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1 ÚVOD 

V poslední dob� se stále více zvyšuje význam vzd�lávání ve spole�nosti. Kvalitní vzd�lání 

má nemenší význam na rozvoj spole�nosti. Výsledky školství výrazn� ovliv	ují vývoj 

spole�nosti.  P�edškolní vzd�lávání podporuje rozvoj osobnosti dít�te, podporuje jeho 

emocionální, intelektuální i fyzický rozvoj. Má vliv na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztah�. P�estože p�edškolní vzd�lávání 

má ve vzd�lávacím procesu dít�te své specifické postavení, není jejím úkolem nahrazovat 

rodinnou výchovu, ale snaží se ji vhodn� dopl	ovat.1

V �eské republice (dále jen �R) je zajišt�no právo dít�te na za�azení do p�edškolního 

vzd�lávání v roce, který p�edchází nástupu do prvního ro�níku základního vzd�lávání. 

Mate�ská škola (dále jen MŠ) p�ipravuje d�ti na vstup do základní školy (dále jen ZŠ). 

Je to samoz�ejmost, nebo
 d�ti navšt�vující MŠ se p�ipravují na další vzd�lávací i životní 

etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky. 

Vzd�lávání v MŠ je sou�ástí školského systému v �R. Vzd�lávání je založeno na ur�itých 

zásadách. Nejd�ležit�jší zásadou je rovný p�ístup každého ob�ana �R ke vzd�lávání 

bez jakékoli diskriminace, zásada zohled	ování vzd�lávacích pot�eb jednotlivce, vzájemné 

úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a d�stojnosti všech ú�astník� vzd�lávání, 

svobodného ší�ení poznatk�, zdokonalování procesu vzd�lávání na základ� výsledk�

dosažených ve v�d�, výzkumu a vývoji, možnosti každého vzd�lávat se po dobu celého 

života p�i v�domí spoluodpov�dnosti za své vzd�lávání. Mezi obecné cíle vzd�lávání 

m�žeme zahrnout p�edevším rozvoj osobnosti �lov�ka, který bude vybaven poznávacími 

a sociálními zp�sobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a ob�anský život, 

získání všeobecného vzd�lání nebo všeobecného a odborného vzd�lání, pochopení 

a uplat	ování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu 

s odpov�dností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplat	ování principu 

rovnosti žena muž� ve spole�nosti, utvá�ení v�domí národní a státní p�íslušnosti a respektu 

k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identit� každého, poznání sv�tových 

a evropských kulturních hodnot a tradic získání a uplat	ování znalostí o životním prost�edí 

a jeho ochran�, o bezpe�nosti a ochran� zdraví. 2

                                                
1 VALENTA, Ji�í. Právní rámec �ízení škol a školských za�ízení. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
s.r.o., 2010. 340 s. ISBN 978-80-87173-16-9.  
2JUDr. HANZL Jan a kol., Ing. Jaroslav �ERMÁK. Školské zákony 2011 (speciální edice pro mate�ské školy).
Praha: Eurounion  Praha, s.r.o., 2011. 551 s. ISBN 978-80-7317-091-2.  
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Vzd�lávání poskytované podle zákon �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, 

vyšším odborném a jiném vzd�lávání (dále jen školský zákon) ve zn�ní platných p�edpis�

je ve�ejnou službou. 

Tématem bakalá�ské práce je financování hospoda�ení p�ísp�vkové organizace. Cílem práce 

je popsat zdroje a získávání finan�ních prost�edk� na �innost MŠ, analyzovat její 

hospoda�ení a zhodnotit, zda p�ísp�vková organizace nakládá se sv��eným majetkem 

i finan�ními prost�edky ú�eln� a hospodárn�. Pro ú�el analýzy je vybrána MŠ Veselá školka 

Šumperk, p�ísp�vková organizace, jejímž z�izovatelem je obec. K dosažení cíle jsou použity 

metody popis, rozbor, analýza �asových �ad. 

Bakalá�ská práce je strukturována do p�ti kapitol, z nichž první je úvod. V následující druhé 

kapitole je provedena stru�ná charakteristika p�ísp�vkových organizací. Pozornost 

je zam��ena zejména na p�ísp�vkové organizace z�izované územn� samosprávnými celky. 

Jsou zde popsány základní principy z�ízení, zm�ny a zrušení p�ísp�vkové organizace, vztahy 

ke z�izovateli, náležitosti z�izovací listiny, popsány zásady finan�ního hospoda�ení 

p�ísp�vkové organizace, majetek p�ísp�vkových organizací, fondy, s kterými hospoda�í, 

finan�ní kontrola. V další �ásti jsou uvedeny specifika vzniku, financování, hospoda�ení 

a �ízení p�ísp�vkové organizace vykonávající �innost školy. Ke zpracování této �ásti práce 

je použita odborná literatura a p�íslušné právní p�edpisy. 

Kapitola t�etí je zam��ena na konkrétní p�ísp�vkovou organizaci, u níž je provedena analýza 

hospoda�ení v období p�ti let, tj. 2007 – 2011. V první �ásti kapitoly jsou uvedeny základní 

údaje o p�ísp�vkové organizaci – mate�ské školy. Druhá �ást je zam��ena na analýzu 

náklad�, výnos�, p�íjm� a výdaj� za uvedené období. Na základ� provedeného rozboru 

jednotlivých sledovaných �asových období a jejich vzájemné komparace jsou ve �tvrté 

kapitole zhodnoceny výsledky hospoda�ení p�ísp�vkové organizace vykonávající �innost 

MŠ. 

Ke zpracování t�etí a �tvrté kapitoly jsou využívány vnit�ní dokumenty organizace, výro�ní 

zprávy, rozbory hospoda�ení, statistické výkazy. 

V záv�ru práce je celá problematika shrnuta. 
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2 VZNIK A ZÁSADY HOSPODA�ENÍ P�ÍSP�VKOVÝCH 

ORGANIZACI 

V �R upravuje základy právního postavení p�ísp�vkových organizací zákon o rozpo�tových 

pravidlech státu a zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Podle nich z�izují p�ísp�vkové organizace organiza�ní složky 

státu nebo územní samosprávné celky.  

Charakteristické znaky pro p�ísp�vkové organizace: 

• p�ísp�vková organizace má právní subjektivitu, z�izovací listinu, je jí p�id�leno 

identifika�ní �íslo (dále jen I�), má vymezenou hlavní �innost nebo ú�el, pro který 

byla z�ízena; 

• p�ísp�vková organizace je napojena na rozpo�et z�izovatele závazným ukazatelem; 

• p�ísp�vková organizace není z�ízena za ú�elem podnikání, ale za ur�itých podmínek 

m�že provozovat i �innosti, které jsou ziskové; 

• p�ísp�vková organizace tvo�í pen�žní fondy; 

• p�ísp�vková organizace hospoda�í s majetkem z�izovatele.3

S ohledem na další zam��ení práce bude státní p�ísp�vková organizace popsána pouze 

stru�n� a pozornost bude zam��ena na vznik a zásady financování p�ísp�vkové organizace 

z�izované územním samosprávným celkem.  

2.1 P�ísp�vkové organizace státu   

P�ísp�vková organizace státu je právnickou osobou z�ízenou n�kterým z úst�edních orgán�

státní správy, je ve�ejnou neziskovou organizací, jejíž �innost je financována z výdaj�

státního rozpo�tu. Zakladatelem a vlastníkem státní p�ísp�vkové organizace je stát, nem�že 

ji z�ídit žádná soukromá osoba. P�ísp�vková organizace nedisponuje vlastním majetkem, 

ale hospoda�í s majetkem státu. P�i vzniku organizace musí být vydána z�izovací listina. 

Z�ízení musí být oznámeno v Úst�edním v�stníku �R. P�ísp�vková organizace vydá sv�j 

statut, který je schválen z�izovatelem, vydá organiza�ní �ád, pravidla hospoda�ení, pravidla 

pro ob�h ú�edních doklad�, vnit�ní p�edpisy dle platných zákon�, odpisový �ád. 

Státní p�ísp�vková organizace hospoda�í s pen�žními prost�edky získanými: 

• hlavní �inností a s pen�žními prost�edky p�ijatými ze státního rozpo�tu; 

                                                
3 HANZLOVÁ, Olga a kol. Ú�etnictví, dan� a mzdy v nevýd�le�né organizaci. Poslední aktualizace 2011. 
Praha. Verlag Dashöfer nakladatelství. ISBN 80-86229-42-4 
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• hospoda�í s prost�edky svých fond�; 

• s prost�edky získanými jinou �inností; 

• s pen�žitými dary od fyzických a právnických osob; 

• s pen�žitými prost�edky získanými ze zahrani�í; 

• s pen�žními prost�edky poskytnutými z rozpo�tu územních samosprávných celk�

a státních fond�, v�etn� prost�edk� z rozpo�tu Evropské unie, Národního fondu 

a z finan�ních mechanism�.4

Z�izovatel stanovuje finan�ní vztahy týkající se p�ísp�vku na provoz ze státního rozpo�tu, 

individuální a systémové dotace na financování program� a akcí, návratná finan�ní výpomoc 

a odvod odpis�.5 Z�izovatel m�že p�ísp�vkové organizaci ve z�izovací listin� vymezit 

i možnost vykonávat jinou �innost, dopl	kovou. Ve z�izovací listin� je vymezen p�edm�t 

a rozsah této �innosti. Tato �innost nesmí být ztrátová.  Ze své �innosti p�ísp�vková 

organizace tvo�í pen�žní fondy, s kterými hospoda�í podle stanovených pravidel. Jedná 

se o rezervní fond, fond odm�n, fond reprodukce majetku a fond kulturních a sociálních 

pot�eb (dále jen FKSP). Tvorbu jednotlivých fond� p�ísp�vková organizace provede 

na základ� schválení dosaženého hospodá�ského výsledku a jeho rozd�lení z�izovatelem. 

