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1    Úvod 
 
Povinná školní docházka představuje zákonnou povinnost zákonných zástupců dětí 

přihlásit je po dovršení šestého roku věku dítěte k 31.srpnu do základní školy.  

Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti příslušného věku do školy posílat             

a zároveň povinnost státních institucí a orgánů samosprávy zabezpečit provoz 

potřebných škol. Na českém území byla povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 

let zavedena roku 1774 Všeobecným školním řádem císařovny Marie Terezie. 

Bezplatné základní vzdělání bylo ustanoveno Všeobecnou deklarací lidských práv 

v roce 1948 jako jedno z lidských práv.1 

 

14. května 1869 vstoupil v platnost zákon o všeobecné povinné školní docházce,             

který modernizoval zastaralé předpisy a prodlužoval školní docházku na dobu 8 let.            

Na základě tohoto zákona měla být škola zřízena všude tam, kde v okruhu jedné 

hodiny  po dobu nejméně 5 let žilo více než 50 dětí. V tomto období se zlepšilo 

postavení učitelů  po stránce materiálního zabezpečení, přičemž náklady na provoz 

obecné školy se přesunuly na obec a za vzdělávání učitelů zodpovídal stát. Tento 

systém financování přetrvává  dodnes.2 

 

Bakalářská práce je zaměřena na způsob financování škol zřizovaných obcí, 

podmínky financování a tok financí v regionálním školství od roku 2003. Právě tento 

rok byl zlomový ve způsobu financování obecního školství, protože státní správu 

v přenesené působnosti začaly vykonávat krajské úřady a obce s rozšířenou 

působností.  

Pravomoc státu byla přenesena na nižší  územní celky, včetně příslušných 

finančních zdrojů a rozhodování o jejich použití. Smyslem tohoto procesu, 

nazvaného fiskální decentralizace, bylo, aby v důsledku lepší znalosti podmínek       

a potřeb veřejných statků  na nižší úrovni došlo k vyšší efektivnosti vynakládání 

veřejných prostředků. 

                                                 
1 Povinná školní docházka [on-line], dostupné na internetu:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povinn%C3%A1_%C5%A1koln%C3%AD_doch%C3%A1zka 
 
2 ČAPKA,F. Dějiny zemí Koruny české ze dne 12.11.2008 [on-line], dostupné na internetu: 
<http://www.libri.cz/databaze/dejiny/text/t71.html> 
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Bakalářská práce se bude zabývat tématem zaměřeným na náklady spojené             

s povinnou školní docházku. Náklady zabezpečující povinnou školní docházku úzce 

souvisí  především se zajištěním platů pro pedagogy, což se v současné ekonomické 

situaci jeví jako značný problém. 

 

Cílem  bakalářské práce je: 

• Popsat systém financování obecního školství, včetně principů, na základě      

kterých  přicházejí finanční prostředky do rozpočtů škol.  

• Zhodnotit všechny důležité aspekty, jež mají vliv na konečnou celkovou výši 

rozpočtu neinvestičních přímých výdajů obecních škol.  

 

Hypotézy práce: 

• Přístup krajského úřadu k financování obecního školství a k tvorbě závazných 

ukazatelů rozpočtu přímých nákladů v průběhu sledovaného období přispěl 

k optimálnějšímu financování jednotlivých škol. 

• Vzájemná spolupráce a konzultace mezi krajským úřadem a obcí 

s rozšířenou působností jsou podmínkou pro kvalitní zpracování výsledných 

rozpočtů jednotlivých škol. 

 

Práce je založena na analýze  způsobu financování obecního školství v Olomouckém 

kraji v letech 2003 – 2008, především na srovnání objemu celkového rozpočtu 

přímých nákladů obce s rozšířenou působností Šumperk v uvedeném období.   

Při zpracování bakalářské práce byly využity analýzy dostupných podkladů. Srovnání 

rozpočtů přímých nákladů obce s rozšířenou působností Šumperk bylo zpracováno 

v časových řadách.            

 

Bakalářská práce se skládá ze čtyř kapitol.  

V úvodu práce je definován cíl a hypotéza práce, jsou zde uvedeny metody použité             

při zpracování práce a charakterizovány základní zdroje informací, potřebné          

pro řešení. Ve druhé kapitole  je popsána struktura celkových nákladů spojených se 

zabezpečením povinné školní docházky. Kapitola popisuje strukturu nákladů 

spojených s povinnou školní docházkou a základní zdroje financování. Rovněž je zde 

popsán  tok financí ze státního rozpočtu   do rozpočtu školy   a uvedeny všechny 

mezičlánky, které jsou zapojeny do řetězce financování obecního školství. Třetí 
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kapitola se podrobně zabývá konstrukcí celkového normativního rozpočtu přímých 

nákladů a zásadami, které je nutno dodržovat při stanovení jednotlivých ukazatelů 

tohoto rozpočtu. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu tvorby normativního rozpočtu 

přímých nákladů v obci s rozšířenou působností. Pro účely analýzy byl použit 

rozpočet obce s rozšířenou působností Šumperk za období 2003 – 2008. Kapitola  je 

zaměřena na popis změn při stanovení jednotlivých ukazatelů rozpočtu.  

V návaznosti na provedenou analýzu tvorby normativního rozpočtu přímých nákladů 

je v následující kapitole rozpočtový proces zhodnocen.  

 

Teoretické znalosti byly čerpány z právních předpisů vydaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), především ze školského zákona   

a dále    z odborné literatury zabývající se oblastí školství. Údaje a informace použité 

v této práci byly získány  z interních dat Městského úřadu v Šumperku, které byly 

vytvořeny na oddělení školství při tvorbě návrhu rozpisu rozpočtů přímých nákladů.  

Při  zpracování bakalářské práce byly využity poznatky z praxe v oboru financování 

obecního školství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2    Náklady na zabezpe čení povinné školní docházky  a jejich 
financování 

 
V současné době povinnost školní docházky vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb.,                   

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

školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě § 36 školského zákona je 

školní docházka povinná  po dobu devíti školních roků. Pro zákonného zástupce 

vyplývá povinnost přihlásit dítě k  povinné školní docházce. Žák plní povinnou školní 

docházku v základní škole (dále jen ZŠ) zřízené obcí, v převážné míře v místě 

trvalého pobytu. Zákonný zástupce má ovšem možnost zvolit pro své dítě i  jinou 

školu než v místě trvalého pobytu.  

 

Obec je povinna v souvislosti se zajištěním podmínek pro plnění povinné školní 

docházky zřídit ZŠ nebo zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole 

zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. V případě, že žák plní povinnou školní 

docházku ve škole zřízené jinou obcí, upravuje povinnosti v rámci finančního 

vypořádání mezi těmito obcemi  § 178 odst.6 a 7 školského zákona. Pokud není 

v obci trvalého bydliště dítěte zřízena škola  a žák navštěvuje školu zřízenou jinou 

obcí, musí obec, v níž má žák trvalé bydliště, hradit obci, jejíž školu žák navštěvuje, 

neinvestiční výdaje připadající na jednoho žáka navštěvované školy. Obce se mohou 

dohodnout i jinak.  

 

Základní vzdělávání přispívá k tomu, aby se žáci naučili řešit každodenní problémy, 

komunikovat a spolupracovat ve společnosti, poznávali své schopnosti  a reálné 

možnosti a uplatňovali je společně se získanými vědomostmi a dovednostmi            

při rozhodování o svém budoucím životě.3 

 

Financování ZŠ zřizovaných obcí spadá do oblasti regionálního školství,             

které představuje největší objem finančních prostředků z kapitoly 333 – resort 

MŠMT. Z ekonomického hlediska je oblast školství považována za jedno 

z nejdůležitějších odvětví veřejného sektoru.  

                                                 
3 Zákon č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Na vzdělávání můžeme pohlížet jako na pozitivní externalitu. Zájmem každého státu 

je dosáhnout vysoké úrovně vzdělávání, neboť investice do lidského kapitálu mají 

následný vliv na rozvoj příslušné země v oblasti hospodářské, kulturní  a sociální. 

Oblast školství a jeho koncepce je součástí každé státní vzdělávací politiky.4 

Samozřejmě nelze pominout fakt, že kvalita vzdělávacího procesu                                                                                                                                                                                        

je kromě jiného závislá na objemu finančních prostředků. V současném systému je 

financování regionálního školství založeno na vícezdrojovém financování. Převážná 

část školství je financována z veřejných rozpočtů,  to znamená z rozpočtu státního    

a rozpočtu územně samosprávného celku, tedy z rozpočtu rozhodujícího zřizovatele. 

 

Náklady na povinnou školní docházku lze rozdělit do dvou hlavních kategorií,        

kdy každá kategorie je hrazena z různých zdrojů. Největší a nejdůležitější část 

nákladů spojených se zajištěním povinné školní docházky tvoří přímé neinvestiční 

náklady na vzdělávání, tj. finanční prostředky, které jsou poskytovány z resortu 

MŠMT. Druhým  základním zdrojem finančních prostředků   pro školy jsou příspěvky 

od zřizovatelů, jimiž jsou územně samosprávné celky, v případě základního školství 

jsou to ve většině případů obce.5 

Zřizovatelem základní školy mohou být i vyšší územně samosprávné celky – kraje, 

dobrovolné svazky obcí, které zřizují školy jako školské právnické osoby              

nebo příspěvkové organizace. Další subjektem oprávněným ke zřízení základní školy 

je ministerstvo, církev, ostatní právnické a fyzické osoby.6 

 

Podmínkou, aby škola obdržela prostředky ze státního rozpočtu, je zápis                 

do školského rejstříku. Rejstřík škol je veřejný seznam, který vede krajský úřad         

a MŠMT. Účinností zápisu školy  do rejstříku vzniká mimo jiné nárok na přidělování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Krajský úřad vede v rejstříku škol            

a školských zařízení údaje o mateřských školách (dále jen MŠ), školních družinách 

(dále jen ŠD) a školních klubech (dále jen ŠK),  školních jídelnách (dále jen ŠJ)        

                                                 
4 PEKOVÁ, J.; PILNÝ J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 3., aktualizované a rozšířené vydání. 
Praha: ASPI, a.s., 2008 . ISBN 978-80-7357-351-5. 
 
5 REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktualizované vydání. 
Praha: Ekopress, s.r.o.,  2007. ISBN 978-80-86929-29-3  
 
6 Zákon č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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a střediscích pro volný čas. Údaje o ZŠ vede MŠMT. Mezi důležité údaje v rejstříku 

škol z hlediska financování náleží seznam oboru vzdělávání a seznam školských 

služeb, nejvyšší povolený počet žáků v jednotlivých formách vzdělávání.7 

 

 

2. 1   Provozní náklady  
 
Obce jako zřizovatelé škol poskytují školám finanční prostředky  na provoz. Obce 

získávají potřebné finanční prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím účelové 

neinvestiční dotace na školství. Dotace  na školství je stanovena na základě počtu  

žáků ve školách příslušné obce. Příspěvek dostávají obce  i na žáky, kteří docházejí 

do škol z jiných obcí.8  Účelová dotace ze státního rozpočtu je obcím přidělována    

ze zákona prostřednictvím orgánů krajského úřadu na základě finančních částek, 

uvedených v tabulce č. 2.1. 

 

Tabulka č. 2.1        Dotace na školství ze státního rozpo čtu   
 
    Rok         Finanční částka na 1 žáka ZŠ a MŠ 

   2003                               904 

   2004                            1 221 

   2005                            1 221 

   2006                            1 282 

   2007                            1 320 

   2008                            1 360 

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk 
- vlastní zpracování 
 
Stanovená výše dotace není v žádném případě dostačující a obce musí                   

na financování školství vyčlenit další finanční prostředky ze svých rozpočtů.  

Pro obec, jako zřizovatele školy, plyne povinnost zajistit škole finanční prostředky 

nutné k úhradě provozních nákladů, mezi něž náleží výdaje související s údržbou     

                                                 
7 VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem k 01.04.2007. 3. aktualizované 
vydání. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 978-80-7263-387-6 
 
8 PEKOVÁ, J.; PILNÝ J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 3., aktualizované a rozšířené vydání. 
Praha: ASPI, a.s., 2008 . ISBN 978-80-7357-351-5. 
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a provozem budovy – energie, výdaje za služby, výdaje na vybavení školy. 

V podstatě se jedná o všechny výdaje, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu 

prostřednictvím krajských úřadů.  

 

Zřizovatel může přispívat také na mzdové prostředky pracovníků školy a v některých 

případech se přímo zavazuje k dofinancování mzdových prostředků. Týká se           

to případů, kdy obec povolí škole výjimku z počtu žáků, kterou stanovilo MŠMT  

vyhláškou č. 48/2005 Sb.,  o základním vzdělávání   a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky. V § 4 výše uvedené vyhlášky jsou stanoveny minimální 

počty žáků v průměru  na třídu. V případě, že zřizovatel škole prostřednictvím 

zastupitelstva obce schválí výjimku  ze stanoveného průměrného počtu žáků           

ve třídě, zavazuje se k tomu, že uhradí škole chybějící finanční prostředky               

na přímé náklady, které škole přiděluje krajský úřad. Tuto povinnost ukládá 

zřizovateli § 23 odst.3 školského zákona. V praxi je možno setkat se s případy,     

kdy obec, přestože škole povolila výjimku z průměrného počtu žáků, škole               

na chybějící úvazky pracovníků  a k tomu odpovídající výši platů nepřispívá.  

 

 

2. 2   Přímé neinvesti ční náklady  
 
Struktura přímých nákladů na vzdělávání vyplývá ze školského zákona a tyto náklady 

jsou vymezeny §160 a podrobně se jimi budu zabývat v následující kapitole. Přímé 

náklady jsou pokryty prostředky ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou 

přidělovány na základě počtu žáků uvedených ve statistických výkonových výkazech 

škol, které školy zpracovávají k 30.09. a 31.10. a jsou podkladem  k rozpisu rozpočtu 

přímých nákladů  pro následující kalendářní rok. Finanční prostředky jsou 

poskytovány pouze do výše kapacity uvedené v rejstříku škol.  

 

MŠMT stanoví na kalendářní rok republikové normativy odpovídající výši výdajů 

podle § 160 odst.1 písm.c) školského zákona, které se vztahují na vzdělávání        

pro jednoho žáka příslušné věkové kategorie. Republikové normativy jsou zveřejněny 

ve Věstníku. Na základě republikových normativů MŠMT rozepisuje a poskytuje 
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krajským úřadům formou dotace mimo jiné finanční prostředky určené na činnost 

škol. 

