 a přímých ONIV. Na závěr se napočítají v příslušné výši 

povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP
47

. (V roce 2009 i ONIV 

na náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem po dobu prvních 14 dní dočasné pracovní 

neschopnosti). 

Struktura závazných a orientačních ukazatelů:  

Závazné ukazatele: 

 Limit počtu zaměstnanců, 

 přímé neinvestiční výdaje celkem na platy a OON. 

Orientační ukazatele: 

 Prostředky na sociální a zdravotní pojištění, 

 prostředky na příděl FKSP, 

 ostatní neinvestiční prostředky na ONIV přímé + v roce 2009 – náhrady v nemoci. 

                                                 
46

  Ostatní osobní náklady 
47

  Fond kulturních a sociálních potřeb 
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ONIV jsou určeny převáţně účelově na nákup učebních pomůcek, školních potřeb 

pro studenty, na školení a vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Prostředky na provoz školy jsou výdajem rozpočtu zřizovatele, tedy Krajského úřadu 

Pardubice. Hlavní část tvoří prostředky na úhradu nájmu za budovu školy, která je v majetku 

města Králíky, na nájem za tělocvičny, na odpisy hmotného investičního majetku a na úhradu 

energií. Kaţdoročně jsou zpracovávány bilance, rozvahy, rozpočty a předpoklady výdajů, 

které slouţí jako podklady pro stanovení výše provozních prostředků. 

Během kaţdého roku také dochází k úpravám závazných ukazatelů přímých nákladů 

na vzdělávání a k úpravám rozpočtu na přímé ONIV a na provozní prostředky. 

Dalšími zdroji, které malou měrou přispívají k chodu gymnázia jsou především 

prostředky získané z doplňkové činnosti (viz. kapitola 4.2.3) a finanční dary.  

Škola se také snaţila získat finanční prostředky z grantů vyhlašovaných MŠMT jako 

neinvestiční dotace z rozpočtu ČR, příspěvky z rozpočtu Pardubického kraje a mezinárodní 

prostředky projektu Sokrates (viz. kapitola 4.2.3). Vzhledem k situaci školy nebylo moţné 

zajišťovat další projekty, které se vztahovaly na delší časové období. 

4.1.4 VÝVOJ POČTU ABSOLVENTU V LETECH 2000 – 2008 A ÚSPĚŠNOST 

PŘIJETÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY 

První maturity na tomto gymnáziu proběhly jiţ v roce 1950. Po znovuotevření 

gymnázia v roce 1990 se začaly konat maturitní zkoušky počínaje rokem 1997. 

Pro přehlednost vývoje počtu absolventů na Gymnáziu v Králíkách uvádím 

tab. č. 20. V letech 2000 – 2004 se počet absolventů pohyboval na úrovni 27. V roce 2002 

se maturity nekonaly z důvodu zavedení povinné devítileté docházky v roce 1990. 

Tab. č. 20  Počet absolventů Gymnázia Králíky 

Roky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet absolventů 26 28 0 27 26 16 21 21 22 

Zdroj: Dokumentace Gymnázia Králíky – vlastní zpracování 

Dle záznamů v dokumentaci Gymnázia v Králíkách byl celkový počet absolventů 

k 31.12.2008 - 740. 
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Na vysoké školy odcházeli většinou všichni absolventi tohoto gymnázia. Někteří 

začali studovat i druhou vysokou školu. Úspěšnost přijetí byla hodnocena na velice vysoké 

úrovni. Jsou i výjimky, kdy někteří absolventi odešli na vyšší odborné školy, ale toto procento 

je zanedbatelné. 

4.2 EKONOMICKÁ ANALÝZA ROZPOČTU GYMNÁZIA KRÁLÍKY 

V níţe uvedených tabulkách č. 21 a 22 jsou znázorněny poskytnuté finanční 

prostředky od roku 2000 – 2008. Celkově lze vyčíst, ţe rozpočty  od roku 2000 stále vzrůstaly 

a počínaje rokem 2007 jiţ docházelo k postupnému sniţování Toto je důsledkem optimalizace 

tohoto gymnázia, která byla nastolena počínaje rokem 2005. Od roku 2006 se jiţ na škole 

nekonaly přijímací zkoušky, tudíţ nedocházelo k nárůstu počtu ţáků. Tomuto stavu také 

přispíval fakt, ţe někteří studenti odcházeli studovat na jiné střední školy. Jak jiţ bylo 

nastíněno v kapitole 4.1, velikost školy a tudíţ i přidělené finanční prostředky se posuzují 

dle studujících ţáků. Normativně se začal sniţovat přepočtený počet zaměstnanců – 

pedagogů, s tím ruku v ruce souvisí sniţování finančních prostředků, především na platy 

zaměstnanců a ONIV. Tímto faktem docházelo v jednotlivých letech k redukci počtu 

zaměstnanců. Zvláště začali odcházet mladší pedagogové, kteří sem přišli z jiných krajů. 