2.2 P�ísp�vkové organizace územn� samosprávných celk�

P�ísp�vková organizace územn� samosprávných celk� je právnickou osobou ve�ejného 

práva, vzniká a zaniká rozhodnutím z�izovatele. Územn� samosprávný celek 

je p�i rozhodování o z�ízení p�ísp�vkové organizace vázán tím, že ú�elem z�ízení 

p�ísp�vkové organizace mohou být pouze takové �innosti a záležitosti, které spadají 

do samostatné p�sobnosti z�izovatele. P�ísp�vková organizace má být z�ízena p�edevším 

k zajišt�ní služeb pro ob�any obce, o kterých zastupitelstvo obce rozhodne, že jsou obci 

a ob�an�m prosp�šné a pot�ebné. Z�izovatel sv��uje p�ísp�vkové organizaci sv�j majetek, 

vymezuje i rozsah vlastnických práv. Vymezení ú�elu, ke kterému m�že být majetek 

používán, je vymezen z�izovací listinou jako p�edm�t �innosti související s ú�elem z�ízení, 

p�ípadn� jsou z�izovatelem povoleny další �innosti, a to �innosti dopl	kové. P�ísp�vková 

organizace jako jediný typ právnické osoby, kterou m�že obec z�ídit nebo založit, 

                                                
4 § 53 odst. 1 zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�
(rozpo�tová pravidla), v platném zn�ní.  
Dostupný z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_1155.html. 
5REKTO�ÍK, Jaroslav, kolektiv autor�. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a �ízení. 3. 
aktualizované vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5.        
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má k územn� samosprávnému celku rozpo�tový vztah. Finan�ní prost�edky z rozpo�tu 

z�izovatele nejsou p�ísp�vkové organizaci poskytovány smlouvou podle obchodního nebo 

ob�anského práva, ale rozhodnutím z�izovatele o výši p�ísp�vku. P�ísp�vek na provoz 

p�ísp�vkové organizace je ur�en k tomu, aby byl dorovnán rozdíl mezi výši náklad�, 

vzniklých p�i poskytování služeb a mezi p�íjmy z p�ikázaných �inností. Hospoda�ení 

p�ísp�vkové organizace se �ídí zákonem �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 

územních rozpo�t� a rozhodnutími p�íslušných orgán� z�izovatele, jimiž jsou rada nebo 

zastupitelstvo obce. O z�ízení, zrušení �i slou�ení p�ísp�vkových organizací rozhoduje 

výhradn� zastupitelstvo v rámci samostatné p�sobnosti obce. Zastupitelstvo rozhoduje 

i o dopln�ní a zm�n� ve z�izovací listin�.6

2.2.1 Z�ízení, zm�na a zrušení p�ísp�vkové organizace 

Rozhodnutí o z�ízení p�ísp�vkové organizace a schválení z�izovací listiny je výhradní 

pravomocí zastupitelstva obce. Pokud se obec rozhodne z�ídit p�ísp�vkovou organizaci, 

je její povinností vydat z�izovací listinu této právnické osoby. Z�izovací listina musí 

obsahovat všechny náležitosti, které jsou uvedeny v § 27 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní z�ízení). Z�izovací listinou p�enáší obec na p�ísp�vkovou organizaci svoje povinnosti 

a �ást práv k majetku obce a finan�ních prost�edk� rozpo�tu obce. 

Z�izovací listina je základní dokument o vzniku p�ísp�vkové organizace a musí odpovídat 

zákonu i dalším povinnostem a zájm�m obce. 

Náležitosti z�izovací listiny: 

• název z�izovatele, je-li jím obec, uvede se také její za�azení do okresu; 

• název, sídlo p�ísp�vkové organizace a její I�, název musí vylu�ovat možnost zám�ny 

s názvy jiných p�ísp�vkových organizací; 

• vymezení hlavního ú�elu, pro který je p�ísp�vková organizace z�izována a k tomu 

odpovídající p�edm�t �innosti, p�edm�t �innosti uvedený ve z�izovací listin� by m�l být 

formulován tak, aby bylo z�ejmé, jakými �innostmi bude organizace dosahovat ú�elu 

svého z�ízení, tyto �innosti však nejsou živnostenským podnikáním, p�esná formulace 

a vymezení p�edm�tu �innosti p�ísp�vkové organizace je nezbytné pro vymezení 

hospoda�ení organizace; 

• ozna�ení statutárních orgán� a zp�sob, jakým vystupují jménem organizace; 

                                                
6 MORÁVEK, Zden�k, Alena MOCKOV�IAKOVÁ a Danuše  PROK�PKOVÁ. Meritum P�ísp�vkové 
organizace 2011. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer �R, a.s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4. 
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• vymezení majetku ve vlastnictví z�izovatele, který je p�ísp�vkové organizaci p�edán 

k hospoda�ení; 

• majetková práva, p�esné vymezení, která organizaci umožní, aby sv��ený majetek 

spravovala pro ú�el a �innosti vymezené touto z�izovací listinou, aby se sv��eným 

majetkem mohla plnit hlavní ú�el, k n�muž byla z�ízena, uvedou se práva a povinnosti 

spojené s jeho plným efektivním a ekonomickým ú�elným využitím, jsou stanoveny 

podmínky pro jeho další investi�ní výstavbu, práva a povinnosti s p�ípadným 

pronajímáním sv��eného majetku jiným subjekt�m aj.; 

• údaje o dopl	kové �innosti, navazující na hlavní ú�el p�ísp�vkové organizace; 

• uvedení doby, na kterou je organizace z�ízena.7

Obec je povinna zve�ejnit informaci o z�ízení p�ísp�vkové organizace a zn�ní z�izovací 

listiny v Úst�edním v�stníku �R. P�ísp�vková organizace jako právnická osoba vzniká dnem 

uvedeným v rozhodnutí zastupitelstva a ve schválené z�izovací listin�. Povinností z�izovatele 

je podat návrh na zápis p�ísp�vkové organizace do obchodního rejst�íku. Náležitosti podání 

p�edepisuje vyhláška ministerstva vnitra �. 250/2005 Sb., o závazných formulá�ích 

na podávání návrh� na zápis do obchodního rejst�íku, v platném zn�ní. 

Je-li p�ísp�vková organizace z�ízena na dobu ur�itou, pak její existence kon�í datem 

uvedeným ve z�izovací listin�. V p�ípad�, že p�ísp�vková organizace je z�ízena na dobu 

neur�itou a z�izovatel se rozhodne k jejímu zrušení, musí být tento zám�r projednán 

zastupitelstvem a termín ukon�ení musí být stanoven tak, aby bylo možné provést všechny 

úkony související s ukon�ením. Z�izovatel musí rozhodnou o umíst�ní a užití svého majetku, 

prop�j�eného organizací, a ke dni ukon�ení existence p�ísp�vkové organizace p�evezme její 

práva a závazky.
8

2.2.2 Vztahy z�izovatele a p�ísp�vkové organizace 

P�ísp�vková organizace je ve svém konání a rozhodování pod�ízena v�li z�izovatele.  

Vzájemný vztah mezi z�izovatelem a p�ísp�vkovou organizací je zejména ovlivn�n tím, že: 

• p�ísp�vková organizace je samostatnou právnickou osobou a ú�etní jednotkou; 

                                                
7MORÁVEK, Zden�k, Alena MOCKOV�IAKOVÁ a Danuše  PROK�PKOVÁ. Meritum P�ísp�vkové 
organizace 2011. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer �R, a.s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4. 
8MORÁVEK, Zden�k, Alena MOCKOV�IAKOVÁ a Danuše PROK�PKOVÁ. Meritum P�ísp�vkové 
organizace 2011. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer �R, a.s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4.
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• p�ísp�vková organizace hospoda�í se sv��eným majetkem ve vlastnictví z�izovatele; 

• o sv��eném majetku ú�tuje, je povinna provád�t odpisy dle schváleného odpisového 

plánu; 

• uzavírat smlouvy o p�j�ce nebo o úv�ru m�že po p�edchozím písemném souhlasu  

 z�izovatele; 

• po�izovat v�ci nákupem na splátky je oprávn�na se souhlasem z�izovatele; 

• není oprávn�na nakupovat akcie, cenné papíry, nesmí vystavovat ani akceptovat 

sm�nky, ani být sm�ne�ným ru�itelem; 

• není oprávn�na poskytovat dary jiným subjekt�m; 

• hospoda�í podle svého rozpo�tu schválené z�izovatelem; 

• p�ísp�vková organizace je povinna plnit ur�ené úkoly nejhospodárn�jším zp�sobem, 

dodržovat stanovené finan�ní vztahy k rozpo�tu;

• u�init taková opat�ení, která zajistí vyrovnaný hospodá�ský výsledek;

• z�izovatel je povinen provád�t kontrolu hospoda�ení p�ísp�vkové organizace;

• z�izovatel poskytuje p�ísp�vkového organizaci p�ísp�vek na provoz, m�že je uložit 

odvod do svého rozpo�tu, schvaluje hospodá�ský výsledek a jeho rozd�lení do fond�; 

• z�izovatel je povinen stanovit statutárního zástupce p�ísp�vkové organizace. 

Z výše uvedených zásad vztah� vyplývá charakter a povaha právnické osoby – p�ísp�vkové 

organizace. Svobodné rozhodování p�ísp�vkové organizace je pouze v rámci zmocn�ní, 

který ji poskytne z�izovatel. P�ípadné p�ekro�ení rámce takového zmocn�ní jde pln� k tíži 

statutárního orgánu.9

2.2.3 Finan�ní hospoda�ení p�ísp�vkových organizací 

Finan�ní hospoda�ení p�ísp�vkových organizací je ovlivn�no p�edevším vztahem k rozpo�tu 

z�izovatele. P�ísp�vková organizace hospoda�í s pen�žními prost�edky získanými:  

• transfery ze státního rozpo�tu, poskytnuté prost�ednictvím krajského ú�adu (dále 

jen KrÚ); 

• z rozpo�tu od z�izovatele, p�ísp�vek na provoz stanovený v návaznosti na výkony 

nebo jiná kritéria pot�eb p�ísp�vkové organizace;  

• vlastní �inností z hlavní a dopl	kové �innosti; 

• ze svých fond�; 

                                                
9 MORÁVEK, Zden�k, Alena MOCKOV�IAKOVÁ a Danuše PROK�PKOVÁ. Meritum P�ísp�vkové 
organizace 2011. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer �R, a.s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4.
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• jako dary od fyzických a právnických osob; 

• z Národního fondu, ze zahrani�í, z fond� Evropské unie.  

Plánovaný rozpo�tový vztah rozpo�tu z�izovatele a p�ísp�vkové organizace by nem�l 

být v pr�b�hu roku m�n�n, aby se nezhoršovaly podmínky hospoda�ení. P�estože 

má p�ísp�vková organizace právní subjektivitu, existují úkony, které m�že provád�t pouze 

se souhlasem z�izovatele. Jde p�edevším o využívání investi�ních úv�r� a p�j�ek 

k financování investi�ních pot�eb, p�eklenutí �asového nesouladu mezi zdroji a pot�ebami. 

Z�izovatel m�že poskytnout návratnou finan�ní výpomoc.10

Finan�ní prost�edky, se kterými p�ísp�vková organizace hospoda�í, m�žeme rozd�lit 

na neinvesti�ní a investi�ní prost�edky. Tyto finan�ní prost�edky do p�ísp�vkové organizace 

plynou ze dvou hlavních zdroj�, od z�izovatele a ze státního rozpo�tu. P�ísp�vek na provoz 

od z�izovatele slouží ke krytí provozních náklad�. P�ísp�vek na provoz je ur�en na 

dorovnání rozdílu plánovaných náklad� a výnos�. Výše p�ísp�vku od z�izovatele je 

schválena zastupitelstvem.

Výnosy z hlavní �innosti p�edstavují takové finan�ní prost�edky, které organizace získává 

vlastní �inností.  

V p�ípad�, že p�ísp�vková organizace má ve z�izovací listin� povolenou dopl	kovou �innost, 

je tato �innost dalším zdrojem finan�ních prost�edk� ke krytí své �innosti. Dopl	ková 

�innost by m�la být zisková, nesmí být ukon�ena ztrátou, nebo
 by byla provozována 

na úkor hlavní �innosti. 

B�hem své �innosti p�ísp�vkové organizace hospoda�í s prost�edky svých pen�žních fond�. 

Mezi fondy, které vytvá�í p�ísp�vková organizace z�izovaná územní samosprávou, pat�í: 

• rezervní fond; 

• fond reprodukce majetku; 

• fond odm�n; 

• fond kulturních a sociálních pot�eb. 

Tvorba a �erpání fond� probíhá b�hem ú�etního období. Z�statky fond� se p�evádí 

do dalšího ú�etního období. 