 

Soustava republikových normativů je utvořena pro 5 základních věkových kategorií  

podle druhu poskytovaného vzdělávání. Z hlediska financování základního školství je  

podstatná pouze kategorie :  

• žák plnící povinnou školní docházku – věková kategorie 6 až 14 let 9 

Pro každou věkovou kategorii je stanoven republikový normativ, který obsahuje 

veškeré neinvestiční výdaje vynakládané ze státního rozpočtu v členění uvedeném 

v tabulce č. 2.2. 

 

Tabulka č. 2.2         Republikové normativy na rok 2008 

Věková kategorie  Mzdové prost ředky 

+ odvody v K č/ žáka 

ONIV 

V Kč/ na žáka 

Neinvesti ční výdaje  

celkem 

3 – 5 let 36 799 297 37 096 

6 – 14 let 42 407 792 43 199 

15 – 18 let 51 591 921 52 512 

 
Zdroj: Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 – vlastní zpracování  
 

MŠMT stanoví rozpočet přímých nákladů pro krajské úřady tak, že vynásobí počet 

žáků  za každou věkovou kategorii v kraji příslušným republikovým normativem.  

MŠMT v souladu s § 161 školského zákona vydalo vyhlášku č. 492/2005 Sb.,           

o krajských normativech, kterou se stanoví: 

•  jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 

•  ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů 

•  členění krajských normativů  

•  vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu 

•  ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů 

•  zásady pro zvýšení krajských  normativů  

                                                 
9 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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•  zásady pro zveřejnění krajských normativů 10 

 

MŠMT podle § 170 písm. b)  a  c) školského zákona vydalo dne 12. prosince 2005 

směrnici č.j. 28 768/2005-45, kterou jsou stanoveny závazné zásady určené           

pro krajské úřady. Na základě těchto zásad provádějí krajské úřady rozpis finančních 

prostředků státního rozpočtu na jednotlivé školy. Směrnice ukládá krajskému úřadu 

povinnosti v rámci příprav rozpisu přímých výdajů, tj. povinnost vyčlenit finanční 

prostředky pro řešení specifických problémů, jež nelze zohlednit v normativním 

rozpisu rozpočtu a řešit dopady změn ve školském rejstříků, k nimž dojde v průběhu 

kalendářního roku.  

Směrnice stanovuje také výši rezervy, která musí činit nejméně 1% a nejvíce 2,5% 

celkového objemu finančních prostředků rozepsaných z MŠMT podle § 161 odst.5 

školského zákona pro příslušný kalendářní rok. Rovněž je ve směrnici ukotvena 

úloha obcí s rozšířenou působností při rozpisu rozpočtu.11 

Přestože došlo k přenesení výkonu státní správy na nižší úrovně, MŠMT                  

si ponechalo hlavní funkci v normotvorné oblasti a oblasti metodického řízení právě 

výše uvedenými právními předpisy.12  

 

 

3    Zásady konstrukce normativního rozpo čtu p římých 
náklad ů 

 
Jak již bylo uvedeno, ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky na výdaje 

uvedené v § 160 školského zákona. Podle odst.1 písmena c) jsou finanční 

prostředky určeny na „platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny 

za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného          

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

                                                 
10 Vyhláška č. 492/2005Sb., ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
11 28 768/2005-45, směrnice MŠMT ze dne 12. prosince 2005 
 
12 REKTOŘÍK, J. a  kolektiv. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktualizované vydání. 
Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86929-29-3  
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pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních               

a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje 

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

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

pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další 

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

škol a kvalitou vzdělávání“.13 

 

 

3. 1   Tvorba normativního rozpo čtu p římých náklad ů 
 
Krajský úřad obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu vynásobením 

republikových normativů a výkonových ukazatelů za každou věkovou kategorii.       

Ve finančních prostředcích přidělených krajskému úřadu jsou zakomponovány           

i prostředky  na další výdaje regionálního školství, mezi které lze zařadit například 

výdaje na volnočasové aktivity, výdaje na individuální integraci, výdaje na školní 

stravování a   výdaje  na řešení specifických případů v základním školství a jiné.  

 

Krajský úřad v rámci přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu  vytvoří 

soustavu krajských normativů, které vycházejí především z vytyčeného 

dlouhodobého záměru vzdělávání a přispívají k rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 

Zároveň si krajský úřad  vyčlení  další priority, které budou z těchto prostředků 

financovány přednostně. Prostřednictvím vytvořené soustavy normativů provede 

krajský úřad rozpis přímých nákladů na příslušný kalendářní rok.14 

 

Na základě krajských normativů obecní úřad s rozšířenou působností zpracuje návrh 

rozpisu rozpočtu jednotlivých škol a předloží jej krajskému úřadu. Před výpočtem 

                                                 
13 Úplné znění zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. Sbírka zákonů č.317/2008, rozeslána dne 
2.září 2008, částka 103, strana 488 dne 2.září 2008 
 
14 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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rozpočtu pro jednotlivé školy v rámci obcí s rozšířenou působností se každoročně 

realizuje pracovní  porada pracovníků odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Olomouckého kraje a rozpočtářů obcí s rozšířenou působností, kde jsou 

odsouhlaseny principy financování pro příslušný kalendářní rok.  

 

Pro stanovení krajských normativů jsou rozhodné ukazatele uvedené v § 2 vyhlášky             

č. 492/2005 Sb.,: 

• průměrný počet jednotek výkonů připadajícího na jednoho pedagogického 

pracovníka (normativ pedagoga - Np), přičemž se za jednotku výkonu 

považuje jeden žák 

• průměrný počet jednotek výkonů připadajícího na jednoho nepedagogického 

pracovníka (normativ nepedagogického/provozního zaměstnance  - No) 

• průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (rozpočtovaný plat 

pedagoga – Pp) 

• průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (rozpočtovaný plat 

nepedagogického pracovníka – Po) 

• průměrná roční výše ostatních neinvestičních nákladů připadající na jednotku 

výkonu (ONIV)15 

 

Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání je stanoven závaznými a orientačními 

ukazateli. Mezi závazné ukazatele patří :  

• limit počtu zaměstnanců 

• limit prostředků na přímé neinvestiční výdaje celkem, z toho : 

• limit prostředků  na platy a na ostatní osobní náklady, které celkem 

tvoří limit mzdových prostředků 16 

Mezi orientační ukazatele náleží objem zákonných odvodů a objem ostatních 

neinvestičních výdajů. 

 
                                                 
15 Vyhláška č. 492/2005Sb., ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
16 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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3. 1. 1   Limit po čtu zaměstnanc ů 
Tento závazný ukazatel určuje škole počet pracovníků v přepočteném stavu,             

to znamená, kolik pracovníků může ředitel zaměstnat a platit ze státního rozpočtu 

v rámci jednoho kalendářního roku. Skutečný počet pracovníků školy může být  

vyšší, neboť na část úvazků   a jim odpovídající výši platů může přispívat zřizovatel 

nebo jsou tyto úvazky hrazeny z doplňkové činnosti školy.17 

 

Limit počtu zaměstnanců se  škole stanovuje  samostatně pro pedagogické 

pracovníky a nepedagogické pracovníky, mezi něž řadíme školníky, úklidový 

personál, THP pracovníky, pracovnice školních jídelen a topiče. Dodržení právě 

zmíněného ukazatele se jeví pro školy  jako velký problém.  Pokud škole stanovený 

limit pracovníků nestačí, v první řadě se ředitel  s požadavkem na zvýšení limitu 

pracovníků obrátí na krajský úřad prostřednictvím obce  s  rozšířenou působností. 

Ale jsou situace, kdy krajský úřad žádosti na zvýšení limitu pracovníků nevyhoví. 

Důvody mohou být různé, např. když je škola umístěna v několika budovách             

a údržba těchto budov vyvolává  zvýšenou potřebu nepedagogických - provozních 

pracovníků. V tomto případě krajský úřad  řediteli doporučí, aby se obrátil                

na zřizovatele, protože problémy související s provozem budov a se zvýšenou 

potřebou provozních pracovníků nepovažuje krajský úřad  za prioritní záležitost,     

jež by měla být předmětem dofinancování ze státního rozpočtu.  Následně se snaží 

ředitel tuto tíživou situaci řešit se zřizovatelem nebo s obcí s rozšířenou působností. 

V rámci obce s rozšířenou působností se uplatňuje mezi školami solidarita, tj. škola, 

která má závazný ukazatel limitu zaměstnanců větší, než ve skutečnosti potřebuje, 

část úvazků přenechává k dispozici právě školám, které se potýkají s výše uvedeným 

problémem.  

Překročení ukazatele limitu počtu pracovníků ze státního rozpočtu znamená            

ze strany školy porušení rozpočtové kázně. Výjimku tvoří úvazky, které vznikly 

v důsledků zástupů za nemoc pracovníků školy.  

                                                                                                                

Jediným a nejdůležitějším kritériem pro výpočet limitu zaměstnanců jsou počty  žáků 

v jednotlivých kategoriích. V oblasti obecního školství jsou podstatné tyto kategorie: 

• žák neúplné ZŠ  ( ZŠ s 1.-5.roč.) 

                                                 
17 Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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• žák I.stupně ZŠ úplné (1. – 5.ročník) 

• žák II.stupně ZŠ úplné (6. – 9.ročník) 

• žák navštěvující ŠD nebo ŠK 

• žák přípravné třídy ZŠ 

• žák speciální třídy ZŠ 

• stravovaný žák ZŠ 18 

Na každou výše uvedenou kategorii jsou stanoveny normativy, kterými je vyjádřen 

průměrný počet žáků připadající na  jednoho pedagoga a nepedagogického 

zaměstnance.  

 

Princip normativního rozpisu rozpočtu spočívá v tom, že na každou jednotku výkonu 

je stanoven jeden krajský normativ. V první fázi rozpisu rozpočtu dochází k výpočtu 

normativního limitu zaměstnanců podle vzorce V/Np a  V/No , který je složen z těchto 

komponentů:  

V               vyjadřuje počet žáků v jednotlivých kategorií 

Np             normativ pedagogického pracovníka 

No             normativ nepedagogického pracovníka 

 

Výše uvedeným způsobem se stanoví normativní limit počtu zaměstnanců na všech 

součástech školy. Každá škola se může skládat ze  součástí : MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK, ŠJ. 

Výpočet konečného limitu zaměstnanců je ovlivněn třemi specifickými faktory, 

v jejichž důsledku dochází  ke krácení základního normativního limitu pracovníků: 

• Požadavek na ostatní osobní náklady – na základě školou vykázaných hodin 

pravidelné výuky zabezpečované prostřednictvím ostatních osobních nákladů 

je stanoven úvazek externího zaměstnance, který tuto výuku vykonává. O tuto 

výši úvazku je základní normativní limit pracovníků krácen. 

• Přesčasy - na základě počtu organizací  vykázaných hodin je stanovena výše 

úvazku pedagoga, kterým jsou činnosti nad stanovený rozsah vykonávány     

a o tuto výši úvazku je základní normativní limit zaměstnanců krácen.  

                                                 
18 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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• Opravné koeficienty na školních jídelnách – u výpočtu limitu zaměstnanců ŠJ 

v případě stravování žáků ZŠ byly krajským úřadem stanoveny tzv.opravné 

koeficienty, na základě kterých dochází   ke snížení základních normativních 

úvazků pracovníků ŠJ. Opravný koeficient je stanoven jako podíl průměrného 

počtu uvařených jídel v průběhu měsíce října   a celkového počtu strávníků 

uvedených ve statistických výkazech. 

• Asistenti pedagoga - na výši závazného ukazatele limitu počtu pracovníků má 

vliv ještě skutečnost, zda školu navštěvují žáci se zdravotním postižením 

takového stupně, který vyžaduje péči asistenta pedagoga. O přidělení úvazku 

na asistenta pedagoga rozhoduje v Olomouckém kraji Komise pro posuzování 

žádostí o zřízení funkce asistenta pedagoga a Komise pro integraci dětí, žáků 

a studentů   se speciálně vzdělávacími potřebami. 

  

Po promítnutí výše uvedených specifických faktorů do normativního výpočtu vzniká 

na každé součásti školy konečný závazný ukazatel limitu zaměstnanců. Dodržení 

limitu pracovníků   na jednotlivých součástech není závazné. Ředitel může provádět 

přesuny limitu pracovníků mezi ZŠ, ŠD, ŠJ a ŠD. Závazný je pro ředitele limit 

stanovený za celé ředitelství.19 

 

3. 1. 2   Mzdové prost ředky 
Jak již dříve bylo zmíněno, mzdové prostředky lze rozdělit na dvě kategorie. První                 

a v podstatě objemově největší část rozpočtu přímých nákladů tvoří prostředky         

na platy  a druhou část tvoří prostředky na ostatní osobní náklady (dále jen OON). 

Závazný ukazatel prostředků na platy náleží k těm nejproblematičtějším                    

a nejsledovanějším oblastem při tvorbě rozpisu rozpočtu. Objem prostředků na platy 

je také nejčastějším důvodem tzv.dohodovacího řízení, které probíhá po obdržení 

normativního rozpisu rozpočtu přímých nákladů mezi řediteli škol a krajským úřadem 

za spoluúčasti pracovníků obce s rozšířenou působností. Ředitel musí provést  

                                                 
19 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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rozbor, zda škole přidělené finanční prostředky pokrývají skutečnou potřebu. V první 

řadě musí ředitel školy analyzovat příčiny rozdílů mezi rozpočtem a skutečností        

a předložit návrh  na odstranění zjištěných disproporcí. Pokud ředitel prokáže,         

že v rámci nezbytného zabezpečení povinné školní docházky nelze ze strany školy 

učinit žádná opatření k odstranění rozdílů, dochází na základě doporučení obce 

s rozšířenou působností a schválení krajského úřadu k dofinancování normativního 

rozpočtu přímých nákladů. 

 

Výchozím parametrem pro stanovení objemu prostředků na platy je vypočítaný limit 

počtu zaměstnanců.  

Celkový roční objem finančních prostředků na platy je dán vztahem:  

12 x  (NPp x Pp + NPo x Po), kde 

NPp      je normativní počet pedagogických pracovníků 

NPo  je  normativní počet nepedagogických pracovníků 

Pp je průměrná měsíční výše platu pedagogických pracovníků bez přesčasů 

Po je průměrná měsíční výše platu nepedagogických pracovníků bez přesčasů     

   

Hodnotu průměrné měsíční výše platu neboli rozpočtovaný plat v jednotlivých 

kategoriích stanoví krajský úřad na základě skutečně vyplacených mzdových 

prostředků za uplynulý kalendářní rok. K tomuto účelu jsou použity statistické výkazy 

P1-04, o zaměstnancích  a mzdových prostředcích. K této hodnotě se připočte 

rozpočtovaná nenároková složka stanovená krajským úřadem a případné navýšení 

platů, které je garantováno MŠMT.  