Z hlediska financí a hodnocení pedagogů jsou úspory za odchod mladších pedagogů menší, 

neţ kdyby docházelo k odchodu starší generace.  

4.2.1 ROZPOČTY V LETECH 2000 – 2004 

Dle níţe znázorněné tabulky č. 21 můţeme zjistit, ţe od roku 2000 docházelo 

k neustálému nárůstu počtu zaměstnanců z přepočtených 14 na 18,68 v roce 2004. Tomuto 

také odpovídá nárůst rozpočtu na platy pedagogů, ONIV, pojištění a FKSP, 

kdy z 2,6 mil. Kč na platy v roce 2000 tento stoupl na 4,2 mil. Kč v roce 2004. (Stoupání 

přidělených prostředků na platy je úměrné i zvyšování prostředků na pojištění, FKSP 

a ONIV). Toto období bylo z hlediska počtu ţáků nejproduktivnějším. Průměrný měsíční plat 

rozpočtovaný se v letech 2000 - 2002  pohyboval kolem Kč 16 000,- a v letech 2003 – 2004 

kolem Kč 18 000,-. Tato čísla jsou hluboce pod průměrem základních částek krajských 

normativů uvedených v kapitole 4.2.4 Nemůţu tedy konstatovat, ţe zvyšující se finanční 
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prostředky na platy v uvedených letech byly dostatečné. Z hlediska věkové skladby 

pedagogického sboru tyto ale byly postačující.  

Tab. č. 21  Rozpočty v letech 2000 - 2004 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 

Poč.zaměstnanců 14,00 17,30 18,04 18,62 18,68 

Platy 2 617 800 2 766 100 3 227 000 3 889 000 4 206 000 

OON 6 500 10 000 20 000 6 000 14 000 

Pojištění 978 600 1 141 300 1 130 000 1 363 000 1 477 000 

FKSP 53 000 56 000 65 000 78 000 85 000 

Přímé ONIV 177 900 294 600 137 000 125 000 122 000 

Celkem MŠMT 3 833 800 4 268 000 4 579 000 5 461 000 5 904 000 

Provozní prostředky 800 000 868 000 1 166 000 1 244 000 1 370 000 

Celkem 4 633 800 5 136 000 5 745 000 6 705 000 7 274 000 

Zdroj: Účetní dokumentace Gymnázia Králíky - vlastní zpracování 

Docházelo také ke zvyšování prostředků na provozní výdaje školy. V roce 2000 

to bylo pouhých Kč 800 000,- a v roce 2004 jiţ Kč 1 370 000,-. Tyto prostředky z poloviny 

pokryly nutné výdaje na nájem budovy a sportovišť, odpisy hmotného investičního majetku 

a spotřebované energie. V roce 2004 došlo k prudkému nárůstu spotřeby energií (vyúčtování 

koncem listopadu daného roku) a důsledkem toho byla vykázána ztráta ve výši kolem 

Kč 50 000,-. Tato ztráta byla jediná za celé období fungování gymnázia. Jiţ v následujícím 

roce 2005 byla ztráta pokryta vykázaným ziskem. 

4.2.2 ROZPOČTY V LETECH 2005 – 2008 

Rozpočty v letech 2005 – 2006 měly stále ještě vzrůstající tendenci jako v předchozích 

letech, ale jiţ počínaje rokem 2006 dochází k postupnému sniţování viz. tabulka č. 22. Totéţ 

se dá říci i o počtu zaměstnanců. Z hlediska přepočtu měsíčních platů rozpočtovaných 

na zaměstnance – kolem Kč 20 000,- je toto číslo větší neţ v předchozích letech a přibliţuje 

se základním částkám krajských normativů. Tomuto také přispěla situace, ţe došlo k velké 

redukci zaměstnanců školy. 

Provozní prostředky se v uvedených letech pohybovaly na úrovni únosné pro tuto 

situaci. V roce 2005 škola poţádala o převod prostředků z fondu investičního majetku 

do provozních prostředků v celkové výši Kč 200 000,-. (Z fondu investičního majetku 

lze hradit pouze investiční nákupy – hmotný inv. majetek v pořizovací ceně nad Kč 40 000,- 
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a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad Kč 60 000,-). Vzhledem k tomu, ţe budova 

je majetkem města a bylo rozhodnuto o redukci školy, nebyla potřeba nakupovat investiční 

majetek. Tímto se povýšil rozpočet na provozní výdaje školy. Jak lze z tabulky vyčíst, 

v tomto roce také probíhal grand v celkové výši Kč 141 000,- a byly taktéţ poskytnuty 

prostředky z MŠMT na počítačovou gramotnost ve výši Kč 52 640,-. V následujícím roce 

2006 také probíhaly granty v celkové výši Kč 274 831,- a poskytnutá dotace na počítačovou  

gramotnost byla ve výši Kč 154 400,-. 

