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ÚVOD

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma p�sobnost obce na úseku 

p�edškolního a základního vzd�lávání, protože mi je tahle oblast velmi blízká.  I když sama 

nemám tendence ani úmysl pracovat jako pedagog, ovlivnilo mé rozhodnutí o psaní 

diplomové práce rodinné prost�edí. Oba moji rodi�e ve školství pracují a otec je sou�asn� ve 

vedení obce, proto bylo téma v tomto sm�ru jasné. 

Pokud má škola plnit svoji funkci a obec napl
ovat roli z�izovatele, pak by vztahy 

mezi nimi m�ly být co nejlepší. Bohužel ne všude to tak funguje a v n�kterých obcích škola se 

svým z�izovatelem spíše soupe�í. Dovolím si tvrdit, že v�tšina lidí nemá v�bec p�edstavu o 

tom, jak to ve vztahu škola-z�izovatel funguje, proto si kladu za cíl touto prací danou 

problematiku objasnit. 

V práci je použita metoda indukce, která spo�ívá v postupu od konkrétního, daného 

k abstraktnímu, zobec
ujícímu, nebo také jinak �e�eno je to p�echod od jednotlivých fakt�

k obecným tvrzením. Proto tedy na základ� daných legislativních zákonitostí a jednotlivých 

fakt� o vztahu škola–z�izovatel zobecním tuto problematiku a nastíním jejich fungování v 

praxi. 

Co se tedy tý�e struktury mé práce, postupovala jsem tak, že v první �ásti se nejprve 

zabývám právním postavením a charakteristikou obce jako územního samosprávného celku. 

Popisuji dvojí p�sobnost obcí p�i �ešení úkol� ve svém územním obvodu. Dále následuje 

charakteristika právních p�edpis�, díky nimž obce stanovují závazná pravidla chování 

fyzických a právnických osob. A v neposlední �ad� se zabývám orgány obce, jejichž 

prost�ednictvím m�že obec vykonávat svou p�sobnost.   

V �ásti druhé jsem se zam��ila na p�sobnost obce na úseku p�edškolního a základního 

vzd�lávání. Nejprve jsem objasnila n�které pojmy, které s danou problematikou souvisí jako 

nap�. charakteristika školského zákona �i popis vzd�lávací soustavy v 	R. Dále kapitola 

popisuje samostatnou p�sobnost obce p�i z�izování škol a školských za�ízení, práva a 

povinnosti obce jako z�izovatele a také finan�ní a majetkové vztahy obce se školou.   

T�etí �ást této práce je v�nována obci Dlouhá Lou�ka jako z�izovateli mate�ské a 

základní školy v obci. Popisuje vztah obce s organizacemi. Sou�ástí této kapitoly je i 
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hodnocení koncep�ního zám�ru reformy systému financování regionálního školství, její 

dopad na obec Dlouhá Lou�ka a také vlastní názor na tento problém. 

  

A na záv�r jsem podala obecný p�ehled o tom, jak by tedy m�l takový vztah škola- 

z�izovatel fungovat v pozitivním slova smyslu a jak to funguje i v opa�ném p�ípad�. 
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1 OBEC JAKO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK 

1.1 PRÁVNÍ POSTAVENÍ A CHARAKTERISTIKA OBCE

1.1.1 Právní úprava 

 Právní základ postavení obcí vyplývá p�edevším ze Zákona �. 1/1993 Sb., Ústava 

	eské republiky (dále jen Ústava), „která ve své sedmé hlav� upravuje územní samosprávu    

a charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky.“1 Obec je vždy sou�ástí 

vyššího územního samosprávného celku, kterými jsou kraje. P�vodní zn�ní Ústavy 

p�ipoušt�lo i to, že by jimi byly zem�.

 Principy Ústavy jsou dále rozvedeny v n�kolika zákonech, týkajících se nap�. 

vlastního obecního z�ízení2, dále voleb do obecních orgán�3, obecní policie4 apod. 

Nejvýznamn�jší z nich je úplné zn�ní Zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení). 

1.1.2 Charakteristika obce 

 Obec pat�í z hlediska územního �len�ní státu mezi základní územní jednotky. Dle § 1 

zákona o obcích je obec základním územním samosprávným spole�enstvím ob�an�. Obec 

tvo�í územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Dle § 2 zákona o obcích spolu       

ve shod� s Ústavou 	R je obec ve�ejnoprávní korporací. Je PO v oblasti soukromého              

i ve�ejného práva a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpov�dnost z t�chto 

vztah� vyplývající. Obec má vlastní majetek a spolu s vlastními finan�ními zdroji hospoda�í 

samostatn� spolu ve shod� se zákonem, zejména se zákonem o obcích a zákonem                   

o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�. 

 Pro výkon ve�ejné správy byl v 	R pro výkon ve�ejné správy zvolen tzv. spojený 

model. Tzn., že územní samosprávné celky vykonávají nejen vlastní samostatnou p�sobnost, 

ale i p�sobnost p�enesenou, tj. státní správu ve v�cech stanovených zvláštními zákony. 

Spravování všech záležitostí je realizováno prost�ednictvím vlastních zvolených orgán�. 

Podstatou samosprávného poslání obce je dle § 2 odst. 2 zákona o obcích pé�e o všestranný 

rozvoj svého území a o pot�eby svých ob�an�. P�i pln�ní svých úkol� je povinna chránit 

ve�ejný zájem. 

                                                
1 BRODSKÁ, Simona a Petr KUŠ. Obecní z�ízení. s. 8 
2 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení)
3 nap�. Zákon �. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev 
4 Zákon �. 553/1991 Sb., o obecní policii 
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 Dle § 3 zákona o obcích m�že být obec ozna�ována jako m�sto za podmínek, pokud 

má alespo
 3000 obyvatel. Zákon o obcích upravuje dále kategorii statutárních m�st v § 4. 

Jsou to m�sta se zvláštním postavením. Statutární m�sta mohou na základ� rozhodnutí 

zastupitelstva podle § 4 odst. 2 zákona o obcích své území �lenit na m�stské obvody nebo 

m�stské �ásti. Sv��enou p�sobnost pak realizují prost�ednictvím vlastních orgán�. Postavení 

m�stských �ástí se podobá postavení obcí jako takových s tím rozdílem, že nejsou 

právnickými osobami. 

 „Obce v d�sledku spojeného modelu ve�ejné správy vykonávají vedle samostatné 

p�sobnosti i státní správu v p�enesené p�sobnosti. Liší se však podle množství a rozsahu 

úkol� v p�enesené p�sobnosti (tzn. stupn�m pov��ení), které stanoví zvláštní zákon.“5 Zákon  

o obcích tak rozlišuje n�kolik typ� obcí: 

- obce základního typu – s pov��ením I. stupn�, 

- obce s pov��eným obecním ú�adem – s pov��ením II. stupn�, 

- obce s rozší�enou p�sobností – s pov��ením III. stupn�. 

1.2 P�SOBNOST OBCE

 Zákonem o obcích a n�kterými dalšími zákony mají obce vymezené �ešení úkol�      

ve svém územním obvodu. Tyto zákony jim staví i opravné právní prost�edky k jejich pln�ní. 

P�sobnost obce lze dle Kuše (2008) definovat jako právn� vymezený obsah a rozsah �inností, 

ve kterých obec realizuje svou pravomoc. Tato pravomoc p�edstavuje souhrn práv, kterými je 

obec vybavena, a povinností, které jsou obci uloženy. Podle zákona o obcích obce vykonávají 

dvojí p�sobnost: 

- samostatnou a 

- p�enesenou. 

Z Ústavy vyplývá, že obec jako územní samosprávný celek má právo na samosprávu, tím 

je poskytnuta záruka, že stát nebude zasahovat do záležitostí obcí v této p�sobnosti, pouze 

v p�ípadech, vyžaduje-li to zákon. Jak už bylo �e�eno výše, obec vystupuje jako právnická 

osoba a spravuje v�ci samostatn�, vlastním jménem a na vlastní zodpov�dnost, z toho tedy 

vyplývá samostatná p�sobnost obce. 

 Pokud obec vykonává státní správu, jedná se o p�sobnost p�enesenou. Záležitosti 

v p�enesené p�sobnosti jsou povinností státu, ale prost�ednictvím zákon� byly p�eneseny      

                                                
5 BRODSKÁ, Simona a Petr KUŠ. Obecní z�ízení. s. 10 
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na obce. Obce mohou v p�enesené p�sobnosti spravovat jen ty záležitosti, které byly výslovn�

ur�eny zákonem. 

N�které zvláštní zákony upravující pravidla pro výkon ve�ejné správy nerozlišují, zda 

se jedná o samostatnou �i p�enesenou p�sobnost. Proto je v § 8 zákona o obcích zakotveno 

takové pravidlo, které ur�uje, že pokud zvláštní zákon upravuje p�sobnost obcí a nestanoví, 

že jde o p�enesenou p�sobnost obce, tak vždy platí, že jde o samostatnou p�sobnost. 

1.2.1 Samostatná p�sobnost 

 Obec se p�i výkonu samosprávy �ídí zákony a jinými právními p�edpisy. V p�ípad�, 

kdy se jedná o vydávání obecn� závazných vyhlášek, se �ídí pouze zákony. 

 Rozhodování o v�cech v samostatné p�sobnosti je p�i�azeno zastupitelstvu obce, 

respektive její rad�. Jedná se o záležitosti týkající se zajiš�ování rozvoje obce a uspokojování 

oprávn�ných pot�eb a zájm� obyvatel obce. 

 Rozsah samostatné p�sobnosti je stanoven p�edevším v zákon� o obcích. Vý�et 

nejd�ležit�jších záležitostí nalezneme zejména v ustanoveních § 35, 84, 85 a 102 a jeho 

dalších ustanovení (nap�. § 35 a následující) toho zákona. Rozsah samostatné p�sobnosti však 

rozši�ují i další zákony nap�. školský zákon6, zákon o odpadech7, zákon o požární ochran�8, 

zákon o místních poplatcích9, již zmín�ný zákon o obecní policii, anebo zákony, které 

obsahují zákonná zmocn�ní pro vydávání obecn� závazných vyhlášek obcí. Do samostatné 

p�sobnosti obce tak náležejí nap�.: 

- správa obecního majetku, 

- zakládání �i z�izování právnických osob a organiza�ních složek obce, 

- spolupráce s jinými obcemi, a to jak s tuzemskými, tak i zahrani�ními, apod. 

 Bez ohledu na ekonomickou sílu obce �i po�et obyvatel obce je rozsah samostatné 

p�sobnosti u všech obcí zásadn� stejný. Ústava zaru�uje právo na samosprávu všem obcím 

bez rozdílu, tzn. „malá obec s n�kolika obyvateli má stejný rozsah samostatné p�sobnosti jako 

milionová metropole“10. V rámci samostatné p�sobnosti tedy nelze v�bec hovo�it o tom, že 

n�která obec je nad�azena jiné (stejn� tak kraj není v samostatné p�sobnosti nad�azen obci). 

                                                
6 Zákon �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský 
zákon) 
7 Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 
8 Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�
9 Zákon �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
10 http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6283120 
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1.2.2 P�enesená p�sobnost 

 V rámci p�enesené p�sobnosti jsou na obec p�eneseny záležitosti, které jinak náleží 

státu, ale zákonem byly p�eneseny na subjekt odlišný, zpravidla se jedná o obecní ú�ad. Jde 

nap�. o evidenci obyvatel, povolování kácení d�evin rostoucích mimo les, p�sobnost 

stavebního nebo matri�ního ú�adu, apod. S výkonem t�chto povinností jsou spjaty ur�ité 

náklady. Stát tyto náklady obcím finan�n� kompenzuje v podob� p�ísp�vku na pln�ní úkol�

v p�enesené p�sobnosti. Obce p�ísp�vky dostávají ze státního rozpo�tu.  

 Na rozdíl od samostatné p�sobnosti, kdy je rozsah u všech obcí stejný a všechny obce 

jsou si co do rozsahu svého práva na samosprávu rovny, se u p�enesené p�sobnosti obce       

od sebe liší rozsahem p�sobnosti. Tzn., že p�íslušný orgán státní správy na nižší úrovni je 

pod�ízen orgánu stojícím v organiza�ní struktu�e státní správy výše. Z toho d�vodu 

rozlišujeme t�i základní typy obcí, jak již bylo zmín�no výše: 

- obce základního typu – s pov��ením I. stupn�, 

- obce s pov��eným obecním ú�adem – s pov��ením II. stupn�, 

- obce s rozší�enou p�sobností – s pov��ením III. stupn�. 

Z bývalých okresních ú�ad� byl relativn� nejv�tší objem p�sobnosti p�enesen na obce 

s rozší�enou p�sobností, menší �ást na obce s pov��eným obecním ú�adem. Tyto obce 

vykonávají p�enesenou p�sobnost pro více obcí ve správních obvodech11 a v rozsahu 

stanoveném zvláštními zákony. 

P�i výkonu p�enesené p�sobnosti obcí je podle Kuše (2008) nutné rozlišovat, zda jde o: 

- vydávání na�ízení obce (tj. právního p�edpisu), 

- rozhodování o právech, právem chrán�ných zájmech a povinnostech fyzických            

a právnických osob, 

- jinou �innost obce. 

V p�ípad� vydávání na�ízení obce se orgány �ídí zákony a právními p�edpisy vydanými na 

základ� zákona. V dalších dvou p�ípadech „se orgány obce musí �ídit též usneseními vlády     

a sm�rnicemi úst�edních správních ú�ad� a opat�eními p�íslušných orgán� ve�ejné správy 

p�ijatými p�i kontrole výkonu p�enesené p�sobnosti“12. 

                                                
11 Správní obvod je právní pojem ozna�ující územní p�sobnost správního ú�adu. 
12 BRODSKÁ, Simona a Petr KUŠ. Obecní z�ízení. s. 37 
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1.3 PRÁVNÍ P�EDPISY OBCE

 Podle Ústavy mají všechny územní samosprávné celky právo na vydávání právních 

p�edpis�, tzn. stanovit závazná pravidla chování fyzických a právnických osob. Pokud je obec 

zákonem zmocn�na, mohou orgány obce v rámci jeho mezí vydávat právní p�edpisy               

a zastupitelstvo obce má právo v mezích své p�sobnosti vydávat obecn� závazné vyhlášky. 

„Na tuto právní úpravu navazuje úprava vydávání právních p�edpis� obcemi v zákon�            

o obcích, ze kterého vyplývá i právní síla právních p�edpis� obcí, tj. jejich postavení 

v právním �ádu.“13  

Právními p�edpisy obce jsou: 

- obecn� závazné vyhlášky v oblasti samostatné p�sobnosti, 

- na�ízení v oblasti p�enesené p�sobnosti. 

Tyto právní p�edpisy by podle § 104 zákona o obcích m�ly být stvrzeny podpisem starosty 

a místostarosty, jejich absence však neznamená neplatnost právních p�edpis�. 

1.3.1 Obecn� závazné vyhlášky 

 Sou�ástí vyhrazené pravomoci obce je vydávání závazných vyhlášek podle �l. 104 

odst. 3 Ústavy sv��eno zastupitelstvu obce.  

Zastupitelstvo je povinno se �ídit zákonem p�i vydávání obecn� závazných vyhlášek a tyto 

vyhlášky m�že vydávat jen v mezích, v nichž obec vykonává samosprávu. Obecn� závazné 

vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné p�sobnosti obce dle § 7     

a 10 zákona o obcích. Aby byla vyhláška schválená, musí s ní vyslovit souhlas nadpolovi�ní 

v�tšina všech �len� zastupitelstva obce. 

1.3.2 Na�ízení obce 

 V oblasti, kde obec vykonává státní správu, tj. p�enesenou p�sobnost, m�že obec 

vydávat právní p�edpisy – na�ízení obce. Toto oprávn�ní vyplývá z �l. 79 odst. 3 Ústavy. 

Takové právo mají pouze tehdy, jsou-li k tomu zmocn�ny zákonem v p�enesené p�sobnosti     

a nesmí je vydávat bez konkrétního zákonného zmocn�ní. Na�ízení musí být v souladu se 

zákony a jinými právními p�edpisy. V obci, kde se vydávají takové právní p�edpisy, je musí 

schválit rada obce, která podle § 102 odst. 2 písm. d) zákona o obcích má vyhrazenou 

                                                
13 BRODSKÁ, Simona a Petr KUŠ. Obecní z�ízení. s. 45 
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pravomoc. Stejn� jako u obecn� závazné vyhlášky musí být na�ízení schváleno nadpolovi�ní 

v�tšinou všech �len� zastupitelstva, v tomto p�ípad� všech �len� rady obce. 