                                                
10 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného sektoru. 3. 
aktualizované a rozší�ené vydání. Praha:  ASPI a.s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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Rezervní fond 

Tvo�í p�ísp�vková organizace ze zlepšeného výsledku hospoda�ení. Jeho výše p�íd�lu 

podléhá schválení z�izovatelem.  Krom� p�íd�lu ze zlepšeného výsledku hospoda�ení 

je možné tento fond navýšit i o pen�žité dary. 

�erpání rezervního fondu musí být odsouhlaseno z�izovatelem. P�ísp�vková organizace 

prost�edk� tohoto fondu m�že využívat: 

• k dalšímu rozvoji své �innosti; 

• k úhrad� ztráty z hospodá�ské �innosti za p�edchozí léta; 

• k �asovému p�eklenutí do�asného nesouladu mezi výnosy a náklady; 

• k úhrad� p�ípadných sankcí uložených jí za porušení rozpo�tové kázn�. 

Na základ� žádosti a schválení z�izovatelem, m�že p�ísp�vková organizace �ást finan�ních 

prost�edk� z tohoto fondu p�esunout na ú�et fondu reprodukce majetku.11

Fond reprodukce majetku 

Tento fond p�ísp�vková organizace vytvá�í k financování svých investi�ních pot�eb. Tvorba 

fondu reprodukce majetku je: 

• z odpis� z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (dále jen DDHM), odpisy  

jsou provád�ny dle schváleného odpisového plánu; 

• z investi�ní dotace z rozpo�tu z�izovatele; 

• z investi�ních p�ísp�vk� ze státních fond�; 

• z výnos� z prodeje sv��eného DDHM souhlasem z�izovatele; 

• z dar� a p�ísp�vk� ur�ených k investi�ním ú�el�m od jiných subjekt�; 

• z výnos� z prodeje majetku ve vlastnictví p�ísp�vkové organizace; 

• z p�evod� z rezervního fondu, schválené z�izovatelem. 

Finan�ní prost�edky fondu jsou od�erpávány se souhlasem z�izovatele. Jsou p�evážn� ur�eny 

k financování investi�ních výdaj�. Dále se prost�edk� používá k odvodu do rozpo�tu 

z�izovatele, pokud je odvod uložen, ke splácení minulých investi�ních úv�r� nebo p�j�ek 

k posílení zdroj� na financování oprav a údržby nemovitého majetku užívaného 

p�ísp�vkovou organizací.12

                                                
11 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy – teorie a praxe v �R. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 
2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1 
12PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy – teorie a praxe v �R. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 
2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 
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Fond odm�n 

Fond odm�n je tvo�en p�íd�lem ze zlepšeného hospodá�ského výsledku. Tento p�íd�l musí 

být schválen z�izovatelem. Výše p�íd�lu je do 80% hospodá�ského výsledku k rozd�lení, 

maximáln� však do 80% stanoveného nebo p�ípustného objemu prost�edk� na platy. �erpání 

fondu je ur�eno ke krytí p�ípadného p�ekro�ení prost�edk� na platy. Z fondu se hradí 

odm�ny zam�stnanc�m. 

Fond kulturních a sociálních pot�eb 

Fond je tvo�en základním p�íd�lem na vrub náklad� p�ísp�vkové organizace z ro�ního 

objemu náklad� zú�tovaných na platy a náhrady mzdy a odm�ny za pracovní pohotovost, 

na odm�ny a ostatní pln�ní za vykonávanou práci.13 P�ísp�vky do fondu jsou odvád�ny 

zálohov�, podléhají ro�nímu vyú�tování. Použití fondu je v organizaci p�esn� stanoveno, 

dle stanového rozpo�tu.  Prost�edky jsou od�erpávány ve prosp�ch zam�stnanc� organizace.  

Slouží ke krytí kulturních, sociálních a dalších pot�eb zam�stnanc�, nap�. p�ísp�vek 

na stravování, na rekreaci, odm�ny p�i životních a pracovních jubileích apod. 

Mezi další zdroje finan�ních prost�edk� pat�í pen�žité dary. P�ísp�vková organizace je m�že 

získat od subjekt� tuzemských nebo zahrani�ních. P�ijetí finan�ního daru není 

pro p�ísp�vkovou organizaci výnosem, ale zdrojem rezervního fondu. Teprve �erpání daru 

se projeví ve výnosech. V p�ípad�, že je dar ú�elový, je jeho použití vázáno zejména ú�elem 

uvedeným v darovací smlouv�, pro organizace je povinnost tento ú�el dodržet. Pokud 

je finan�ní dar neú�elový, je jeho použití omezeno pouze podmínkami pro použití rezervního 

fondu. P�ísp�vková organizace m�že p�ijmout i nepen�žní dar. V takovém p�ípad� je však 

nutný p�edchozí souhlas z�izovatele. Jinak organizace nem�že dar p�ijmout. 

P�i hospoda�ení s finan�ními prost�edky se m�že p�ísp�vková organizace dopustit porušení 

rozpo�tové kázn� dle zákona o rozpo�tových pravidlech a to: 

• použije-li finan�ní prost�edky, které obdrží z rozpo�tu svého z�izovatele, v rozporu  

            se stanoveným ú�elem, ú�elovost poskytnuté dotace vymezí z�izovatel; 

• p�evede-li do svého pen�žního fondu více finan�ních prost�edk�, než stanoví zákon 

nebo než rozhodl z�izovatel, jedná se o chybnou tvorbu pen�žních fond�; (nižší  

            tvorba fond� není považována za porušení rozpo�tové kázn�); 

                                                
13 Sbírka zákon� �. 365/2010, vyhláška ze dne 6. Prosince 2010, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva financí 
�. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních pot�eb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. �ástka 133. Dostupné na 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vyhlaska_2010_365_snizeni_FKSP.pdf. 
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• použije-li prost�edky svého fondu na jiný ú�el, než stanoví zákon nebo jiný právní 

p�edpis; 

• použije-li své provozní prost�edky na ú�el, na který m�ly být použity prost�edky 

jejího pen�žního fondu podle zákona; 

• p�ekro�í stanovený nebo p�ípustný objem prost�edk� na platy bez použití krytí 

z fondu odm�n.14

Za porušení rozpo�tové kázn� uloží z�izovatel p�ísp�vkové organizaci odvod do svého 

rozpo�tu ve výši neoprávn�n� použitých prost�edk�, nejpozd�ji do 1 roku ode dne, 

kdy porušení rozpo�tové kázn� zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení 

rozpo�tové kázn� došlo. Z�izovatel m�že z d�vodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout 

odvod za porušení rozpo�tové kázn� na základ� písemné žádosti p�ísp�vkové organizace.15

2.2.4 Hospoda�ení s majetkem u p�ísp�vkové organizace 

Z�izovatel sv��uje p�ísp�vkové organizaci majetek k hospoda�ení za ú�elem pln�ní hlavního 

ú�elu, k n�muž byla z�ízena. P�ísp�vková organizace je povinna o majetku, se kterým 

hospoda�í, ú�tovat a odepisovat ho v souladu s ú�etními metodami. Vymezení majetkových  

práv musí být uvedeno ve z�izovací listin� a lze je formulovat takto: 

• p�ísp�vková organizace je povinna a oprávn�na sv��ený majetek, i majetek získaný 

vlastní �inností, držet a hospodárn� využívat pro pln�ní hlavního ú�elu a p�edm�tu 

�innosti a dopl	kové �innosti dle z�izovací listiny, pe�ovat o jeho zachování a rozvoj, 

udržovat jej a provád�t opravy, chránit p�ed zni�ením a poškozením, odcizením nebo 

zneužitím; 

• p�ísp�vková organizace má právo uplat	ovat náhradu škody, právo na nároky 

z pojistných událostí, za tím ú�elem samostatn� jednat v soudních sporech jako 

ú�astník �ízení, je povinna sledovat v�asnost pln�ní závazk� a zabezpe�it, aby 

nedošlo k proml�ení nebo zániku práv z t�chto závazk�; 

• p�ísp�vková organizace nakládá s majetkem s pé�í �ádného hospodá�e, p�estože není  

                                                
14 Zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a další 
související zákony, v platném zn�ní; zákon �. 421/2009 Sb., úplné zn�ní: 27/2010 Sb. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. 
15 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla, Petr TÉGL. Vztahy mezi z�izovatelem a p�ísp�vkovou organizací 
územního samosprávného celku od 1.4.2009.1. vydání. Olomouc:  Nakladatelství ANAG, s.r.o., 2009. 152 s. 
ISBN 978-80-7263-546-7. 
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            vlastníkem tohoto majetku.16

Dále m�že p�ísp�vková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek pot�ebný k výkonu 

�innosti a to: 

• bezúplatným p�evodem od svého z�izovatele; 

• darem s p�edchozím písemným souhlasem z�izovatele; 

• d�d�ním, zde je p�ísp�vková organizace bez p�edchozího písemného souhlasu 

z�izovatele povinna d�dictví odmítnout; 

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

V p�ípad�, že se majetek stane pro p�ísp�vkovou organizaci nepot�ebný, nabídne 

ho p�ednostn� bezúplatn� z�izovateli. Pokud z�izovatel písemnou nabídku nep�ijme, m�že 

p�ísp�vková organizace po jeho p�edchozím písemném souhlasu majetek p�evést 

do vlastnictví jiné osoby za podmínek, která stanoví z�izovatel.17

2.2.5 Finan�ní kontrola p�ísp�vkové organizace  

Kontrola je nedílnou sou�ástí �ízení. Hlavním cílem kontroly je posouzení, zda poskytnuté 

finan�ní prost�edky jsou vynakládány hospodárn�, ú�eln� a efektivn�. Kontrolní �innost 

p�ihlíží k tomu, kým byl subjekt z�ízen a s jakými prost�edky nakládá. Podle t�chto 

skute�ností je pak stanoven postup a rozsah kontroly. Jestliže se jedná o kontrolu nakládání 

s ve�ejnými prost�edky, je základním právním p�edpisem zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní 

kontrole ve ve�ejné správ�, který také stanovuje základní cíle kontroly. Z hlediska kontroly

je d�ležité se zmínit o dvou systémech kontrol dle uvedeného zákona, jedná se o:  

• systém finan�ní kontroly vykonávané kontrolními orgány – ve�ejnosprávní kontrola; 

• vnit�ní kontrolní systém.18

Jedním z hlavních úkol� ve�ejnosprávní kontroly je zjistit, zda byla dodržena rozpo�tová 

káze	 p�i hospoda�ení s ve�ejnými prost�edky, zda nedošlo k  neoprávn�nému použití nebo 

zadržení finan�ních prost�edk� v rozporu s právními p�edpisy. Vn�jší kontrola je provád�na 

institucemi, které mají ze zákona oprávn�ní takovou kontrolní �innost provád�t – z�izovatel, 

orgány ve�ejné správy, finan�ní ú�ady, další instituce (požární, bezpe�nosti, hygienické, aj.). 