Tab. č. 22  Rozpočty v letech 2005 - 2008 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 

Poč.zaměstnanců 18,16 18,21 15,87 11,51 

Platy 4 390 000 4 544 383 4 008 200 3 308 737 

OON 10 000 10 000 78 000 68 000 

Pojištění 1 540 000 1 594 449 1 403 000 1 181 708 

FKSP 87 000 91 168 80 100 65 555 

Přímé ONIV 118 000 125 000 505 300 69 000 

Celkem MŠMT 6 145 000 6 365 000 6 074 600 4 693 000 

Provozní prostředky 1 412 000 1 323 000 1 440 000 1 262 000 

Pouţití Inv. fondu 200 000 0 112 000 0 

Granty 141 000 274 831 0 0 

SIPVZ 52 640 154 400 19 090 0 

Celkem 7 950 640 8 117 231 7 645 690 5 955 000 

Zdroj: Účetní dokumentace Gymnázia Králíky - vlastní zpracování 

V roce 2007 bylo znovu poţádáno o převod prostředků z investičního fondu 

do provozu v celkové výši Kč 112 000,-. Poskytnutá dotace na počítačovou gramotnost byla 

jiţ jen ve výši Kč 19 090,-. V roce 2008 škola hospodařila pouze s provozním prostředkem 

ve výši Kč 1 262 000,-. Jak lze předpokládat další vývoj, tak v roce 2009 jsou tyto uvedené 

peněţní prostředky na podstatně niţší úrovni. 

4.2.3 GRANTY V LETECH 2005 – 2008 

Gymnázium Králíky se snaţilo získat i další finanční prostředky. Byl zde velký zájem, 

jak ze strany studentů, tak i pedagogů, podílet se na aktivitách, které umoţňovalo MŠMT 

nebo Pardubický kraj a dokázat tak svému okolí, ţe škola není jen pouhou institucí, která 

vzdělává studenty, ale, ţe se také zajímá o jejich celkový rozvoj.  



47 

Většina projektů, které byly realizovány gymnáziem, přispěla k celkovému rozvoji 

školy, především z hlediska ekonomického, kdy byly peněţní prostředky pouţity i na nákup 

učebních pomůcek a vybavení a šetřily tak provozní výdaje školy. Uvedená tabulka 

č. 23 znázorňuje poskytnuté dotace Gymnáziu v Králíkách v letech 2005 – 2008. 

Z tabulky č. 23 vyplývá, ţe v roce 2005 bylo poskytnuto Kč 141 000,- z MŠMT,  

coţ představuje 10 % celkového objemu provozních prostředků (tab. č. 22) poskytnutých 

Pardubickým krajem. Zahraniční dotace ve výši Kč 141 664,- představuje dalších 10 %. Podíl 

dotací na provozních prostředcích v roce 2005 činil tedy celkově 20 %. 

V roce 2006 bylo poskytnuto z MŠMT celkem Kč 274 831,-, coţ představuje 

20,8 % celkového objemu provozních prostředků (tab. č. 22). Zahraniční dotace ve výši 

Kč 73 454,- představuje dalších 5,6 %. Podíl dotací na provozních prostředcích v roce 2006 

činil tedy celkově 26,4 %. 

V roce 2007 a 2008 to byly pouze zahraniční dotace. Podíl těchto dotací na celkovém 

objemu provozních prostředků roku 2007 činil 5,33 % a v roce 2008 to bylo 10,28 %. 

Tab. č. 23  Granty v letech 2005 – 2008 a jejich podíl na provozních prostředcích 

Ukazatel 
2005 2006 2007 2008 

Dotace % Dotace % Dotace % Dotace %  

Dotace ČR 141 000 10,00 274 831 20,80 0 0,00 0 0,00 

Zahranič. dotace 141 664 10,00 73 454 5,60 76 771 5,33 129 764 10,28 

Celkem 282 664 20,00 348 285 26,40 76 771 5,33 129 764 10,28 

Zdroj: Účetní dokumentace Gymnázia Králíky - vlastní zpracování 

Dne 3.11.2005 byla schválena neinvestiční dotace usnesením Pardubického kraje 

č. 533/2005. Tato dotace byla přiznána MŠMT rozhodnutím č. 26 874/2005 – M4 jako 

neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky 2005. 

Název programu: Program ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na podporu 

vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2005 – II. kolo. 

Projekt: „Králický školní kalendář. Jazyk, kultura a reálie zemí lidí, s nimiţ ţiji“. 

Účelem dotace byla podpora projektů zaměřených na vzdělávání v jazycích 

národnostních menšin, aktivity národnostních menšin a multikulturní výchovu. 
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Projekt byl zaměřen na lidi ţijící na Králicku v minulosti a dnes. Projekt byl věnován 

pamětníkům a jejich vzpomínkám.  

Celkové náklady na projekt byly ve výši Kč 210 143,-. Celková přiznaná dotace 

ve výši Kč 141 000,- představuje 67 % celkových nákladů. Další finančních prostředky 

ve výši Kč 69 143,- byly zajištěny formou sponzorství. 

V roce 2006 byla škole přiznána neinvestiční dotace rozhodnutím MŠMT 

č. 8986/2006 – M4 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky 

na rok 2006. 