1.3.3 Platnost a ú	innost právních p�edpis� obce 

 Aby obec mohla právní p�edpisy aplikovat na konkrétní p�ípady nebo aby mohla 

p�ípadn� sankcionovat jejich porušení, je nabytí platnosti a ú�innosti podmínkou. 

Platnost právního p�edpisu znamená, že se daný právní p�edpis stává sou�ástí právního �ádu 

	eské republiky. Platností rozumíme stav, kdy byl právní p�edpis zákonem stanoveným 

zp�sobem vyhlášen. Základním p�edpokladem ú�innosti právního p�edpisu je jeho platnost. 

Ú�innost znamená, že práva a povinnosti jím stanovené, jsou pro jejich adresáty závazné        

a za porušení stanovených povinností m�že následovat sankce. 

 Platnost a ú�innost právních p�edpis� obce upravuje § 12 zákona o obcích. Podle 

tohoto ustanovení je podmínkou platnosti právního p�edpisu obce jeho vyhlášení. Právní 

p�edpisy obce se vyhlašují tak, že se právní p�edpis obce vyv�sí na ú�ední desce obecního 

ú�adu obce, která jej vydala, po dobu 15 dn�. Dnem vyhlášení právního p�edpisu obce je 

první den jeho vyv�šení. Pokud není stanovena ú�innost pozd�jší, nabývají právní p�edpisy 

obce ú�innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Právní p�edpis m�že být uve�ejn�n 

zp�sobem v míst� obvyklým. 

1.4 ORGÁNY OBCE

 Obec m�že vykonávat svou p�sobnost bu� p�ímo ob�any (referendem), anebo 

prost�ednictvím svých orgán�. V naší republice je prozatím užíván p�edevším druhý zp�sob. 

Správa obce p�edstavuje správu v�cí ve�ejných (jde o výkon tzv. ve�ejné správy, p�i kterém je 

nap�. nakládáno s ve�ejným majetkem), z tohoto d�vodu musí být ur�itá základní pravidla pro 

chod obce stanovena p�íslušnými právními p�edpisy. 

 Obec je samostatn� spravována zastupitelstvem obce. Z dikce zákona je možné 

odvodit, že správa obce není záležitostí pouze jednoho orgánu, ale na správ� se podílejí 

v r�zném rozsahu i další orgány, kterými jsou: 

- rada obce, 

- starosta, 

- obecní ú�ad 

- a zvláštní orgány obce. 
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Podle § 1 zákona �. 553/1991 Sb. z�izuje zastupitelstvo obecní policii, která pat�í také mezi 

orgány obce. 

 „Zastupitelstvo obce m�že jako své iniciativní a poradní orgány z�izovat výbory. Rada 

obce má právo z�izovat komise, které se mohou stát (za spln�ní zákonem stanovených 

podmínek) výkonným orgánem obce v oblasti p�enesené p�sobnosti.“14

1.4.1 Zastupitelstvo obce 

 Jak už bylo zmín�no, obec je samostatn� spravována zastupitelstvem. Rozhoduje tedy 

v oblasti své samostatné p�sobnosti obce,  tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a 

ob�an� obce, pokud nejsou zákonem sv��eny zastupitelstvu vyššího územního 

samosprávného celku (kraje). 

 Zastupitelstvo obce vzniká ve volbách, jejichž �lenové jsou voleni tajným hlasováním 

na základ� všeobecného, rovného a p�ímého volebního práva na �ty�leté funk�ní období. 

Jejich po�et si stanovuje v zákonem ur�eném rozmezí. Právní úprava voleb do zastupitelstva 

je zakotvena v zákon� �. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. 

Zastupitelstvo obce stanoví po�et �len� zastupitelstva v rámci rozp�tí stanoveného v § 68 

zákona o obcích pro ur�ené velikostní kategorie obcí, které jsou odstup
ovány podle po�tu 

obyvatel evidovaných k 1. lednu roku, v n�mž se mají volby konat. Po�et �len� zastupitelstva 

je vždy lichý a to od 5 až 55, kv�li hlasování. 

do 500 obyvatel     5 až 9 �len�

nad 500 do 3000 obyvatel    7 až 15 �len�

nad 3000 do 10 000 obyvatel   11 až 25 �len�

nad 10 000 do 50 000 obyvatel  15 až 35 �len�

nad 50 000 do 150 000 obyvatel  25 až 45 �len�

nad 150 000 obyvatel    35 až 55 �len�

	len obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, tedy ukon�ením hlasování. Práv       

a povinností se �len zastupitelstva obce ujímá složením slibu, který se skládá p�ed 

zastupitelstvem obce na první sch�zi. 	lenové obecního zastupitelstva mají podle § 82 zákona 

o obcích p�i výkonu své funkce právo: 

- iniciativy, která se týká p�edkládání návrh� zastupitelstvu a dalším orgán�m obce, 

                                                
14 BRODSKÁ, Simona a Petr KUŠ. Obecní z�ízení. s. 8 
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- interpelace týkající se vznášení dotaz�, p�ipomínek a podn�t� na radu obce a její 

�leny, na p�edsedy výbor� aj., 

- na informace ve v�cech, které souvisí s výkonem funkce zam�stnanc� obce a PO obce. 

Podle § 83 zákona o obcích je stanoveno �len�m zastupitelstva obce dodržování povinností 

týkajících se nap�.: 

- zú�ast
ování se zasedání zastupitelstev, 

- pln�ní úkol�, které jim byly uloženy, 

- hájení zájm� obce a ob�an� obce nebo 

- sd�lení skute�ností danému orgánu v p�ípad�, že by jejich ú�ast na projednávání a 

rozhodování ur�ité záležitosti mohla vyvolat st�et zájm�. 

Sch�ze zastupitelstva se uskute�
ují dle pot�eby, nejmén� však jedenkrát za 3 m�síce. 

Svolává je starosta obce, který také �ídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, p�ístupná 

široké ve�ejnosti. Pro schválení usnesení je pot�eba nadpolovi�ní v�tšiny všech �len�

zastupitelstva. Pokud se zastupitelstvo obce nesejde déle než 6 m�síc�, tak aby bylo schopno 

se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. 

 Zákon o obcích upravuje pravomoci jednotlivých orgán� obce, z nichž n�které spadají 

do kategorie tzv. vyhrazených pravomocí. Vyhrazená pravomoc znamená, že o ur�ité 

záležitosti m�že platn� rozhodnout pouze ten orgán obce (zastupitelstvo obce nebo rada 

obce), kterému je tato záležitost zákonem vyhrazena. § 84 tohoto zákona taxativn� vymezuje 

zastupitelstvu pravomoci ve v�cech samosprávy a § 85 rozhodování ve v�cech majetkových. 

 Záv�rem lze konstatovat, že si zastupitelstvo obce m�že vyhradit nejen ty záležitosti, 

které jsou výslovn� uvedeny v zákon�, ale také další pravomoci v samostatné p�sobnosti 

obce, avšak s výjimkou t�ch pravomocí, které jsou vyhrazeny rad� obce. 

1.4.2 Rada obce 

V oblasti samostatné p�sobnosti p�sobí rada obce jako výkonný orgán. Z této své 

�innosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. Pouze v p�ípadech stanovených zákonem rozhoduje 

rada obce v oblasti p�enesené p�sobnosti. Sou�ástí rady obce je starosta, místostarosta a další 

�lenové rady, kte�í jsou volení z �ad �len� zastupitelstva obce. Po�et �len� rady musí být lichý 

v po�tu od 5 do 11 a nesmí p�esahovat jednu t�etinu po�tu �len� zastupitelstva. Pokud je 

v obci zastupitelstvo pouze s 15 �leny, rada obce se nevolí a její pravomoc vykonává starosta 

obce, ale nikoli v plném rozsahu. Z § 102 odst. 4 zákona o obcích vyplývá, co vše je z jeho 

pravomoci vy
ato. Tyto pravomoci vykonává zastupitelstvo obce. 
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 Zasedání rady obce jsou neve�ejnou událostí, netýká se to však usnesení rady. „Do 

usnesení rady obce mají právo nahlédnout všichni, kterým obecní z�ízení p�iznává práva 

ob�an� obce starších 18 let.“15 Rada obce se schází podle pot�eby na základ� svolání 

starostou, a to �ast�ji než konání sch�ze zastupitelstva obce. Rada rozhoduje nadpolovi�ní 

v�tšinou všech svých �len�.  

 O jednání ze zasedání rady obce se po�izuje zápis, který podepisuje starosta                 

a místostarosta nebo jiný radní, zápis musí být po�ízen do 7 dn� od jejího konání. Sou�ástí 

tohoto zápisu jsou takové skute�nosti jako nap�. po�et p�ítomných �len� rady, schválený 

program jednání, výsledek hlasování a p�ijatá usnesení. Zápis musí být uložen u obecního 

ú�adu pro p�ípadné nahlédnutí n�kterého ze �len� zastupitelstva obce. 

 Rada obce p�ipravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpe�uje pln�ní jím 

p�ijatých usnesení. O t�chto návrzích je zastupitelstvo povinno jednat. Rada obce disponuje 

n�kterými pravomocemi, které jsou jí zákonem vyhrazeny, tzn., že žádný jiný orgán obce 

nem�že o nich rozhodovat. Úplný vý�et pravomocí rady obce je uveden v § 102 odst. 2 

zákona o obcích. Jak tvrdí Kuš (2008), rada obce tedy plní úkoly v následujících 9 základních 

oblastech: 

- hospoda�ení obce, 

- p�sobnost v PO z�ízených obcí, 

- vydávání na�ízení obcí, 

- organizace obce, 

- z�izování komisí obcí, 

- kontrola, 

- vy�izování petic a stížností ob�an�, 

- ukládání pokut, 

- výp�j�ky a pronájmy. 

Rada obce zabezpe�uje rozhodování ostatních záležitostí pat�ících do samostatné 

p�sobnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo 

obce nevyhradilo. Jde o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce, p�i�emž v zájmu ur�ité 

operativnosti m�že rada n�které (nebo teoreticky všechny) z t�chto nevyhrazených pravomocí 

sv��it starostovi �i obecnímu ú�adu (samoz�ejm� pouze za podmínky, že si je zastupitelstvo 

nevyhradí).

                                                
15 http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6283120 
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1.4.3 Starosta obce 

 V �ele obecního ú�adu stojí starosta, kterého zákon o obcích definuje jako orgán, který 

zastupuje obec navenek. Místostarosta zastupuje starostu v dob� jeho nep�ítomnosti nebo 

v dob�, kdy starosta nevykonává svou funkci. Jedná a rozhoduje ve všech v�cech, které jsou 

sv��eny starostovi. Starostu i místostarostu volí zastupitelstvo ze svých �len�, kterému jsou  

za výkon své funkce odpov�dni. Starosta m�že provád�t úkony jen se souhlasem 

zastupitelstva �i rady obce, pokud tyto úkony vyžadují jejich schválení. V opa�ném p�ípad�

jsou tyto úkony od po�átku neplatné. 

Mezi pravomoci starosty podle § 103 odst. 4 zákona o obcích pat�í nap�.: 

- jmenuje a odvolává se souhlasem �editele krajského ú�adu tajemníka obecního ú�adu 

v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních p�edpis�; bez 

souhlasu �editele krajského ú�adu je jmenování a odvolání tajemníka obecního ú�adu 

neplatné, 

- odpovídá za v�asné objednání p�ezkoumání hospoda�ení obce za uplynulý kalendá�ní 

rok, 

- plní úkoly zam�stnavatele podle zvláštních p�edpis�, uzavírá a ukon�uje pracovní 

pom�r se zam�stnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních p�edpis�, pokud není 

v obci tajemník obecního ú�adu, 

- m�že po projednání s �editelem krajského ú�adu sv��it komisi výkon p�enesené 

p�sobnosti v ur�itých v�cech, 

- m�že požadovat po Policii 	eské republiky spolupráci p�i zabezpe�ení místních 

záležitostí ve�ejného po�ádku, 

- odpovídá za informování ve�ejnosti o �innosti obce, 

- zabezpe�uje výkon p�enesené p�sobnosti v obcích, kde není tajemník obecního ú�adu, 

- rozhoduje o záležitostech samostatné p�sobnosti obce sv��ených mu radou obce, 

- svolává a zpravidla �ídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu 

s ov��ovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce, 

- spolu s místostarostou podepisuje právní p�edpisy obce, 

- pozastavuje výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné; v�c pak p�edloží 

k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce, 

- v p�ípadech stanovených zvláštními zákony z�izuje pro výkon p�enesené p�sobnosti 

zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich �leny. 
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 „Pokud obec nemá zastupitelstvo nebo pokud zastupitelstvo do 6 m�síc� od svého 

ustavujícího zasedání nebo od zániku funkce p�edchozího starosty v pr�b�hu volebního 

období nezvolí starostu, je do �ela obce jmenován správce obce, který má jen omezené, 

udržovací pravomoci.“16

1.4.4 Obecní ú�ad 

 Obecní ú�ad podle zákona o obcích tvo�í starosta, místostarosta, tajemník obecního 

ú�adu, je-li tato funkce z�ízena, a zam�stnanci za�azení do obecního ú�adu. Obecní ú�ad je 

orgán administrativního charakteru, v jehož �ele stojí starosta. 

 Obecní ú�ad vykonává pravomoci v oblasti samostatné p�sobnosti i p�enesené 

p�sobnosti. V oblasti samostatné p�sobnosti podle § 109 odst. 3 zákona o obcích plní úkoly, 

které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce a pomáhá výbor�m a komisím v jejich 

�innosti. V oblasti p�enesené p�sobnosti se �íká, že obecní ú�ad vykonává státní správu 

s výjimkou v�cí zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgán� obce, p�ípadn� komisí. 

Zákon dále sv��uje obecnímu ú�adu rozhodování o poskytování informací žadateli podle 

Zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím. „Povinností obecního ú�adu je 

také z�ízení ú�ední desky, která musí být nep�etržit� ve�ejn� p�ístupná, a opat�ení výtisku 

Sbírky zákon� a V�stníku právních p�edpis� kraje a zajišt�ní jejich p�ístupnosti k nahlédnutí 

v ú�edních hodinách ú�adu.“17

 Podle § 110 zákona o obcích se v obcích s pov��eným obecním ú�adem z�izuje funkce 

tajemníka obecního ú�adu, v jiných obcích je to pouze na uvážení obecního ú�adu, zda je tuto 

funkci pot�eba z�ídit. Starosta v��i tajemníkovi plní funkce statutárního orgánu 

zam�stnavatele. Pokud tato funkce z�ízena není, spadají veškeré pravomoci do rukou starosty 

obce. Tajemník obecního ú�adu se ú�astní zasedání zastupitelstva a sch�zí rady s hlasem 

poradním. Spravování v�cí, které spadají do p�sobnosti tajemníka obecního ú�adu, jsou 

zakotveny v § 110 odst. 4 zákona o obcích. 

1.4.5 Zvláštní orgány obce 

 Podle § 117 odst. 1 obecního z�ízení zastupitelstvo obce m�že z�ídit jako své 

iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy p�edkládají výbory 

                                                
16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta 
17 BRODSKÁ, Simona a Petr KUŠ. Obecní z�ízení. s. 72 
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zastupitelstvu obce. Výbory, které musí být z�ízeny vždy, a to ve všech obcích, jsou finan�ní  

a kontrolní výbor. 

 P�edsedou výboru je vždy �len zastupitelstva. Zastupitelstvo pov��í výbor úkoly,       

ze kterých se zodpovídá práv� zastupitelstvu.  Po�et �len� podle § 118 odst. 2 je lichý, a to 

z toho d�vodu, aby p�i hlasování o usneseních nedocházelo k patovým stav�m, kdy je stejn�

�len� pro a stejn� proti návrhu. 