Finanční prostředky za přesčasovou práci a za konání přímé vyučovací a výchovné 

činnosti   nad stanovený rozsah nejsou započítány do průměrné měsíční výše platu 

pedagogických pracovníků, ale jsou škole přiděleny na základě počtu vykázaných 

hodin.20 

Kromě mzdových prostředků stanovených na základě limitu pracovníků jsou           

do rozpočtu přiděleny další prostředky na platy v souvislosti s individuální integrací 

                                                 
20 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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žáků. Krajský úřad stanoví normativy na jednotlivá zdravotní postižení a podle počtu 

vykázaných žáků vyžadujících zvýšené výdaje s ohledem na konkrétní postižení  

obdrží škola   další finanční prostředky.  

 

Je nutné zdůraznit, že skutečný průměrný plat na konci kalendářního roku je 

podstatně odlišný od platu rozpočtovaného. Ve většině případů je vyšší, což je 

zákonitě způsobeno postupným uvolňováním krajské rezervy, ale také okolnostmi, 

které nastávají na školách. K značnému navýšení rozpočtovaného platu dochází 

v případě, když škola nečerpá plně stanovený limit pracovníků. Protože jsou platy 

přiznávány právě na limit pracovníků, tak úspora zmíněného limitu znamená  zvýšení 

platů pro pracovníky organizace.  

U škol, které se potýkají s problémem dodržení limitu pracovníků, dochází k tomu,               

že se přidělený rozpočtovaný plat v průběhu roku sníží. Jak bylo uvedeno, některým 

školám se zvýší limit pracovníků z rozpočtu jiné školy v rámci vzájemné solidarity. 

Jelikož se zvýší škole pouze limit pracovníků a objem platů zůstává zachován, je 

nutno tento „darovaný“ úvazek zafinancovat z platů, které byly přiděleny do rozpočtu 

pro podstatně nižší limit pracovníků. Tak dochází k situaci, že právě tento úvazek je 

hrazen vlastně z volných mzdových prostředků, které má škola k dispozici. Těmito 

prostředky může být pouze nenároková složka. V  důsledku těchto okolností škola 

vykazuje nižší  skutečný plat   než rozpočtovaný, který měla  v rozpočtu garantovaný. 

Existuje celá řada změn, které s nástupem každého nového kalendářního roku 

ovlivní výsledný objem prostředků na platy. Především je to snaha krajského úřadu 

neustále přehodnocovat krajské normativy a zdokonalovat postupy při tvorbě rozpisu 

rozpočtu, kdy se krajský úřad na základě přibývajících zkušeností snaží o to,         

aby výsledný rozpis rozpočtu byl co nejoptimálnější pro školy.  

 

Do mzdových prostředků možno zahrnout také prostředky na OON. Tyto  prostředky  

školy využívají k financování externích pracovníků, se kterými ředitelé uzavírají 

dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Převážně se jedná        

o výuku náboženství, krátkodobé zástupy za nemocné pracovníky, zaměstnávání 

sezónních pracovníků. Výhodou tohoto ukazatele je ta skutečnost, že se pracovníci 

hrazeni z prostředků OON nezapočítávají do limitu pracovníků. V praxi to znamená, 

že pokud se škola potýká s problémem dodržet stanovený limit pracovníků, 
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zabezpečuje některé funkce právě těmito prostředky. Jedná se především  o topiče 

nebo učitele, kteří ve škole vyučují například 2 hodiny týdně.  

 

Potřebu finančních prostředků na OON krajský úřad pokrývá podle požadavků škol. 

V souvislosti s požadavky na OON dochází  ke snížení objemu prostředků na platy.            

Na základě požadované výše OON se totiž škole o stejnou výši sníží platy. Výjimku 

tvoří prostředky na výuku náboženství a odstupné, kde ke krácení platů nedochází.  

V případě, že ředitel školy požaduje OON na zabezpečení povinné výuky  pro externí 

zaměstnance, je stanoven na základě vykázaných hodin a míry vyučovací povinnosti 

úvazek a podle výše tohoto úvazku dojde ke snížení objemu prostředků na platy.21 

Objem  prostředků na  OON se v průběhu  kalendářního  roku  často mění.  Vyplývá 

to  ze skutečnosti, že se ve školství nekryje kalendářní rok se školním rokem             

a na začátku kalendářního roku při sestavování rozpisu rozpočtu nemůže ředitel 

vědět, jaké okolnosti nastanou s příchodem nového školního roku. Proto dochází 

během kalendářního roku k několika úpravám závazného ukazatele prostředků       

na OON. Finanční prostředky poskytnuté  na odstupné, které jsou vypláceny z tohoto 

ukazatele, jsou do rozpočtu přidělovány účelově. To znamená, že pokud je škola 

nevyčerpá v plné výši nebo k vyplacení odstupného nakonec nedojde, nesmí být 

použity na jiné účely OON a musí být vráceny.  

 

3. 1. 3   Odvody, ostatní neinvesti ční náklady 
Odvody patří mezi doprovodné náklady, jejichž výše je závislá na velikosti objemu 

mzdových prostředků. Do této oblasti spadají finanční prostředky na odvody 

sociálního a zdravotního pojištění. Stanovují se ve výši 35% z celkového objemu 

mzdových prostředků, k  platům jsou navíc přidělovány prostředky určené do Fondu 

kulturních a sociálních potřeb ve výši 2% z celkového objemu prostředků na platy. 

K finančních prostředkům na odstupné se odvody nepřiznávají.   

 

                                                 
21 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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Ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) představují finanční prostředky              

na náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, 

výdaje na učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně ve smyslu školského 

zákona, výdaje na vzdělávání pracovníků škol, zvýšené náklady spojené s výukou 

zdravotně postižených žáků a další výdaje související se vzděláváním. 

Prostředky na ONIV jsou přidělovány stejným způsobem jako limit pracovníků.        

To znamená, že základním kritériem pro výpočet ONIV je počet žáků.  

Normativní objem přímých ONIV vychází ze vztahu : V x normativ přímých ONIV,  

kde       V   jsou počty žáků.22 

Nad rámec tohoto výpočtu jsou přidělovány normativním způsobem ještě prostředky 

určené na individuální integraci, opět na základě počtu vykázaných žáků 

vyžadujících zvýšené náklady v souvislosti se zdravotním postižením. Krajský úřad 

stanoví na všechny druhy zdravotního postižení normativy ostatních neinvestičních 

nákladů. 

 

Zákonné odvody i ONIV patří mezi orientační ukazatele, jejichž výše nemusí být 

dodržena. Jelikož se odvody při rozpisu rozpočtu zaokrouhlují na tisíce a u některých 

typů OON nejsou odvody vůbec vypláceny, vznikne ke konci roku škole na odvodech 

přebytek. Zbývající odvody lze převést do ONIV a finanční prostředky možno použít 

například na nákup dalších učebních pomůcek.  

 

3. 1. 4   Přímé neinvesti ční náklady celkem 
Finální vytvoření výsledného rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních nákladů 

celkem lze obecně definovat jako ukazatel limitu zaměstnanců a součet mzdových 

prostředků, odvodů  a ONIV. Pro názornou představu, jak vypadá výsledná podoba 

normativního rozpočtu, je normativní rozpočet školy z obce s rozšířenou působností 

Šumperk  za rok 2008 přiložen  jako příloha č. 1.  

 

                                                 
22 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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V průběhu kalendářního roku dochází k dalším několika úpravám rozpočtu přímých 

nákladů. Převážně se jedná o postupné rozdělování rezervy finančních prostředků, 

kterou si krajský úřad vyčlenil. K nejdůležitější úpravě rozpočtu dochází po zahájení 

nového školního roku, kdy se porovnává normativní rozpis rozpočtu s rozpočtem, 

jenž se vypočítá na základě předpokládaných výkonových ukazatelů v novém 

školním roce. V současné době znamená pro ředitele tato úprava v převážné míře 

rapidní snížení rozpočtu, neboť počty žáků  na základních školách se ještě neustále 

snižují, což odpovídá demografickému vývoji  v našem státě. 

 

Závěrem této teoretické části je důležité zdůraznit, že při tvorbě normativního rozpisu 

rozpočtu přímých nákladů v jednotlivých krajích vznikají disparity. Jsou způsobeny 

rozdílnými postoji krajů k financování obecního školství, odlišnými prioritami 

jednotlivých krajů,  které jsou v omezené míře povoleny vyhláškou č. 492/2005 Sb. 

V důsledku těchto rozdílů může nastat situace, že dvě školy se stejným počtem žáků, 

sousedící blízko sebe, ale pocházející z jiných krajů, mohou mít úplně odlišný 

výsledný rozpočet přímých nákladů. Obdobná situace může vzniknout i v případě, 

když porovnáme rozpočet přímých nákladů jedné školy   za jednotlivé roky, aniž by 

se změnil počet žáků. Tyto nuance vznikly na základě úprav krajských normativů        

a principů financování. Jedná se hlavně o změny komponentů Np a No, jež mají 

rozhodující význam pro všechny ukazatele rozpočtu. A právě všemi těmito 

postupnými kroky v přehodnocování normativů a principů financování ze strany 

krajského úřadu se bude bakalářská práce zabývat na vybraném příkladu obce 

s rozšířenou působností Šumperk v následujících kapitolách. 

 

 

4   Analýza tvorby normativního rozpo čtu p římých náklad ů 
v obci s rozší řenou p ůsobností Šumperk 

 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu tvorby normativního 

rozpočtu přímých nákladů v průběhu let 2003 – 2008. Sledované období začíná 

rokem 2003, kdy krajské úřady začaly působit v oblasti financování obecního 

školství. Proto průběh procesu tvorby rozpočtu přímých nákladů představoval nové 

postupy práce pro rozpočtáře nově vzniklých obcí s rozšířenou působností, kteří tuto 
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činnost vykonávali již v předešlých letech jako pracovníci školských úřadů           

nebo okresních úřadů.  

 

Vznikem krajských úřadů nastala výrazná změna v pravomoci pracovníků,           

kteří před rokem 2003 sestavovali rozpočet pro všechny školy a školská zařízení  

v celém okrese. Již nemohli jako dříve přímo rozhodovat o tom , jak bude rozdělena 

rezerva mzdových prostředků nebo jaký postoj zaujmout k žádosti školy                    

o dofinancování. Na druhou stranu přestali nést odpovědnost za to, jakým způsobem 

bylo financování škol prováděno. S nástupem krajských úřadů se obec s rozšířenou 

působností stala pouze zpracovatelem návrhu rozpočtu přímých nákladů                   

a následujících úprav tohoto rozpočtu.23 

 

Jednotlivé závazné a orientační ukazatele rozpočtu přímých nákladů jsou 

analyzovány v samostatných kapitolách a porovnávány v časové řadě. Všechny 

ukazatele rozpočtu přímých nákladů vznikají na základě principu skládání normativů, 

tzn. že výsledný rozpočet pro každou organizaci je tvořen součtem normativně 

stanovených objemů jednotlivých součástí organizace.24 

 

 

4. 1   Analýza tvorby závazného ukazatele limitu po čtu pracovník ů 
 

Limit pracovníků představuje závazný ukazatel rozpočtu přímých nákladů                

na vzdělávání. Ze zkušenosti lze potvrdit, že ředitel dokáže realizovat různá opatření 

k dodržení celkového rozpočtu neinvestičních výdajů. Oproti tomu vyrovnat se 

s nedostačujícím limitem pracovníků a současně zabezpečit provoz školy je úloha 

pro vynikajícího manažera, za něhož jsou ředitelé v poslední době právem 

považováni, velmi obtížná.  

Olomoucký krajský úřad hned od počátku své působnosti v oblasti financování 

obecního školství, jako jeden z mála krajských úřadů, v rozpisu rozpočtu přímých 

                                                 
23 Zákon č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
24 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní  a školská 
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi na rok 2003  
 



21 

nákladů zohledňoval odloučená pracoviště jednotlivých součástí školy, s čímž bylo 

spojeno navýšení normativního limitu pracovníků a následně dalších ukazatelů 

rozpočtu. Tato odloučená pracoviště vznikla sloučením několika ZŠ v jedno 

ředitelství, když školy přecházely v roce 2003 do právní subjektivity. 

 

Limit počtu pracovníků vzniká na základě normativního výpočtu, ale v konečné fázi 

představuje závazný ukazatel skutečný stanovený počet pracovníků, jenž je snížen 

vlivem  různých faktorů, jak bylo uvedeno v teoretické části. Při analýze bude  

sledován a srovnáván skutečný normativní počet pracovníků, který není upraven       

o vykázané přesčasové hodiny a počet hodin výuky zabezpečované z OON,    

protože tyto faktory vyplývají ze skutečné potřeby škol a každý rok jsou různé. 

 

4. 1. 1   Principy a postup p ři stanovení limitu pracovník ů v roce 2003 
Normativy Np a No pro nepedagogické pracovníky ZŠ byly stanoveny pro 10 

kategorií podle typu školy a podle horní hranice počtu žáků.25 Jednotlivé kategorie 

jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.  

 
Tabulka č. 4.1  Krajské normativy pro stanovení výše úvazk ů pedagogických                              
a nepedagogických pracovník ů na ZŠ 
 
Kategorie pro normativ Np No 
ZŠ neúplná do 30 11,69 28,00 
ZŠ neúplná do 50 12,20 30,00 
ZŠ neúplná do 80 13,70 46,00 
ZŠ neúplná nad 80 15,25 50,00 
ZŠ úplné do 170 11,88 38,70 
ZŠ úplné do 200 13,63 51,00 
ZŠ úplné do 300 15,02 52,40 
ZŠ úplné do 450 16,00 55,50 
ZŠ úplné do 650 16,64 58,50 
ZŠ úplné do 800 17,50 70,00 
 
Zdroj: Hodnoty normativních komponentů  - vlastní zpracování 
 

Z tabulky je patrno, že pro školu s menším počtem žáků byl stanoven příznivější 

normativ. Předpokládá, že na škole s vyšším počtem žáků i při uplatnění tzv.tvrdšího 

                                                 
25 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní  a školská 
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi na rok 2003  
 
 



22 

normativu existují nepatrné rezervy a organizační změny se provádí snadněji             

i během školního roku.   