Tento projekt navazoval na projekt z roku 2005 „Králický školní kalendář“. 

Název programu: Program ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na podporu 

vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006 – I. kolo. 

Projekt: „Tři cizí jazyky na Králicku a jejich osudy“. 

Tento projekt se zaměřil převáţně na literární práce studentů zaměřené na jazyk 

(slovenský, polský a německý), na osvojování si cizích jazyků majících historickou souvislost 

a současnost s Králickem, na udrţování základních vědomostí o historii, kultuře a současnosti 

těchto tří zemí sousedících s Českou republikou. Nejlepší práce byly prezentovány 

na III. konferenci středoškoláků v Praze ve Slovanském institutu za přítomnosti odborné 

poroty. 

Celkové náklady na projekt byly ve výši Kč 158 070,-. Celková přiznaná dotace byla 

ve výši Kč 110 000,- (70 000,- OPPP
48

, 40 000,- ONIV), coţ představuje 

69,59 % z celkových nákladů. Ostatní finanční prostředky ve výši Kč 48 070,- byly 

z rozpočtu gymnázia. 

V tomtéţ roce byla dále poskytnuta neinvestiční dotace MŠMT č. 18134/2006 – M4. 

Název programu: Program ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na podporu 

romské komunity v roce 2006 – II. kolo. 

Projekt: „Dvoutýdenní intenzivní vstupní kurz pro děti pocházející ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí. 

                                                 
48

  Ostatní platby za provedenou práci – Dohody o provedení práce 
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Celkové náklady na projekt byly ve výši Kč 220 000,- skutečně celkově pouţité 

prostředky byly pouze ve výši Kč 156 831,- (50 050,- OPPP, 106 781,- ONIV). 

Dále byl v tomto roce poskytnut příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje na program 

na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol, které jsou zřizovány tímto krajem 

ve výši Kč 8 000,-. Prostředky byly vyuţity na úhradu lanového centra v Olomouci. 

Název programu: „Nebe a voda“ netradiční výchova mládeţe. 

Dále od roku 2001 probíhá na škole zahraniční projekt  č. CA1-O3-107 s názvem 

Sokrates. Zde jde převáţně o zahraniční výměnné pobyty studentů a spolupráce mezi nimi. 

V roce 2009 spolupracuje škola s jiţ pěti zahraničními školami – ze Spolkové republiky 

Německo, Francie, Maďarska, Řecka a Rumunska. 

V roce 2005 byla škole přiznána tato zahraniční dotace v celkové výši Kč 141 664,-. 

V roce 2006 to bylo Kč 73 454,- v roce 2007 – Kč 76 771,- a v roce 2008 pak Kč 129 764,-. 

Tab. č. 24  Doplňková činnost a její podíl na provozních prostředcích 

Roky Doplňková činnost % DČ  

2007 58 120 4,04 

2008 123 955 9,82 

Zdroj: Účetní dokumentace gymnázia – vlastní zpracování 

V roce 2007 také škola zřídila doplňkovou činnost, ve které se specializuje na kurzy 

cizích jazyků angličtiny a němčiny, dále českého jazyka pro cizince, výtvarné dílny a výuku 

hry na hudební nástroje. Veškeré příjmy z této činnosti jsou pouţity na odměny (formou 

dohod o provedení práce) učitelům, kteří kurzy zajišťují. Určitou formou jim jsou takto 

kompenzovány osobní příplatky, které jiţ od roku 2007 nepobírají.  

V tabulce č. 24 jsou znázorněny celkové příjmy z doplňkové činnosti podílející 

se na provozních nákladech školy. V roce 2007 to byl příjem Kč 58 120,- coţ představuje  

4 % z celkové provozní dotace, v roce 2008 to bylo Kč  123 955,-, coţ představuje skoro 

10 % z celkové provozní dotace. 
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4.2.4 ASPEKTY FUNGOVÁNÍ ŠKOLY V PROCESU OPTIMALIZACE 

Všichni zaměstnanci a rodiče dětí mají zájem o zachování gymnázia ať uţ z pohledu 

ekonomického, tak také z pohledu rozvoje města. Existence gymnázia mnohdy řeší právě 

nepříznivou ekonomickou situaci rodin. Studenti, kteří zde studují, navštěvují i základní 

uměleckou školu a podílí se na celkovém rozvoji města. Je zde i jistý předpoklad, ţe tito 

studenti budou pokračovat v dalších studiích na vysokých školách. V opačném případě, 

by byli nuceni navštěvovat třeba i jiné střední školy a tím by došlo k odlivu studentů ve věku 

15 –18 let, coţ se projeví ve sníţené kvalitě ţivota ve městě z hlediska kulturního, 

společenského a hlavně ekonomického. Zachováním gymnázia v takto odlehlém koutku 

Pardubického kraje v příhraničí (viz. příloha č. 4) by se vyřešila špatná dostupnost vzhledem 

ke geografické poloze mikroregionu, zaměstnanost s vysokým podílem vysokoškolsky 

vzdělaných lidí s relativně vysokým příjmem. Argumentem proti gymnáziu ze strany základní 

školy je, ţe se počty a kvalita ţáků, kteří přecházejí na gymnázium ze základních škol, 

odráţejí v počtech a kvalitě dětí, kteří zůstanou na základních školách. „Ti nejlepší odejdou 

a zbudou ti horší“. Argumentem proti je i demografický vývoj na Králicku, který je oporou 

školského odboru Městského úřadu v Králíkách a Krajského úřadu v Pardubicích. Zajímat 

se pouze o počty narozených dětí a nebrat v úvahu ostatní ukazatele je zavádějící. 