 Zákon nestanoví, jak �asto se má výbor scházet. Je však vhodné, aby se výbor scházel 

minimáln� jednou mezi zasedáními zastupitelstva a následn� na zastupitelstvu podal zprávu   

o své �innosti. Podle § 118 odst. 3 je usnesení výboru platné v p�ípad�, že s ním vyslovila 

souhlas nadpolovi�ní v�tšina všech �len� výboru. 

 Výbory musí mít nejmén� t�i �leny. Nad tento limit mohou mít libovoln� více �len�, 

pouze musí být zachován lichý po�et. 

 Podle § 119 odst. 2 finan�ní výbor: 

- provádí kontrolu hospoda�ení s majetkem a finan�ními prost�edky obce, 

- plní další úkoly, jimiž jej pov��ilo zastupitelstvo obce. 

O provedené kontrole výbor po�ídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly zjišt�ny a návrhy opat�ení sm��ující k odstran�ní nedostatk�. Zápis 

podepisuje �len výboru, který provedl kontrolu, a zam�stnanec, jehož �innosti se kontrola 

týkala, jak zakotvuje § 119 odst. 4. 
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2 P�SOBNOST OBCE NA ÚSEKU P�EDŠKOLNÍHO A 

ZÁKLADNÍHO VZD�LÁVÁNÍ

2.1 POJMY SOUVISEJÍCÍ A DANOU PROBLEMATIKOU

 V prvé �ad� než se za�neme zabývat samotnou p�sobností obce v oblasti vzd�lávání, 

bychom si m�li ujasnit n�které pojmy, které s touto problematikou souvisí. 

2.1.1 Školský zákon 

 Ke sjednocení školské legislativy, která dosud byla rozt�íšt�na do díl�ích p�edpis�,     

a k jejímu významnému zp�ehledn�ní a modernizaci p�isp�l nový školský zákon �. 561/2004 

Sb. o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (dále jen 

školský zákon), který vstoupil v platnost k 1. lednu 2005. Tento zákon nahradil nejen 

dosavadní školský zákon, ale i zákon o školských za�ízeních a zákon o státní správ�                

a samospráv� ve školství18.  

 Stanoví zásady a cíle vzd�lávání. Cíl� se má dosahovat pomocí dvoustup
ového 

systému tvorby vzd�lávacích program� a realizovat je má výchovn�-vzd�lávací soustava. Tu 

tvo�í školy, které uskute�
ují vzd�lávání na základ� centráln� formulovaných rámcových 

vzd�lávacích program�, a vyšší odborné školy a dále školská za�ízení, která poskytují 

vzd�lávání a služby, jež vzd�lávání ve školách dopl
ují nebo podporují. 

 Zákon upravuje režim dlouhodobých zám�r�, jimiž se stanovuje strategie rozvoje 

výchovn�-vzd�lávací soustavy na národní i regionální úrovni, a výro�ních zpráv, jimiž se 

vykazuje její napl
ování. 

 Ur�uje délku a zp�sob pln�ní povinné školní docházky, pro jednotlivé vzd�lávací 

úrovn� stanovuje podmínky pro vstup, organizaci vzd�lávání a ukon�ování studia. 

 Nov� definuje osoby se zvláštními vzd�lávacími pot�ebami a dává p�ednost jejich 

integraci do b�žných t�íd p�ed odd�leným vzd�láváním. 

 Dále zákon upravuje správní problematiku – právní postavení škol ve�ejných                  

i soukromých, jejich z�izování (pop�. zrušování), registraci, financování, postavení                  

a kompetence �editele a kompetence jednotlivých správních úrovní, tj. obcí, kraj�                   

a Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy, pop�. dalších ministerstev. 

                                                

18 zákon �. 564/1990 Sb. o státní správ� a samospráv� ve školství 



20 

 Zákon je konkretizován �adou provád�cích p�edpis� blíže upravujících organizaci 

vzd�lávání na jednotlivých úrovních, školské služby, financování a další. 

 Poslední zm�na školského zákona nabyla dne 1. ledna 2012 své ú�innosti. Jedná se o 

novelu vyhlášenou pod �. 472/2011 Sb. Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy, 

kterou se m�ní zákon �. 561/2004 Sb. o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném 

a jiném vzd�lávání.  

2.1.2 Vzd�lávací soustava 

 Vzd�lávací soustavu podle školského zákona tvo�í školy a školská za�ízení, které 

poskytují služby a vzd�lávání, jež dopl
ují a podporují vzd�lávání ve školách nebo s ním 

p�ímo souvisejí, nebo zajiš�ují ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivn� výchovnou 

pé�i. Škola uskute�
uje vzd�lávání podle vzd�lávacích program� uvedených v § 3 školského 

zákona. Dle § 7 odst. 3 rozlišujeme n�kolik druh� škol: 

- mate�ská škola 

- základní škola 

- st�ední škola (gymnázium, st�ední odborná škola a st�ední odborné u�ilišt�) 

- konzervato�

- vyšší odborná škola 

- základní um�lecká škola  

- jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

 V této diplomové práci se budeme zabývat úsekem p�edškolního a základního 

vzd�lávání, a proto si budeme charakterizovat pouze tyto dva druhy škol. 

a) Mate�ská škola 

 Do vzd�lávací soustavy byla p�edškolní výchova za�azena v roce 1948. V povále�ném 

období prošla významným kvalitativním vývojem. Po roce 1989 se za�alo diskutovat o zm�n�

poslání mate�ských škol, které se týká nového postavení ve školském systému, a jejich 

výchovné funkci. 

 Mate�ské školy jsou sou�ástí vzd�lávacího systému. „P�edškolní vzd�lávání podporuje 

rozvoj osobnosti dít�te p�edškolního v�ku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém      

a t�lesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot     

a mezilidských vztah�.“19 Podle § 33 školského zákona dále p�edškolní vzd�lávání vytvá�í 

                                                
19 § 33 školského zákona 
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základní p�edpoklady pro pokra�ování ve vzd�lání. P�ed vstupem do základního vzd�lávání 

mate�ská škola napomáhá vyrovnávat nerovnom�rnosti vývoje d�tí a poskytuje pedagogickou 

pé�i d�tem se speciálními vzd�lávacími pot�ebami. 

 Docházka do mate�ské školy není pro d�ti povinná. P�edškolní vzd�lávání se organizuje 

pro d�ti ve v�kové skupin� od t�í do šesti let. Ve zvláštních p�ípadech, pokud rodi�e nemají 

jinou možnost, je možné p�ijímat i mladší d�ti, pro n�ž jinak obce nebo okresní ú�ady z�izují 

denní jesle. Mate�ské školy rovn�ž navšt�vují d�ti starší, kterým byla školní docházka 

odložena. 

 Program mate�ské školy závisí tém�� zcela na ní samotné. Rodi�e mohou významn�

ovliv
ovat zam��ení program� a zú�ast
ovat se jejich zavád�ní. Cíle p�edškolního vzd�lávání 

v mate�ských školách vychází z cíl� školského zákona. Žáci v mate�ské škole nejsou 

hodnoceni. Je však odborn� posuzován jejich vývoj. 

 U�itelé mate�ských škol mohou získat plnou kvalifikaci studiem ve �ty�letých st�edních 

pedagogických školách zakon�ených maturitní zkouškou nebo studiem na vyšších odborných 

školách ukon�eným absolutoriem. Existuje také možnost získat kvalifikaci na základ�

t�íletého bakalá�ského studia na pedagogických fakultách. Aniž to bylo p�edepsáno, vyu�ují v 

mate�ských školách výhradn� ženy. 

b) Základní škola 

 „Základní vzd�lávání vede k tomu, aby si žáci osvojili pot�ebné strategie u�ení               

a na jejich základ� byli motivováni k celoživotnímu u�ení, aby se u�ili tvo�iv� myslet a �ešit 

p�im��ené problémy, ú�inn� komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní 

zdraví, vytvo�ené hodnoty a životní prost�edí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,          

k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti       

a uplat�ovat je spolu s osvojenými v�domostmi a dovednostmi p�i rozhodování o své další 

životní dráze a svém profesním uplatn�ní.“20

 Základní školu navšt�vují d�ti ve v�ku povinné školní docházky, a to od šesti              

do patnácti let. Do školy jsou p�ijímáni žáci, kte�í dovršili šest let v�ku k 1. zá�í p�íslušného 

školního roku. Základní vzd�lávání na základní škole je �len�no do devíti ro�ník�, které se 

podle novely školského zákona z roku 1995 nov� d�lí na první stupe
 (první až pátý ro�ník)   

a druhý stupe
 (šestý až devátý ro�ník). Na prvním stupni výuku vykonává obvykle jeden 

u�itel, zatímco p�edm�ty na druhém stupni vyu�ují u�itelé specializovaní na dva p�edm�ty 

nebo výjime�n� na jeden p�edm�t. 

                                                
20 § 44 školského zákona 
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 Dokladem dosažení základního vzd�lávání je vysv�d�ení o úsp�šném dokon�ení 

devátého ro�níku, které je opat�eno doložkou o získání stupn� základního vzd�lání. 

2.1.3 P�ísp�vková organizace 

 Školy a školská za�ízení mohou být z�ízeny jako školské právnické osoby nebo jako 

p�ísp�vkové organizace, jak je to ve v�tšin� p�ípad�. 

 Možnost z�ízení p�ísp�vkové organizace obcí zakotvuje zákon o rozpo�tových 

pravidlech územních rozpo�t�21. Tento zákon stanoví, že obec m�že ve své pravomoci 

k pln�ní svých úkol� z�izovat p�ísp�vkové organizace jako právnické osoby pro takové 

�innosti ve své p�sobnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura               

a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. 

 P�ísp�vkové organizace z�izuje obecní zastupitelstvo, které schvaluje a vydává jejich 

z�izovací listiny v�. jejich dodatk� a zárove
 v souladu s právními p�edpisy rozhoduje            

o rozd�lení, slou�ení, splynutí nebo zrušení p�ísp�vkových organizací. Z�izovatelské funkce 

ve vztahu k p�ísp�vkovým organizacím vykonává rada obce. 

 „P�i posuzování návrhu je d�ležité posoudit pot�ebu z�ízení p�ísp�vkové organizace, 

rozsah hlavního ú�elu a p�edm�tu �innosti, který bude p�ísp�vková organizace plnit, 

pop�ípad� další dopl�ující �innosti organizace, v�etn� návrhu z�izovací listiny a její p�ílohy 

vymezující majetek obce, který bude p�ísp�vkové organizaci p�edán do správy k jejímu 

vlastnímu hospodá�skému využití. Návrh z�izovací listiny musí obsahovat náležitosti uvedené 

v § 27 odst. 2 zákona o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�.“22

Pokud se jedná o p�ísp�vkovou organizaci v oblasti školství, tak jako v našem p�ípad�, 

zapisuje se do rejst�íku škol a školských za�ízení. Výmaz z rejst�íku škol a školských za�ízení 

na základ� žádosti z�izovatele provádí krajský ú�ad nebo Ministerstvo školství, mládeže         

a t�lovýchovy 	R. 

2.2 P�SOBNOST OBCE P�I Z�ÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH    

ZA�ÍZENÍ

2.2.1 Samostatná p�sobnost obce 

 Z�izování škol a školských za�ízení je charakteristickou �inností územních 

samosprávných celk� v oblasti školství. Školy a školské organizace z�izují p�edevším obce, 

                                                
21 zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�
22 http://ihned.cz/c4-10001095-25223740-000000_detail-postup-pri-zrizovani- 
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ale také kraje (nov� i svazek obcí) v samostatné p�sobnosti a v oblasti školství vykonávají 

územní samosprávu. Podle § 177 odst. 2 školského zákona dbá kraj a obec p�i zajiš�ování 

vzd�lávání a školských služeb zejména o soulad rozvoje vzd�lávání a školských služeb se 

zájmy ob�an� obce a kraje, s pot�ebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem 

svého území a dále o dostupnost vzd�lávání a školských služeb podle místních podmínek. 

2.2.2 Právní forma škol a školských za�ízení 

 Obec nebo kraj v souladu se zákonem z�izuje školy a školská za�ízení jako školské 

právnické osoby, nebo jako p�ísp�vkové organizace podle zvláštního právního p�edpisu23.  

P�ísp�vková organizace byla doposud jedinou právní formou, kterou bylo možno využít 

v souladu se školským zákonem pro �innost školy a školského za�ízení z�izované obcí nebo 

krajem. Forma školské právnické osoby pro �innost školy a školského za�ízení je novinkou 

zakotvenou v �ásti dvanácté školského zákona. 

  

 V této práci se budeme zabývat problematikou mate�ské a základní školy z�ízené jako 

právní forma p�ísp�vková organizace, proto budeme náležitosti spojené s jejím z�ízením 

aplikovat práv� na p�ísp�vkovou organizaci. 

 P�ísp�vková organizace vyžaduje právní subjektivitu na základ� jejího rozsahu, 

struktury a složitosti dané organizace, proto musí být tato právnická osoba zapsána do OR. 

Z�ízení p�ísp�vkové organizace je v kompetenci zastupitelstva obce, které musí podat návrh 

na zápis do OR, a to do 15 dn� ode dne, kdy organizace vznikla. Úkoly z�izovatele plní rada 

obce.  

2.2.3 Z�izovací listina 

 P�ísp�vková organizace je z�izována z�izovatelem na základ� z�izovací listiny, o jejímž 

z�ízení a schválení rozhoduje zastupitelstvo obce podle obecního z�ízení. 

Z�izovací listina je velice d�ležitým dokumentem a její náležitosti jsou �len�ny do �lánk�      

a jsou následující: 

- vymezení právních p�edpis�, na základ� kterých se p�ísp�vková organizace z�izuje, 

- identifikace z�izovatele - jeho název, sídlo, 

- údaje o z�izované organizaci – název, sídlo, identifika�ní �íslo a právní forma, 

- vymezení hlavního ú�elu a p�edm�tu �innosti, 
                                                
23 § 27 až 39b zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�
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- ur�ení statutárního orgánu a zp�sob vystupování jménem organizace, 

- identifikace sv��eného majetku k hospoda�ení organizace, 

- vymezení majetkových práv a povinností sv��eného majetku, 

- vyjmenování okruh� dopl
kových �inností, 

- ur�ení doby, na kterou se organizace z�izuje, 

- ostatní ustanovení, které vymezuje, že další práva a povinnosti z�izovatele                      

a p�ísp�vkové organizace, pokud nejsou stanoveny v této z�izovací listin�, se �ídí 

p�íslušnými právními p�edpisy, 

- záv�re�ná ustanovení a podpisy. 

2.2.4 Rejst�ík škol a školských za�ízení 

 Rejst�ík škol a školských za�ízení je pro existenci škol velice d�ležitý. Zápisem           

do tohoto rejst�íku vzniká z�ízeným organizacím právo na poskytování vzd�lávání a školské 

služby stanovené školským zákonem. Zápisem také vzniká nárok na p�id�lování finan�ních 

prost�edk� ze státního rozpo�tu a rozpo�t� kraj� a obcí. 

 Rejst�ík škol a školských za�ízení z�izované obcemi, svazkem obcí a kraji vede krajský 

ú�ad, ostatní z�izované školy vede ministerstvo školství. 

 Žádost o zapsání školy nebo školského za�ízení do tohoto rejst�íku se podává                

do 30. zá�í. 

2.3 POVINNOST OBCE V ZÁKLADNÍM VZD�LÁVÁNÍ

 Oblast základního vzd�lávání je t�žišt�m výkonu obecní samosprávy ve školství. 

Školský zákon obci ukládá povinnost zajišt�ní podmínek pro pln�ní povinné školní docházky 

d�tí s místem trvalého pobytu na jejím území a d�tí umíst�ných na jejím území ve školských 

za�ízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním 

právním p�edpisem24 nevzd�lávají ve školách z�ízených p�i t�chto školských za�ízení. Školský 

zákon umož
uje obci dva zp�soby �ešení, jak tuto povinnost splnit. A to takové, že bu� obec 

z�ídí vlastní základní školu, nebo pokud to není v praxi s ohledem na konkrétní podmínky 

dané obce možné, m�že se obec postarat o pln�ní povinné školní docházky v základní škole 

z�izované jinou obcí nebo svazkem obcí podle § 178 odst. 1 písm. b). 