                                                
16 MORÁVEK, Zden�k, Alena MOCKOV�IAKOVÁ a Danuše PROK�PKOVÁ. Meritum P�ísp�vkové 
organizace 2011. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer �R, a.s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4. 
17 §27, zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a 
další související zákony, v platném zn�ní; zákon �. 421/2009 Sb., úplné zn�ní: 27/2010 Sb. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  
18Zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ�, v platném zn�ní, poslední novela: zákon �. 
281/2009 Sb. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
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Z�izovatel m�že provád�t kontrolu v mnohem širším rozsahu, dodržování obecn� závazných 

právních p�edpis� a vnit�ních sm�rnic, kontrola hospoda�ení s veškerými finan�ními 

prost�edky, nakládání s majetkem, správnost, úplnost, v�rohodnost ú�etnictví, vedení 

r�zných evidencí a agend, uzavírání smluv. Ve�ejnosprávní kontrolu mohou provád�t 

kontrolní orgány p�ed poskytnutím ve�ejných prost�edk�, v pr�b�hu jejich použití a následn�

po jejich použití. 

Ve�ejnosprávní kontrola m�že být: 

• p�edb�žná – provádí se p�ed rozhodnutím o schválení použití ve�ejných prost�edk�, 

kontrolní orgány prov��ují p�edložené podklady pro p�ipravované operace; 

• pr�b�žná – p�i této kontrole se prov��uje dodržování stanovených podmínek, 

postupy, vypo�ádání a vyú�tování schválených operací, je kontrolována v�asnost 

a p�esné zápisy o uskute�	ovaných operacích; 

• následná – je provád�na až po vyú�tování operací, kontroluje se, zda údaje 

o hospoda�ení s ve�ejnými prost�edky v�rn� zobrazují zdroje, stav a pohyb ve�ejných 

prost�edk�, zda údaje odpovídají skute�nostem rozhodným pro uskute�n�ní 

ve�ejných p�íjm� a výdaj� a nakládání s ve�ejnými prost�edky, zda byly dodrženy 

právní p�edpisy a finan�ní prost�edky byly vynakládány hospodárn�, ú�eln�

a efektivn�. Dále se kontroluje, zda jsou pln�na opat�ení k odstran�ní, zmírn�ní 

a p�edcházení rizik, která byla p�ijata p�íslušnými orgány ve�ejné správy. Následná 

kontrola je u nás nejpoužívan�jší.19

Vnit�ní kontrolní systém je nedílnou sou�ástí �ízení organizace. Za zavedení a udržování 

vnit�ního kontrolního systému v p�ísp�vkové organizaci odpovídá její z�izovatel. Vnit�ní 

kontrolní systém má dv� složky, a to �ídící kontrolu a interní audit.  

Obecnými požadavky na vnit�ní kontrolní systém jsou: 

• vytvo�it podmínky pro hospodárný, efektivní a ú�elný výkon ve�ejné správy; 

• v�as zjistit, vyhodnotit a minimalizovat právní a jiná rizika p�i realizaci schválených 

zám�r� a cíl�; 

• zajistit v�asné podávání informací o výskytu závažných nedostatk� a o pln�ní 

p�ijatých opat�ení k náprav� nedostatk�.  

V pracovní náplni jednotlivých vedoucích zam�stnanc� a ostatních zam�stnanc� organizace  

                                                
19 HANZLOVÁ, Olga a kol. Ú�etnictví, dan� a mzdy v nevýd�le�né organizaci. Poslední aktualizace 2011.  
Praha: Verlag Dashöfer  nakladatelství. ISBN 80-86229-42-4. 
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musí být vymezena jejich pravomoc a odpov�dnost. Z vymezení kompetencí musí být zcela 

jasné, kdo je p�íkazce operace, kdo je správce rozpo�tu a kdo je hlavní ú�etní.  

Jak již bylo výše popsáno, kontrola je velice d�ležitá. Velmi záleží na nastavení kontrolního 

prost�edí, což �asto v organizacích �iní problémy. Nejv�tší problém v oblasti kontroly 

p�estavuje vytvo�ení odpovídajících vnit�ních sm�rnic a nastavení odpov�dnosti 

za jednotlivé �innosti. 

2.2.6 Vedení ú�etnictví 

V sou�asné dob� probíhá rozsáhlá reforma ú�etnictví státu. Byly zm�n�ny n�které zákony, 

zejména zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní zákona �. 304/2008 Sb.,(dále 

jen zákon o ú�etnictví), který v § 1 odst. 3 a 4 definuje „vybrané jednotky“, mezi které pat�í 

i p�ísp�vkové organizace. Byl vytvo�en Centrální systém ú�etních informací státu, který 

byl postaven na tzv. akruální bázi.20

Významným prvkem ú�etní reformy státu je digitalizace a elektronizace ú�etnictví, 

k p�iblížení se ú�etnictví podnikatelské sféry a zajišt�ní pot�eb jednozna�nosti 

a srovnatelnosti.  

Závaznými p�edpisy upravující ú�etnictví p�ísp�vkových organizací jsou: 

• zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

• vyhláška �. 410/2010 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 

Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

• vyhláška �. 383/2009 Sb., o ú�etních záznamech v technické form� vybraných 

ú�etních jednotek a jejich p�edávání do centrálního systému ú�etních informací státu 

a o požadavcích na technické a smíšené formy ú�etních záznam�; 

• vyhláška �. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk�; 

• ú�etní standardy �. 701 – �. 704.21

Dle § 9 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� se u p�ísp�vkových organizací rozlišuji dv� možnosti vedení ú�etnictví 

p�ísp�vkových organizací: 

• vedení ú�etnictví v plném rozsahu; 

                                                
20 SVOBODA, M., Akruální ú�etnictví a ú�tování o zásobách v n�kterých vybraných ú�etních jednotkách po 1. 
1. 2010. Ú�etnictví nevýd�le�ných organizací a obcí. 2010. �. 1. s. 9-16. 
21SVOBODOVÁ, Jaroslava a kolektiv. Ú�tová osnova, �eské ú�etní standardy pro n�které vybrané ú�etní 
jednotky. 8. vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, s.r.o., 2011. 528 s.  ISBN 978-80-7263-657-0. 
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• vedení ú�etnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

Z�izovatel p�ísp�vkové organizace na základ� žádosti p�íslušné p�ísp�vkové organizace vydá 

rozhodnutí o rozsahu vedení ú�etnictví ješt� p�ed za�átkem nového ú�etního období. Pokud 

by tak z�izovatel neu�inil nebo rozhodnutí nevydal je p�ísp�vková organizace povinna 

vést ú�etnictví v plném rozsahu. 

2.3 P�ísp�vková organizace vykonávající �innost školy 

Školy a školská za�ízení tvo�í vzd�lávací soustavu definovanou školským zákonem. 

P�edškolní výchovu d�tí u nás zabezpe�ují MŠ. V závislosti na tom, zda z�izovatelem 

právnické osoby vykonávající �innost mate�ské školy je ve�ejný nebo soukromý subjekt, 

mají MŠ právní formu p�ísp�vkové organizace nebo soukromé právnické osoby. 

 Soukromé MŠ jsou z�ízené církevními právnickými osobami �i jinými právnickými 

osobami. Vztahuje se na n� školský zákon a s ním související p�edpisy. Základním rysem je 

zápis do rejst�íku školských právnických osob a s ním související nárok na finan�ní 

prost�edky. Financování soukromých MŠ upravuje zákon �. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, p�edškolním a školským za�ízením.22  

MŠ z�ízené obcí, jako p�ísp�vková organizace vykonávající �innost školy, je právnickou 

osobou ve�ejného práva z�ízenou k pln�ní úkol� ve ve�ejném zájmu. P�ísp�vkové organizace 

vykonávající �innost školy se �adí do neziskového sektoru. Podle zákona �. 586/1992 Sb., 

o daních z p�íjm�, jde o organizace, které nebyly z�ízeny nebo založeny za ú�elem 

podnikání. 

 MŠ je z�ízena z�izovací listinou a založena dnem zápisu do rejst�íku škol a školských 

za�ízení. Rejst�ík škol a školských za�ízení vede p�evážn� ministerstvo, u MŠ, jejichž 

p�sobnost je ryze místní a nep�esahuje hranice regionu, je vedení rejst�íku delegováno 

na krajskou úrove	.23 Zápisem do rejst�íku škol a školských za�ízení vzniká právnické osob�

právo poskytovat vzd�lávání a školské služby a zárove	 také vzniká nárok na p�id�lování 

finan�ních prost�edk� ze státního rozpo�tu a rozpo�tu územn� samosprávného celku. 

Školský rejst�ík je ve�ejný seznam. Je �len�n na rejst�ík škol a školských za�ízení a rejst�ík 

školských právnických osob. Údaje v rejst�íku škol a školských za�ízení zahrnují 

                                                
22 VALENTA, Ji�í. Právní rámec �ízení škol a školských za�ízení. 1.vyd. Olomouc: ANAG, s.r.o, 2010. 340 s. 
ISBN 978-80-87173-16-9. 
23 § 143, zákona �. 561/2004Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání 
(školský zákon), Sbírka zákon� �. 317, rozeslána dne 2.9.2008, �ástka 103, strana 4826-4901. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb. 
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nejpodstatn�jší údaje o MŠ jako sou�ásti vzd�lávací soustavy. Žádost o zápis MŠ 

do rejst�íku škol a školských za�ízení v p�ípad� p�ísp�vkové organizace podává z�izovatel. 

Náležitosti žádosti o zápis MŠ vyjmenovává § 147 školského zákona.  

Územní samosprávu ve školství vykonávají obec, kraj. Obec nebo svazek obcí z�izuje 

a zrušuje mimo jiné MŠ a za�ízení školního stravování. Obec je povinna zajistit podmínky 

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 v d�tském domov�, 

územn� pat�ící obci.24

MŠ a p�edškolní za�ízení jsou financovány v rámci regionálního školství. Finan�ní 

prost�edky v regionálním školství se poskytují podle po�tu žák� a podle nákladnosti 

poskytovaného vzd�lání. Regionální školství je financováno vícezdrojov�.  

V sou�asném systému rozpo�tování je rozpis finan�ních prost�edk� ve školství realizován 

tzv. normativní metodou. Normativy jsou republikové a krajské. MŠMT stanovuje objem 

finan�ních prost�edk� na základ� po�tu žák� v jednotlivých v�kových kategoriích 

a na základ� republikových normativ� (dále jen RN). RN podle § 161 školského zákona 

stanovuje ministerstvo jako výši výdaj� p�ipadajících na vzd�lávání a školské služby 

pro jedno dít� v oblasti p�edškolního vzd�lávání v MŠ na kalendá�ní rok. Sou�ástí 

republikových normativ� je vyjád�ení limitu po�tu zam�stnanc� p�ipadajících na 1 000 d�tí 

v dané v�kové kategorii.  

Zásadní vliv na celkovou výši rozpo�t� p�ímých výdaj� p�id�lených jednotlivým kraj�m 

má vývoj výkon� regionálního školství (dále jen RgŠ). Rozpis rozpo�tu p�ímých výdaj�

provádí odbor školství, mládeže a t�lovýchovy krajského ú�adu na základ� jim stanovených 

normativ� neinvesti�ních výdaj� p�ipadajících na jednotku výkon�. Normativ je stanoven 

jako ro�ní objem neinvesti�ních výdaj� celkem, a z toho mzdové prost�edky v �len�ní 

na pedagogické a nepedagogické zam�stnance, finan�ní prost�edky na zákonné odvody 

a ostatní neinvesti�ní výdaje. 