Demografický vývoj na Králicku znázorňuje tab. č. 25. Zde jsou uvedeny počty 

narozených dětí v této oblasti od uvedeného roku 1993, kde se počty pohybovaly na úrovni 

průměrně 70 dětí a od roku 1999/2000 na úrovni zhruba 90 dětí. Rok 2005/2006 dokonce 

překročil počet 100.  

Pokud budeme uvaţovat, ţe všechny děti nastoupí v šesti letech do školy a budou 

zde pokračovat, mohlo by uţ počínaje rokem 2005/2006 zhruba 25 ţáků pátých tříd přejít 

na osmileté gymnázium. Toto číslo je pouze předpoklad, takovýto počet dětí nastupoval 

v letech 1990 - 2005 do primy Gymnázia Králíky. Pro chod gymnázia by tento počet 

byl dostačující a pro chod základní školy by to znamenalo otevření dvou paralelních tříd. 

„Příznivější“ demografický vývoj by se na gymnáziu projevil aţ v roce 2011/2012, 

coţ je, dle politiků, poměrně dlouhá doba na to, aby se zde osmileté gymnázium udrţelo. 

Pojem okolní obce je definován spádovou oblastí obce s rozšířenou působností (Červená 

Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov). 
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Tab. č. 25  Demografický vývoj na Králicku  

Roky Králíky Okolní obce Celkem 

1993/1994 38 nesledováno 38 

1994/1995 46 nesledováno 46 

1995/1996 41 36 77 

1996/1997 47 37 84 

1997/1998 47 44 91 

1998/1999 35 25 60 

1999/2000 56 40 96 

2000/2001 47 44 91 

2001/2002 32 41 73 

2002/2003 37 60 97 

2003/2004 38 51 89 

2004/2005 46 38 84 

2005/2006 55 47 102 

2006/2007 41 58 99 

2007/2008 48 45 93 

Zdroj: Obecní úřad Králíky, odbor školství  – vlastní zpracování 

První hypotéza zvaţuje limitní velikost (malost) školy, kterou zřizovatel zvládne a její 

vnitřní a vnější podmínky. 

Dle základních částek krajských normativů
49

 Pardubického kraje pro rok 2009 

a ukazatelů rozhodných pro jejich stanovení je průměrný počet studentů na jednoho 

pedagogického pracovníka 11,90, na nepedagogického pracovníka 57,00 studentů. Základní 

roční částka krajských normativů připadající na mzdové prostředky na jednoho studenta 

je Kč 26 909,-.  Na gymnáziu je normativ odučených hodin – 33/týden/třída, čemuţ odpovídá 

při 4letém gymnáziu – 132 hodin týdně (pokud nebudeme brát v úvahu dělené hodiny). 

Základní pracovní fond pedagoga je 21 hodin/týden. Z tohoto vyplývá, ţe v případě, 

ţe by zde pracovalo 7 pedagogů, kaţdý s jinou aprobací, stačili by na pokrytí oněch 

132 hodin/týden. Studentů celkem by v tomto případě muselo být 84. V této variantě 

by mzdové prostředky pokryly i jednoho nepedagogického pracovníka (opět  za předpokladu, 

ţe pedagogičtí pracovníci budou i mladší, tudíţ levnější). Tato varianta ukazuje spodní 

hranici, která by mohla být únosná. V lepším případě by ţáků mělo být aspoň 100. Tyto 

prostředky by do školy plynuly z MŠMT.  

Další otázkou zůstávají provozní výdaje, které plynou z prostředků Pardubického 

kraje. Budova gymnázia je v majetku města Králíky, kterému je vypláceno nájemné 
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 Vyhláška č. 492/2005 Sb. 
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dle nájemní smlouvy. Určitým řešením by zde bylo převedení budovy na krajský úřad. 

Vzhledem k poloze městečka je zde velký předpoklad pro získávání grantů, které jsou 

poskytovány na rozvoj venkova či na přeshraniční spolupráci. Jak je jiţ uvedeno v kapitole 

4.2.3, škola měla a stále má zájem na získávání těchto grantů, které napomáhají ekonomické 

situaci školy.  

Velikost školy, co se týče počtu ţáků, by při spodní hranici mohla být 84 studentů, 

v lepším případě aspoň 100. Pedagogů by postačilo 7 (za předpokladu, ţe by kaţdý měl jinou 

aprobaci). Provozní prostředky by byly posíleny získanými granty. 