 Z dalších ustanovení zákona vyplývají zp�soby, jak tuto možnost, která je založena      

na spolupráci, realizovat. „Zajistit pln�ní povinné školní docházky v základní škole z�ízené 

                                                
24 zákon �. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských za�ízeních a o 
preventivn� výchovné pé�i ve školských za�ízeních a o zm�n� dalších zákon�
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jinou obcí lze bu� dohodou o vytvo�ení spole�ného školského obvodu základní školy, nebo bez 

uzav�ení této dohody. Stejn� tak zajistit pln�ní povinné školní docházky v základní škole 

z�izované svazkem obcí lze �lenstvím v tomto svazku, nebo jako obec stojící mimo svazek.“25

 Na svém území nebo na území více obcí se musí vymezit školské obvody spádové 

školy. Nestanoví-li se tak, je ohroženo pln�ní povinné školní docházky d�tí, rozhodne            

o školském obvodu krajský ú�ad v p�enesené p�sobnosti podle § 178 školského zákona.  

 „Na území obce, �ásti obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové 

školy takto: 

a) je-li v obci jedna základní škola z�ízená obcí, tvo�í školský obvod území obce, 

b) je-li v obci více základních škol z�izovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecn�      

závaznou vyhláškou, 

c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol z�ízených 

svazkem obcí nebo dojde-li k dohod� n�kolika obcí o vytvo�ení spole�ného školského 

obvodu jedné nebo více základních škol z�izovaných n�kterou z t�chto obcí, stanoví 

každá z dot�ených obcí obecn� závaznou vyhláškou p�íslušnou �ást školského 

obvodu.“26

2.4 POVINNOST OBCE V P�EDŠKOLNÍM VZD�LÁVÁNÍ

 Oblast p�edškolního vzd�lávání je novou povinností obce, kterou jí stanoví školský 

zákon. Povinnost obce v této oblasti spo�ívá podle § 179 odst. 3 školského zákona v zajišt�ní 

podmínek pro p�edškolní vzd�lávání v posledním roce p�ed zahájením povinné školní 

docházky pro d�ti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro d�ti umíst�né na jejím 

území v d�tském domov�. Tato povinnost souvisí také s tím, že podle § 34 odst. 4 má dít�

v posledním roce p�ed zahájením povinné školní docházky právo na p�ednostní p�ijetí          

do mate�ské školy. 

 Pro spln�ní této povinnosti m�že obec op�t z�ídit svou vlastní mate�skou školu, nebo se 

musí postarat o p�edškolní vzd�lávání v mate�ské škole z�izované jinou obcí nebo svazkem 

obcí. V p�ípad�, kdy obec zajistí p�edškolní vzd�lávání dít�te v jiné obci, je povinna za každé 

dít� s místem trvalého pobytu na svém území hradit této obci neinvesti�ní výdaje, obdobn�

jako u povinné školní docházky. „(úhradu neinvesti�ních výdaj� zde v žádném p�ípad� nelze 

sm�šovat s úplatou za p�edškolní vzd�lávání podle § 123 odst. 2 školského zákona)“27

                                                
25 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/vs/0518/konz_info.html 
26 § 178 odst. 2 školského zákona 
27 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/vs/0518/konz_info.html 
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 Na rozdíl od ostatních ro�ník� mate�ské školy je poslední ro�ník bezplatný.                   

O zpoplatn�ní ostatních ro�ník�, výši úplaty, snížení �i prominutí úplaty za p�edškolní 

vzd�lávání rozhoduje v individuálních p�ípadech �editel školy podle § 123 odst. 4 školského 

zákona. Úplata je p�íjmem dané školy, nikoli z�izovatele. 

„Podle § 179 odst. 1 obec z�izuje také mate�ské a základní školy s vyu�ovacím jazykem 

národnostní menšiny a dále za�ízení školního stravování sloužící d�tem a žák�m škol, které 

z�izuje. Školy a školská za�ízení, o nichž zákon nestanoví, že je obec z�izuje, m�že obec 

z�izovat na základ� § 179 odst. 4. Jedná-li se však o takové školy a školská za�ízení, které 

jinak z�izuje MŠMT nebo kraj, musí obec prokázat orgánu, který vede rejst�ík škol a školských 

za�ízení, pot�ebné finan�ní, materiální a personální zabezpe�ení jejich �innosti.“28

 § 34 odst. 3 stanovuje dohodu �editele se z�izovatelem školy, kdy se shodnou na míst�, 

termínu a dob� pro podání žádostí o p�ijetí d�tí k p�edškolnímu vzd�lávání v mate�ské škole 

od následujícího školního roku. Tyto informace o podávání žádostí zve�ejní na míst�

obvyklém. 

2.5 DALŠÍ POVINNOSTI A PRÁVA OBCE JAKO Z�IZOVATELE

2.5.1 Hmotné zabezpe	ení žák�

 D�tem v mate�ských školách, p�ípravných t�ídách základní školy a p�ípravném stupni 

základní školy speciální, žák�m základních škol a nezletilým žák�m st�edních škol se 

poskytuje hmotné zabezpe�ení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu          

ve škole a v p�ípad� nutnosti ubytování. S ohledem na jeho pot�ebnou kvalitu by se m�lo 

poskytovat p�edevším v za�ízeních školního stravování. Pouze v p�ípad�, že v dané lokalit�

taková možnost není, lze zabezpe�it školní stravování smluvn� i u jiné osoby, která rovn�ž 

poskytuje stravovací služby. 

2.5.2 Jmenování a odvolání �editele 

 Ke z�izovatelským funkcím obcí pat�í i obsazování funkce �editele školy, školského 

za�ízení jmenováním a oprávn�ní z�izovatele �editele školy z funkce odvolat. 

a) Jmenování �editele 

 Podle § 166 odst. 1 školského zákona m�že být �editelem školské právnické osoby, 

�editelem p�ísp�vkové organizace nebo vedoucím organiza�ní složky státu nebo její sou�ásti 

                                                
28 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/vs/0518/konz_info.html 



27 

jmenován pouze ten, kdo spl
uje p�edpoklady pro výkon �innosti �editele školy nebo 

školského za�ízení stanovené zvláštním právním p�edpisem29.

 Jmenování �editele z�izovatelem školské právnické osoby z�izované ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, �editele p�ísp�vkové organizace a vedoucího organiza�ní 

složky státu zakotvuje §166 odst. 2 školského zákona. �editele jmenuje na základ� vyhlášení 

konkursního �ízení z�izovatelem na období 6 let. 

b) Konkursní �ízení 

 „V pr�b�hu posledních 6 m�síc� pracovního pom�ru �editele školy nebo školského 

za�ízení na dobu ur�itou, nejpozd�ji však 3 m�síce p�ed jeho skon�ením, m�že z�izovatel 

vyhlásit konkurs na �editele školy nebo �editele školského za�ízení pro další období. 

Z�izovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozd�ji 6 m�síc� p�ed koncem doby trvání 

pracovního pom�ru na dobu ur�itou �eská školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li       

k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního pom�ru na dobu ur�itou �editele 

školy nebo školského za�ízení o dalších 6 let.“30

§166 odst. 6 hovo�í o pravidlech konkursního �ízení �ízené ministerstvem.  

Náležitosti, které ministerstvo stanoví provád�cím právním p�edpisem, jsou: 

- náležitosti týkající se vyhlášení konkursního �ízení, 

- složení konkursních komisí pro posuzování uchaze�� o jmenování na vedoucí 

pracovní místa uvedená v § 166 odst. 2 a  

- pravidla pro sestavování, �innost a rozhodování t�chto konkursních komisí. 

c) Odvolání �editele 

Z�izovatel m�že odvolat �editele školské právnické osoby z�izované ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, �editele p�ísp�vkové organizace nebo vedoucího organiza�ní 

složky státu nebo její sou�ásti z vedoucího pracovního místa v p�ípadech, které zakotvuje       

§ 166 odst. 4 písm. a) až d): 

- pozbytí n�kterého z p�edpoklad� pro výkon �inností �editele školy nebo školského 

za�ízení stanovených zvláštním právním p�edpisem, 

- nespln�ní podmínky zahájení a úsp�šného ukon�ení studia k získání odborné 

kvalifikace podle zvláštního právního p�edpisu, 

- nespln�ní podmínky získání znalostí z oblasti �ízení školství studiem pro �editele škol 

a školských za�ízení podle zvláštního právního p�edpisu, nebo  

                                                
29 Zákon �. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm�n� n�kterých zákon�
30 § 166 odst. 3 školského zákona 



28 

- organiza�ních zm�n, jejichž d�sledkem je zánik vedoucího pracovního místa �editele. 

Nebo m�že z�izovatel �editele v pr�b�hu doby trvání pracovního pom�ru na dobu ur�itou 

odvolat z vedoucího místa z d�vodu, které vyjmenovává § 166 odst. 5 písm. a) až b). Jsou 

jimi:  

- závažné porušení nebo nepln�ní právních povinností vyplývajících z jeho �inností, 

úkol� a pravomocí na vedoucím pracovním míst� �editele, které bylo zjišt�no zejména 

inspek�ní �inností 	eské školní inspekce nebo z�izovatelem, 

- návrh školské rady nebo 	eské školní inspekce. 

2.5.3 Školská rada 

 Školský zákon posiluje postavení školské rady, kterou zakotvuje v § 167-168. Školská 

rada se povinn� z�izuje na základních, st�edních a vyšších odborných školách a je to orgán 

školy, který umož
uje ú�ast rodi��, zletilých žák� a student�, pedagogických pracovník�, 

z�izovatele a dalších partner� školy na správ� školy. 

  Školskou radu z�izuje z�izovatel školy, který zárove
 podle § 167 odst. 2 stanovuje 

po�et jejích �len� a vydá její volební �ád.  

 „Školskou radu z�izuje z�izovatel, který zárove� stanoví po�et jejích �len� a vydá její 

volební �ád. T�etinu �len� školské rady jmenuje z�izovatel, t�etinu volí zákonní zástupci 

nezletilých žák� a zletilí žáci a studenti a t�etinu volí pedagogi�tí pracovníci dané školy. 

�lenem školské rady nem�že být �editel školy.“31

 Mezi �innosti školské rady, které má na starosti, m�žeme uvést schvalování �ady 

d�ležitých dokument� jako nap�.: 

- výro�ní zprávu o �innosti obce, 

- školní �ád nebo 

- pravidla pro hodnocení výsledk� vzd�lávání žák�. 

Mezi další práva a povinnosti školské rady pat�í podle § 168 odst. 1: 

- vyjad�ování se k návrh�m školních vzd�lávacích program� a k jejich následnému 

uskute�
ování, 

- podílení se na zpracování koncep�ních zám�r� rozvoje školy, 

- projednávání návrhu rozpo�tu právnické osoby na další rok a navrhování opat�ení         

ke zlepšení hospoda�ení,  

                                                
31 §167 odst. 2 školského zákona 
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- projednávání inspek�ní zprávy 	eské školní inspekce, 

- podávání podn�t� a oznámení �editeli školy, z�izovateli, orgán�m vykonávajícím 

státní správu ve školství a dalším orgán�m státní správy. 

Novela školského zákona doplnila výše uvedené �innosti školské rady o další dv� práva, které 

m�že školská rada využít, a to o: 

- podávání návrh� na odvolání �editele, 

- podávání návrh� na vyhlášení konkursu na �editele školy.   

 Práv� prost�ednictvím školské rady je možno se „vyjad�ovat k návrh�m školních 

vzd�lávacích program� a k jejich uskute��ování, podílet se na zpracování koncep�ních 

zám�r� rozvoje školy nebo se vyjad�ovat k rozboru hospoda�ení. Školská rada také 

projednává návrh rozpo�tu, inspek�ní zprávy �eské školní inspekce a podává podn�ty 

a oznámení �editeli školy, z�izovateli, orgán�m vykonávajícím státní správy.“32

 Funk�ní období školské rady je t�i roky a zasedá nejmén� dvakrát ro�n�. Na prvním 

zasedání si stanoví podle § 167 odst. 7 sv�j jednací �ád a zvolí si svého p�edsedu. 

 Vzájemná spolupráce a v�tší zapojení samosprávy a ve�ejnosti do �ízení školy nabývá 

na významu, protože školské rady jsou jednou z možností pro všechny zú�astn�né jak uplatnit 

své názory. 

2.5.4 Povolení výjimky po	tu d�tí a žák�

Ministerstvo stanovuje provád�cím p�edpisem nejnižší po�et d�tí, žák� a student�       

v jednotlivých druzích škol a jejich nejnižší a nejvyšší po�et ve t�íd�, studijní skupin�             

a odd�lení. „Podle ustanovení § 23 odst. 4 školského zákona m�že z�izovatel školy povolit 

výjimku z nejnižšího po�tu d�tí, žák� a student� stanoveného zákonem a provád�cím právním 

p�edpisem za p�edpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzd�lávací �innost školy, a to nad výši 

stanovenou krajským normativem.“33  

Z výše uvedeného vyplývá, že o výjimku z nejnižšího po�tu d�tí a žák� stanoveného 

školským zákonem a provád�cími právními p�edpisy žádá na p�íslušný školní rok �editel 

školy svého z�izovatele v p�ípad�, že po�ty d�tí �i žák� ve škole nespl
ují vyhláškami 

stanovené po�ty.  

                                                
32 http://www.vzdelanyzastupitel.cz/data/fileBank/daceecfb-f459-4e6b-b570-763ad70c86c0.pdf 
33 http://www.csicr.cz/cz/Rodice/Na-co-se-casto-ptate/Je-stanoven-pocet-deti--ve-tridach-v-jednotlivych 
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a) Nejnižší po	ty p�ijatých d�tí ve t�ídách mate�ské školy 

P�edškolní vzd�lávání �eší Vyhláška �íslo 14/2005 Sbírky, o p�edškolním vzd�lávání, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a po�et d�tí ve t�íd� mate�ské školy konkrétn� stanoví § 2 tohoto 

p�edpisu. Odst. 1 této vyhlášky stanovuje nejnižší po�et d�tí takto: 

- mate�ská škola s jednou t�ídou má nejmén� 15 d�tí, 

- mate�ská škola se dv�ma a více t�ídami má nejmén� v pr�m�ru 18 d�tí ve t�íd�, 

- je-li v obci pouze jedna mate�ská škola s jednou t�ídou, má nejmén� 13 d�tí, 

- jediná mate�ská škola v obci se dv�ma a více t�ídami má nejmén� v pr�m�ru 16 d�tí ve 

t�íd�. 

b) Nejnižší po	ty žák� ve školách a t�ídách 

Základní vzd�lávání – vyhláška �. 48/2005 Sb., o základním vzd�lávání a n�kterých 

náležitostech pln�ní povinné školní docházky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (po�et žák�

upraven v § 4 a 5). Odst. 1 až 5 stanovuje nejnižší po�et žák� takto: 

- škola tvo�ená jednou t�ídou prvního stupn� má nejmén� 10 žák� ve t�íd�, 

- škola tvo�ená dv�ma t�ídami prvního stupn� má nejmén� 12 žák� v pr�m�ru na t�ídu, 

- škola tvo�ená t�emi t�ídami prvního stupn� má nejmén� 14 žák� v pr�m�ru na t�ídu, 

- škola tvo�ená �ty�mi a více t�ídami prvního stupn� má nejmén� 15 žák� v pr�m�ru    

na t�ídu a 

- školy tvo�ené t�ídami prvního a druhého stupn� mají nejmén� 17 žák� v pr�m�ru      

na t�ídu. 

c) Nejvyšší po	ty d�tí a žák�

Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona z�izovatel m�že povolit výjimku               

i z nejvyššího po�tu d�tí a žák� ve t�íd�. V tomto p�ípad� ale pouze do po�tu 4 d�tí �i žák�

s tím, že budou spln�ny podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví a nebude na újmu kvalita 

vzd�lávací �innosti školy. Ud�lení této výjimky z�izovateli nep�inese žádné finan�ní zatížení. 