Stanovené normativy podle velikostních kategorií ZŠ mohou vést ke vzniku velkých 

rozdílů výsledného limitu pracovníků. Tento rozdíl je patrný  u škol s téměř stejným 

počtem žáků. Důvodem je skutečnost, že počet žáků jedné školy odpovídá rozpětí 

určité velikostní kategorie ZŠ a druhá škola se s počtem vyšším o jednoho žáka 

přehoupne do následující vyšší kategorie, kde není normativ tak příznivý. V důsledku 

toho vyjde škole normativní počet pedagogů (NPp) a normativní počet 

nepedagogických pracovníků (NPo)  podstatně nižší. Pro názorný příklad výše 

naznačených rozdílů, vznikajících vlivem pohybu jednoho žáka, jsou uvedeny 

některé případy v tabulce    č. 4.2. 

 
Tabulka č. 4.2     Porovnání limitu pracovník ů stanoveného na základ ě počtu žáků ZŠ 
 
Počet žáků 
ve škole 

Np No NPp NPo Limit 
pracovník ů 

Rozdíl 
v počtu  
 žáků 

Rozdíl 
v limitu  
prac. 

  49 
  51 

12,20 
13,70 

30,00 
46,00 

4,016 
3,723 

1,633 
1,109 

5,650 
4,832 

 
+ 2 

 
- 0,818 

170 
171 

11,88 
13,63 

38,70 
51,00 

14,310 
12,546 

4,393 
3,353 

18,703 
15,899 

 
+ 1 

 
- 2,804 

200 
201 

13,63 
15,02 

51,00 
52,40 

14,674 
13,382 

3,922 
3,836 

18,596 
17,218 

 
+ 1 

 
- 1,378 

299 
301 

15,02 
16,00 

52,40 
55,50 

19,907 
18,813 

5,706 
5,423 

25,613 
24,236 

 
+ 2 

 
- 1,377 

450 
451 

16,00 
16,64 

55,50 
58,50 

28,125 
27,103 

8,108 
7,709 

36,233 
34,812 

 
+ 1 

 
- 1,421 

650 
651 

16,64 
17,50 

58,50 
70,00 

39,063 
37,200 

11,111 
9,300 

50,174 
46,500 

 
+ 1 

 
- 3,674 

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování  
 
Rozdíl v limitu pracovníků je značný, přestože rozdíl v počtu žáků je nepatrný, např. 

jen o jedno dítě. Nutno zdůraznit, že změna v počtu žáků  o jednoho žáka nemůže    

v žádném případě ovlivnit počet tříd na škole a od toho závislý potřebný počet 

pedagogů.Pro pedagogické pracovníky ŠD byl vytvořen pouze jeden normativ          

ve výši 28,00, vyjadřující počet dětí připadajících na jednoho pedagoga  ve ŠD. 

Stejně tak byl vytvořen normativ pro pedagogické pracovníky ŠK ve výši 28,00. 
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Pro výpočet normativního limitu pracovníků ŠJ nebyl stanoven normativ No,           

ale do rozpočtu přímých nákladů byl přímo zakomponován výsledný normativní počet 

pracovníků.  

Počet pracovníků ŠJ byl vypočítán na základě údajů zaslaných ze ŠJ, kdy byly  

posuzovány skutečnosti jako : 

• počet strávníků (žáků, dětí a pracovníků školství) 

• průměrný počet obědů v měsíci říjnu předcházejícího roku 

• počet připravovaných svačinek pro děti mateřských škol (pokud se jedná       

o spojené ředitelství, tak ŠJ vaří i pro děti mateřské školy) 

• zda dochází k přípravě více druhů obědů 

• počet odvážených jídel na výdejny, pro něž ŠJ vaří  

 

Výše uvedenými způsoby byl stanoven normativní limit pracovníků na jednotlivých 

součástech organizace. Součtem limitu na ZŠ, ŠD a ŠJ vznikl limit pracovníků        

za celé ředitelství. 

 

V souladu se stanovenými principy 26 bylo provedeno porovnání normativního limitu 

pracovníků se skutečným počtem zaměstnanců organizace. V případě, že rozdíl 

mezi vypočítaným normativním počtem pracovníků a skutečným počtem 

zaměstnanců v rámci celého ředitelství byl do výše 5%, byla tato úspora ponechána 

organizaci v rozpočtu. Pokud vznikla úspora vyšší než 5%, došlo mezi ředitelem 

školy a obcí s rozšířenou působností k dohodě, že alespoň část této úspory poskytne 

ředitel zpět krajskému úřadu. Následně byla na krajském úřadu vytvořena rezerva, 

jež byla  použita pro dofinancování škol, kterým vypočítaný limit pracovníků 

nepokrýval skutečnou potřebu zaměstnanců. 

Tento postup byl uplatňován  i v předešlých letech jen s tím rozdílem, že nebyla 

stanovena žádná hranice přípustné nebo povolené úspory. Škola má nárok              

na vypočítaný limit pracovníků a závisí opravdu na jejím vstřícném přístupu,          

zda nepotřebné úvazky poskytne k dispozici. 

 

                                                 
26 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní  a školská 
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi na rok 2003  
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V průběhu kalendářního roku dochází k úpravě limitu pracovníků v souvislosti se 

zahájením nového školního roku. Dochází k přepočítání rozpočtu přímých nákladů 

na základě předpokládaných počtu žáků od 01.09., kdy je zpracován nový normativní 

rozpočet podle nových počtů žáků a ten je porovnán s normativním rozpočtem 

k 01.01. Výsledný rozdíl znamená pro školu snížení nebo naopak zvýšení všech 

ukazatelů rozpočtu přímých nákladů. 

Všechny úpravy v počtu zaměstnanců a tím následně i v objemu prostředků na platy             

a zákonné odvody se upravují tzv.celoročním přepočtem.27  

 

Pokud je škole z oprávněných důvodů například zvýšen limit pracovníků o 2,00 

úvazky od měsíce září, postupuje se v přepočtu následujícím způsobem :  

2,00 / 12 měsíci x 4 měsíce = 0,667 → navýšení limitu pracovníků v rozpočtu 

V tomto případě může ředitel ve skutečnosti od září přijmout opravdu dva nové 

pracovníky, ale v rozpočtu se zvýšení projeví podstatně nižším úvazkem,        

protože toto navýšení bude přepočítáno na celorok výše uvedeným způsobem.  

 

Příprava na úpravu rozpočtu v souvislosti s novým školním rokem proběhla v měsíci 

červnu na základě přepokládaných počtů žáků od září. Následně se ukázalo,          

že v měsíci červnu není ještě úplně znám přesný počet žáků navštěvujících školu    

od září a docházelo k dodatečným a zbytečným přepočtům rozpočtu. Proto byly       

již zpracované přepočty rozpočtu anulovány a na počátku měsíce září byla 

provedena úprava na základě skutečných počtů žáků na škole.  

 

Při úpravě rozpočtu v měsíci září se rovněž projevily negativní dopady zavedených 

velikostních skupin ZŠ a jejich normativů. Tabulka č. 4.3 vystihuje situaci vzniklou     

u školy, které od 1. září přibyl jeden žák. Protože se škola s počtem žáků dostala    

do vyšší velikostní kategorie s tvrdším normativem, rozpočet jí byl na základě nového 

normativu snížen  jak v oblasti počtu pracovníků, tak v oblasti mzdových prostředků.  

 

 

 

 
                                                 
27 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní  a školská 
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi na rok 2003   
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Tabulka č. 4.3    Přepočet rozpo čtu na základ ě počtu žáků od 01.09.  

 Počty žáků Norm.limit pracovník ů Úprava Úprava  

k 01.01. k 01.09. k 01.01. k 01.09. limitu prac. pl atů 

50 51 5,67 4,69 -0,33 -48 000 
 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování  
 

Obdobná situace, ale s opačným výsledkem, může nastat v případě, že škole klesne 

celkový počet  o jednoho žáka. Škola bude zařazena do menší velikostní kategorie                

a rozpočet se jí vlivem výhodnějšího normativu zvýší. Tyto výjimečné situace řešil 

krajský úřad mimořádným dofinancováním, neboť si byl vědom toho, že úbytek 

jednoho dítěte nemá vliv na celkovou organizaci výuky  a počet tříd ve škole a tím 

pádem i na potřebný počet zaměstnanců.  

 

4. 1. 2   Principy a postup p ři stanovení limitu pracovník ů v roce 2004 
Způsob výpočtu normativního počtu pracovníků je neměnný, ke změnám dochází 

pouze u hodnot normativních komponentů Np a No. V soustavě krajských normativů 

bylo provedeno několik změn za účelem odstranit zjištěné nežádoucí disproporce 

v normativním limitu počtu pracovníků u ZŠ s téměř stejným počtem žáků,              

ale spadajících do odlišných velikostních skupin ZŠ.  

 

V soustavě krajských normativů byly uskutečněny následující změny: 

• Byly vytvořeny 3 nové velikostní kategorie ZŠ jako mezičlánky mezi 

kategoriemi z roku 2003, aby nebyly rozdíly mezi hranicemi jednotlivých 

kategorií až příliš velké. Nově vzniklé kategorie jsou v tabulce č. 4.4 

zvýrazněny barevně.  

• Hranice u kategorie ZŠ do 50 žáků byla zvýšena na 51 žáků. 

• U kategorie ZŠ neúplná do 20 a úplná do 170 žáků  se snížil počet výkonů 

připadajících na jeden plný úvazek pedagogického pracovníka. 

• U kategorie ZŠ neúplná do 51 a do 80 žáků se zvýšil počet žáků připadajících 

na jeden plný úvazek pedagogického pracovníka. 
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• Pro ŠJ byly stanoveny  normativy No pouze pro stravování žáků a limit 

pracovníků se počítal klasickým normativním způsobem jako u ostatních 

součástí. 28 

 

Stát přestal  rokem 2004 financovat stravování pracovníků školství. Pro vlastní 

pracovníky školy musela ŠJ uvařit s úvazky stanovenými pouze na stravování žáků. 

V případě velké ZŠ se jednalo například o 45 – 50 obědů, které musely být 

připraveny bez nároku na limit úvazků a platy. Příprava obědů pro pracovníky jiných 

škol se stala předmětem doplňkové činnosti ŠJ.29 

 

Tabulka č. 4.4   Krajské normativy pro tvorbu rozpo čtu ZŠ 
 

Kategorie pro normativ Np No 

ZŠ neúplná do 30  10,40 28,00 

ZŠ neúplná do 51 13,30 30,00 

ZŠ neúplná do 80 14,80 46,00 

ZŠ neúplná nad 80 15,25 50,00 

ZŠ úplné do 170 12,20 38,70 

ZŠ úplné do 200 13,63 51,00 

ZŠ úplné do 260 14,20 52,00 

ZŠ úplné do 300 15,02 52,40 

ZŠ úplné do 450 16,00 55,50 

ZŠ úplné do 650 16,64 58,50 

ZŠ úplné do 700 17,30 65,00 

ZŠ úplné do 800 17,50 70,00 

ZŠ úplné nad 800 17,90 72,00 
ŠD 28,00 x  
ŠK 84,00 x 

 
Zdroj: Hodnoty normativních komponentů v Olomouckém kraji zřizovaná obcemi na rok 2004  - vlastní 
zpracování  
 
Tabulka č. 4.4. obsahuje přehled nejdůležitějších komponentů Np a No z hlediska 

tvorby rozpočtu pro obecní školy.  

Obdobně jako v roce 2003 bylo v oblasti limitu pracovníků postupováno při zjištění 

                                                 
28 Principy rozdělování dotace pro přímé náklady na vzdělávání na rok 2004 pro školy, předškolní       
a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi 
 
29Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
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úspory v limitu za ředitelství jen s tím rozdílem, že hranice se posunula z 5%           

na 7%.30 

K úpravě rozpočtu na základě počtu žáků k 01.09. došlo po zkušenostech z roku 

2003 až v měsíci září, kdy byly přesně známy skutečné počty žáků v novém školním 

roce. 

 

4. 1. 3   Pravidla p ři stanovení limitu pracovník ů v roce 2005 - 2008 
Rok 2005 byl rokem plným zásadních změn při tvorbě komponentů Np a No. Bylo 

provedeno nové rozčlenění ZŠ do jednotlivých velikostních kategorií, v nichž byly ZŠ 

rozděleny na ZŠ neúplné, I.stupeň a II.stupeň ZŠ úplné. Význam tohoto rozdělení  

spočíval v zohlednění zvýšené potřeby pedagogických pracovníků na II.stupni ZŠ, 

která vyplývala z nutnosti rozdělovat ve vybraných vyučovacích předmětech třídy     

na skupiny.31  

 

V tabulce č. 4.5 jsou uvedeny nově vzniklé  kategorie, do nichž byly ZŠ při tvorbě 

rozpočtu zařazeny podle počtu žáků a u každé kategorie je uvedeno,                   

který komponent byl pro danou kategorii vytvořen. 

 

Tabulka č. 4.5   Velikostní kategorie ZŠ 

ZŠ 1 - 5 do 9 žáků (včetně) Np No 
ZŠ 1 - 5 od 10 do 109 žáků  Np No 
ZŠ 1 - 5 od 110 žáků (včetně) Np No 
ZŠ 1 - 9 (1.stupeň) do 84 žáků Np   x    
ZŠ 1 - 9 (1.stupeň) od   85 do 147 žáků Np   x         
ZŠ 1 - 9 (1.stupeň) od 148 do 400 žáků Np   x 
ZŠ 1 - 9 (1.stupeň) nad 400 žáků Np   x 
ZŠ 1 - 9 (2.stupeň) do 67 žáků Np   x 
ZŠ 1 - 9 (2.stupeň) od  68 do 100 žáků Np   x 
ZŠ 1 - 9 (2.stupeň) od 101 do 320 žáků Np   x 
ZŠ 1 - 9 (2.stupeň) nad 320 žáků Np   x 
ZŠ 1 - 9 do 152 žáků   x No 
ZŠ 1 - 9 od 153 do 753   x No 
ZŠ 1 - 9 nad 753 žáků   x No 
 

Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 

                                                 
30 Principy rozdělování dotace pro přímé náklady na vzdělávání na rok 2004 pro školy, předškolní       
a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi 
 
31 Vyhláška č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, ve znění pozdějších předpisů 



28 

Nejvýraznější převrat v oblasti stanovení limitu pracovníků představovalo vytvoření 

komponentů Np a No po jednotlivých žácích. Komponenty byly vytvořeny samostatně         

na všechny teoreticky možné  počty žáků, každé škole byl v normativním rozpočtu 

přidělen odlišný Np a No podle počtu žáků.  