Druhá hypotéza uvádí, ţe gymnázium v Králíkách s počtem cca 100 studentů není 

v dlouhodobém horizontu pro zřizovatele finančně udrţitelná. 

Námětem na diskusi zůstává, kdyby zde gymnázium nebylo. Všichni absolventi 

základní školy by museli do středních škol dojíţdět. Nejbliţším gymnáziem je Gymnázium 

v Ţamberku – 25 km. Je otázkou, zda by dojíţděli opět na gymnázia nebo by si vybrali jiné 

střední školy. Vzdálenost do krajského města je 90 km. V úvahu můţeme brát průměr 50 km. 

Studentů, kteří od roku 2009 (dle tab. č. 26) budou dojíţdět, bude zhruba 70 a od roku 2015 

to uţ bude kolem 90.  

Tab. č. 26  Přehled moţných nákladů (měsíční) 

Roky Ţáci 
Cestovné 

Ubytování Celkem 
 1/3  2/3 

2009 - 2015 70 48 000 18 400 46 000 110 400 

2015 - 90 60 000 24 000 60 000 144 000 

Zdroj: Osobní průzkum, vlastní zpracování 

Náklady na ubytování a cestovné jsou uvedeny v tabulce č. 26.  

Náklady na ubytování na internátech se pohybují kolem Kč 1 000,-/měsíc (osobní 

průzkum). Z uvaţovaných 70 a 90 studentů, kteří by museli dojíţdět i na jiné školy, průměrně 

2/3 bude vyuţívat internátní ubytování (osobní průzkum). Z tohoto lze spočítat, ţe od roku 

2009 budou náklady na ubytování asi Kč 46 000,-/měsíc a cena dopravy průměrně 

Kč 64 400,-/měsíc a od roku 2015 by náklady na ubytování byly Kč 60 000,-/měsíc 

a dopravné Kč 84 000,-. Ročně by tyto náklady dělaly Kč 1 104 000,- a Kč 1 440 000,-.   



53 

Tyto náklady by ovšem hradili rodiče dětí, kteří by museli do škol dojíţdět. 

Tím by se zhoršila ekonomická situace rodin a následně ekonomický vývoj tohoto regionu. 

Oproti tomu by se kraj „zbavil“ jedné střední školy a tím plnil závěry uvedené 

v dlouhodobých záměrech. V tabulce č. 21 a 22 je uvedena výše prostředků na provoz 

Gymnázia Králíky a je zde zřejmé, ţe v některých letech byly provozní prostředky 

na mnohem niţší úrovni, neţ by byly náklady na dopravu a ubytování. Provozní prostředky 

poskytované Pardubickým krajem by mohly být sníţeny o případné získané granty. Procentní 

podíl poskytnutých grantů je uveden v tabulce č. 23. 

Zváţením druhé hypotézy lze konstatovat, ţe prostředky na provozní náklady školy 

nejsou na tak vysoké úrovni, ţe by se to podstatně dotklo rozpočtu krajského úřadu 

Pardubického kraje. Avšak existují fakta, která vedla kraj ke zrušení této školy. Oproti tomu 

prostředky vynaloţené rodinami „navíc“ v případě dojíţdění dětí, by nemohly být pouţity 

na přímou spotřebu v tomto mikroregionu. Určitou záchranou by mohlo být spojení 

Gymnázia v Králíkách s Gymnáziem v Ţamberku nebo se středním odborným učilištěm 

v Králíkách, čímţ by mohlo vzniknout odloučené pracoviště v Králíkách. 

V případě, ţe by se podařilo zachránit gymnázium v Králíkách, zde hrozí určitá rizika. 

Hrozí zde riziko politické - do budoucna nejsou ţádné záruky, ţe se škola nebude periodicky 

(v návaznosti na krajské volby) ocitat v situaci, v jaké je dnes. Toto riziko je jedno 

z největších a určitě bude hrát významnou úlohu. Zde je nutné posuzovat společenské jevy 

jako funkci více ukazatelů. Není moţné uvaţovat v rovině vzdělávací politiky nejsou ţáci, 

nebude škola. A současně koncipovat uvolnění prostředků na stabilizaci demografického 

vývoje podobných oblastí, koncipovat nástroje motivace investorů do oblasti, kde je nízká 

úroveň vzdělání a nelze získat kvalifikovanou pracovní sílu. Současně hledat programy 

pro navrácení vysokoškolsky vzdělaných absolventů zpět na Králicko. Obracet 

se na EU s poţadavkem financí na oţivení a resuscitaci venkovského prostoru.
50

 Pokud 

nebude věcně zřejmé, co znamená udrţitelný rozvoj celého území kraje pro politickou 

reprezentaci, budou existovat oblasti, kde se ţivot promění v čistě rekreační oblasti, bez přijetí 

je za svůj domov. Králicko není jedinou oblastí s tímto problémem Pardubického kraje.  