T�ída mate�ské školy se napl
uje do po�tu 24 d�tí a nejvyšší po�et žák� ve t�íd�

základní školy je 30. 

d) Postup p�i ud�lování výjimky z po	t� d�tí a žák�

Z�izovatel výjimku z po�tu d�tí a žák� ve t�íd� a škole projedná takto: 

- výjimku z nejnižšího po�tu d�tí a žák� projedná v zastupitelstvu obce, nebo�

závazek z�izovatele uhradit zvýšené výdaje bude mít dopad do rozpo�tu obce 
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- výjimku z nejvyššího po�tu d�tí a žák� projedná v rad� obce, nebo� rada 

vykonává z�izovatelské kompetence k p�ísp�vkové organizaci, kterou obec 

z�izuje 

- o výjimce z nejvyššího po�tu d�tí a žák� rozhodne starosta obce tam, kde se rada 

obce nez�izuje 

�editel právnické osoby zašle neprodlen� kopii usnesení zastupitelstva obce o povolení 

výjimky z nejnižšího �i nejvyššího po�tu d�tí �i žák� v mate�ské nebo základní škole na 

Odbor školství, mládeže a t�lovýchovy Krajského ú�adu, odd�lení organiza�n� správní. 

2.6 FINAN�NÍ VZTAH Z�IZOVATELE A ŠKOLY

Dle § 28 odst. 1 zákona o rozpo�tových pravidlech p�ísp�vková organizace hospoda�í 

s pen�žními prost�edky: 

- získanými vlastní �inností, 

- z rozpo�tu z�izovatele, 

- z rozpo�tu jiných územn� samosprávných celk�, 

- ze státního rozpo�tu, 

- z dar� od fyzických a právnických osob, 

- z rozpo�tu Evropské unie, ze zahrani�í; 

- s prost�edky svých pen�žních fond� a 

- s prost�edky získanými z dopl
kové �innosti.  

2.6.1 P�ísp�vek na provoz a dotace do investi	ního fondu 

Protože jsou p�ísp�vkové organizace z�izovány zpravidla jako neziskové, mají nižší 

p�íjmy než výdaje. Obec jako z�izovatel má za povinnost hradit ty výdaje škol a školských 

za�ízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpo�tu. Jedná se zejména o neinvesti�ní výdaje, 

které jsou spojeny s provozem – provozní náklady (nap�. náklady na spot�ebu energie, 

materiálu, náklady na opravy a udržování). Z�izovatel poskytuje p�ísp�vek na provoz své 

p�ísp�vkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích pot�eb. 

P�esn�ji �e�eno vý
atek ze školského zákona (§ 180) zní takto: „zajiš�uje obec výdaje 

právnických osob vykonávajících �innost škol a školských za�ízení, které z�izuje, s výjimkou 
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výdaj� hrazených z finan�ních prost�edk� státního rozpo�tu p�id�lovaných podle §161 odst.  

6 písm. b) a z jiných zdroj�“34.

Škola musí být zabezpe�ena také investi�n� – dotace do investi�ního fondu. P�ísp�vek 

na provoz nebo dotaci do investi�ního fondu poskytuje z�izovatel jako výdej ze svého 

rozpo�tu. 

Celková �ástka, kterou poskytuje obec jako z�izovatel dané škole, je docela zna�ná, 

protože, jak již bylo �e�eno výše, stalo se už pravidlem, že obce školám p�ispívají na další 

neinvesti�ní výdaje jinak hrazené ze státního rozpo�tu (nap�. na školní pom�cky). 

 O p�id�lování dotací stanovených zákonem o státním rozpo�tu k �áste�né úhrad�

výdaj� na provoz hovo�í § 180 odst. 3. Tyto finan�ní prost�edky p�id�luje obec nebo svazek 

obcí právnickým osobám vykonávajících �innost škol a školských za�ízení, které z�izuje            

a provádí s nimi finan�ní vypo�ádání. 

 P�ímé výdaje se neposkytují prost�ednictvím obecních rozpo�t�, ale p�id�luje je 

krajský ú�ad p�ímo právnickým osobám. 

2.6.2 Neinvesti	ní výdaje hrazené jiné obci 

S povinností zajišt�ní pln�ní povinné školní docházky v základní škole z�izované jinou 

obcí nebo svazkem obcí souvisí finan�ní zajišt�ní �innosti této školy. Obec, jejíž d�ti 

navšt�vují školu z�izovanou jinou obcí, je povinna hradit neinvesti�ní výdaje této školy 

p�ipadající na jednoho žáka, pokud se nedohodnout jinak.  

„Tato povinnost však nevzniká, pokud je obec z�izovatelem školy, v níž by m�l žák 

zabezpe�eny podmínky pro bezplatné pln�ní povinné školní docházky, nebo je-li �lenem 

svazku obcí, který z�izuje školu, ve které má žák zajišt�ny podmínky pro pln�ní povinné školní 

docházky, nebo je smluvní stranou dohody n�kolika obcí o vytvo�ení spole�ného školského 

obvodu jedné nebo více základních škol z�izovaných n�kterou z t�chto obcí a žák zde má 

zajišt�ny podmínky pro pln�ní povinné školní docházky.“35

 Neinvesti�ní výdaje, které do tohoto finan�ního zajišt�ní zapo�ítáváme, jsou: 

- náklady na údržbu a opravy, 

- materiální výdaje, 

- služby a výdaje nevýrobní povahy, 

- mzdové prost�edky a  

                                                
34 § 180 odst. 1 školského zákona 
35 http://www.vzdelanyzastupitel.cz/data/fileBank/daceecfb-f459-4e6b-b570-763ad70c86c0.pdf 
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- ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský ú�ad. 

2.6.3  Dopl
ková 	innost 

Pokud p�ísp�vková organizace provozuje dopl
kovou �innost a vytvá�í v této �innosti 

zisk, m�že ho použít ve prosp�ch své hlavní �innosti. „Z�izovatel m�že organizaci povolit jiné 

využití tohoto zdroje. P�ísp�vkové organizaci m�že její z�izovatel uložit odvod do svého 

rozpo�tu. Vztah rozpo�tu p�ísp�vkové organizace k rozpo�tu z�izovatele lze b�hem roku 

zm�nit v neprosp�ch p�ísp�vkové organizace jen ze závažných, objektivn� p�sobících 

p�í�in.“36

2.6.4 Pen�žní fondy 

P�ísp�vková organizace vytvá�í své pen�žní fondy37 dle § 29 zákona �. 250/2000 Sb., 

o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� a to: 

- rezervní fond, 

- investi�ní fond, 

- fond odm�n a 

- fond kulturních a sociálních pot�eb. 

Z�statky pen�žních fond� se po skon�ení roku p�evád�jí do následujícího roku. 

Dále si budeme charakterizovat zp�soby tvo�ení a zp�soby použití pen�žních fond�. 

a) rezervní fond 

Rezervní fond upravuje § 30 zákona o rozpo�tech a podle n�j se rezervní fond tvo�í               

ze zlepšeného výsledku hospoda�ení p�ísp�vkové organizace na základ� schválení jeho výše 

z�izovatelem po skon�ení roku, sníženého o p�ípadné p�evody do fondu odm�n. Dále mohou 

být zdrojem rezervního fondu pen�žní dary. 

Prost�edky fondu p�ísp�vkové organizace se používají k: 

- dalšímu rozvoji �innosti PO (jen v zákon� 250/2000 Sb.), 

- �asovému p�eklenutí rozdíl� mezi výnosy a náklady, 

- úhrad� p�ípadných sankcí uložených PO za porušení rozpo�tové kázn�, 

- úhrad� ztráty za p�edchozí léta 

- posílení investi�ního fondu – se souhlasem z�izovatele. 

                                                
36 http://www.vzdelanyzastupitel.cz/data/fileBank/daceecfb-f459-4e6b-b570-763ad70c86c0.pdf 
37 § 29 až 33 zákona o rozpo�tových pravidlech 
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b) investi	ní fond 

Podle § 31 zákona 250/2000 Sb. jsou zdrojem investi�ního fondu: 

- odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád�né podle z�izovatelem 

schváleného odpisového plánu, 

- investi�ní dotace z rozpo�tu z�izovatele, 

- investi�ní p�ísp�vky ze státních fond�, 

- výnosy z prodeje hmotného investi�ního majetku, jestliže to z�izovatel podle svého 

rozhodnutí p�ipustí, 

- dary a p�ísp�vky od jiných subjekt�, jsou-li ur�ené nebo použitelné k investi�ním 

ú�el�m, 

- p�evody z rezervního fondu ve výši povolené z�izovatelem. 

  

Ú�ely použití tohoto fondu jsou: 

- financování investi�ních výdaj�, pop�. investi�ních p�ísp�vk�, 

- úhrada investi�ních úv�r� nebo p�j�ek, 

- odvod do rozpo�tu z�izovatele, pokud takový odvod uložil, 

- posílení zdroj� ur�ených na financování údržby a oprav majetku, který p�ísp�vková 

organizace používá pro svou �innost; takto použité prost�edky se z investi�ního fondu 

p�evád�jí do výnos� p�ísp�vkové organizace. 

  

Ke krytí investi�ních pot�eb lze se souhlasem z�izovatele použít též investi�ních úv�r� nebo 

p�j�ek. 

c) fond odm�n 

Fond odm�n upravuje § 33 zákona a je tvo�en ze zlepšeného výsledku hospoda�ení 

p�ísp�vkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prost�edk�

na platy nebo p�ípustného objemu prost�edk� na platy. 

Hradí se z n�j odm�ny zam�stnanc�m. P�ednostn� se z fondu odm�n hradí p�ípadné 

p�ekro�ení prost�edk� na platy, jehož výše se zjiš�uje podle zvláštního právního p�edpisu. 

d) fond kulturních a sociálních pot�eb 

Tento fond je upraven § 34 zákona. „P�ísp�vková organizace používá prost�edky 

FKSP k zabezpe�ování kulturních, sociálních a dalších pot�eb zam�stnanc� v pracovním 

pom�ru k p�ísp�vkové organizaci, žák�m st�edních odborných u�iliš� a u�iliš�, interním 

v�deckým aspirant�m, d�chodc�m, kte�í p�i prvém odchodu do starobního nebo plného 
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invalidního d�chodu pracovali u organizace, p�ípadn� rodinným p�íslušník�m zam�stnanc�  

a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám. Na poskytnutí p�ísp�vku nebo jiné pln�ní z fondu 

není právní nárok. P�ísp�vkem m�že být za vyhláškou stanovených podmínek poskytnut           

i v plné výši úhrady náklad� na pln�ní.“38

2.6.5 Kontrolní a finan	ní výbor 

 Jak již bylo �e�eno v první kapitole, obec z�izuje své kontrolní a finan�ní výbory           

a povinností výboru je provád�t kontrolu hospoda�ení s majetkem a finan�ními prost�edky 

obce. M�žeme tedy �íct, že do oblasti p�sobnosti finan�ního výboru m�žeme za�adit kontrolu 

z�ízených p�ísp�vkových organizací (zpravidla se bude jednat o základní �i mate�ské školy). 

A� zákon o obcích u finan�ního výboru výslovn� tyto organizace nezmi
uje, je t�eba si 

uv�domit, že p�ísp�vkové organizace hospoda�í s majetkem obce (který jí byl sv��en)              

a s finan�ními prost�edky obce (které jí byly dány práv� formou p�ísp�vku, p�ípadn� formami 

jinými). Takže i tato oblast bezezbytku spadá po kontrolu finan�ního výboru obce. 

2.7 MAJETKOVÝ VZTAH Z�IZOVATELE A ŠKOLY

Škola jako p�ísp�vková organizace hospoda�í s majetkem, který jí z�izovatel sv��il        

k hospoda�ení. P�i hospoda�ení s majetkem vznikají p�íjmy a výdaje. Z�izovatel ur�í, jakým 

zp�sobem a kdo s p�íjmy hospoda�í, kdo hradí náklady na opravy a údržbu. 

Vymezení majetku je sou�ástí z�izovací listiny, jak jsme výše zmínili. Škola s ním 

hospoda�í v rozsahu stanoveném práv� z�izovací listinou. 

Škola m�že sv��ený majetek pronajímat na základ� povolení z�izovatele, p�i�emž 

p�íjmy z pronájmu z�stanou škole. M�že také omezit n�které podmínky, za kterých bude 

škola pronajímat majetek (nap�. dobu nájmu).  

Dále m�že škola sv��ený majetek prodat, pokud k tomu dá z�izovatel souhlas, tento 

souhlas musí být písemný. Z�izovatel dále ur�í, zda p�íjmy z prodeje z�stanou škole, �i zda 

p�íjmy budou odvedeny do rozpo�tu z�izovatele.  

Z�izovatel také ur�í, kdo bude provád�t opravy a stavební úpravy na majetku. M�že 

stanovit limit, do kterého bude p�ísp�vková organizace provád�t opravy a stavební úpravy.  

                                                
38 http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d28560v35711-penezni-fondy-prispevkovych-organizaci-
od-1-1-2010-ii-dil/ 
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„Další majetkovou problematikou, kterou by m�l z�izovatel upravit, je pojišt�ní 

majetku. Pojistnou smlouvu uzav�e z�izovatel jako vlastník a p�íjmy z pojistných náhrad by 

tedy pojiš�ovna m�la vyplatit z�izovateli. Toto právo však m�že z�izovatel p�enést                 

na p�ísp�vkovou organizaci.  

P�i po�izování investi�ního majetku se z�izovatel rozhodne, kdo bude zajiš�ovat             

a financovat po�ízení. Pokud to je z�izovatel a po�izuje investici pro školu, je vhodné, aby jí 

po dokon�ení tuto investici sv��il do užívání nebo bezúplatn� p�evedl z�izovací listinou. 

Investici m�že také po�izovat škola, potom jí z�izovatel pošle jako závazný ukazatel dotaci      

do investi�ního fondu.“39

Další povinností z�izovatele je schválení odpisového plánu škole jako p�ísp�vkové 

organizaci. Ú�etní odpisy provádí škola za ú�elem vytvo�ení rezervy na další investování     

do svého rozvoje. Ú�etní odpisy jsou náklady, které jsou p�evád�ny do investi�ního fondu, 

který má p�ísp�vková organizace povinnost z�ídit.  

Dnem 1. dubna 2009 se výrazn� zm�nily majetkové vztahy mezi p�ísp�vkovou 

organizací a jejím z�izovatelem. V novele zákona �. 250/2000 Sb. jsou taxativn� uvedeny 

zp�soby, jak m�že p�ísp�vková organizace nabýt majetek do vlastnictví. 

„P�ísp�vková organizace nabývá majetek pro svého z�izovatele, nestanoví-li tento 

zákon jinak. Z�izovatel m�že stanovit, ve kterých p�ípadech je k nabytí takového majetku t�eba 

jeho p�edchozí písemný souhlas.“40 Rozhodnutí, zda bude p�ísp�vková organizace hospoda�it 

pouze s majetkem z�izovatele (sv��ený majetek) nebo bude moci n�který majetek nabýt       

do vlastnictví, bude tedy zcela na z�izovateli.

§ 27 odst. 5 zakotvuje možnosti, jakým m�že p�ísp�vková organizace majetek nabýt, a to: 

- bezúplatným p�evodem od svého z�izovatele, 

- darem s p�edchozím písemným souhlasem z�izovatele, 

- d�d�ním; bez p�edchozího písemného souhlasu z�izovatele je p�ísp�vková organizace 

povinna d�dictví odmítnout, nebo 

- jiným zp�sobem na základ� rozhodnutí z�izovatele. 

                                                
39 http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9259v12078-hospodareni-prispevkovych-organizaci-z-
hlediska-vztahu-zriz/ 
40 § 27 odst. 4 zákona o rozpo�tech 
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3 OBEC DLOUHÁ LOU�KA JAKO Z�IZOVATEL MATE�SKÉ 

A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3.1 CHARAKTERISTIKA OBCE DLOUHÁ LOU�KA

 Obec Dlouhá Lou�ka (dále jen obec) se nachází v Olomouckém kraji, zhruba 40 km 

severn� od Olomouce. Leží na �í�ce Oslav� t�sn� pod úpatím Nízkého Jeseníku. 

 Po tém�� šesti stoletích od první zmínky o obci došlo roku 1952 ke spojení dvou �ástí 

Horní a Dolní Dlouhé Lou�ky v obec s názvem Dlouhá Lou�ka. V sou�asnosti je obec 

tvo�ena �ty�mi místními �ástmi – Dlouhá Lou�ka, Plinkout, K�ivá a Valš�v D�l. Tyto 

sousední obce v roce 1960 ukon�ily samostatnost a správu a staly se sou�ástí Dlouhé Lou�ky. 

Podle výsledk� s�ítání lidu v roce 2001 žilo v obci 1888 obyvatel. 