 

Soustava krajských normativů byla koncipována jako číselná řada, kde byly uvedeny   

počty žáků od 9 – 1 000 a u každého počtu byl uveden příslušný komponent Np a No 

pro danou součást.32  

V příloze č. 2 jsou uvedeny všechny komponenty Np a No, které byly použity            

při tvorbě rozpočtu v obci s rozšířenou působností Šumperk. Jsou zde vybrány počty 

žáků  na jednotlivých součástech, které školy této obce vykázaly ve statistických 

výkazech a k nim jsou přiděleny odpovídající komponenty. 

Přestože bylo uvedeno, že na každý počet žáků jsou  stanoveny  odlišné  

komponenty Np a No, v tabulce se objevují některé Np a No ve stejné výši několikrát. 

Při tvorbě krajských normativů se vycházelo z průměrných počtů žáků v jednotlivých 

kategoriích. Např. na I.stupni úplné ZŠ se předpokládá, že počet žáků nebude nižší 

než 70. Proto byl u této kategorie vytvořen nejnižší Np v hodnotě 15,705 až od 70 

žáků. Škola, která ve statistickém výkazu vykázala na I. stupni počet žáků 51, 46 

nebo 64, měla v rozpočtu přidělen stejný Np 15,705. Prakticky se postupovalo tak,  

že pokud u počtu žáků dané školy nebyl stanoven normativ, použil se nejbližší 

následující. Stejným způsobem se postupovalo u všech kategorií.  

Jedinou výjimku v soustavě krajských normativů představovala součást ŠK, u níž byl 

stanoven pouze jeden Np ve výši 90,00 pro všechny počty žáků. 

Tento jistě pracný krok ze strany krajského úřadu ovlivnil pozitivně výsledný rozpis 

limitu pracovníků v tom smyslu, že již nevznikaly rapidní rozdíly v počtu stanovených 

zaměstnanců mezi školami lišícími se od sebe jen nepatrným počtem žáků.  

 

Na ŠJ byl poprvé výsledný základní normativní počet zaměstnanců krácen opravným 

koeficientem, jenž byl stanoven jako podíl průměrného počtu uvařených jídel           

                                                 
32 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje zřizovaná krajem a obcemi na rok 2005  
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za jeden pracovní den v měsíci říjnu roku 2004 a celkového počtu strávníků  

zapsaných ke stravování ve statistickém výkazu.33 

Zavedením opravného koeficientu došlo u většiny ŠJ k rapidnímu snížení základního 

limitu počtu pracovníků.  

Příčinou snížení limitu byly tyto důvody:  

• Základní limit pracovníků ŠJ je stanoven na počet stravovaných žáků ZŠ 

uvedených  ve statistických výkazech k 15.10.2004., umožňujících vykázat 

každého strávníka, který k 15.10. odebral alespoň jeden oběd. 

• Na výši opravného  koeficientu má vliv průměrný počet skutečně uvařených 

obědů  pro žáky. V tomto průměru se promítne skutečnost, že vykázaný 

strávník odebral oběd pouze 1x v měsíci a tím se vlastně průměr snižuje. 

Pokud bylo ve statistickém výkazu strávníků toho typu vykázáno více, je 

pochopitelné, že opravný koeficient dosahuje nízkých hodnot. 

• Čím nižší opravný koeficient na ŠJ vznikl, tím více se krátil základní limit 

pracovníků ŠJ. 

 

V roce 2005 už nedocházelo ke snížení limitu pracovníků na základě dohody 

s ředitelem školy, jež se provádělo u škol, u kterých byl rozdíl mezi stanoveným 

limitem  a skutečným počtem zaměstnanců vetší než povolená tolerance.  

V průběhu roku 2006 - 2008 nebyly provedeny jiné úpravy v principech financování,        

které by měly vliv na normativní rozpis limitu pracovníků. Komponenty Np a No 

zůstaly zachovány  ve stejných  hodnotách jako v roce 2005.  

 

4. 1. 4   Srovnání komponent ů Np a No  za sledované období 
Limit pracovníků je jedním ze závazných ukazatelů rozpočtu přímých nákladů,                       

u něhož docházelo v uplynulých letech k nejčastějším úpravám, které přinášely 

jednou pozitivní    a podruhé negativní dopady pro školy.  

Normativní způsob rozdělování limitu pracovníků je striktně stanoven, proto lze 

případné změny  ve stanovení limitu pracovníků provádět pouze přehodnocením 

hodnot komponentů Np a No. Výši těchto komponentů nelze stanovit tak,              

aby vyhovovaly podmínkám na všech školách.  

                                                 
33 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje zřizovaná krajem a obcemi na rok 2005  
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Krajské úřady přehodnocují jednotlivé komponenty na základě připomínek 

pracovníků obcí s rozšířenou působností, ale především na základě porovnávání 

komponentů mezi jednotlivými krajskými úřady. Samozřejmě, že veškeré úpravy 

komponentů jsou omezeny závaznými ukazateli  ze strany MŠMT. Proto je nezbytné, 

aby si krajský úřad stanovil priority v oblasti přímých nákladů, neboť případné 

zvýhodňování Np pro jednu kategorii může být provedeno pouze na úkor Np        

nebo No jiné kategorie nebo pouze v rámci možností, které nabízí rezerva krajského 

úřadu. 

 

V následujících grafech je provedeno porovnání průměrných komponentů Np a No. 

Veškerá data uvedená v grafech a srovnávacích tabulkách bakalářské práce jsou 

převzata z normativního rozpočtu přímých nákladů, aby hodnocení jednotlivých 

ukazatelů bylo srovnatelné. Průměrné hodnoty pro graf byly získány jako podíl počtu 

žáků dané součásti  a normativního limitu pedagogických a nepedagogických 

pracovníků. 

 

Graf č. 4.1   Porovnání komponent ů Np – normativ pedagogického 
pracovníka pro ZŠ  
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 Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování  

 

Z grafu č. 4.1 je zřejmé, že po počátečním zpřísňování komponentu Np  došlo v roce 

2006 ke snížení počtu žáků připadajících na jednoho pedagoga a v následujících 

letech se v tomto trendu pokračovalo. Komponent Np je v roce 2008 pro školy           

o hodně příznivější než na počátku sledovaného období. 
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Graf č. 4.2   Porovnání komponent ů No – nepedagogického 
pracovníka pro ZŠ 
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 Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování  

 

Z grafu č. 4.2 vyplývá, že hodnoty komponentu No prošly v jednotlivých letech  

razantními úpravami. K nejvýraznějšímu zvýšení počtu žáků připadajících na jednoho 

nepedagogického pracovníka došlo v roce 2005, kdy komponent dosáhl                  

za sledované období nejvyšších hodnot. V posledních dvou letech se hodnota 

komponentu téměř vyrovnala a v této výši bude setrvávat patrně i nadále,        

protože zvýhodňování No nepatří k prioritám financování obecního školství. 

 

Komponent  Np pro ŠD, jehož porovnání je zachyceno v grafu č. 4.3  dosahuje       

od roku 2005 přibližně stejných hodnot. Výjimku představuje výrazné snížení v roce 

2006, které bylo pravděpodobně způsobeno zřetelným snížením počtu žáků ve ŠK    

a naopak zvýšením ve ŠD. 

Krajský Np je totiž stanoven samostatně pro ŠD a ŠK a samostatně je vypočítán        

i limit pracovníků. Ale z rozpočtového hlediska tvoří  v konečné fázi ŠD a ŠK pouze 

jednu součást, která je vykazována jako ŠD a představuje součet ŠD a ŠK. 

Hodnoty Np porovnávané v grafu č. 4.3 jsou tedy vlastně souhrnným průměrem 

vypočítaným u ŠD a ŠK. Proto mohou mít přesuny žáků mezi ŠD a ŠK vliv              

na průměrnou hodnotu komponentu Np na ŠD.   
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Graf č. 4.3   Porovnání komponent ů Np pro pedagogické 
pracovníky ŠD  
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 Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 

 

Pro vysvětlení nám tabulka č. 4.6 názorně ukazuje, jak se mění limit pracovníků      

při různých počtech žáků na ŠD a ŠK.Z tabulky vyplývá, že jestliže se zvýší počet 

žáků navštěvujících ŠD a sníží se počet žáků navštěvujících ŠK, vznikne škole nárok 

na vyšší limit pracovníků. Vlivem  těchto faktorů se následně sníží průměrná hodnota 

komponentu Np. 

 

Tabulka č. 4.6   Výsledný limit pracovník ů na ŠD 

Zařízení Počet žáků Np – krajský 

normativ 

NPp – stanovený 

limit pracovník ů 

ŠD 

ŠK 

Celkem za sou část 

199 

214 

413 

31,383 

92,000 

6,34 

2,33 

8,67 

ŠD 

ŠK 

Celkem za sou část 

315 

98 

413 

31,889 

92,000 

9,88 

1,07 

10,95 

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

V grafu č. 4.4 je provedeno srovnání komponentů No pro ŠJ. V tomto případě lze 

porovnávat komponenty pouze za určité roky, protože: 

• V  roce 2003 nebyly stanoveny No pro stravování žáků ZŠ. Limit pracovníků 

ŠJ byl spočítán souhrnně pro celou ŠJ, tzn.pro stravování dětí MŠ, žáků ZŠ   
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a stravování pracovníků školství. Z limitu přiděleného ŠJ nelze zjistit, kolik 

úvazků bylo přiděleno pouze na stravování žáků ZŠ. 

• Od roku 2004 byl limit pracovníků ŠJ stanoven klasickým způsobem pomocí 

No,   proto lze získané údaje použít pro graf.  

• V  roce 2005 byl zaveden koeficient krácení podle skutečně odebraných 

obědů,    který ale zahrnoval jak stravování žáků ZŠ, tak i stravování dětí MŠ 

( v případě,  že se jednalo o spojené ředitelství a ke škole patřila i MŠ). 

Z tohoto důvodu nelze jednoznačně určit, kolik úvazků bylo skutečně 

stanoveno pro stravování žáků ZŠ. Pokud by zjištěné údaje byly použity     

pro graf, byla by průměrná hodnota komponentu No zkreslující. 

• Od roku 2006 se opravný koeficient vztahoval pouze na stravování žáků ZŠ, 

získané průměrné hodnoty No jsou vypovídající  a jsou použity v grafu. 

 
 
Graf č. 4.4   Porovnání komponent ů No pro nepedagogické 
pracovníky ŠJ 
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 

 

Z grafu je zřejmé, že zavedení opravného koeficientu v roce 2006 mělo negativní 

dopad  pro pracovníky ŠJ. Zvýšení počtu strávníků na jednoho pracovníka ŠJ není 

způsobeno razantním zpřísněním No, ale zmíněným koeficientem. V dalším období 

se počet strávníků snižuje, což je způsobeno úpravou komponentu No ve prospěch 

ŠJ. 
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4. 2   Analýza tvorby závazného ukazatele ro čního objemu 
prost ředků na platy 

 

Prostředky na platy jsou druhým a zároveň posledním ukazatelem rozpočtu přímých 

nákladů na vzdělávání, u něhož byly ve sledovaném období uskutečněny významné 

změny. 

 

4. 2. 1   Principy a postup p ři stanovení limitu prost ředků na platy    
v roce 2003 

Normativní roční objem prostředků na platy byl stanoven na základě výpočtu : 

MP = 12 x (NPp x (K1 + K2) + NPo x (K3 + K4)), kde 

MP                mzdové prostředky - limit prostředků na platy 

NPp   je normativní počet pedagogických pracovníků  

NPo   je normativní počet nepedagogických pracovníků  

K1    je výše průměrné měsíční nárokové složky platu pedagogického  

    pracovníka bez  platů za přesčasy 

K3    je výše průměrné měsíční nárokové složky platu   

   nepedagogického pracovníka bez  platů na přesčasy 

K2   je výše měsíční nenárokové složky platu pedagogického  

   pracovníka 

K4   je výše měsíční nenárokové složky platu nepedagogického  

   pracovníka 34 

 

Pro stanovení výše komponentů  K1 a  K3 sloužily jako podkladový materiál mzdové 

inventury jednotlivých škol, v nichž byly uvedeny údaje o skutečné potřebě na platy 

konkrétních pracovníků školy. ZŠ předložily za jednotlivé součásti přehled o počtu 

zaměstnanců k 01.01. rozpočtového roku, přehled o výši tarifních platů, příplatků    

za vedení a třídnictví, zvláštních příplatků, příplatků za dělené směny a dalších 

složek platu. Každé součásti všech ZŠ byl komponent K1 a K3 vypočítán 

individuálně na základě předložených podkladů jako průměr na jednoho pracovníka.  

                                                 
34 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní  a školská 
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi na rok 2003  
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Komponenty  K2  a  K4 , které představují finanční prostředky na osobní ohodnocení             

a odměny pracovníků, byly stanoveny krajským úřadem taxativně ve výši uvedené 

v tabulce č. 4.6. 

 
Tabulka č. 4.6   Výše rozpo čtovaných nenárokových složek platu v roce 2003 
 
Kategorie Nenároková složka Nenároková složka 
  pedagogický pracovník nepedagogický pracovník 
ZŠ  1 400 800 
ŠD a ŠK 1 000 x  
ŠJ  X 800 

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

Jedním z požadavků MŠMT bylo postupné odstraňování neopodstatněných rozdílů 

v odměňování zaměstnanců organizací regionálního školství. Z tohoto důvodu 

krajský úřad v principech rozdělování dotace na rok 2003 stanovil určitá kritéria. 

V principech byly zveřejněny doporučené výše příplatků za vedení a třídnictví           

u ředitelů a dalších vedoucích pracovníků.  

V případě, že přidělený rozpočet nepokrýval potřebu školy a ta předložila požadavek           

na dofinancování, byla ze strany obce provedena důkladná analýza právě těchto 

příplatků. Pokud bylo zjištěno, že příplatky byly na škole vypláceny v nadstandardní 

výši nebo příplatek za vedení pobíral nepřiměřený počet vedoucích pracovníků, obec 

s rozšířenou působností dofinancování nedoporučila. Ředitel byl následně donucen 

provést potřebná opatření, která vedla ke snížení výše vyplácených příplatků. 

Jestliže na škole potřebná opatření nebyla provedena a výše příplatků byla 

zachována, byly tyto příplatky několika pracovníků vypláceny na úkor nenárokové 

složky všech pracovníků školy. 