Jednotlivé krajské normativy neinvesti�ních výdaj� jsou stanoveny z t�chto ukazatel�: 

• pr�m�rný po�et jednotek výkonu p�ipadajícího na 1 pedagogického pracovníka; 

• pr�m�rný po�et jednotek výkonu p�ipadajícího na 1 nepedagogického pracovníka;  

• pr�m�rná m�sí�ní výše platu pedagogického pracovníka; 

                                                
24 Úplné zn�ní zákona �. 561/2004Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném 
vzd�lávání (školský zákon), Sbírka zákon� �. 317, rozeslána dne 2.9.2008, �ástka 103, strana 4826-4901. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb. 
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• pr�m�rná m�sí�ní výše platu nepedagogického pracovníka; 

• pr�m�rná ro�ní výše ostatních neinvesti�ních výdaj� ze státního rozpo�tu p�ipadající 

na jednotku výkonu.25

V rámci rozpisu p�ímých výdaj� krajský ú�ad provede zpracování p�edpokládaných pot�eb 

dle struktury rozpo�tovaných ukazatel� – prost�edky na platy, ostatní osobní náklady, 

odvody na zákonná pojišt�ní a FKSP, ostatní neinvesti�ní výdaje. KrÚ stanoví priority mezi 

pot�ebami a disponibilními prost�edky, vy�lení ú�elové prost�edky na vyrovnání 

rozpo�tových zm�n. Provede rozpis rozpo�tu neinvesti�ních výdaj� pro jednotlivé školy 

prost�ednictvím krajských normativ�. Takto rozepsané prost�edky na jednotlivá školská 

za�ízení i MŠ poskytuje krajský ú�ad p�ímo.  Role z�izovatel� je pro tyto ú�ely stanovena 

na zpracovávání návrh� rozpis� rozpo�t� finan�ních prost�edk� státního rozpo�tu 

jednotlivým školským za�ízením ve své p�sobnosti podle stanovených zásad MŠMT, který 

p�edávají krajskému ú�adu.26

Kapitálové výdaje MŠ a provozní výdaje, které nejsou p�ímými vzd�lávacími výdaji, hradí 

z�izovatel ze svého rozpo�tu. MŠ p�edkládá z�izovateli návrh rozpo�tu, který po schválení 

z�izovatelem, je pro MŠ závazným ukazatelem hospoda�ení.  

Správním orgánem v MŠ je �editel. �editel MŠ je do funkce jmenován z�izovatelem, musí 

spl	ovat odborné p�edpoklady pro tuto funkci. Veškeré kompetence k organizaci MŠ dává 

zákon do rukou �editele MŠ. �editel MŠ odpovídá za celkový chod školy, za odbornou 

a pedagogickou úrove	 vzd�lávání, za efektivní využívání hospodá�ských prost�edk�

ve škole. Vydává p�íslušné vnit�ní sm�rnice pro zajišt�ní právní legislativy v MŠ. 

Za své jednání se zodpovídá z�izovateli. 

                                                
25 Principy rozd�lování dotace na p�ímé náklady na vzd�lávání pro školy a školská za�ízení Olomouckého 
kraje. Dostupné z: http://www.kr-olomoucky.cz/prime-naklady-na-vzdelavani-na-rok-2012-cl-384.html 
26 VALENTA, Ji�í. Právní rámec �ízení škol a školských za�ízení. 1.vyd. Olomouc: ANAG, s.r.o, 2010. 340 s. 
ISBN 978-80-87173-16-9. 
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3 ANALÝZA FINAN�NÍHO HOSPODA�ENÍ MATE�SKÉ ŠKOLY –

P�ÍSP�VKOVÉ ORGANIZACE  

Analýza finan�ního hospoda�ení MŠ – p�ísp�vkové organizace je provedena v Mate�ské 

škole Veselá školka Šumperk, p�ísp�vková organizace, Prievidzská 1, 787 01 Šumperk, 

okres Šumperk. Z�izovatelem školky je M�sto Šumperk, nám�stí Míru 1, 787 01 Šumperk. 

3.1 Základní údaje o mate�ské škole – p�ísp�vkové organizace 

M�sto Šumperk v souladu s usnesením zastupitelstva m�sta (dále jen ZM) Šumperk 

ze dne 15.12.1992 z�ídilo dnem 1.1.1993 na dobu neur�itou, dle § 14, odst. 2 zákona 

�. 564/1990 Sb., o státní správ� a samospráv� ve školství, v platném zn�ní,  26. Mate�skou 

školu v Šumperku jako samostatnou p�ísp�vkovou organizaci: Mate�ská škola Šumperk, 

Prievidzská 1, I� 00852091.27

Usnesením ZM Šumperk �. 2323/02 ze dne 11.9.2002 byly zrušeny ke dni 31.12.2002 

organiza�ní složky m�sta : MŠ Temenická 151, Šumperk, MŠ Temenická 61, Šumperk 

a MŠ Zahradní 17A, Šumperk. Usnesením ZM Šumperk �. 2165/02 ze dne 20.6.2002 byly 

tyto organiza�ní složky m�sta slou�eny s ú�inností od 1.1.2003 s p�ísp�vkovou organizací 

Mate�ská škola Šumperk, Prievidzská 1, I� 00852091, v souladu s ustanovením § 14 odst. 

2 zákona �. 564/1990 Sb., o státní správ� a samospráv� ve školství, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�.28

S ú�inností od 1.1.2003 vydalo ZM Šumperk nové zn�ní z�izovací listiny p�ísp�vkové 

organizace: 

Název a sídlo organizace: Mate�ská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 

p�ísp�vková organizace. 

P�ísp�vková organizace má tyto odlou�ená pracovišt�: 

Temenická 61, 787 01 Šumperk; 

Zahradní 17A, 787 01 Šumperk; 

Temenická 151, 787 01 Šumperk. 

Sou�ástí p�ísp�vkové organizace je: 

a) mate�ská škola s odlou�enými pracovišti; 

b) školní jídelna s odlou�enými pracovišti. 

                                                
27 Z�izovací listina mate�ské školy ze dne 15.12.1992 
28 Z�izovací listina p�ísp�vkové organizace m�sta Šumperk ze dne 12.12.2002
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Tímto slou�ením vznikl právnický subjekt, který se sestává ze 4 MŠ, 2 ŠJ a 2 ŠV. 

Ve z�izovací listin� je také vymezeno hospoda�ení s majetkem, který p�ísp�vková organizace 

nabyla do své správy. Movitý majetek ve vlastnictví z�izovatele, který se p�ísp�vkové 

organizaci p�edává do správy k jejímu vlastnímu hospodá�skému využití je uveden 

v inventurním seznamu zpracovaném ke dni 30.11.2002, a je p�ílohou � 1. z�izovací listiny. 

Dle tohoto soupisu byl p�ísp�vkové organizace p�edán do správy majetek v hodnot�

3 532 875,01 K� v �len�ní dle jednotlivých odlou�ených pracoviš
: 

MŠ Prievidzská 1  -  majetek v hodnot� 1 520 872,58 K�; 

MŠ Temenická 61 -  majetek v hodnot�    711 921,89 K�; 

MŠ Zahradní 17A -  majetek v hodnot�    838 515,94 K�; 

MŠ Temenická 151 - majetek v hodnot�   461 564,60 K�. 

V p�íloze �. 2 z�izovací listiny je uveden nemovitý majetek, který z�izovatel p�enechá 

p�ísp�vkové organizaci k bezplatnému užívání na základ� smlouvy o výp�j�ce. Jedná 

se o budovy a stavební parcely jednotlivých MŠ a pozemkové parcely, které pat�í 

k budovám. Všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitosti. Smlouva 

o výp�j�ce byla sepsána dne 24.3.2003 a p�esn� vymezuje p�edm�t výp�j�ky, dispozi�ní 

oprávn�ní p�ísp�vkové organizace, zp�sob nakládání, údržby a evidence zap�j�eného 

majetku, odpov�dnost za škodu, dobu výp�j�ky.  

K lepšímu využití svých hospodá�ských možností a odbornosti svých zam�stnanc� z�izovatel 

povoluje vykonávat p�ísp�vkové organizaci dopl	kovou �innost: hostinská �innost – 

zajišt�ní závodního stravování pro pracovníky jiných p�ísp�vkových organizací, stravování 

cizích strávník�. Podmínkou pro realizaci dopl	kové �innosti je, že nesmí narušovat pln�ní 

hlavních ú�el� organizace a musí být sledována odd�len�. 

 Z�izovací listina upravuje i vzájemné vztahy z�izovatele a p�ísp�vkové organizace. Finan�ní 

vztah k rozpo�tu z�izovatele, zejména výše p�ísp�vku, závazné ukazatele pro hospoda�ení, 

které jsou stanovovány z�izovatelem na kalendá�ní rok. Finan�ní hospoda�ení organizace 

je upraveno p�íslušnými ustanoveními zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 

územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�ísp�vková organizace je povinna umožnit provád�ní její 

kontroly z�izovatelem v rozsahu a zp�sobem, daným pokyny z�izovatele, každoro�n� musí 

vypracovat výro�ní zprávu o �innosti a zprávu o hospoda�ení za hospodá�ský rok.  

Organizace, je dle z�izovací listiny, z�ízena na dobu neur�itou. 
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K 1.9.2005, došlo ke zrušení  odlou�eného pracovišt� MŠ Temenická 151. Tato zm�na byla 

provedena dodatkem ke z�izovací listin� a ke stejnému datu došlo i ke zm�n� zápisu 

ve školském rejst�íku. 

K 1.9.2011 bylo vytvo�eno nové odlou�ené pracovišt� MŠ Slune�ní s kapacitou 56 míst. 

Toto pracovišt� bylo vytvo�eno ve spolupráci s m�stem Šumperk, které se podílelo 

na financování stavebních úprav a vybavení nové MŠ.  

Vzd�lávání je uskute�	ováno ve všech �innostech a situacích, které se v pr�b�hu 

dne vyskytnou, vyváženým pom�rem spontánních a �ízených aktivit. P�edškolní vzd�lávání 

d�tí je zajišt�no podle školních vzd�lávacích program� jednotlivých pracoviš
 MŠ Veselé 

školky Šumperk. MŠ má celkem 12 t�íd. V každé t�íd� je 28 d�tí ve v�ku 3 – 6 let. Jedna 

t�ída je ur�ena pro p�edškolní d�ti ve v�ku 7 let a pro d�ti s odloženou školní docházkou. 

V této t�íd� je vytvo�eno speciální pracovišt� pro nadané d�ti, jejichž vzd�lávání je zajišt�no 

speciálním vzd�lávacím programem. V souladu s § 23 odst. 3 školského a § 2 odst. 1 a 3 

vyhlášky MŠMT �. 14/2005 Sb., o p�edškolním vzd�lávání byla  na základ� usnesení Rady 

m�sta Šumperk s ú�inností od 11.1.2005 ud�lena výjimka z maximálního po�tu zapsaných 

d�ti ve t�íd� z 24 d�tí na 28 d�tí. Po�et d�tí pat�í mezi základní údaje, které úzce souvisí 

s p�ímými vzd�lávacími náklady na p�íslušný kalendá�ní rok a ovliv	uje i stanovení po�tu 

zam�stnanc� MŠ. P�estože školní rok za�íná 1. zá�í, po�ty d�tí jsou vykazovány k 30. zá�í 

p�íslušného roku. 