 Obec se m�že pyšnit veškerým d�ležitým ob�anským vybavením, v�etn� kompletní 

základní školy. Mezi nejvýznamn�jší budovy zde pat�í klasicistní zámek, který sloužil nap�. 

jako lazaret pro ruské vojáky z bitvy u Slavkova, bohužel ale v roce 1985 vyho�el, dále pak 

farní kostel �i malý renesan�ní záme�ek sloužící dnes pro pot�eby obecního ú�adu. 

Významnými památkami jsou také socha sv. Bartolom�je nebo ruský pomník pod K�ivou. 

3.1.1 D�vod a zp�sob založení 

 Obec Dlouhá Lou�ka vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona 

�íslo 128/2000 Sb., o obcích v platném zn�ní ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpov�dnost z t�chto vztah�

vyplývajících. Je tedy právnickou osobou, a to právnickou osobou s plnou právní 

subjektivitou. 

 Posláním obce je zajišt�ní ve�ejné správy na svém území, p�ípadn� výkon státní správy 

v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy 	R, 

§ 14 a § 21 zákona o obcích a organiza�ní �ád obecního ú�adu). 

 Obec Dlouhá Lou�ka byla vždy ve správ� samostatná a m�la své vlastní zastupitelstvo. 

Parlamentem 	R byl v roce 2000 obci ud�len obecní znak a prapor.41

                                                
41 http://www.dlouhaloucka.cz/historie.php 



38 

3.1.2 Organiza	ní struktura – struktura ú�adu 

a) Obecní ú�ad 

Obecní ú�ad

Ladislav Kolá�ek - starosta obce 

Miloslava Ba�íková - referent  

Marie Mastná - ú�etní 

Jitka Uvírová - matriká�ka 

Finanan	ní výbor 

Dagmar Skácelová - �len ZO, p�edseda finan�ního výboru 

Ing. Vav�ínová Radka - �len finan�ního výboru 

Petr Vyroubal - �len finan�ního výboru 

Kontrolní výbor 

Nad�žda Smékalová - p�edseda kontrolního výboru 

Dagmar Šišková - �len kontrolního výboru 

Michal Mikula - �len kontrolního výboru 

Komise školství 

Mgr. Martina Hor�áková - p�edseda komise školství 

Mgr. Jana Kone�ná - �len komise školství 

Eduard Hladiš - �len komise školství 

Michal Kux - �len komise školství 

Komise pro životní prost�edí 

Pavel Beneš - p�edseda komise pro životní prost�edí 

Jaroslava Hubá�ková - �len komise pro životní prost�edí 

Alena Holcová - �len komise pro životní prost�edí 

Sociální komise 

Mgr. Jana Kone�ná - p�edseda sociální komise 

Milena Polášková - �len sociální komise 

Jitka Uvírová - �len sociální komise 

Komise pro ob	anské záležitosti 

Ludmila Hnili�ková - p�edseda komise pro ob�anské záležitosti 

Jitka Uvírová - �len komise pro ob�anské záležitosti 

Petr Vyroubal - �len komise pro ob�anské záležitosti 



39 

a) Rada 

Ladislav Kolá�ek – starosta obce 

V�ra Rybniká�ová – místostarostka 

Mgr. Vojt�ch Pšenica – �len RO 

Miroslav K�ístek – �len RO 

Mgr. Martina Hor�áková – �len RO 

b) Zastupitelstvo 

Ladislav Kolá�ek - starosta 

V�ra Rybniká�ová -místostarostka  

Mgr. Vojt�ch Pšenica – �len RO 

Miroslav K�ístek - �len RO

Mgr. Martina Hor�áková - �len RO

Bc. Pavel Beneš – �len ZO 

Ing. Zden�k �erný - �len ZO

Eduard Hladiš - �len ZO

Ludmila Hnili�ková - �len ZO

Dušan Hor�ák - �len ZO

Mgr. Jana Kone�ná - �len ZO

František Kubín - �len ZO

Milan Mazák - �len ZO

Ing. Dagmar Skácelová - �len ZO

Nad�žda Smékalová - �len ZO

3.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3.2.1 Historie 	eské školy 

	eská škola v Dlouhé Lou�ce byla založena v roce 1919. Tehdy podali místní ob�ané 

A. Novotný se Š. Šenkem žádost k Ministerstvu školství o z�ízení �eské menšinové školy       

a po kladném vy�ízení žádosti bylo vše p�ipraveno k zahájení školního roku 1919/1920. 

Prvním u�itelem a zárove
 správcem školy se stal F. Oš�ádal. Po prvních krušných letech, 

kdy N�mci nesouhlasili s jejím založením a vinou hrozeb z jejich strany nastoupila mén� než 

polovina p�vodn� p�ihlášených žák�, navíc málo znalých �eštiny, se v pr�b�hu dalších let 

N�mci s její existencí nakonec smí�ili. Navíc v roce 1932 byla škola rozší�ena již                  
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na dvojt�ídku a v roce 1936 se slavnostn� otev�ela Švehlova státní obecná a mate�ská škola.  

O dva roky pozd�ji však bylo �eské školství v Dlouhé Lou�ce násiln� p�erušeno na sedm let 

kv�li druhé sv�tové válce, b�hem níž d�ti chodily pouze do n�meckých škol. V zá�í 1945 se 

však poda�ilo zahájit nový školní rok op�t na �eské škole v budov� u obecního ú�adu a o t�i 

roky pozd�ji v Dlouhé Lou�ce samostatn� existovala i m�š�anská škola v budov� u kostela. 

Ob� školy pak byly roku 1953 spojeny a vznikla Osmiletá st�ední škola. Po�et žák� rok        

od roku rostl a postupn� se muselo vyu�ovat ve dvou dalších budovách – u Modré hv�zdy      

a také v sousední vesnici v Horní Sukolomi. 

V devadesátých letech docházelo k postupnému zlepšování materiáln� technického 

vybavení školy. Na budov� u Modré hv�zdy byla zhotovena izolace zdí a nová fasáda, 

v budov� u kostela pak byla vybudována nová po�íta�ová u�ebna. Kv�li snižujícímu se po�tu 

žák� a nar�stající ekonomické zát�ži byla v �ervnu 2002 po 66 letech opušt�na budova bývalé 

menšinové školy u obecního ú�adu. V sou�asné dob� se tak vyu�uje pouze ve dvou budovách 

– první stupe
 v budov� u Modré hv�zdy a druhý stupe
 v hlavní budov� školy u kostela.  

V roce 2002 se za p�isp�ní n�kolika sponzor� poda�ilo po�ídit vypalovací pec na keramiku     

a k ní z�ídit i keramickou dílnu, kterou využívají jak žáci, tak ob�anská ve�ejnost. V roce 2005 

bylo u školy za podpory Olomouckého kraje vybudováno nové multifunk�ní h�išt�, které op�t 

mohou využívat krom� žák� i místní ob�ané. Ve stejném roce zapo�ala také dvouletá 

rekonstrukce školní jídelny a p�ístavba nové kuchyn� tak, aby její provoz odpovídal 

nejnov�jším hygienickým p�edpis�m. Na obou budovách školy zárove
 docházelo k postupné 

rekonstrukci vým�nou oken, rozvod� topení, elekt�iny a osv�tlení. 

Od školního roku 2007/2008 za�ala postupn� od 1. do 6. t�ídy nabíhat výuka podle 

školního vzd�lávacího programu, jehož p�íprava formou školení, seminá�� a tvorby ŠVP 

zabrala více než rok. Výsledný program dostal název „Škola blízko p�írod�“, který odráží jak 

polohu školy, tak zam��ení na p�írodov�dné p�edm�ty. Škola dostala také nové logo,            

ve kterém jsou zachyceni �ápi pravideln� hnízdící na budov� školy. 

Díky dobré spolupráci školy s obcí jako jejím z�izovatelem se jí da�í uskute�nit 

v�tšinu svých plán�.42

                                                
42 Almanach k 90. výro�í založení �eské školy v Dlouhé Lou�ce. 2009. Str. 2-4. 
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3.2.1 Sou	asnost 

Základní škola Dlouhá Lou�ka, p�ísp�vková organizace, Šumvaldská 220, 783 86 

Dlouhá Lou�ka, je právním subjektem od 1. ledna 2003. Jejím z�izovatelem je obec Dlouhá 

Lou�ka, 1. máje 116, PS	 78386, I	: 00 298 794.  

K 1. �ervenci 2006 na základ� konkurzního �ízení byl jmenován do funkce �editele 

školy Mgr. V. Pšenica a do funkce zástupce �editele ustanovil Mgr. Leopolda Kropá�e.  

Školská rada byla založena 7. 9. 2005 a v roce 2009/2010 a 2010/2011 pracovala       

ve 3 �lenném složení: 

- Mgr. Leopold Kropá� – zástupce školy,

- paní Jaroslava Hubá�ková – zástupce z�izovatele,

- pan Petr Vyroubal – zástupce rodi��. 

Základní škola Dlouhá Lou�ka m�la ve školním roce 2010 / 2011 p�t t�íd prvního stupn� s 86 

žáky a �ty�i t�ídy druhého stupn� s 86 žáky. Celkem školu navšt�vovalo 172 žák�, které 

vyu�ovalo 12 pedagog�. Ve dvou odd�leních školní družiny pracovaly dv� kvalifikované 

vychovatelky. 

Pro t�lesnou výchovu škola využívala t�lovýchovné za�ízení TJ Sokol a multifunk�ní 

h�išt� v areálu školy. Školník �ídil práci t�í uklíze�ek.  

3.3 MATE�SKÁ ŠKOLA

Mate�ská škola Dlouhá Lou�ka, p�ísp�vková organizace, 1. máje 561, 783 86 Dlouhá 

Lou�ka, je právním subjektem od 1. ledna 2005. Jejím z�izovatelem je obec Dlouhá Lou�ka, 

1. máje 116, PS	 78386, I	: 00 298 794. 

Na základ� konkurzního �ízení byla jmenována do funkce �editelky školy Bc. Iva 

Tichá. 

3.4 P�ECHOD ŠKOL DO PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

Zákonem �. 284/2002 Sb., kterým se m�ní zákon �. 564/1990 Sb., o státní správ�            

a samospráv� ve školství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony, ukládá v § 24 

odst. 4 citovaného zákona povinnost obci nebo kraji, který je z�izovatelem p�edškolního 

za�ízení, školy nebo školského za�ízení, zajistit zm�nu právní formy v souladu s § 14 odst. 2   

a 7 a § 16 tohoto zákona do 1. 1. 2003. A to v p�ípad�, kdy p�edškolní za�ízení, škola �i 
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školské za�ízení nemá právní subjektivitu43 (tzn. je tedy z�ízeno jako organiza�ní složka obce 

nebo kraje) nebo není organiza�ní sou�ástí jiného p�edškolního za�ízení, školy nebo 

školského za�ízení, které právní subjektivitu má. 

Možnosti dosažení právní subjektivity v rámci jednoho z�izovatele jsou následující: 

- slou�ení jedné �i více organiza�ních složek do již existující p�ísp�vkové organizace, 

- vznik nové p�ísp�vkové organizace z jedné organiza�ní složky, 

- vznik jedné p�ísp�vkové organizace z více organiza�ních složek, de facto se jedná  

o soub�žné splynutí více organiza�ních složek a z�ízení jedné p�ísp�vkové organizace. 

V obci Dlouhá Lou�ka existovaly do té doby dv� organiza�ní složky, a to: 

- Základní škola Dlouhá Lou�ka a  

- Mate�ská škola Dlouhá Lou�ka. 

Na základ� novely zákona o zm�n� právní formy k 1. 1. 2003 všech p�edškolní za�ízení, škol 

a školských za�ízení, které nemají právní subjektivitu, prob�hlo zasedání zastupitelstva obce 

dne 16. 10. 2002. V rámci tohoto zasedání zastupitelstvo schválilo zrušení výše zmín�ných 

organiza�ních složek k 31. 12. 2002 a z�ízení p�ísp�vkové organizace Základní škola Dlouhá 

Lou�ka se sou�ástmi: 

- základní škola, Šumvaldská 220, Dlouhá Lou�ka, 

- školní jídelna, Šumvaldská 220, Dlouhá Lou�ka  

a s odlou�enými pracovišti: 

- základní škola, Pionýrská 177, Dlouhá Lou�ka, 

- školní družina, Pionýrská 177, Dlouhá Lou�ka, 

- mate�ská škola, 1. Máje 561, Dlouhá Lou�ka 

s ú�inností od 1. 1. 2003. 

V našem p�ípad� se jedná tedy o slou�ení dvou škol v rámci jednoho z�izovatele a z�ízení 

jediné p�ísp�vkové organizace. Jde o zachování jedné kmenové školy - základní škola se 

z�ízením mate�ské školy jako odlou�eného pracovišt�. 

Nov� z�ízená p�ísp�vková organizace Základní škola Dlouhá Lou�ka p�ebírá veškerá 

práva a povinnosti výše uvedených organiza�ních složek obce.  

 Dalším bodem usnesení zastupitelstva obce bylo schválení z�izovací listiny organizace 

Základní škola Dlouhá Lou�ka, okr. Olomouc, p�ísp�vková organizace. (viz p�íloha �. 1) 

                                                
43 Právní subjektivita p�edstavuje zp�sobilost být ú�astníkem (subjektem) právních vztah�. Právní subjekt 
vstupuje do právních vztah� vlastním jménem a nese za n� odpov�dnost. 



43 

Z�izovatel p�ísp�vkové organizace musel tedy poslat žádost o zapsání Základní školy 

Dlouhá Lou�ka, p�ísp�vková organizace do obchodního rejst�íku a na základ� usnesení 

Krajského soudu v Ostrav� ze dne 6. února 2003 byla p�ísp�vková organizace zapsána do OR 

dne 23. dubna 2003.  Dnem zápisu do OR p�ísp�vková organizace nabyla právní subjektivity 

a �editel p�ísp�vkové organizace jedná ve vztahu ke t�etí osob� jejím jménem a p�i 

nep�ítomnosti pov��í zástupce, který jedná také jménem organizace. 

Dne 12. 7. 2004 na zasedání zastupitelstva obce se rozhodlo o vy�azení sou�ásti 

Základní školy Dlouhá Lou�ka, a to mate�ské školy ze sít� škol ke dni 31. 12. 2004 a z�ízení 

p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Dlouhá Lou�ka s ú�innosti od 1. 1. 2005. Na základ�

usnesení Krajského ú�adu byla Mate�ská škola Dlouhá Lou�ka zapsána dne 14. 4. 2005             

do obchodního rejst�íku a nabyla tím právní subjektivity. Sou�ástí zasedání obce bylo              

i schválení z�izovací listiny mate�ské školy (viz p�íloha �. 2). Na základ� výsledk�

konkursního �ízení byla z�izovatelem jmenována �editelka paní Iva Tichá, která je statutárním 

orgánem p�ísp�vkové organizace. 

 Od 1. 1. 2005 existují tedy v obci Dlouhá Lou�ka dv� p�ísp�vkové organizace se 

samostatnou právní subjektivitou na úseku vzd�lávání, a to Mate�ská škola a Základní škola 

Dlouhá Lou�ka. 

3.5 HLAVNÍ A DOPL�KOVÁ �INNOST

3.5.1 Hlavní 	innost 

V obou p�ípadech jak u mate�ské školy, tak u základní školy je hlavním ú�elem z�ízení 

p�ísp�vkové organizace podle z�izovacích listin poskytování výchovy a vzd�lávání d�tí. 

P�edm�t �innosti p�ísp�vkové organizace je vymezen p�íslušnými ustanoveními školského 

zákona v platném zn�ní a k n�mu vydanými provád�cími p�edpisy. 

Sou�ástí p�ísp�vkové organizace Základní škola Dlouhá Lou�ka je školní družina, 

která má kapacitu 60 žák�, a školní jídelna, která zajiš�uje stravování pro d�ti a žáky              

a závodní stravování vlastím zam�stnanc�m. 

3.5.2 Dopl
ková 	innost 

Mate�ská a základní škola mají v rámci lepšího využití majetku a využití možností       

a odborností svých pracovník� oprávn�ní vykonávat dopl
kové �innosti dle z�izovací listiny.  
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Okruhy dopl
kových �inností, které má mate�ská škola oprávn�ní provozovat podle z�izovací 

listiny jsou: 

- pronájem nebytových prostor, 

- rozvoz ob�d� ze školní jídelny, 

- kopírovací služby, 

- prodej výrobk� ze zájmových kroužk�. 