 

4. 2. 2   Principy a postup p ři stanovení limitu prost ředků na platy     
v roce 2004    

Způsob výpočtu normativního ročního objemu prostředků na platy byl zachován      

po celé sledované období. Celkový objem prostředků na platy může být ovlivňován 

pouze úpravami komponentů K1, K2, K3 a K4. 

Výše nárokové složky platu pedagogických a nepedagogických pracovníků nebyla  

již stanovena jako průměr skutečné potřeby na škole, ale vycházela ze statistických 

výkazů   P1-04 za předcházející kalendářní rok. Krajský úřad  stanovil komponenty 
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K1 a K3 z průměrné měsíční výše tarifních platů, náhrad za dovolenou a dalších 

složek platů, dosažené v rámci kraje v jednotlivých typech škol a jejich součástech. 

Tento způsob stanovení komponentů K1  a K3 vznikl na základě požadavku            

ze strany MŠMT.35 Zjištěná průměrná hodnota byla přidělena školám do rozpočtu 

v jednotné výši. 

Pro stanovení nenárokové složky platu sloužila jako výchozí ukazatel průměrná 

měsíční výše osobních příplatků a odměn dosažená v jednotlivých druzích a typech 

škol v uplynulém kalendářním roce. Nenároková složka dosáhla nižší hodnoty       

než v roce předcházejícím, což je patrné z tabulky č. 4.7.  

 

Tabulka č. 4.7   Výše rozpo čtovaných nenárokových složek platu v roce 2004 
 
Kategorie Nenároková složka Nenároková složka 

  
platu pedagogického 
pracovníka 

platu nepedagogického 
pracovníka 

ZŠ  1 100 500 
ŠD a ŠK    700   X 

ŠJ      x 500 
 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

Uvedený postup při stanovení výše nárokové a nenárokové složky platu 

pedagogických  a nepedagogických pracovníků byl uplatňován i v následujících 

letech sledovaného období. 

 

Zavedení jednotné výše nárokové složky platu přivedlo spoustu škol do značných 

problémů.  Jednalo se především o školy s velmi nízkým počtem pracovníků a školy, 

ve kterých byli zaměstnáni převážně pedagogové předdůchodového věku. Problém 

spočíval v tom,  že průměrná nároková složka, která byla vyhodnocena jako průměr 

celého Olomouckého kraje, nemohla pokrýt skutečnou potřebu na platy právě           

u těchto škol z níže uvedených důvodů: 

• Jestliže na škole tvoří převážnou většinu zaměstnanců pedagogové 

předdůchodového věku, vzniká vyšší potřeba platů, protože tito pracovníci 

jsou zařazeni v nejvyšším platovém stupni. Nedostatek finančních prostředků 

                                                 
35 Principy rozdělování dotace pro přímé náklady na vzdělávání na rok 2004 pro školy, předškolní       
a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi 
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z tohoto důvodu se projevuje tím, že škole stačí stanovený limit pracovníků 

nebo tento limit dokonce škola šetří, a přesto jí chybí prostředky na platy. 

• Pokud jsou ve škole zaměstnáni pouze 2 pedagogičtí pracovníci včetně 

ředitele a na tyto pracovníky jsou mzdové prostředky přiděleny                 

podle průměrné nárokové složky celého kraje, vzniká nedostatek platů 

v důsledku vyplácení příplatku za vedení. Pokud se stejně vysoký příplatek za 

vedení zprůměrňuje mezi více pracovníků, nedochází k tak výraznému 

zvýšení skutečného průměrného platu na škole.  

 

Z výše uvedených důvodů byla v principech krajského úřadu zakotvena výjimka, 

která se týkala neúplných ZŠ, jejichž celkový počet pedagogických                       

a nepedagogických pracovníků činil 10 a méně. U těchto škol byly stanoveny 

samostatné komponenty K1 a K3, jež mohly dosáhnout až 107% rozpočtovaných 

hodnot K1 a K3. V podstatě se jednalo o to,  že v komponentech K1 a K3 se 

zohlednilo zvyšování průměrné výše příplatku za vedení  v  závislosti   na   snižování   

počtu zaměstnanců. Tato odchylka se nevztahovala na ZŠ, která měla od zřizovatele 

udělenou výjimku z průměrného počtu žáků.36 

 

4. 2. 3   Principy a postup p ři stanovení limitu prost ředků na platy    
v roce 2005    

Při výpočtu ročního objemu prostředků na platy se postupovalo podle stejného 

matematického vzorce, postup při stanovení průměrné měsíční výše nárokové           

a nenárokové složky platu byl rovněž zachován. Jedinou změnou, která v rozpočtu 

nastala, bylo zrušení komponentů  K1, K2, K3 a K4. Jednalo se v podstatě                

o formální úpravu, kdy se průměrná nároková a nenároková složka platu pedagoga 

sečetla a do rozpočtu byla přidělena dohromady pod názvem průměrná měsíční výše 

platu pedagogického pracovníka. Stejným způsobem bylo postupováno                

také  u komponentů pro nepedagogické pracovníky.  

Tyto nově vzniklé komponenty, které  můžeme zkráceně nazvat rozpočtovaným 

platem pedagogického a nepedagogického pracovníka, byly stanoveny pro jednotlivé 

kategorie ve výši, která je uvedena v tabulce   č. 4.8. 

 
                                                 
36 Principy rozdělování dotace pro přímé náklady na vzdělávání na rok 2004 pro školy, předškolní a 
školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi 
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Tabulka č. 4.8   Přehled o výši rozpo čtovaného platu  

Kategorie Rozpo čtovaný plat 

pedagogického pracovníka 

Rozpo čtovaný plat 

nepedagogického pracovníka 

ZŠ úplné I.stupeň                20 139,-                     9 198,- 

ZŠ úplné II.stupeň                20 139,-                     9 198,- 

ZŠ neúplné                21 327,-                     8 745,- 

ŠD a ŠK                14 996,-                        x 

ŠJ                     x                     9 545,- 

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 
 

4. 2. 4   Principy a postup p ři stanovení limitu prost ředků na platy 
v období 2006 - 2008    

Jediná změna, která v tomto období nastala při způsobu výpočtu ročního objemu 

prostředků na platy,  se týkala zohlednění stáří pedagogického sboru na jednotlivých 

školách. Výjimka, která se týkala škol s počtem pracovníků 10  a méně, byla zrušena 

a rozpočtovaný plat byl upraven na všech ZŠ, které splňovaly  podmínky určené 

krajským úřadem. 

Každá škola zpracovala přehled o zařazení pedagogických pracovníků do platových 

stupňů, z něhož byl vypočítán průměrný platový stupeň. Údaje o zařazení pracovníků 

jednotlivých škol byly základem pro průměrný platový stupeň za celou obec 

s rozšířenou působností. Toto šetření proběhlo ve všech obcích s rozšířenou 

působností a následně byl stanoven průměrný platový stupeň za celý Olomoucký kraj 

podle jednotlivých kategorií. 

Krajský úřad vytvořil pro jednotlivé kategorie stupnici platových stupňů. U každé 

školy byl skutečný průměrný platový stupeň porovnán s krajským průměrem              

a podle stanovených částek byl rozpočtovaný plat upraven jak směrem nahoru,      

tak směrem dolu.37 

Porovnávání skutečného průměru s krajským průměrem a následná úprava 

rozpočtovaného platu měly velmi pozitivní efekt při rozpisu rozpočtu, neboť alespoň 

částečně se zde odrazila zvýšená potřeba na platy v důsledku skutečného stáří 

pedagogického sboru.  

                                                 
37 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání  pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje zřizovaná krajem a obcemi na rok 2006 
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Pro názorný příklad je v tabulce č. 4.9 znázorněna stupnice rozpětí platových stupňů 

a příslušná úprava rozpočtovaného platu pro ZŠ úplnou. 

 
Tabulka č. 4.9   Úprava rozpo čtovaného platu pedagog ů dle zařazení do stup ňů 
 
Úplná ZŠ 
Stupeň Procent. Upravený 
  úprava rozp.plat 
  rozp.platu   
1 -10% 19 428 
2 -10% 19 428 
2,2 - 3,2 -10% 19 428 
3,2 - 4,2 -8% 19 860 
4,2 - 5,2 -6% 20 292 
5,2 - 6,2 -4% 20 724 
6,2 – 7,2 -2% 21 155 
8,2 0% 21 587 
9,2 - 10,2 2% 22 019 
10,2 - 11,2 4% 22 450 
11,2 – 12 6% 22 882 
 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk – vlastní zpracování 
 
Pro kategorii ZŠ úplná byl vypočítán krajský průměr platového stupně pedagogických 

pracovníků ve výši 8,2.  V případě, že skutečný průměr na škole činil např. 10,37, 

zvýšil se rozpočtovaný plat z 21 587,-Kč na 22 450,-. Stejným způsobem bylo 

postupováno  i v situaci, kdy skutečný průměr školy byl nižší než krajský průměr.  

Zde ale naopak došlo  ke snížení rozpočtovaného platu. 

Výše uvedený postup úpravy rozpočtovaného platu je uplatňován i v současnosti.  

 

4. 2. 5   Porovnání komponent ů rozhodných pro stanovení objemu 
prost ředků na platy v období 2005 - 2008    

Při výpočtu závazného ukazatele limitu prostředků na platy je nejdůležitějším 

faktorem výše rozpočtovaného platu. V grafech 4.5 a 4.6 bylo provedeno porovnání 

tohoto komponentu      u pedagogů. Jelikož byl rozpočtovaný plat zaveden při tvorbě 

rozpočtu až v roce 2005, pro účely grafu byly získané údaje použity následně:  

• protože v roce 2003 byl na jednotlivých školách různý rozpočtovaný plat,    

jenž odrážel skutečnou potřebu škol, pro použití grafu byl vypočítán průměr 

za všechny školy 
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• v roce 2004 byl rozpočtovaný plat získán součtem nárokové a nenárokové 

složky platu  

• v ostatních letech je v grafu uveden skutečně rozpočtovaný plat, tzn. základní 

rozpočtovaný plat bez úprav v souvislosti s povolenými odchylkami 

 

Graf č. 4.5   Rozpočtovaný plat pedagoga na ZŠ úplné 
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk   - vlastní zpracování 
 

K největšímu nárůstu mzdových prostředků, přidělených do rozpočtu                      

pro pedagogy prostřednictvím rozpočtovaného platu, došlo v roce 2005. 

 

Graf č. 4.6   Rozpočtovaný plat pedagoga na ZŠ neúplné  
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 Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk -   vlastní zpracování 
 
 

Rozpočtované platy na neúplných ZŠ jsou podstatně vyšší. Je to z toho důvodu,     

že na malé škole má ředitel menší manévrovací možnosti v oblasti mzdových 
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prostředků. Jako příklad lze uvést situaci, kdy onemocní pedagog a ředitel musí      

za nemocného pedagoga přijmout zástup, což je ve většině případů důchodce.     

Tím vzniká zvýšená potřeba mzdových prostředků. Na velké škole je tento problém 

řešen suplováním ostatních pedagogů. 

 

 

4. 3   Analýza tvorby závazného ukazatele ro čního objemu 
prost ředků na OON 

 

Postup přidělování finančních prostředků na OON do rozpočtu je v průběhu celého 

sledovaného období stejný. Výše tohoto ukazatele odpovídá požadavkům škol. 

V případě,  že jsou požadavky škol vyšší než limit těchto prostředků přidělený 

krajskému úřadu ze strany MŠMT, dochází ke krácení těchto požadavků a v průběhu 

kalendářního roku se výše OON zvýší na původní požadavky škol. Tento ukazatel je 

v průběhu kalendářního roku nejméně 2x upravován podle potřeb škol.  

Ve sledovaném období se tedy mění pouze roční objem těchto prostředků,         

jehož porovnání je uvedeno v grafu č. 4.7.  

 
Graf č. 4.7 – limit OON  
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk  - vlastní zpracování 
 

V grafu jsou porovnávány prostředky na OON v konečné fázi, tzn. po veškerých 

úpravách během roku. 
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4. 4   Analýza tvorby orienta čního ukazatele ro čního objemu 
prost ředků na odvody 

 

Výše finančních prostředků na zákonné odvody byla stanovena v průběhu let 2003 – 

2008 neměnným způsobem. Objem prostředků odpovídá 35% z celkového limitu     

na platy a OON, k platům jsou navíc přidělovány ještě 2% určené do Fondu 

kulturních a sociálních potřeb. Přidělený rozpočet na zákonné odvody není 

závazným ukazatelem, proto v případě nedočerpání těchto prostředků lze finanční 

prostředky na odvody převést do ONIV   a použít je na nákup učebních pomůcek.38 

 

 

4. 5   Analýza tvorby orienta čního ukazatele ro čního objemu 
prost ředků na ONIV 

 

ONIV jsou do rozpočtu přímých nákladů přidělovány na základě počtu žáků. 

V průběhu sledovaného období docházelo ke zvyšování částky připadající              

na jednotku výkonu, pouze v roce 2008 došlo ke snížení, což je znázorněno 

v následujících grafech.  

 

Graf č. 4.8   Srovnání ONIV za sledované období 2003 - 20 08 

48
2

57
8

57
8

78
3

1 
00

0

76
0

400

600

800

1 000

1 200

O
N

IV
 v

 K
č

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

ONIV na 1 žáka ZŠ úplné  

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

Při porovnání grafů lze zjistit, že ONIV na 1 žáka je podstatně vyšší u ZŠ neúplné. 

Rozdíl mezi částkou na 1 žáka ZŠ úplné a neúplné se v jednotlivých letech pohybuje 

                                                 
38 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání  pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje zřizovaná krajem a obcemi na rok 2003 - 2008 
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od 230,-  do 410,-Kč. Vyšší ONIV je odůvodněn tím, že ONIV přidělený na nízký 

počet žáků by někdy nestačil na zakoupení školní pomůcky, která je nutná pro výuku, 

bez ohledu pro kolik žáků výuka probíhá.  

 

Graf č. 4.9   Srovnání ONIV za sledované období 
 

 

  
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk   - vlastní zpracování 
 

V grafu č. 4.9 jsou porovnány částky ONIV, které byly přiděleny do rozpočtu ŠJ. 

Vývoj částky připadající na 1 stravovaného žáka je obdobný jako  u ZŠ. 

 

Graf č. 4.10   Porovnání výše ONIV v roce 2003 - 2008 
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

K nejvýraznějšímu nárůstu ONIV došlo v roce 2007, kdy hodnota částky připadající             

na jednotku výkonu dosáhla u všech kategorií dvojnásobku částky roku 2003.  
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5    Zhodnocení rozpo čtového procesu 
 

Mezi faktory, které rozpočtový proces v obci s rozšířenou působností Šumperk 

výrazně ovlivňují, lze zahrnout schválený státní rozpočet  a následně objem 

finančních prostředků přidělený z MŠMT krajskému úřadu. Druhým faktorem,  který 

není možné v žádném případě ovlivnit, je počet žáků na školách. 