Hrozí zde i riziko ztracené důvěry – do budoucna bude těţké zpětně dostat na vyšší 

úroveň povědomí v očích veřejnosti a panující nedůvěra nezmizí, coţ povede k trvalému 

odlivu ţáků a k nízkým počtům nově se hlásících ţáků. Optimalizovat školu lze i vytrvalým 
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problematizováním její existence a kvality. Škola se pak zhroutí sama, protoţe rodič si nechce 

do budoucna komplikovat ţivot. Rizikem můţe být i rozpad pedagogického sboru, který radši 

jiţ nyní volí jistotu jiné fungující školy.  
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5 ZÁVĚR 

Školství v tomto mikroregionu má velice důleţitou roli z hlediska vzdělanostní 

struktury obyvatelstva. Sníţená kvalifikovanost obyvatel je důsledkem absence rozvojových 

aktivit. Z tohoto pak vyplývají následné problémy, jako je nezaměstnanost, niţší 

koupěschopnost a niţší obecná úroveň kulturního ţivota. Toto lze ovlivnit pouze změnou 

kvalifikační struktury obyvatel. Oblast Králicka má charakteristické rysy zaostávaných 

pohraničních regionů za vnitrozemím (infrastruktura, odlehlost této pohraniční oblasti, niţší 

hustota zalidnění, způsob osídlení, nepříznivý demografický vývoj a niţší ekonomické 

moţnosti). Zastupitelstvo města Králíky stojí o to, aby gymnázium v obci zůstalo, 

a je nakloněno vzájemnému kompromisu s krajem. V případě hrozícího zrušení školy obec 

zvaţuje moţnost převedení gymnázia pod město a sloučení se základní školou. 

Cílem této práce bylo nalezení řešení v oblasti financování a udrţitelnosti školy jako 

je Gymnázium Králíky (s počtem cca 100 studentů). Cíl práce byl splněn a na základě 

propočtu limitu ţáků a pedagogů bylo nalezeno řešení a daný cíl by se dal splnit 

za předpokladu určitého kompromisu mezi Krajským úřadem v Pardubicích a Gymnáziem 

v Králíkách v oblasti provozních prostředků. Dalo by se zde uvaţovat i  o rozšíření oboru 

studia. 

Hypotéza první – limitní velikost (přesněji malost) školy, kterou zřizovatel zvládne, 

a její vnitřní a vnější podmínky. Na základě pouţitých metod výpočtů pomocí krajských 

normativů byla stanovena limitní velikost školy, kterou zřizovatel zvládne na konkrétní počet 

100 studentů, čímţ se tato hypotéza potvrdila. 

Čtyřleté gymnázium v Králíkách by mělo jistou moţnost fungování i s počtem ţáků 

aspoň 100. Prostředky poskytnuté z MŠMT na platy pedagogů by postačily a prostředky 

na provozní výdaje školy by byly redukovány v návaznosti na přijaté granty a doplňkovou 

činnost. Takto malou školu lze posílit i poskytnutými dary, ale vzhledem k ekonomickému 

vývoji tohoto mikroregionu nelze tuto moţnost spatřovat jako významnou. Škola sama 

by musela hledat určité alternativy dofinancování svého provozu. Tomuto stavu nepřispívá 

ani fakt, ţe budova gymnázia je v majetku města Králíky. Toto je ale pouze na zváţení 

zastupitelů. 
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Druhá hypotéza se potvrdila (o čemţ svědčí i fakta, která vedla kraj ke zrušení školy), 

avšak s ohledem na další skutečnosti (geografická poloha, vzdělanostní úroveň mikroregionu, 

příhraniční oblast, dopravní dostupnost, dodatečné finanční zatíţení rodin dojíţdějících 

studentů, získané granty, atd.) mohu konstatovat, ţe by se kraj, popř. město mělo snaţit 

o udrţení školy, i za cenu např. vyšších finančních nákladů. 

Určitou šancí by v tomto případě bylo sloučení s jinou školou zřizovanou 

Pardubickým krajem, nejbliţší školou je učiliště v Dolní Lipce, event. by se dalo uvaţovat 

o spolupráci s Gymnáziem v Ţamberku. V opačném případě by náklady na dopravu 

a ubytovací sluţby studentů, kteří by dojíţděli z okolí  Králicka do větších měst, byly 

podstatně vyšší, neţ prostředky, které by byly vynaloţeny na provoz malé školy. (Tyto 

prostředky by však byly z jiných zdrojů neţ z krajských).  

Pouţité metody práce, v tomto případě analýzy, syntézy, srovnávací metody, dedukce 

a matematicko-statistické metody, byly dostačující pro potvrzení hypotéz a stanovení cíle 

práce. Rozhodování politických reprezentací v oblasti optimalizace školství se neobejde 

bez propočtů finančních prostředků dle normativů stanovených MŠMT a následně krajským 

úřadem. 