Základní škola má oprávn�ní podle z�izovací listiny vykonávat tyto dopl
kové �innosti: 

- pronájem nebytových prostor, 

- pronájem multifunk�ního h�išt�, 

- stravovací služby pro t�etí osoby, 

- realizace vzd�lávacích kurz�, 

- kopírovací služby, 

- p�j�ování sportovních pot�eb a  

- prodej výrobk� ze školních zájmových kroužk�. 

Z�izovací listina zakotvuje, že realizace dopl
kové �innosti nesmí narušovat pln�ní 

hlavních úkol� p�ísp�vkových organizací a v ú�etnictví musí být sledována odd�len�            

od hlavní �innosti. Dopl
kovou �innost m�žou školy realizovat jak za ceny, kdy náklady      

na tyto �innosti jsou rovny výnos�m, tak za ceny, kdy náklady jsou nižší než výnosy s t�mito 

�innostmi související. A dále musí být provozovaná dopl
ková �innost tj. živnost provád�ná 

na základ� živnostenského oprávn�ní (s výjimkou pronájmu nebytových prostor). 

 Základní školy Dlouhá Lou�ka se v sou�asnosti týkají pouze první t�i body 

dopl
kových �inností.  Živnostenské oprávn�ní má vydáno pro p�edm�t podnikání - hostinská 

�innost se dnem vzniku 1. 1. 2003 (viz p�íloha �. 3). Dopl
ková �innost se týká va�ení ob�d�

pro cizí strávníky. Ob�dy z p�ísp�vkové organizace odebírá D�m s pe�ovatelskou službou, 

zam�stnanci obecního ú�adu, ZŠ Paseka, MŠ Paseka, MŠ Dlouhá Lou�ka a n�kte�í další 

zam�stnanci a d�chodci.  Za rok 2010 se odebralo celkem 31 827 ob�d� cizími strávníky 

v porovnání s 52 353 ob�dy, které se uva�ily v rámci hlavní �innosti. 

3.6 MAJETKOVÉ VZTAHY OBCE DLOUHÁ LOU�KA S MŠ A ZŠ 

Z�izovatel p�edává dlouhodobý majetek mimo majetek nemovitý evidovaný k datu 

vydání z�izovacích listin v majetku p�ísp�vkových organizací jako majetek ve vlastnictví 
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z�izovatele. Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) zapisovaný do katastru 

nemovitostí využívají organizace na základ� smlouvy o výp�j�ce, nemovitý majetek nemají 

organizace sv��ený a je ve vlastnictví z�izovatele. Smluvní strany se podle z�izovacích listin 

dohodly, že nemovitosti budou využívány vyp�j�itelem k provozování základní školy, školní 

jídelny a mate�ské školy. 

Mate�ská škola využívá na základ� smlouvy o výp�j�ce budovu MŠ na ulici 1. máje    

a další pozemek o celkové vým��e 6 093 m2. Budova se nachází ve st�edu obce, v blízkosti 

obecního ú�adu, v klidném a bezprašném prost�edí. Jedná se o samostatnou jednopatrovou 

budovu pavilónového typu, obklopenou prostornou zahradou. Dv� d�tská odd�lení se nachází 

v p�ízemí a jedno v pat�e budovy, se samostatnými vchody, šatnami a sociálním za�ízením. 

Každé odd�lení má prostornou venkovní terasu. Technický stav budovy je uspokojivý. 

Budova je udržována pravidelnými revizemi za�ízení, plánovanými i aktuáln� nutnými 

opravami. MŠ má dostate�n� velké prostory a prostorové uspo�ádání, vyhovující všem 

v�kovým kategoriím, r�zným skupinovým a individuálním �innostem.44

Základní škola využívá k provozování �innosti dv� budovy a další pozemky o celkové 

vým��e zhruba 15 796 m2, které dal škole z�izovatel k dispozici taktéž na základ� smlouvy     

o výp�j�ce. Tyto pozemky využívá ZŠ jako zahradu, sportovní plochu atd. Jedna budova ZŠ 

je umíst�na na ulici Pionýrská, která slouží žák�m prvního stupn�, krom� páté t�ídy, a je zde 

také umíst�na školní družina, kterou mohou žáci podle pot�eby navšt�vovat. Druhá budova, 

která je od první vzdálena asi 300 m, slouží k výuce žák� páté t�ídy a žák� celého druhého 

stupn�. Sou�ástí druhé budovy je i školní jídelna, kterou využívají jak samotní žáci, tak 

zam�stnanci školy. Základní škola nevlastní žádné prostory pro výuku t�lesné výchovy, 

z tohoto d�vodu si pronajímá budovu t�locvi�ny p�ísp�vkové organizace TJ Sokol Dlouhá 

Lou�ka na ulici Sokolská. Úhrada pronájmu za prostory je sou�ástí provozního rozpo�tu 

školy. 

„Dále p�ísp�vková organizace hospoda�í se sv��eným majetkem, který je ve vlastnictví 

z�izovatele a jenž základní škola využívá pro svou �innost. Ke dni sepsání nové z�izovací 

listiny 22. 9. 2010 z d�vodu novelizaci zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 

územních rozpo�t�, zákonem �. 477/2008 Sb., který nabyl ú�innost od 1. 4. 2009“45, byla p�i 

inventarizaci hodnota sv��eného majetku základní školy nov� vy�íslena. 

                                                
44 http://www.msdlouhaloucka.cz/ 
45 Pavelová, Eva. Specifikace vedení ú�etnictví u p�ísp�vkové organizace s ohledem na ú�tování DPH ve školství. 
s. 40 a 41. 
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Následující tabulka zobrazuje vy�íslení majetku základní školy ke dni 22. 9. 2009. 

Tab. 3.1 – inventarizace majetku ZŠ 

Druh majetku �ástka 

Drobný nehmotný majetek 83 552, 61 K�

Hmotný majetek základní školy 318 118, 80 K�

Hmotný majetek školní jídelny 2 408 853, 12 K�

Drobný hmotný majetek základní školy 1 861 080, 29 K�

Drobný hmotný majetek školní jídelny 1 017 846, 94 K�

Zdroj: Pavelová,  Eva. Specifikace vedení ú�etnictví u p�ísp�vkové organizace s ohledem na ú�tování DPH ve 
školství. s. 41. 

3.7 FINAN�NÍ VZTAHY OBCE DLOUHÁ LOU�KA S MŠ A ZŠ 

Tak, jak tvrdí Pavelová (2010) ve své bakalá�ské práci na téma Specifikace vedení 

ú�etnictví u p�ísp�vkové organizace s ohledem na ú�tování DPH ve školství, z�izovatel 

schvaluje ro�ní rozpo�et na provozní náklady základní školy. Uvádí, že tyto finan�ní 

prost�edky škola obdrží ve form� m�sí�ní alikvotní �ástky jako neinvesti�ní dotace               

od z�izovatele.  

„Základní škola p�edkládá z�izovateli m�sí�ní uzáv�rku vždy k 20. dni následujícího 

m�síce. Krom� b�žných výkaz� jako je Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, P�íloha p�edkládá 

organizace z�izovateli i tabulku náklad� a výnos�, kde jsou uvedeny jednotlivé náklady          

a výnosy podle analytických ú�t�, proto se snáze p�ijde p�i m�sí�ní uzáv�rce na p�ípadnou 

nesrovnalost �i chybu v zaú�tování.“46  

Dále ve své bakalá�ské práci Pavelová (2010) uvádí, že jsou v tabulce uvedeny náklady 

a výnosy odd�len� za hlavní �innost a za �innost dopl
kovou. Tato tabulka je sou�ástí m�sí�ní 

uzáv�rky, kterou škola jako p�ísp�vková organizace p�edkládá práv� z�izovateli. „Po skon�ení 

ú�etního období p�edkládá z�izovateli i podrobný komentá� k ro�ní uzáv�rce a vy�íslení 

skute�ných náklad� školní jídelny op�t zvláš� za hlavní �innost a zvláš� za dopl�kovou 

�innost. Následn� z�izovatel rozhoduje o p�ípadném zisku �i zp�sobu úhrady ztráty.“47  

                                                
46 Pavelová, Eva. Specifikace vedení ú�etnictví u p�ísp�vkové organizace s ohledem na ú�tování DPH ve 
školství. s. 36 
47 Pavelová, Eva. Specifikace vedení ú�etnictví u p�ísp�vkové organizace s ohledem na ú�tování DPH ve školství. 
s. 36 
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Následující tabulky demonstrují výši neinvesti�ních dotací poskytnutých obcí Dlouhá Lou�ka 

jako z�izovatele ZŠ a MŠ za období 2009 – 2011. 

Tab. 3.7.1 - výše neinvesti	ních dotací ZŠ za období 2009 – 2011 

Rok �ástka 

2009 1 479 120 K�

2010 1 734 000 K�

2011 1 734 000 K�

Do roku 2009 �ástka neinvesti�ních dotací od z�izovatele nezahrnovala pokrytí odpis�

organizace, z toho d�vodu došlo v roce 2010 k navýšení dotace od obce, která již pokrytí 

odpis� z �ásti zahrnuje. Zbylou �ást odpis� kryje sama organizace ze své dopl
kové �innosti.  

Tab. 3.7.2 - výše neinvesti	ních dotací MŠ za období 2009 – 2011 

Rok �ástka 

2009 240 000 K�

2010 240 000 K�

2011 240 000 K�

„Prost�edky na platy zam�stnanc� školy, krom� zam�stnanc� pro dopl�kovou �innost, 

a u�ební pom�cky jsou ur�ovány rozpo�tem a zasílány Krajským ú�adem Olomouckého kraje 

– odborem školství, mládeže a t�lovýchovy.“48

Mimo vyplacených neinvesti�ních dotací obec Dlouhá Lou�ka poskytuje základní i mate�ské 

škole investi�ní dotaci na jednotlivé investi�ní akce.  

 V roce 2005 byl pozemek školy zhodnocen vybudováním moderního multifunk�ního 

h�išt� s um�lým univerzálním povrchem v�etn� oplocení v hodnot� 2,1 mil. K�. Rozpo�et 

obce byl zatížen �ástkou 1, 35 mil. K�. H�išt� slouží nejen výuce t�lesné výchovy na škole, 

ale i široké ve�ejnosti. 

V roce 2006 byla pomocí dota�ního titulu zcela od základ� modernizována školní 

kuchyn� s jídelnou. Zrekonstruovaná a prostorov� rozší�ená kuchyn� s jídelnou stála obecní 

pokladnu formou spoluú�asti 0, 6 mil. K�. 

                                                
48 Pavelová, Eva. Specifikace vedení ú�etnictví u p�ísp�vkové organizace s ohledem na ú�tování DPH ve školství. 
s. 37 
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V roce 2007 p�inesla iniciativa obce peníze, které byly použity na rekonstrukci celé 

školní budovy, kde p�sobí 1. stupe
 a školní družina. V rámci oprav byla provedena 

elektroinstalace v�etn� podhled� a osv�tlení. Byly opraveny dív�í a chlapecké toalety, 

provedly se nové dlažby na chodb� a vym�nila všechna okna. Celkové náklady �inily            

5, 5 mil. K�, op�tovn� s finan�ní spoluú�astí obce. 

V roce 2008 byla v hlavní budov� základní školy provedena vým�na starých oken      

za plastová za 0, 6 mil. K�, op�t se spoluú�astí obce. Dále bylo provedeno nové osv�tlení, 

v�etn� podhled� v p�ti t�ídách nákladem 250 000 K�. V tomto p�ípad� �inila spoluú�ast obce        

150 000 K�. 

V roce 2011 prob�hla vým�na zbývajících oken a zhotovení kompletní termofasády 

v�etn� zateplení strop�. Náklady na opravu ZŠ byly 2,8 mil K�, z toho 1,9 mil. K� tvo�ily 

dotace ze SFŽP. 

3.7.1 Kontrolní výbor 

Jak již bylo �e�eno, kontrolu hospoda�ení školy s finan�ními prost�edky provádí 

kontrolní výbor obce. Na základ� pov��ení od z�izovatele - obce Dlouhá Lou�ka kontrolu 

hospoda�ení školy provádí t�í �lenný výbor: 

- Nad�žda Smékalová, 

- Dagmar Šišková a 

- Michal Mikula

 spole�n� s ú�etní obce dvakrát do roka. Kontrola hospoda�ení školy kontrolním výborem se 

provádí teprve od roku 2009, do této doby provád�l jednou do roka kontrolu ú�etní auditor, 

kterého najal z�izovatel. 

Kontrola školy se týká finan�ních prost�edk�, které obec jako z�izovatel vyplatila 

organizaci ve form� dotací na provoz �i investi�ních dotací, a také sleduje správnost 

zaú�tovaných operací. Dále kontrola zahrnuje kontrolu majetku, který je ve vlastnictví 

z�izovatele. A v neposlední �ad� výbor sleduje dodržování právních p�edpis�. 

Zatím nebyla z�izovatelem zjišt�na žádná závažná chyba, která by se nedala                 

ve stanovené lh�t� napravit. 
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3.8 KONCEP�NÍ ZÁM�R REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ 

REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ A JEJÍ DOPAD NA Z�IZOVATELE 

ŠKOL 

  

Pro m� je nejlépe popsán koncep�ní zám�r této reformy ve Velhartické výzv�, sepsanou 

�editelkou školy ve Velharticích Mgr. Zde
kou Kn�zovou, starostou obce Ing. Pavlem 

Prosrem a místostarostou Ing. Janem Löffelmanem, proto budu citovat práv� z ní.  

„Dne 3. 5. 2011 byl Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy (MŠMT) schválen 

materiál s názvem „Koncep�ní zám�r reformy systému financování regionálního školství.“49

„Svaz m�st a obcí se dlouhodob� a se zásadními výhradami vyjad�uje ke stávajícímu 

systému financování regionálního školství. Rozumí proto snaze MŠMT zm�nit tento systém    

a nastolit tak zejména princip spravedlivého p�ístupu ve financování škol všech z�izovatel�, 

odstranit neopodstatn�né rozdíly mezi výší p�ísp�vku školám se srovnatelnými parametry     

ve všech stupních vzd�lání a zajistit v�tší stabilitu finan�ních zdroj� ze státního rozpo�tu jak 

pro školy a školská za�ízení, tak i pro z�izovatele. 

Bohužel, p�edkládaný koncep�ní zám�r rozdílnou úrove
 financování škol a školských 

za�ízení neodstra
uje. Metodika financování z�stává v podstat� stejná, p�esto se má zásadn�

snížit administrativa.“50

„Nicmén� podstatou „reformy“ je p�esun systému financování z financování              

„na žáka“ na financování „na optimáln� napln�nou t�ídu“. Pokud t�ída „optimálního“ po�tu 

žák� nedosáhne, doplácí mzdy pedagog� z�izovatel. To tedy p�enáší na z�izovatele povinnost 

dofinancovat stanovený „vzd�lávací standard“, což m�že naopak zp�sobit ješt� v�tší finan�ní 

rozdíly ve srovnatelných školách a školských za�ízeních než dosud.  

P�estože se „koncep�ní zám�r“ týká obecn� regionálního školství, budeme dále hovo�it 

výhradn� o základních školách. To proto, že tyto školy p�edstavují pro ministerstvo zdroj více 

než t�etiny celkových úspor.  

Jen pro srovnání. I v sou�asném systému platí princip spolufinancování ztráty 

z�izovatelem, v n�mž má z�izovatel možnost provozovat školu s nižším po�tem žák�, než 

stanoví p�íslušná vyhláška, doplatí-li škole chyb�jící mzdové náklady - tzv. peníze                

za chyb�jící žáky. Výše úhrady náklad� mezd pedagog� na jednoho žáka je cca 36 500 K� / 

rok. U základní školy s ob�ma stupni je dosavadní minimální po�et žák� v bezvýjimkové t�íd�

17 (bez doplatku z�izovatelem). P�i nižším po�tu žák� ve t�íd� se z�izovatel na mzdách 

                                                
49 http://www.spovuk.cz/download/2011/Veharticka_vyzva.pdf 
50 http://www.ucitelske-listy.cz/2012/01/stanoviska-k-reforme-financovani.html 
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vyu�ujících proporcionáln� podílí. „Koncep�ní zám�r“ definici „optimáln� napln�né t�ídy“ 

zvyšuje minimální po�et žák� ve t�íd� bez doplatku z�izovatelem na 26.  