Tabulka 3.1.1 P�ehled po�tu d�tí dle jednotlivých školek a let 2007 - 2011 

Školní rok stavy jsou uvád�ny k 30.9.

Pracovišt� Po�et t�íd 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

MŠ Prievidzská 6 143 143 154 161 168

MŠ Temenická 2 55 55 56 56 56

MŠ Zahradní 2 56 56 56 56 56

MŠ Slune�ní 2 0 0 0 0 51

celkem 12 254 254 266 273 331

Zdroj:  S 1-01 Výkaz o mate�ské škole podle stavu k 30.9. , roky 2007 - 2011 – vlastní zpracování 

Z p�edcházející tabulky je patrné, že po�et d�tí v MŠ se zvyšuje a kapacita jednotlivých 

za�ízení je pln� využita.  V letech 2007 a 2008 byla celková kapacita školky 280 míst, 

využita pouze z 90,71 %. V t�chto letech byly v MŠ Prievidzská vytvo�eny 2 t�ídy 

pro p�edškolní d�ti a d�ti s odloženou docházkou s napln�ním pouze 24 d�tí ve t�íd�, 

což p�edstavovalo nevyužití kapacity o 8 d�tí. Ve t�íd�, kde bylo umíst�no dít�
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se zdravotním postižením, lze podle vyhlášky �. 14/2005 Sb. naplnit t�ídu pouze do po�tu 

19 d�tí, a proto v této t�íd� nebyla pln� využita kapacita o 9 míst. V ostatních t�ídách nebyl 

dopln�n stav do povolené celkové kapacity a tak z�stalo volných 9 míst. V roce 2009 došlo 

k navýšení d�tí ve t�ídách, p�esto kapacita MŠ Prievidzská nebyla ješt� zcela využita. V roce 

2010 bylo provedeno p�ehodnocení celkové situace v rozd�lení t�íd a došlo k úprav�. Byla 

zrušena 1 t�ída pro p�edškolní d�ti a d�ti s odloženou docházkou a vytvo�ena b�žná t�ída 

s kapacitou 28 d�tí. T�ída pro p�edškolní d�ti byla rozší�ena na kapacitu 28 míst. Tím došlo 

k navýšení kapacity, která m�la i ekonomický p�ínos pro MŠ, došlo i k navýšení p�id�lených 

finan�ních prost�edk�. V roce 2010 již byla kapacita MŠ využita na 95,83 %.  Rok 2011 

již zaznamenal využití kapacity za�ízení na 100 % i s vytvo�ením nového pracovišt�. 

P�estože se zvýšil po�et míst, nepoda�ilo se zajistit, aby všichni zájemci o místo v MŠ byli 

uspokojeni. N�kte�í rodi�e museli b�hem školního roku op�tovn� žádat o místo a �ekat 

až dojde k uvoln�ní místa. B�hem roku se poda�ilo uspokojit všechny zájemce, kte�í 

pot�ebovali nutn� umístit dít� z d�vodu nástupu do zam�stnání. 

V následující tabulce je ukázáno, jak docházelo ke zvyšování zájmu o místa ve školce. 

Tabulka 3.1.2 P�ijímací �ízení v letech 2007 - 2011 

P�ijímací �ízení 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem žádostí 102 89 125 108 125

MŠ Prievidzská 63 63 77 48 47

MŠ Temenická 19 16 14 20 11

MŠ Zahradní 20 10 13 15 18

Celkem p�ijatých d�tí 102 89 104 83 76

Celkem nep�ijato 0 0 21 25 49

MŠ Slune�ní 0 0 0 0 51

Zdroj: Výro�ní zprávy MŠ za roky 2007-2011 – vlastní zpracování

V roce 2009 bylo uspokojeno pouze 83,8 % zájemc� o místo ve školce, v roce 2010 bylo 

uspokojeno jen 76,8 % zájemc� a nejmén� bylo uspokojeno zájemc� v roce 2011, pouze 

60,8 %. Z rozhodnutí z�izovatele bylo vytvo�eno nové odlou�ené pracovišt�, kam na základ�

dodate�ného p�ijímacího �ízení, kde byly posouzeny neuspokojené žádosti všech 

p�edškolních za�ízení, jejímž z�izovatelem je m�sto Šumperk, byly p�ijaty další d�ti. S po�ty 

d�tí úzce souvisí stanovení po�tu zam�stnanc�. Po�et pedagogických i nepedagogických 

zam�stnanc� je stanoven na základ� normativ� a je závazný.  Nepedagogi�tí pracovníci jsou 

�len�ni na pracovníky provozu a pracovníky školní jídelny. 
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Graf 3.1.1 Po�et pracovník� v MŠ v letech 2007 - 2011 

Zdroj: Výkaz o �editelství za roky 2007 – 2011 

S rozší�ením kapacity míst v MŠ došlo i k navýšení po�tu pracovník�. U pedagogických 

pracovník� došlo v roce 2011 k nár�stu oproti roku 2007 o 6 pracovník�, což p�edstavuje 

nár�st 31,5 %. Nejv�tšího navýšení po�tu pracovník� ve srovnání let 2007 a 2011 

je u provozních pracovník� a to o 8 pracovník�, což je 100 % navýšení po�tu pracovník�. 

Zvýšení po�tu d�tí se nejmén� projevilo v po�tu pracovník� ve školních jídelnách, kde došlo 

k navýšení pouze o 1 pracovníka.  

Dle z�izovací listiny mate�ská školka provozuje dv� školní stravovny.  Jedna se nachází 

v MŠ Prievizská 1 a druhá je v MŠ Zahradní 17A. Školní stravovna u MŠ Prievidzská, dále 

jen  ŠJ Preividzská, zajiš
uje stravu pro d�ti v MŠ Prievidzská, MŠ Temenická, vlastní 

zam�stnance  a dále pro jiný subjekt MŠ Pohádka Šumperk. U této ŠJ Prievidzská 

je provozována dopl	ková �innost, související se stravováním pro cizích strávníky. Školní 

stravovna p�i MŠ Zahradní, dále jen  ŠJ Zahradní,  va�í pro d�ti a zam�stnance v MŠ 

Zahradní. Pro d�ti v MŠ Slune�ní se strava zajiš
uje od jiného subjektu od ŠJ p�i IV.ZŠ 

Šumperk.29

3.2 Analýza finan�ního hospoda�ení v roce 2007 

Podle rozhodnutí z�izovatele mate�ská škola vede ú�etnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

V ú�etnictví musí být zaznamenávány údaje, které v�rn� zachycují ekonomické jevy 

v organizaci a podávají tak v�asné, v�rohodné a správné informace o hospoda�ení. I p�esto, 

že není cílem p�ísp�vkové organizace dosahovat zisk, musí být vedení ú�etnictví v souladu 

se zákonem �. 563/1991 Sb. o ú�etnictví.  

                                                
29 P�íloha �. 1 P�ehled strávník� a uva�ených porcí v roce 2007 – 2011 dle jednotlivých za�ízení 
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Ve školním roce 2007/2008 navšt�vovalo mate�skou školu na všech pracovištích celkem 

254 d�tí. D�ti byly rozd�leny do 10 t�íd. P�edškolní výchovu zajiš
ovalo celkem 

19 pedagogických pracovník� a 8 provozních pracovník�.  Pro rok 2007 byl z�izovatelem 

schválen provozní p�ísp�vek p�es 2 000 000,- K�, tj. 19,1 % z celkových p�íjm�. P�ísp�vek 

na p�ímé náklady od Krajského ú�adu Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a 

t�lovýchovy dosahoval po úpravách b�hem roku p�es 8 000 000,- K�, což p�edstavovalo 

61,03 % celkových p�íjm�. Výnosy z vlastní �innosti byly ve výši 2 051 716,- K�, tj. 14,97 

% z celkových p�íjm�. V dopl	kové �innosti byly dosaženy výnosy ve výši 545 480,-- K�, tj. 

3,98 % z celkových p�íjm�, ostatní p�íjmy �inily 126 197,-- K�, tj. 0,92 % celkových p�íjm�. 

Položka ostatní výnosy zahrnuje vyrovnání dohadných položek z vyú�tování energií v roce 

2006, vstupují do výnos� z �innosti a mají vliv na hospodá�ský výsledek.  

V následující tabulce jsou uvedeny informace o výnosech a nákladech, které školka dosáhla 

v roce 2007. 

Tabulka 3.2.1 Rozbor hospoda�ení za rok 2007 v K�

Výnosy Náklady
P�ísp�vek od KÚ OK 8 363 900,00 �erpání p�ísp�vku od KÚ OK 8 363 900,00
P�ísp�vek od z�izovatele 2 617 000,00 Materiálové výdaje 1 544 830,00
Školné 532 406,00 Náklady na energie 2 081 590,00
Stravné d�ti 1 377 770,00 Náklady na opravy a údržbu 290 690,00
Stravné zam�stnanci 141 540,00 Nakupované služby 454 951,00
Cizí strávníci D� 477 578,00 Odpisy 105 322,00
Zam�stnanci jiné MŠ D� 67 902,00 Jiné ostatní náklady 132 171,00
Ostatní výnosy 126 197,00 Náklady na dopl	kovou �innost 544 428,00
nepoužito 	 Náklady  ostatní 116 680,00
Celkem 13 704 293,00 Celkem 13 634 562,00
Hospodá�ský výsledek:
z hlavní �innosti 68 679,00
z dopl	kové �innosti 1 052,00
Celkem hospodá�ský výsledek 69 731,00

Zdroj: Výro�ní zpráva školky 2007/2008, výkaz pln�ní rozpo�tu za rok 2007 – vlastní zpracování 

P�ísp�vek krajského ú�adu byl stanoven na základ� rozpo�tu p�ímých náklad�, který 

byl zcela vy�erpán. �erpání p�ísp�vku bylo v souladu rozpo�tového opat�ení 

dle jednotlivých paragraf� v �len�ní na mate�skou školku a školní jídelnu s výdejnou. 

Výdaje na platy zam�stnanc� MŠ byly 4 975 000,- K�, výdaje na platy zam�stnanc� školní 

jídelny s výdejnou 1 052 000,- K�. Odvody zdravotního a sociálního pojišt�ní �inily 

2 231 000,- K�. Náklady na p�ímé ostatní neinvesti�ní náklady �inily 105 900,- K�. Nep�ímé 

neinvesti�ní náklady byly od�erpány nákupem výtvarného materiálu, knih, stavebnic,hra�ek. 
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Dále z tohoto p�ísp�vku byly hrazeny výdaje na školení pedagogických pracovník�. 

P�ísp�vek od z�izovatele byl poskytnut dle schváleného rozpo�tu. 79,5 % p�ísp�vku slouží 

ke krytí energií, což p�edstavuje �ástku 2 081 590,- K�. Z této �ástky nejv�tší položku 

p�edstavuje nákup tepla, které �iní 1 312 320,- K�, což je 63 % z celkové spot�eby 

nakupovaných energií. Další významnou položkou je spot�eba elektrické energie ve výši 

655 270,- K�. Spot�eba vody p�edstavovala od�erpání prost�edk� ve výši 114 000,- K�. Plyn 

je využíván pouze ve školní jídeln�, jeho ro�ní spot�eba se pohybuje kolem 1 000,- K�. 