Demografický vývoj v České republice není pro školy příznivý. V průběhu 

sledovaného období docházelo v obci s rozšířenou působností ke snižování počtu 

žáků, což mělo za následek snižování úvazků   a propouštění pracovníků škol.  

V grafu č. 5.1 je zachycen klesající vývoj počtu žáků v letech 2003 – 2008. 

 

Graf č. 5.1   Přehled o po čtu žáků na ZŠ v obci s rozší řenou p ůsobností Šumperk 
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

K nejvýraznějšímu poklesu žáků došlo na školách v roce 2006. Hodnoty grafu,    

který dokumentuje vývoj rozhodujícího faktoru rozpočtu, mají klesající tendenci. 

Ostatní grafy, v nichž je vyjádřen vývoj jednotlivých ukazatelů rozpočtu, mají tendenci 

narůstající. Je to způsobeno průběžným přehodnocováním samotných normativů, 

rozpočtovaného platu a nepochybně ekonomikou státu. 

 

Aby porovnání celkového rozpočtu přímých nákladů a jeho dílčích ukazatelů mělo 

skutečně vypovídací hodnoty, byly pro následující grafy celoroční objemy 

jednotlivých ukazatelů zprůměrovány na jednoho žáka. 
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Graf č. 5.2   Průměrné ro ční mzdové prost ředky p řipadající  v p řepočtu  na 1 žáka 
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

V grafu č. 5.2 lze zaznamenat největší nárůst mzdových prostředků v roce 2006. 

Mzdové prostředky na jednoho žáka se zvýšily o 12%, což bylo způsobeno 

zohledněním  platových stupňů pedagogických pracovníků (podrobně viz. kapitola 

4.2.4). 

 

Graf č. 5.3   Celkové ro ční přímé náklady v p řepočtu na 1 žáka   
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Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 

Graf č. 5.3 popisuje změny ročních  NIV na jednoho žáka. V uvedených hodnotách 

jsou zahrnuty veškeré finanční prostředky přidělené do rozpočtu – platy, OON, 

zákonné odvody a ONIV.  
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Nárůst v této oblasti je vyšší než u mzdových prostředků, protože je ovlivněn  nejen 

zvýšením mzdových prostředků, ale také zvýšením zákonných odvodů a ONIV.  

Proto objem celkových NIV v roce 2006 vzrostl o 13%. 

Oproti tomu v roce 2008 došlo k nárůstu mzdových prostředků o 3,7% a NIV narostl 

pouze   o 3,2%. Je to způsobeno tím, že v NIV se projevuje navýšení mzdových 

prostředků   a zároveň snížení ONIV. 

 

Nejvýznamnějšími změnami v rozpočtu každého roku, které mají podstatný vliv       

na výši přidělených prostředků, je přepočet výkonů k 01.09. a rozpouštění krajské 

rezervy.  

V letech 2003 - 2005 se při rozpouštění rezervy postupovalo jiným způsobem. 

Krajský úřad rozdělil rezervu mezi obce s rozšířenou působností a stanovil 

doporučující metodiku k rozdělení, která obsahovala více variant rozdělování 

prostředků. Mezi priority patřily: 

• rozšířená výuka cizích jazyků a tělesné výchovy na ZŠ 

• dělení tříd z důvodu kapacitních možností školy 

• podpora malotřídních škol 

• zohlednění počtu provozních zaměstnanců v případě elokovaných pracovišť 

• zohlednění individuálních podmínek v oblasti stravování 

 

Každá obec s rozšířenou působností postupovala odlišně podle toho,                     

pro které priority se rozhodla. Hlavním cílem obce bylo alespoň částečné dorovnání 

průměrné nenárokové složky platu na školách, které se potýkaly s nedostatkem 

finančních prostředků. Snahou bylo odstranění velkých rozdílů v odměňování          

na jednotlivých školách. Tento způsob byl určitě efektivnější v tom smyslu,              

že rozpočet nebyl  navyšován plošně. V případě, že se rezerva rozděluje plošně, se 

vlastně rozdíly v nenárokových složkách jednotlivých škol neeliminují, ale prohlubují. 

V souvislosti s průběžnými úpravami rozpočtu během roku je v tabulce č. 5.1 

provedeno srovnání normativního rozpočtu a konečného rozpočtu za rok 2008. 
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Tabulka č. 5.1   Porovnání normativního a kone čného rozpo čtu obce  
s rozší řenou p ůsobností Šumperk v roce 2008 
 
Ukazatele rozpo čtu Normativní 

rozpo čet 
Konečný 
rozpo čet 

Rozdíl  
v % 

Výkony – po čty žáků 5 941 5 620 94,597 

Limit pracovník ů 506,46 499,12 98,551 

Roční objem - platy 128 545 000  128 769 000 100,174 

Roční objem – OON 499 000  738 000 147,896 

Roční objem – zákonné odvody  47 668 000 47 785 500 100,246 

Roční objem - ONIV 4 858 000  5 086 400 104,702 

Roční objem – NIV celkem 181 570 000  182 378 900 100,446 

 
Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 
Z tabulky lze odvodit následující: 

• Limit pracovníků je snížen v souvislosti s úbytkem počtu žáků. Snížení limitu 

není  ale úměrné k poklesu žáků, protože některým školám byl limit zvýšen 

bez požádání krajského úřadu – prostřednictvím přesunu mezi školami obce 

s rozšířenou působností. 

• Po sestavení normativního rozpočtu následují nejméně 4 úpravy rozpočtu,             

které znamenají pro školu navýšení ukazatelů rozpočtu, neboť je postupně 

rozpouštěna rezerva krajského úřadu. Finanční prostředky jsou rozděleny 

mezi všechny školy podle stanoveného kritéria. Většinou se platy rozdělují 

takovým způsobem, že je určena částka připadající na jednoho žáka         

nebo jeden úvazek pracovníka školy.  

 

Rozpočtový proces lze zhodnotit jako proces celoročního  přepočítávání jednotlivých 

ukazatelů na základě počtu žáků. Nejdůležitější je, aby ono přepočítávání probíhalo 

na základě jasně stanovených pravidel a mělo určitý systém.  

 

Z výsledků vycházejících z provedených analýz lze konstatovat, že v průběhu 

sledovaného období došlo v nastaveném mechanismu financování obecního školství 

v Olomouckém kraji ke změnám, které měly pozitivní efekt pro rozpočet škol. 

V prvních letech docházelo při zpracování a úpravách rozpočtu k situacím, že nebyly 

pokyny krajského úřadu zcela jednoznačné. Jednotlivé obce s rozšířenou působností 

si určitou zásadu z principů financování při praktickém rozpočtování vysvětlily 
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různým způsobem. Z tohoto hlediska neměla spolupráce mezi obcí s rozšířenou 

působností a krajským úřadem zcela efektivní přínos. V současnosti je mechanismus 

nastaven v rovině jasně a přesně definovaných pravidel a  financování je průhledné. 

Při realizaci takto nastaveného mechanismu v podmínkách obce s rozšířenou 

působností Šumperk nevznikají u škol významné deficity mezi přiděleným rozpočtem 

a skutečnou potřebou vyplývající z podmínek každé školy. Počet škol,                  

které po obdržení normativní rozpočtu požadují dofinancování  se snižuje a to je 

známka, že jednotlivé komponenty rozpočty jsou nastaveny co nejlépe v rámci 

možností, které krajský úřad má.  

 

Výsledný efekt nastaveného mechanismu je totiž ve velké míře ovlivňován objemem 

finančních prostředků, které krajské úřady obdrží ze státního rozpočtu. Krajský úřad 

je limitován tímto objemem a v rámci přidělených prostředků nemůže pokrýt všechny 

oblasti přímých nákladů, aby rozpočet plně vyhovoval školám. Proto se např. 

vyskytují neustále problémy v oblasti pokrytí nepedagogických pracovníků.            

Ale hlavním cílem nastavených principů je zabezpečit výuku žáků na školách a tento 

cíl se daří plnit. 
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6    Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo popsat systém financování obecního školství,  včetně 

principů, na základě kterých přicházejí finanční prostředky do rozpočtů škol                

a zhodnotit všechny důležité aspekty, jež mají vliv na konečnou celkovou výši 

rozpočtu neinvestičních přímých výdajů obecních škol. 

 

Na základě výsledků analýzy lze jednoznačně potvrdit první hypotézu, že přístup 

krajského úřadu k financování obecního školství a k tvorbě rozpočtu přímých nákladů 

v průběhu sledovaného období přispěl k optimálnějšímu financování jednotlivých 

škol. Potvrzení hypotézy vychází z provedených analýz, z nichž vyplývá,                 

že v průběhu období docházelo k pozitivnímu přehodnocování téměř u všech 

normativních komponentů.  

 

Při porovnávání jednotlivých komponentů v uvedeném období jsem dospěla k tomuto 

závěru : 

• Komponenty Np u ZŠ jsou od roku 2006 příznivější, tzn. že se počet žáků     

na jednoho pedagoga snižuje. Hodnota komponentu je v roce 2008 nižší    

než na počátku sledovaného období. 

• Komponenty Np u ŠD a ŠK nepatří mezi normativy, u nichž by docházelo 

k výrazným změnám. Normativ se v průběhu období pohybuje  v rozpětí       

od 37,10 do 38,61 žáků na pedagoga. 

• Komponenty No u ZŠ a ŠJ nejsou ve výši, která by pokryla skutečnou  

potřebu škol. Po výrazném zvýšení počtu výkonů na jednoho 

nepedagogického pracovníka, především na ŠJ, docházelo sice ke snižování 

počtu výkonů na jednoho pracovníka, ale neustále je tento počet značně 

vysoký. 

• Průměrné rozpočtované platy u pedagogických a nepedagogických 

pracovníků mají v průběhu celého období narůstající tendenci. Výše nárůstu je 

ovlivňována objemem přidělených prostředků z MŠMT a celkovou 

ekonomickou situací v zemi.  

• Výše ONIV se také zvyšuje, pouze v roce 2008 došlo ke snížení, což bylo 
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způsobeno snížením ze strany MŠMT zhruba o 24,75% v rámci celé České 

republiky.39 

  

Shrnuté výsledky dokazují, že krajský úřad postupuje při tvorbě jednotlivých 

normativů správnou cestou.  

Pouze bych doporučovala změnit přístup k posuzování žádostí o dofinancování, 

které se týkají nepedagogických pracovníků. Ředitel neovlivní skutečnost, že se 

všechny prostory školy nenachází v jedné budově. V případě, že se škola skládá 

např. z pěti budov, nelze vystačit s přidělenými úvazky pro tyto pracovníky. Provozní 

pracovníci pracují se zkrácenými úvazky a vlivem toho za velmi nízké platy, úklidová 

plocha uklízeček je velmi vysoká a situace je neřešitelná. Podle názoru některých 

ředitelů je jedinou výhodou, že v našem okrese je velká nezaměstnanost,        

protože jinak by většina nepedagogických pracovníků ze škol odešla. Proto bych 

žádosti tohoto druhu posuzovala opravdu individuálně a v některých případech 

přistoupila k dofinancování. 

 

Také bych navrhovala vrátit se u rozdělování krajské rezervy k přístupu, který byl 

uplatňován v letech 2003 – 2005. Krajský úřad by měl ponechat obcím s rozšířenou 

působností alespoň částečně volný prostor při rozdělování rezervy. Jedná se           

o článek řetězce zabezpečujícího financování školství, který je školám nejblíže a zná 

jejich problémy. Pokud by obec s rozšířenou působností mohla rozhodovat               

o rozdělení rezervy, rozdíly v nenárokových složkách jednotlivých škol by určitě 

nebyly tak výrazné jako při plošném rozdělování. Na druhou stranu chápu postoj 

krajského úřadu, protože při nastavení konkrétních částek při rozdělování rezervy 

nemůže dojít k pochybám ze strany ředitelů škol o spravedlnosti  při financování. 

 

Nelze pominout také fakt, že na průběh a kvalitu rozpočtového procesu mají 

nepochybně vliv vztahy mezi krajským úřadem a obcí s rozšířenou působností. Je 

velmi důležité, aby krajský úřad nevystupoval pouze v pozici toho, kdo určuje 

                                                 
39 Principy rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 
Olomouckého kraje na rok 2008 [on-line], dostupné na internetu:  
<http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Školství+mládež+ a+sport/Ekonomika+školství 
/Přímé+náklady+na+vzdělávání+na+rok+2008/Principy+včetně+normativů+-+2008/Principy 
+včetně+normativů_CZ.htm?lang=CZ>  
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pravidla financování  a kdo rozhoduje o přidělování finančních prostředků.             

Na základě praktických zkušeností a získaných informací lze hodnotit spolupráci 

v Olomouckém kraji jako velmi pozitivní a kvalitní. V průběhu roku se konají 

pravidelné porady pracovníků krajského úřadu a obcí s rozšířenou působností. 

Žádná důležitá změna  v principech financování není učiněna bez předcházející 

diskuse. Pokud se vyskytne problém, je řešen vždy na základě vzájemné 

komunikace a názory pracovníků obcí jsou akceptovány.   

Z výše uvedených důvodů lze potvrdit i druhou hypotézu, že vzájemná spolupráce   

a konzultace mezi krajským úřadem a obcí s rozšířenou působností v Olomouckém 

kraji jsou podmínkou   pro kvalitní zpracování výsledných rozpočtů.  