V této souvislosti je d�ležité si uv�domit i realitu zd�raz
ované „podpory malot�ídních 

škol“, kterou „koncep�ní zám�r“ mnohokrát zmi
uje. P�i uvažovaném po�tu žák� ve t�íd� 26 

je „koncepce“ likvida�ní i pro první stupn� venkovských škol. V sou�asnosti je minimální 

po�et žák� ve dvout�ídní škole s 1. stupn�m 12 žák� na t�ídu. Toto �íslo ministerstvo zvyšuje        

na dvojnásobek. Nutností a jediným �ešením bude další spojování ro�ník�. Nebudou tedy 

výjimkou jednot�ídní venkovské školy s 1. – 5. ro�níkem v jedné t�íd�. V takové situaci 

ovšem zmínka o „standardech kvality vzd�lání“ budí útrpný úsm�v.  

Co nám zavedení nové „koncepce“ p�inese, lze z uvedených údaj� lehce odvodit. Musí 

totiž ministerstvu „ušet�it“, jak sama �íká, 2 – 7 miliard korun.  

P�itom se mají zvýšit platy pedagog�, které vlastn� tvo�í veškeré, dosud zmi
ované       

a snižované náklady. T�chto protich�dných požadavk� bude dosaženo jedinou možnou cestou 

- propušt�ním minimáln� 4 000 pedagog�.  

A jak na tom budou z�izovatelé základních škol, v�tšinou obce? Základní školy by m�ly 

provozovat dál pouze s 1. stupn�m a logicky za prakticky stejné náklady (údržba, teplo, 

elekt�ina atd.) jako dosud. Navíc, protože nebudou mít v míst� 2. stupe
 ZŠ, budou platit �ást 

neinvesti�ních náklad� obcím, kde jejich d�ti školu navšt�vují. (A je to v po�ádku, protože se 

tam jejich d�tem topí, svítí, va�í atd.). Výše t�chto náklad� je v obcích individuální                 

a pohybuje se v rozmezí 5 000 – 8 000 K� na žáka a rok. Takže p�i „neprovozovatelné“ škole 

se 4 t�ídami druhého stupn�, kde má každá t�ída 12 žák�, bude obec platit jiným obcím 

minimáln� 250 000 K� ro�n�.  

I rodi�e si po „realizaci koncepce“ p�iplatí. Jejich d�ti budou totiž dojížd�t do obcí �i 

m�st s 2. stupn�m ZŠ. Náklady se mohou pohybovat okolo 6 000 K� na dít� a rok.  

Protože se slovo „krize“ sklo
uje ve všech pádech, usoudilo ministerstvo, že je z�ejm�

ta správná chvíle k likvidaci základních škol v malých obcích. P�estože se tak d�je v dob�, 

kdy zmín�né školy mají garantované budoucí žáky z p�epln�ných mate�ských škol minimáln�

na 5 let dop�edu, chce „šet�it za každou cenu.“51

                                                
51 http://www.spovuk.cz/download/2011/Veharticka_vyzva.pdf 
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P�ípadné uvedení koncep�ního zám�ru reformy systému financování regionálního 

školství do praxe klade p�ed každou školu a jejího z�izovatele životn� d�ležité otázky. 

Budeme zrušeni? P�ežijeme? Budeme pokra�ovat ve své �innosti za cenu nenapravitelných 

následk�? Odpov�� na tyto otázky není v�bec jednoduchá. Každá obec, potažmo z�izovatel, 

má eminentní zájem na fungování úplné základní školy v rámci své p�sobnosti. Sou�asnému 

a stávajícímu stavu se všichni z�izovatelé p�izp�sobili a zvážili své p�edevším finan�ní 

možnosti v této záležitosti. Stávající optimální minimální napln�nost t�ídy 17 žáky, tak jak ji 

stanovuje dosavadní platná legislativa, se v praxi, podle názoru všech dotázaných �editel�, 

pln� osv�d�uje. P�ípadnému doplácení finan�ních prost�edk� ze strany z�izovatele u škol, 

které stávající napln�nosti t�íd nedosahují, se obce ve svých rozpo�tech p�izp�sobují. 

Dovolím si tvrdit, že v�tšina úplných základních škol v 	eské republice, podporovaná 

doplatky z�izovatele, takto bezproblémov� funguje. Každý soudný �lov�k, jenž práci s d�tmi 

trochu vnímá a rozumí jí, ur�it� uzná, že stávající po�et žák� ve t�íd� kolem 17 je nejlepší 

alternativou pro optimální, úsp�šnou a koncep�ní práci, v�etn� možnosti práce se žáky 

nadanými a naopak i se žáky, kte�í vyžadují v rámci svých výukových a káze
ských problém�

individuální p�ístup. 

P�íklad školy v Dlouhé Lou�ce názorn� ilustruje popisovaný problém. V sou�asné dob�

je napln�nosti t�íd n�co p�es 19 žák� na t�ídu. �editel školy v souladu s názorem celého 

pedagogického i nepedagogického kolektivu tento stav považuje za ideální a pro skute�né a 

úsp�šné poskytování základního vzd�lávání za jednozna�n� optimální. Z�izovatel nemusí 

finan�n� dotovat školu na chyb�jící mzdové náklady. P�ípadný další pokles žák� pod 

sou�asn� daný stav by nebyl pro z�izovatele velkým problémem, protože eminentní zájem pro 

zachování úplné základní školy tu existuje. Jednozna�n� p�evažuje názor, že sou�asný stav 

rámci napln�nosti t�íd vyhovuje.  

Je nutné mít neustále na pam�ti, že zajiš�ování p�edevším základního vzd�lávání 

je zákonn� dáno jako úkol státu. Proto jakékoliv p�enášení finan	ního zatížení ze státu 

na obce v této oblasti považuji, mírn� �e	eno, za podivné a zvláštní.  

Dovolím si tvrdit, že v �R neexistuje obec, která by nem�la zájem mít v rámci své 

p�sobnosti školu. Jak jsem již zmi
ovala, každý z�izovatel si zvážil svoje finan	ní 

možnosti a bezproblémov� provozuje svoji školu, a� již úplnou nebo pouze 

prvostup
ovou 	i malot�ídní. Jakýkoliv zásah do sou	asného a hlavn� fungujícího 

systému financování je podle mého názoru hazardní, necitlivé a zcela nekoncep	ní.  
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Šet�it a zvažovat úspory se musí, to platí nejen pro soukromý, ale i pro státní 

sektor. Považuji ovšem za hazard zasahovat nekoncep	n� do n�	eho, co zcela 

bezproblémov� funguje. Šet�it se dá p�edevším formou nalézání jiných zdroj� p�íjm�. V 

oblasti školství, které pat�í spíše k neziskovým, je celá �ada jiných možností - od 

zvažování jiného p�eskupování pen�z v rámci ministerstva, až po úspory na zcela 

jednozna	n� p�ebujelé ministerské administrativ�.  

Jsem p�esv�d	ena o tom, že obrovskými zdroji p�íjmu by mohlo být poctivé a 

smysluplné 	erpání pen�z z fond� EU ur	ených na vzd�lávání nebo omezení 	i zrušení 

nesmyslného dotování r�zných nevhodných projekt�. Vypisování mnohdy zbyte	ných 

výb�rových �ízení a následné placení p�edražených zakázek tvo�í podstatnou 	ást 

výdaj�.  

3.9 VZTAH ŠKOLA - Z�IZOVATEL

Vztah obce a školy je úzce svázán a propojen tak siln�, že si mnozí ani nedovedou 

p�edstavit následky, které by nastaly v p�ípad�, pokud by vztah obce a školy nebyl 

ideální. Jeden druhého pot�ebuje a není to žádné klišé, když si dovolím tvrdit, že jeden 

bez druhého nem�že existovat a fungovat.  

Škola je jednozna�n� finan�n� z hlediska provozu pokryta p�ísp�vky z�izovatele. 

Materiální fungování školy by tedy bez svého chlebodárce bylo nemyslitelné. Je t�eba si 

uv�domit, že finan�ní a materiální podpora školy není jen v jakémsi povinném zabezpe�ení 

provozu, ale má v r�zných vztazích z�izovatel – škola r�zné formy a odpovídající následky. 

Ur�it� se všeobecn� nechce, aby škola existovala a pracovala pouze v rámci toho 

nejnutn�jšího a základního. Škola je vizitkou obce a tento fakt by nikdo nem�l 

zpochyb
ovat. Co si asi �ekne nezainteresovaný návšt�vník, který obcí projíždí a vidí budovu 

neupravenou, s oprýskanou fasádou, zanedbanou se skromným nápisem škola na zdi? Ur�it�

se v první �ad� nevyjád�í špatn� o �editeli nebo u�itelích takové školy, ale jednozna�n�

zkritizuje obec a jejího starostu. Krásná škola reprezentuje svoji obec a v p�edstavách lidí 

evokuje pocit dokonalosti poskytování vzd�lávání v takové vzd�lávací instituci.  

P�íkladným vzorem m�že být vztah obce Dlouhá Lou�ka jako z�izovatele a základní 

školy nap�íklad za uplynulé 6 až 7leté období. Nechci zve�ej
ovat, kolik finan�ních 

prost�edk� v�novala obec na základní fungování školy, údržbu budov a provoz. Poskytnuté 
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peníze z rozpo�tu obce nad výše uvedený rámec jsou opravdu p�íkladné. Za uvedené období 

zm�nila škola zcela svoji tvá� a vnit�ní i venkovní prostory se zm�nily k nepoznání. Enormní 

snaha vedení obce pro získávání dotací ur�ených pro zhodnocování v podstat� svého majetku 

p�inesla každý rok bohaté ovoce. 

Obec Dlouhá Lou�ka žije plnohodnotným spole�ensko-kulturním životem. Sta�í se jen 

podívat do kulturního kalendá�e, který obec každý rok vydává. Nabízí se otázka, kdo se podílí 

na zajiš�ování t�chto akcí, kdo je organizuje, kdo vymýšlí program nebo kdo v nich 

vystupuje? V dnešní dob� by bylo úsm�vné myslet si, že jsou to dobrovolníci z �ad ob�an�

nebo zástupc� dobrovolných spolk�. Jist� není na druhou stranu problém zajistit program p�es 

r�zné agentury, které mnohdy nabízí program zcela neodpovídající požadovanému honorá�i. 

Zde se v plném rozsahu uplat
uje nezastupitelná role školy, jejich u�itel� a dalších 

pracovník�. Nikdo z nezainteresovaných lidí si nedovede p�edstavit, kolik práce dá p�ipravit 

program tak, aby zaujal.  

Dovolím si tvrdit, že bez pomoci ze strany školy by spole	enský život obce byl 

polovi	ní. Málokdo si také uv�domuje, kolik u�itel� se aktivn� angažuje a pracuje ve 

výborech a komisích obce. Obec vyhrála 2x barevnou stuhu v sout�ži Vesnice roku. 

Prezentace obce, která výsledky ovlivnila, by nebyla p�edstavitelná bez vkladu školy, u�itel�

a školních d�tí.  

Jaké d�sledky mohou mít špatné vztahy obce a školy?

N�kde to dnes funguje i tak, že se n�kte�í starostové považují za odborníky ve všem, tudíž i v 

oblasti školství. Pokud starosta, radní nebo zastupitelé mají pocit své názorové neomylnosti, 

potom rozumný a soudný �editel školy bude ze své práce znechucen. Velkou roli hraje také 

názor �len� zastupitelstva, kte�í jsou v mnoha p�ípadech samotnými rodi�i d�tí dané školy.  

Uvedu p�íklad vztah� v nedaleké obci. 

Ve volbách dostali hlas lidé, kte�í na jednu stranu školství nerozum�jí a na druhou stranu 

cht�jí, aby škola fungovala podle jejich laických p�edstav. Pokud existuje navíc i osobní 

averze mezi starostou a �editelem, je to velmi špatné pro školu i obec. Obecní rozpo�et má 

málo pen�z, musí se tedy šet�it. Kde? První na �ad� bude škola. Vždy� nám nic nevyd�lává, 

pot�ebuje pro provoz po�ád n�jaké peníze navíc, tak jim šet�ení na�ídíme. Ano, šet�it se musí, 

ale rozumn� a soudn�.  

Co by u�itelé cht�li, u�í jen dopoledne, mají samé volno a prázdniny, po�ád se jim 

zvyšují platy. I takové názory p�ispívají ke špatnému stavu. A to ješt� nemluvíme o odlišných 
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politických postojích �editele a starosty nebo radních. Bohužel i na takové nízké úrovni se tyto 

tendence projevují. 

Jsem p�esv�d	ena o tom, že dobré vztahy mezi z�izovatelem a školou jsou 

nezbytností. Nemusí být nadstandardní jako v p�ípad� obce Dlouhá Lou	ka, ale pro 

kvalitní spolupráci jsou nutností bezkonfliktní vztahy.  

Nejde jen o financování školy. Jak už jsem se zmínila výše, m�lo by být v zájmu 

obce, aby udržovala se školou dobré vztahy. Spole	ensko-kulturní prezentace obce je 

bez školy, pokud nefungují spolky (zahrádká�ský, chovatelský, hasi	ský apod.), 

nemyslitelná. 

B�da, kde se tento prostor stane arénou ambiciózních lidí, kte�í za	nou mezi 

sebou soupe�it v boji o to, kdo je hlavní a mocn�jší v rozhodování. Na to, dle mého 

názoru, doplatí postupn� všichni. Bohužel taková situace existuje dnes v mnoha místech 

a sou	asná politika, která se u nás na všech úrovních d�lá, tomu jen nahrává. 
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ZÁV�R

Je zcela jasné, že všechno je o lidech. Je-li dobrá komunikace mezi starostou                   

a �editelem, mezi �editelem a u�iteli, tam jsou vztahy dobré a škola se t�ší podpo�e a zájmu 

ostatních zastupitel� a funkcioná�� obce. Existuje drtivá p�evaha starost�, kte�í mají snahu 

komunikovat, poradit se s �editelem a domluvit se na spole�ných postupech. Bohužel ne 

všude to tak funguje. 

Smutné je, že se všichni shodujeme na tom, že nejv�tší chybou �eského školství bylo 

zrušení odv�tvového �ízení (školské ú�ady) a zvýšení pravomocí obcí jako z�izovatel�

mate�ských a základních škol! To je neoddiskutovatelný fakt, který uznávají dnes už i ti, kte�í 

toto zrušení odv�tvového �ízení tak vehementn� prosazovali. 

V obcích, ve kterých není ustanoven oficiální odbor školství, je nutné mít v rad�, 

zastupitelstvu nebo v komisi školství �lov�ka, který je dob�e se školskou legislativou 

obeznámen a dané oblasti rozumí. 

Jsem si v�doma toho, že jsem v práci popsala stávající záležitosti, které jsou dané, ale 

snažila jsem se podat komplexní informace a ucelený p�ehled legislativních zákonitostí 

spojených se vztahem škola-z�izovatel, z�ízením školy a následnou spolupráci. 

Myslím si, že v praxi taková práce není, existují jen popisy jednotlivých oblastí, o kterých 

píšu, proto jsem se snažila dát tyto v�ci dohromady v jedné práci. 

Charakterizovala jsem pozitivní i negativní dopady na konkrétních p�íkladech, a to      

na základ� poznatk� z rozhovor� a komunikace s lidmi p�sobícími v této oblasti a také          

na základ� osobní návšt�vy organizací. 

Myslím si, že by tato práce mohla posloužit jako návod nebo p�íru�ka lidem, kte�í se     

v této oblasti angažují nebo rozhodují v záležitostech vztahu z�izovatel–škola. 
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aj.  a jiné 

apod.  a podobn�

	R  	eská republika 

mil  milion 

MŠ  mate�ská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy 

m2  metr �tvere�ní 

nap�.  nap�íklad 

odst.  odstavec 

OR  obchodní rejst�ík 

písm.  písmeno 

PO  právnická osoba 

pop�.  pop�ípad�

Sb.  sbírka 

SFŽP  Státní fond životního prost�edí 

ŠVP  školní vzd�lávací program 

tj.  to je 

tzv.  tak zvaný 

tzn.  to znamená 

ZŠ  základní škola 
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