V roce 2007 byla provedena �ada oprav v celkové hodnot� 290 690,- K�. Byla provedena 

rozsáhlá oprava sanitárního za�ízení ve výši 54 000,- K�, provedena vým�na vstupních dve�í 

v hodnot� 67 440,- K�, stavební práce, zateplení ve výši 66 190,- K�. V rámci venkovní 

úpravy a údržby byly provedeny práce v hodnot� 103 060,- K�.30 Z p�ísp�vku byl zakoupen 

nábytek do t�íd v celkové hodnot� 158 000,- K�. P�ísp�vek od z�izovatele nepodléhá 

vyú�tování, jeho výše však nepokryje celkové výdaje na provoz školky. 

Zbývající výdaje jsou kryty ze zdroj� z vlastní �innosti, v p�ípad� školky, se jedná o úplatu 

za p�edškolní vzd�lávání, tzv. školné a stravné. Výše školného je stanovena dle závazných 

p�edpis� a pro rok 2007 bylo stanoveno ve výši 420,- K� m�sí�n�. M�sí�ní výše úplaty 

nesmí p�esáhnout 50 % skute�ných pr�m�rných m�sí�ních neinvesti�ních náklad�, které 

p�ipadají na p�edškolní vzd�lávání dít�te v mate�ské škole. Školné bylo stanoveno 

dle platných p�edpis�.31  

Neinvesti�ní náklady na žáka za rok 2007 �inily 11 484,- K�, p�ísp�vek na žáka 

od z�izovatele 1 320,- K�. Neinvesti�ní náklady po odpo�tu 10 164,- K�, tj. m�sí�n� 847,- 

K�, 50 % p�edstavuje 423,50 K�. Výše úplaty je v souladu s platnými p�edpisy. 

Výši vlastních p�íjm� ovliv	uje i po�et d�tí, které navšt�vují školku poslední rok p�ed 

nástupem do školy. T�mto d�tem dle školského zákona je p�edškolní vzd�lávání 

poskytováno bez úplaty. Celkem v roce 2007 navšt�vovalo mate�skou školku 107 d�tí, 

p�edškolák�. Dále dle zákona �. 117/1995 Sb. o státní sociální podpo�e, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky �. 14/2005 Sb. mohou rodi�e požádat �editelku 

školky o osvobození od úplaty za p�edškolní vzd�lávání. V roce 2007 bylo osvobozeno 

od úplaty celkem 42 d�tí. Za rok toto osvobození p�edstavuje 275 m�síc� bez úplaty, p�i výši  

školného 420,- K�, byly p�íjmy školky nižší o 115 500,- K�.  

                                                
30 Výro�ní zpráva o �innosti mate�ské školy za školní rok 2007/2008 
31 § 6, vyhláška �. 14/2005 Sb. o p�edškolním vzd�lávání, ve zn�ní vyhlášky �. 43/2006 Sb. 
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Graf 3.2.1 Po�et d�tí v závislosti na úplat� za p�edškolní vzd�lávání dle jednotlivých 

pracoviš
 v roce 2007 

Zdroj: Evidence d�tí v MŠ v roce 2007 – vlastní zpracování 

V oblasti stravování bylo ve ŠJ Prievidzská a ŠJ Zahradí uva�eno celkem 49 050 ob�d�

pro d�ti, p�ipraveno a vydáno 48 771 porcí p�esnídávek a 41 195 porcí odpoledních sva�in.  

Stravné d�tí �inilo 1 377 770,- K�. Pro zam�stnance bylo p�ipraveno 6 740 porcí stravy 

a tržby p�edstavovaly 141 540,- K�. Proti t�mto výnos�m jsou vykazovány náklady 

ve spot�eb� potravin v celkové výši 1 200 380,- K�.32

V dopl�kové �innosti, týkající se poskytování služeb ve stravování, bylo uva�eno 11 196 

porcí pro cizí strávníky a 1 610 porcí pro zam�stnance jiné MŠ. V tomto �len�ní jsou 

sledovány i p�íjmy. �len�ní ú�tovaných náklad� je dle stanovené kalkulace, náklady 

na spot�ebu potravin byly 368 380,- K�, ostatní režijní náklady �inily 93 947,- K�, mzdové 

náklady byly ve výši 82 101,- K�. Hospodá�ský výsledek v dopl	kové �innosti byl pouze 

1 052,- K�. Tento nedosta�ující hospodá�ský výsledek byl výsledkem špatn� nastavené 

kalkulace. V kalkulaci ceny pro zam�stnance jiné MŠ nebyl stanoven žádný zisk, byly pouze 

hrazeny vykazované náklady. U cizích strávník� výše zisku byla stanovena pouze ve výši 

1  K�. Finan�ní norma potravin nepokryla spot�ebu, proto již od 9. m�síce došlo k úprav�

normy. Po rozboru hospoda�ení a projednání zm�n se z�izovatelem byla pro rok 2008 

stanovena nová kalkulace tak, aby dopl	ková �innost vykazovala lepší hospodá�ský 

výsledek. 

Hospodá�ský výsledek vykazovaný v roce 2007 z hlavní �innosti p�edstavoval �ástku 

68 679,- K� a z dopl	kové �innosti jen 1 052,- K�, celkový hospodá�ský výsledek 

                                                
32 Výkaz o �innosti za�ízení školního  stravování podle stavu  k 31.10.2007.  Výkaz �. Z 17- 01 
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byl 69 731,- K�. Z�izovateli byl p�edložen návrh na rozd�lení hospodá�ského výsledku 

ve výši 34 866,- K� do rezervního fondu a 34 865,- K� do fondu odm�n. Tento návrh 

byl schválen.33

V rámci svého hospoda�ení školka sdružuje pen�žní prost�edky ve svých fondech, které 

spravuje. Jedná se o rezervní fond, fond odm�n, fond reprodukce majetku a fond kulturních 

asociálních pot�eb. Rezervní fond a fond odm�n školka tvo�í p�íd�lem ze zisku, fond 

reprodukce majetku je tvo�en odpisy.  Fond kulturních a sociálních pot�eb tvo�í školka 

p�íd�lem z mezd ve výši 2 %. Hospoda�ení s prost�edky ve fondu je ur�eno dle stanoveného 

rozpo�tu na rok.  P�i ve�ejnoprávní kontrole, která kontrolovala hospoda�ení s prost�edky 

fondu, bylo zjišt�no, že p�íd�ly do fondu v letech 2005 a 2006 nebyly provád�ny v souladu 

se zákonem a došlo ke krácení p�íd�lu. Na základ� opat�ení vydané kontrolou bylo 

provedeno dorovnání p�íd�lu a jeho zaú�tování.  

�erpání fondu je provád�no dle vnit�ní sm�rnice �. 6 Zásady �erpání FKSP. 

Tab. 3.2.2 �erpání FKSP v roce 2007 

PS 61 137,82
p�íd�ly �erpání
z mezd 2% 121 324,00 p�ísp. na stravování 68 399,00
mimo�ádný 58 263,00 dary, životní výro�í 1 000,00
nepoužito 0,00 kult. a spor. akce 5 242,00
nepoužito 0,00 p�ísp. na rehabilitace 51 000,00
celkem 179 587,00 celkem 125 641,00
KS 115 083,82

Zdroj: Rozpo�et FKSP na rok 2007 a jeho �erpání – vlastní zpracování 

Z d�vodu mimo�ádného p�íd�lu do fondu bylo navýšeno �erpání v položce p�ísp�vek 

na stravování. Od m�síce zá�í byl zvýšen ze 7,- K� na 11,- K�/ob�d. Další významnou 

položkou v �erpání prost�edk� z fondu je p�ísp�vek na rehabilitace, kde každému 

zam�stnanci byl poskytnut p�ísp�vek ve výši 1 500,- K�. Tímto navýšeným �erpáním došlo 

k �áste�nému od�erpání vložených finan�ních prost�edk�.  

3.3 Analýza finan�ního hospoda�ení v roce 2008 

V tomto roce došlo ve školce ke zm�n� ve vedení školky, kdy v zá�í ukon�ila pracovní 

pom�r stávající �editelka. Na základ� vyhlášeného konkurzu z�izovatelem byla od �íjna 

do vedení školky jmenována nová �editelka. 

                                                
33 Hospoda�ení mate�ské školy za rok 2007 
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Ve školním roce 2008/2009 navšt�vovalo mate�skou školu celkem 254 d�tí. MŠ Prievidzská 

navšt�vovalo 143 d�tí, MŠ Temenická 55 d�tí, MŠ Zahradní 56 d�tí. D�ti byly rozd�leny 

do10 t�íd. P�edškolní výchovu zajiš
ovalo celkem 20 pedagog� a 8 provozních pracovník�, 

ve stravovacím provozu pracovalo 7 zam�stnanc�.  

Pro rok 2008 byl z�izovatelem schválen provozní p�ísp�vek ve stejné výši jako v roce 2007. 

Tento p�ísp�vek byl z�izovatelem v m�síci �íjnu navýšen o 5 000,- K�. Výše p�ísp�vku 

p�edstavuje 17,29 % celkových p�íjm�. P�ísp�vek na p�ímé náklady od Krajského ú�adu 

Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a t�lovýchovy p�edstavuje po úpravách b�hem 

roku 58,69 % celkových p�íjm�. Finan�ní dotace byly ú�elov� vázány dle ú�elových znak�. 

P�ímé náklady na vzd�lávání, ú�elový znak 33353, byl poskytnut ve výši 8 747 800,- K�

na platy a s tím spojené odvody a na ostatní neinvesti�ní výdaje ve výši 81 900,- K�. Dotace 

na „Zvýšení nenárokových složek plat� pedagogických pracovník� regionálního školství 

s ohledem na kvalitu jejich práce, ú�elový znak 33005, byl ve výši 66 000,- K�.  

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé výnosy a náklady dosažené v roce 2008. 

Tabulka 3.3.1 Rozbor hospoda�ení za rok 2008 v K�

Výnosy   Náklady   
P�ísp�vek od KÚ OK 8 895 700,00 �erpání p�ísp�vku od KÚ OK 8 895 700,00
P�ísp�vek od z�izovatele 2 622 000,00 Materiálové výdaje  2 276 474,00
Školné 660 520,00 Náklady na energie 2 018 483,00
Stravné d�ti 1 362 030,00 Náklady na opravy a údržbu 253 643,00
Stravné zam�stnanci 145 278,00 Nakupované služby 636 965,00
Dopl	ková �innost: Odpisy 95 442,00
stravné cizí strávníci 494 384,00 Jiné ostatní náklady 126 584,00
stravné zam�stnanci jiné MŠ         67 682,00 Náklady na dopl	kovou �innost     505 990,00
Ostatní výnosy 819 736,00 Náklady ostatní 228 183,00
 Zú�tování fond� 89 999,00 �erpání fondu         65 000,0
Celkem  15 157 329,00  Celkem  15 102463,00
Hospodá�ský výsledek:       
z hlavní �innosti     - 1 096,00
z dopl	kové �innosti     55 962,00
Celkem hospodá�ský výsledek   54 866,00

Zdroj: Výro�ní zpráva školky 2008//2009, výkaz pln�ní rozpo�tu za rok 2008 – vlastní zpracování 

V tomto roce výnosy z vlastní �innosti �inily 2 167 828,- K�, to je 14,3 % celkových p�íjm�. 