 

Myslím si, že je opravdu škoda, že se po roce 2000, kdy byly zrušeny školské úřady,  

změnil sytém financování školství. Tento mechanismus financování byl podle mého 

názoru pro školy skutečně nejideálnější. V současně nastaveném systému 

financování je dle mého soudu přístup krajského úřadu Olomouckého kraje              

a následně i obce s rozšířenou působností Šumperk na nejlepší cestě k tomu,      

aby se způsob financování co nejvíce přibližoval způsobu financování školských 

úřadů. To znamená netvořit normativy pouze z matematického hlediska,                

ale naslouchat problémům škol, analyzovat tyto problémy a snažit se je zohlednit 

v normativech. V zájmu všech, kteří se podílejí na tvorbě rozpočtu přímých nákladů,  

je především snaha, aby výuka žáků na ZŠ probíhala v klidném  a harmonickém 

prostředí, v němž by se co nejméně projevovaly dopady ekonomických problémů. 
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Po   Rozpočtovaný plat nepedagoga 
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V   Výkony 
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K2   Nenároková složka platu pedagoga 

K3    Nároková složka platu nepedagoga 
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54 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že  

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava     

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou 

práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen         

u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje             

o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše); 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 07.05.2009 

 

 

                                                                                                             Marie Osladilová 

 

Kosmonautů 17, 787 01 Šumperk 



55 

Seznam p říloh 

 
 

Příloha č. 1 -  Rozpočet přímých nákladů ZŠ Šumperk  na rok 2008 

 

Příloha č. 2 - Krajské normativy pro rok 2005, které byly použity při tvorbě rozpočtu 

obce s rozšířenou působností Šumperk     

 
 
                                                                  
 
 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 – Rozpočet přímých náklad ů ZŠ Šumperk  na rok 2008                                                                                          str.1 

 § Výkony Np No NPp 

V/Np 

NPo 

V/No 

Počet 

přesčas.hod. 

za týden 

– ped. 

Výka 

zabezp. 

z OON 

- ped. 

Odpo čet 

z NPp 

za přesč. 

Odpo čet 

z NPp 

za OON 

- prav.výuku 

ZŠ úplná I. stupeň od 148 do 400 žáků  313 20,161 x 15,53 0,00 11,00 1,00 - 0,50 - 0,05 

ZŠ úplná II.stupeň od 301 do 400 žáků   290 14,087 x 20,59 0,00 x x 0,00                   0,00 

ZŠ úplná od 153 do 753 žáků  603 x 69,629 0,00 8,66 x x 0,00 0,00 

Individuální integrace   46 x x 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 

Základní škola celkem  3113 603 x x 36,12 8,66 11,00 1,00 - 0,50 - 0,05 

Školní družina  199 31,383 x 6,34 0,00 x x 0,00 0,00 

Školní klub  233 92,000 x 2,53 0,00 x x 0,00 0,00 

Školní družina celkem  3143 432 x x 8,87 0,00 x x 0,00 0,00 

Stravování žáků ZŠ  518 x 70,708 0,00 7,33 x x 0,00 0,00 

Opravný koeficient krácení  x x 0,930 x x x x 0,00 0,00 

Korekce přes jídla  x x x 0,00 - 0,51 x x 0,00 0,00 

Školní jídelna  3141 518 x x 0,00 6,82 x x 0,00 0,00 

Ředitelství celkem   1 553 x x 44,99 15,48 11,00 1,00 - 0,50 - 0,05 

 
  Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
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 SPp  Odpo čet 

z NPo za OON 

SPo  Závazný 

limit prac. 

celkem 

Rozpo čt. 

plat ped. 

 

Rozpo čt. 

plat provoz. 

 

Platy 

pedagog ů 

ZŠ úplná I. stupeň od 148 do 400 žáků 14,98 0,00 0,00 14,98 23 416 x 4 223 310 

ZŠ úplná II.stupeň od 301 do 400 žáků  20,59 0,00 0,00 20,59 23 416 x 5 785 625 

ZŠ úplná od 153 do 753 žáků 0,00 0,00 8,66 8,66 x 11 052 0 

Individuální integrace  0,00 0,00 0,00 0,00 700 x 32 200 

Základní škola celkem  35,57  0,00 8,66 44,23 x x 10 041 135 

Školní družina 6,34 0,00 0,00 6,34 17 236 x 1 311 315 

Školní klub 2,53 0,00 0,00 2,53 17 236 x 523 285 

Školní družina celkem  8,87 0,00 0,00 8,87 x x 1 834 600 

Stravování žáků ZŠ 0,00 0,00 7,33 7,33 x 11 650 0 

Opravný koeficient krácení x x  x x x x x 

Korekce přes jídla 0,00 0,00 - 0,51 - 0,51 x 11 650 0 

Školní jídelna  0,00 0,00 6,82 6,82 x x 0 

Ředitelství celkem  44,44  0,00 15,48 59,92 x x 11 875 735 

 
  Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
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 Platy 

provoz. 

prac.  

Platy 

za přesčasy 

ped. 

Platy 

celkem  

OON – 

zajiš ťující 

pravidel. 

výuku 

OON 

náboženství 

 

OON 

dohody 

ped.prac. 

 

OON 

dohody 

provoz.prac. 

 

ZŠ úplná I. stupeň od 148 do 400 žáků 0 140 496 4 363 806 9 000 0 1 000 0 

ZŠ úplná II.stupeň od 301 do 400 žáků  0 0 5 785 625 0 0 0 0 

ZŠ úplná od 153 do 753 žáků 1 148 524 0 1 148 524 0 0 0 0 

Individuální integrace – vady řeči 0 0 32 200 0 0 0 0 

Základní škola celkem  1 148 524 140 496 11 330 155 9 000 0 1 000 0 

Školní družina 0 0 1 311 315 0 0 0 0 

Školní klub 0 0 523 285 0 0 0 0 

Školní družina celkem  0 0 1 834 600 0 0 0 0 

Stravování žáků ZŠ 1 024 734 0 1 024 734 0 0 0 0 

Opravný koeficient krácení x  x x  x x x x 

Korekce přes jídla - 71 298 0 - 71 298 0 0 0 0 

Školní jídelna  953 436 0 953 436 0 0 0 0 

Ředitelství celkem  2 101 960 140 496 14 118 191 9 000 0 1 000 0 

 
  Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
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 OON 

odstupné  

OON 

celkem 

Platy 

po snížení 

za OON 

Celkový 

limit mzd. 

prost ředků 

Zákonné 

odvody 

 

ONIV 

na žáka 

ONIV 

celkem 

ZŠ úplná I. stupeň od 148 do 400 žáků 0 10 000 4 353 806 4 363 806 1 614 408 x  0 

ZŠ úplná II.stupeň od 301 do 400 žáků  0 0 5 785 625 5 785 625 2 140 681 x  0 

ZŠ úplná od 153 do 753 žáků 0 0 1 148 524 1 148 524 424 954 760 458 280 

Individuální integrace 0 0 32 200 32 200 11 914 300 13 800 

Základní škola celkem  0 10 000 11 320 155 11 330 155 4 191 957 x 472 080  

Školní družina 0 0 1 311 315 1 311 315 485 187 11 2 189 

Školní klub 0 0 523 285 523 285 193 615 11 2 563 

Školní družina celkem  0 0 1 834 600 1 834 600 678 802 x 4 752 

Stravování žáků ZŠ 0 0 1 024 734 1 024 734 379 152 49 25 382 

Opravný koeficient krácení x  x x x x x x 

Korekce přes jídla 0 0 - 71 298 - 71 298 - 26 380 x 0 

Školní jídelna  0 0 953 436 953 436 352 772 x 25 382 

Ředitelství celkem  0 10 000 14 108 191 14 118 191 5 223 531 x 502 214 

 
  Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
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 NIV 

celkem  

 Limit 

pracovník ů 

Platy 

celkem  

v tis.K č 

OON 

celkem 

v tis.K č 

Zákonné 

odvody 

v tis.K č 

ONIV 

  

NIV 

celkem 

 

ZŠ úplná I. stupeň od 148 do 400 žáků 5 978 214  14,98 4 353 806 10 000 1 614 408 0 5 978 214 

ZŠ úplná II.stupeň od 301 do 400 žáků 7 926 306  20,59 5 785 625 0 2 140 681 0 7 926 306 

ZŠ úplná od 153 do 753 žáků 2 031 758  8,66 1 148 524 0 424 954 458 280 2 031 758 

Individuální integrace  57 914  0,00 32 200 0 11 914 13 800 57 914 

Základní škola celkem  15 994 192  44,23 11 320 000 10 000 4 192 000 472 100 15 994 100 

Školní družina 1 798 691  6,34 1 311 315 0 485 187 2 189 1 798 691 

Školní klub 719 463  2,53 523 285 0 193 615 2 563 719 463 

Školní družina celkem  2 518 154  8,87 1 835 000 0 679 000 4 800 2 518 800 

Stravování žáků ZŠ 1 429 268   7,33 1 024 734 0 379 152 25 382 1 429 268 

Opravný koeficient krácení x   0,00 0 0 0 0 0 

Korekce přes jídla - 97 678  - 0,51 - 71 298 0 - 26 380 0 - 97 678 

Školní jídelna  1 331 590  6,82 953 000 0 353 000 25 400 1 331 400 

Ředitelství celkem  19 843 936  59,92 14 108 000 10 000 5 224 000 502 300 19 844 300 

 
  Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 
 
 

Poznámka : jedná se v podstatě o pracovní verzi rozpočtu, která je vytvořena na obci s rozšířenou působností Šumperk. 
Ředitelé tento materiál obdrží z vlastní iniciativy pracovnice obce, aby mohli podrobně zjistit, na co a v jaké výši byly finanční prostředky 
poskytnuty. Protokol z krajského úřadu poskytuje už jen informace  o výsledné výši přiděleného rozpočtu. 
 

 



 

 

Příloha č. 2 
Krajské normativy pro rok 2005, které byly použity při tvorb ě rozpo čtu obce 
s rozší řenou p ůsobností Šumperk                                                                      
 

Počet 
žáků 

Np 
ZŠ 

neúplná 

Np 
ZŠ úplná 
I.stupe ň 

Np 
ZŠ úplná 
II.stupe ň 

Np - ŠD No 
ZŠ 

neúplná 

No 
ZŠ 

úplná 

No 
Stravování 

žáků 
9             x              x                  x      26,719             x                x       

11             x             x                  x                x                  x                x      37,220 
12 7,790             x                  x      27,022 24,561           x      37,220 
13 8,131             x                  x      27,106 25,112           x                  x       
14 8,447             x                  x                x      25,658           x                  x       
20             x                  x                  x      27,559             x                x                  x       
21             x                             x                  x      27,610             x                x                  x       
22             x                             x                  x                x                  x                x      37,220 
24             x                            x                  x                x                  x                x      37,220 
25 10,922             x                  x      27,793 31,287           x      37,220 
26 11,090             x                  x                x      31,765           x      37,220 
27 11,251             x                  x      27,874 32,236           x      37,220 
28 11,406             x                  x                x      32,702           x                  x       
29             x                  x                  x      27,949            x                  x       
32 11,976             x                 x      28,053 34,510           x                  x       
36 12,478             x                  x                x      36,226           x                  x       
41             x                  x                  x      28,313             x                x                  x       
46             x      15,705             x                x                  x                x                  x       
50             x                  x                  x      28,522             x                x                  x       
51             x      15,705             x                x                  x                x                  x       
53             x                  x                  x                x                  x                x      43,537 
54             x                  x                  x      28,603             x                x                  x       
55             x                  x                  x      28,622             x                x                  x       
57 14,440             x      8,992          x      43,740           x                  x       
58             x                  x                  x      28,678             x                x                  x       
63             x                  x      8,992          x                  x                x                  x       
68             x                  x                  x               x                  x              x      46,328 
81             x                  x      10,461          x                  x                x                  x       
83             x      15,705             x               x                  x                x                  x       
84             x                  x      10,755          x                  x                x                  x       
85             x      15,706             x               x                  x                x                  x       
87             x                  x                  x      29,105             x                x      49,109 
88 16,293             x      11,117          x      50,237           x                  x       
89             x                  x      11,201          x                  x                x                  x       
91 16,436             x                  x      29,152 50,576           x                  x       
93             x      17,077             x               x                  x                x                  x       
95             x                  x      11,655          x                  x                x                  x       

103             x      18,626             x               x                  x      49,480 51,029 
111             x                  x                  x      29,361             x                x                  x       
119             x      20,614             x               x                  x                x                  x       
120             x                  x                  x      29,443             x                x                  x       
128             x      21,406             x               x                  x                x                  x       
140             x                  x      12,529          x                  x      49,480             x       
142             x                  x      12,557          x                  x              x                  x       
144             x                  x                  x               x                  x                x      54,886 
145             x      22,118             x               x                  x                x                  x       



 

147             x      22,126             x                x                  x                x                  x       
148             x                  x                  x                x                  x      49,480             x       
149             x      22,136             x                x                  x                x                  x       
158             x                  x                  x                x                  x                x      55,967 
165             x                  x      12,885           x                  x                x                  x       
166             x                  x      12,899           x                  x              x                  x       
172             x                  x                  x                x                  x                x      56,963 
176             x                  x                  x       29,845                  x      51,121             x       
181             x                  x                  x                x                  x      51,314             x       
183             x                  x                  x                x                  x                x      57,693 
185             x                  x                  x                x                  x                x      57,822 
187             x                  x                  x                x                  x      51,697             x       
188             x      22,422             x                x                  x                x                  x       
200             x                  x                  x      29,980             x                x                  x       
204             x                  x                  x                x                  x                x      58,982 
208             x                  x      13,498           x                  x                x                  x       
215             x      22,621             x                x                  x                x                  x       
219             x      22,650             x                x                  x                x                  x       
223             x      22,680             x                x                  x                x                  x       
228             x                  x                  x                x                  x      54,219             x       
240             x                  x                  x                x                  x                x      60,933 
252             x                  x      14,125           x                  x                x                  x       
259             x                  x                  x                x                  x      56,017             x       
266             x                  x                  x                x                  x                x      62,185 
270             x                  x                  x                x                  x      56,632             x       
271             x                  x      14,395           x                  x                x                  x       
292             x      23,187             x                x                  x                x                  x       
311             x                  x      14,965           x                  x                x                  x       
315             x                  x                  x                x                  x      59,025             x       
320             x                  x                  x                x                  x                x      64,469 
329             x      23,459             x                x                  x                x                
341             x                  x                  x                x                  x                x      65,267 
346             x                  x      15,168           x                  x                x                  x       
353             x                  x                  x                x                  x      60,890             x       
367             x      23,738             x                x                  x                x                  x       
368             x                  x      15,230           x                  x                x                  x       
397             x                  x                  x                x                  x      62,873             x       
406             x                  x      15,339           x                  x                x                  x       
427             x                  x                  x                x                  x      64,116             x       
447             x                  x                  x                x                  x                x      68,747 
494             x                  x                  x                x                  x      66,573             x       
526             x                  x                  x                x                  x      67,591             x       
544             x                  x                  x                x                  x                x      71,372 
598             x                  x                  x                x                  x                x      72,674 
620             x                  x                  x                x                  x                x      73,178 
660             x                  x                  x                x                  x      70,762             x       
713             x                  x                  x                x                  x      71,529             x       
735             x                  x                  x                x                  x      71,767             x       

 
  Zdroj: Interní materiály oddělení školství Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování  