Je na zváţení, zda zachovat gymnázium a tím i udrţet studenty v tomto městě, nebo 

naopak shánět finanční prostředky na rozvoj tohoto mikroregionu. 
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Seznam zkratek: 

 

DZ   – dlouhodobý záměr 

EU   – evropská unie 

FKSP   – fond kulturních a sociálních potřeb 

GIS   – geografický informační systém 

HDP                - hrubý domácí produkt 

ISTP   – integrovaný systém typových pozic 

JSŠ   – jedenáctiletá střední škola 

KSČ   – Komunistická strana Československa 

KZAM  – katalog zaměstnanosti 

MPSV  – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ   – mateřská škola 

MŠMT  – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NSK   – národní soustava kvalifikací 

NSP   – národní soustava povolání 

NÚOV  – Národní ústav odborného vzdělávání 

NUTS   – nomenklatura územních statistických jednotek 

ODS   – Občanská demokratická strana 

OECD  – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OKEČ  – ekonomicky činné obyvatelstvo 

ONIV   – ostatní neinvestiční výdaje 

OON   – ostatní osobní náklady 

OPPP   – ostatní platby za provedenou práci 

OPVK  – operační program – vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ORP                - obec s rozšířenou působností 

Pk                    - Pardubický kraj 

PPS  – parita kupní síly 

PŠD   – povinná školní docházka 

RVP   – rámcový vzdělávací program 

SLDB   – sčítání lidu, domů a bytů 

SVVŠ   – střední všeobecně vzdělávací škola 

ŠVP   – školní vzdělávací program 

ŠZ   – školský zákon 

ÚV KSČ  – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VOŠ  – vyšší odborné školy 

VŠ   – vysoká škola 

VÚSC   – vyšší územně samosprávné celky 

ZŠ   – základní škola 
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Příloha č. 1 veřejné vysoké školy 

 

- Akademie múzických umění v Praze 

- Akademie výtvarných umění v Praze 

- Česká zemědělská univerzita v Praze 

- České vysoké učení technické  v Praze 

- Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

- Masarykova univerzita v Brně 

- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

- Ostravská univerzita v Ostravě 

- Slezská univerzita v Opavě 

- Technická univerzita v Liberci 

- Univerzita Hradec Králové 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

- Univerzita Karlova v Praze 

- Univerzita Palackého v Olomouci 

- Univerzita Pardubice 

- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

- Vysoká škola ekonomická v Praze 

- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

- Vysoká škola polytechnická Jihlava 

- Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

- Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 

- Vysoké učení technické v Brně 

- Západočeská univerzita v Plzni 

 

 
Zdroj: http://www.hyperstudent.cz/skoly.php
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Příloha č. 2 soukromé vysoké školy 

 

- Academia Rerum Civilium –Vysoká škola politických a společenských 

věd (VŠPSV) Kolín 

- Akademie STING, o. p. s. Brno 

- AKCENT College s. r. o. Praha 

- Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. Praha 

- B.I.B.S, a. s. (Brno International Business School) 

- Bankovní institut vysoká škola a. s. (BIVŠ) Praha 

- CEVRO Institut vysoká škola Praha 

- Czech Management Institut Praha ESMA Barcelona (MBA) Praha 

- Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) Kunovice 

- Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAP) Písek 

- Institut dalšího vzdělávání Brno 

- Institut informatiky Praha 

- Literární akademie (soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 

s. r. o. (LA) Praha 

- Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. (MUP) 

- Mezinárodní baptistický teologický seminář (EBF) Praha 

- Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze (MIPP) Praha 

- Mezinárodní Polsko-Česká vysoká škola obchodu a sportu Brno 

- Mezinárodní Praţská Univerzita Praha 

- Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) 

- New York University in Prague  

- Newport International University Ostrava 

- Newton College (NC) Brno 

- Prague-College Praha 

- Praţská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Praha 

- Rašínova vysoká škola (RAVYŠ) Brno 

- Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o. (SVŠE) Znojmo 

- Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Praha 

- Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Kladno 

- ŠKODA AUTO vysoká škola (SAVŠ) Mladá Boleslav 

- Unicorn College s. r. o. Praha 

- University of New York in Prague (UNYP) Praha 

- University of Northern Virginia – Prague (UNVA)  

- Univerzita J. A. Komenského Praha, s. r. o. (UJAK)  

- Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) Praha 

- Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií České Budějovice 

- Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, 

spol. s r.o. 
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- Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. 

(VŠCRHL) Praha 

- Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) Praha 

- Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. (VŠERS) České 

Budějovice 

- Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Praha 

- Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) 

- Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE Brno) 

- Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠKV) Karlovy Vary 

- Vysoká škola logistiky (VŠL) Přerov 

- Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) 

Praha 

- Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. 

- Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o. (VŠOH) 

- Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) 

- Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Ostrava 

- Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona, s. r. o. Brno 

- Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Praha 

- Vysoká škola sociálně-správní (VŠSS) Havířov 

- Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (VŠTVS PALESTRA) 

Praha 

- Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) Praha 

- Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Třebíč 

 

 
Zdroj: http://www.vysokeskoly.com/index.asp?menu=1092&unt=2
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Příloha č. 3 – mapa Pardubického kraje 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2613&category= 
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Příloha č. 4 – mapa Pardubického kraje s vyznačením měst s gymnázii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/54003DA5C8/$File/1304080901.pdf 