V dopl	kové �innosti byly dosaženy výnosy ve výši 562 066,- K�, které p�edstavují 

3,71 % celkových p�íjm�. Ostatní výnosy tvo�í 5,41 % z celkových p�íjm� a �erpání fond�

bylo ve výši 89 999,- K�, 0,6 % celkových p�íjm�. 
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P�ísp�vek krajského ú�adu byl stanoven na základ� rozpo�tu p�ímých náklad�. P�ísp�vek 

byl zcela vy�erpán. �erpání p�ísp�vku bylo v souladu rozpo�tového opat�ení 

dle jednotlivých paragraf� v �len�ní na mate�skou školku a školní jídelnu s výdejnou. 

Výdaje na platy zam�stnanc� MŠ byly 5 309 475,- K�, výdaje na platy zam�stnanc� školní 

jídelny s výdejnou 1 123 100,- K�. Odvody zdravotního a sociálního pojišt�ní �inily 

2 363 400,- K�. Náklady na p�ímé ostatní neinvesti�ní náklady �inily 81 900,- K�. Nep�ímé 

neinvesti�ní náklady byly od�erpány nákupem výtvarného materiálu, knih, stavebnic, 

hra�ek. Dále z tohoto p�ísp�vku byly hrazeny výdaje na školení pedagogických pracovník�. 

P�ísp�vek od z�izovatele byl použit ke krytí náklad� na energii, které byly v tomto roce 

ve výši 2 018 483,- K�. Výše t�chto náklad� p�edstavuje 76,98 % p�ísp�vku od z�izovatele. 

Z této �ástky nejv�tší položku p�edstavuje nákup tepla, které �iní 1 527 058,- K�, 

což je 76 % z celkové spot�eby nakupovaných energií. Ve spot�eb� elektrické energie došlo 

k výraznému snížení oproti p�edcházejícímu roku, byla ve výši 331 867,- K�. Spot�eba vody 

za rok �inila 153 449,- K�. Spot�eba plynu stoupla, za rok �inila 6 109,- K�. V roce 2008 

byly provedeny opravy v celkové hodnot� 253 643,- K�. 

K financování v�tších oprav byly použity prost�edky z fondu reprodukce majetku. Jednalo se 

o opravy venkovních teras v MŠ Temenická ve výši 30 000,- K� o rekonstrukci sociálních 

za�ízení v MŠ Zahradní pro d�ti ve výši 59 999,- K�. Prob�hly nát�ry d�ev�ných a kovových 

prvk� v areálu MŠ Temenická v celkové výši 38 876,- K�, opravy zahradních prvk�, 

proléza�ek za 39 473,- K�. Prob�hla rozsáhlá oprava nevyužitých prostor v areálu MŠ 

Prievidzská k vybudování sborovny pro pedagogy ve výši 68 960,- K�. V tomto roce 

byl zakoupen DDHM ve výši 505 282,- K�. Jednalo se o dokoupení nábytku do t�íd, jako 

seda�ky pro d�ti, sk�í	ky na hra�ky, dále dokoupení matrací, koberc�, kryt� na radiátory 

v celkové hodnot� 289 342,- K�. Bylo rozší�eno i vybavení školek výpo�etní technikou a 

kancelá�skou technikou. Byly zakoupeny notebooku, po�íta�e, kopírovací stroj, tiskárny 

v hodnot� 84 762,- K�.34  

Výše školného za rok �inilo více jak 660 000,- K�. M�sí�ní výše úplaty za p�edškolní 

vzd�lávání z�stalo nezm�n�no, ve výši 420,- K�.  Dle výpo�tu neinvesti�ních náklad�

na dít� za rok 2008 �inily náklady 12 299,- K�, p�ísp�vek na žáka od z�izovatele byl ve 

výši 1 360,-K�, neinvesti�ní náklady po odpo�tu 10 939,- K�, tj. 911,60 K� m�sí�n�.35  

                                                
34 Výro�ní zpráva o �innosti mate�ské školy za školní rok 2008/2009 
35 Výpo�et neinvesti�ních náklad� na žáka za rok 2008 z prost�edk� m�sta 
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V tomto roce došlo i k úprav� zákona �. 117/1995 Sb. o státní sociáln� podpo�e, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� a tím i ke zm�n� v p�iznávání sociálního p�íplatku dle § 20 až 22 

zákona. Tato úprava zákona m�la vliv i na poskytování osvobození od úplaty za p�edškolní 

vzd�lávání, což se projevilo ve snížení po�tu d�tí osvobozených od úplaty. Celkem bylo 

podáno 31 žádostí o osvobození od úplaty, to je o 19 žádostí mén� než v p�edcházejícím 

roce.  Za rok 2008 osvobození od úplaty p�edstavovalo 141 m�síc� bez úplaty, 

což pro školku znamenalo snížení p�íjm� o 59 220,- K�. V tomto roce bylo ve školce 

evidováno 98 d�tí jako p�edškolák�, kte�í ze zákona neplatí úhradu za p�edškolní vzd�lávání.  

 Jaké bylo rozložení d�tí dle úhrad za p�edškolní vzd�lávání v tomto roce, je uvedeno 

v následujícím grafu. 

Graf 3.3.1 Po�et d�tí v závislosti na úplat� za p�edškolní vzd�lávání dle jednotlivých 

pracoviš
 v roce 2008 

Zdroj: Evidence d�tí v MŠ v roce 2008 – vlastní zpracování 

V oblasti stravování bylo ve ŠJ Prievidzská a ŠJ Zahradní uva�eno celkem 50 313 porcí 

ob�d� pro d�ti, p�ipraveno a vydáno 49 899 porcí p�esnídávek a 40 693 porcí odpoledních 

sva�in. Celkové p�íjmy za stravné d�tí �inilo p�es 1 360 000,- K�. Pro zam�stnance bylo 

p�ipraveno 6 918 ob�d�, tržby za ob�dy zam�stnanc� �inily 145 278,- K�.36 Celková 

spot�eba potravin byla ve výši 1 507 319,- K�. 

V dopl�kové �innosti bylo vydáno 11 236 ob�d� pro cizí strávníky a 1 574 ob�d�

pro zam�stnance jiné MŠ. Celkové p�íjmy v dopl	kové �innosti �inily 562 066,- K�

a pokryly tyto nákladové položky, spot�ebu potravin ve výši 281 820,- K�, režijní náklady 

byly vy�ísleny ve výši 81 985,- K� a mzdové náklady byly 142 185,- K�. Bylo dosaženo 

                                                
36 Výkaz o �innosti za�ízení školního  stravování  podle stavu  k 31.10.2008.  Výkaz �. Z 17- 01 
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zisku ve výši 55 962,- K�. Zlepšení hospodá�ského výsledku v dopl	kové �innosti ukázalo, 

že je nutné mít správn� postavenou kalkulaci. 

Hospodá�ský výsledek v hlavní �innosti vykazoval ztrátu. Vzniklá ztráta byla pokryta 

ziskem z dopl	kové �innosti. Celkový hospodá�ský výsledek byl ve výši 54 866,- K�. Tento 

hospodá�ský výsledek a jeho rozd�lení bylo p�edloženo z�izovateli ke schválení. 

Po schválení z�izovatelem byl hospodá�ský výsledek rozd�len dle zákona �. 250/2000 Sb. 

o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� do rezervního 

fondu ve výši 27 433,- K� a fondu odm�n ve výši 27 433,- K�. 

V tomto roce byly využity i prost�edky fond�. Bylo od�erpáno 65 000,- K� z fondu odm�n, 

tato �ástka byla vyplacena zam�stnanc�m formou odm�n. Byly použity i finan�ní prost�edky 

z fondu reprodukce majetku ve výši 89 999,00 K�. Do fondu kulturních a sociálních pot�eb 

byl p�íd�l z mezd zákonem stanovené výši 2 % z celkového objemu vyplacených mezd.  

�erpání prost�edk� z fondu ukazuje následující tabulka: 

Tab. 3.3.2 �erpání FKSP v roce 2008 

PS 115083,82
p�íd�ly �erpání
z mezd 2% 130281,00 p�ísp. na stravování 107488,00
nepoužito 0 dary, životní výro�í 7600,00
nepoužito 0 kult. a spor. akce 6583,00
nepoužito 0 p�ísp. na rehabilitace 67790,00
nepoužito 0 zlepšení prac. podmínek 25470,00
celkem 130281,00 celkem 214931,00
KS 30433,82

Zdroj: Rozpo�et FKSP na rok 2008 a jeho �erpání – vlastní zpracování 

Z d�vodu dostate�ných prost�edk� ve fondu byl od února 2008 navýšen p�ísp�vek 

na stravování z �ástky 11,- K�/jídlo na �ástku 16,- K�/jídlo pro zam�stnance. Dle vyhlášky 

�. 114/2002 Sb. kde je uvedeno, že je umožn�no p�ispívat na vybavení ke zlepšení 

pracovních podmínek, bylo rozhodnuto o zakoupení dvou kávovar� do sboroven školek.  

3.4 Analýza finan�ního hospoda�ení v roce 2009 

V roce 2009 z ekonomických d�vod� došlo ve školce k omezení po�tu d�tí s odloženou 

školní docházkou, což se projevilo v navýšení po�tu d�tí a to m�lo p�ínos v p�íjmech školky. 

P�estože v tomto roce bylo p�ijato 104 d�tí, kapacita školky nesta�ila k uspokojení všech 

žádostí o umíst�ní dít�te ve školce. Ve školním roce 2009/2010 navšt�vovalo mate�skou 

školu celkem 266 d�tí. Celkem ve školce pracovalo 21 pedagog�, 9 provozních pracovník�. 
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Po�et pracovník� ve stravovacím provozu se nezm�nil.  Provozní p�ísp�vek od z�izovatele 

byl schválen ve výši 2 617 000,- K�, který byl v pr�b�hu roku dle požadavk� školky navýšen 

a p�edstavoval 18,06 % z celkových p�íjm�.  P�ísp�vek na p�ímé neinvesti�ní výdaje od KÚ 

Olomouckého kraje p�edstavuje 61,56 % celkových p�íjm�. V tomto roce došlo i k �erpání 

p�ísp�vku z Evropského sociálního fondu p�es Ú�ad práce Šumperk. Výnosy z vlastní 

�innosti �inily 2 295 653,- K�, tj. 14,49 % celkových p�íjm�, ostatní výnosy tvo�í 2,09 % 

celkových p�íjm�. Dopl	ková �innost tvo�ila 3,58 % z celkových p�íjm�.  

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé výnosy a náklady dosažené v roce 2009. 

Tabulka 3.4.1 Rozbor hospoda�ení za rok 2009 v K�

Výnosy   Náklady   
P�ísp�vek od KÚ OK 9 756 300,00 �erpání p�ísp�vku od KÚ OK 9 756 300,00
P�ísp�vek od z�izovatele 2 862 000,00 materiálové výdaje 2 150 532,00
P�ísp�vek z ÚP   33 919,00 náklady na energie 2 161 605,00
Školné 693 770,00 náklady na opravy a údržbu 175 575,00
Stravné d�ti 1 456 353,00 nakupované služby 650 081,00
Stravné zam�stnanci 145 530,00 odpisy 99 824,00
Dopl	ková �innost:  jiné ostatní náklady 117 630,00
stravné cizí strávníci 496 742,00 náklady na dopl	kovou �innost 546 789,00
stravné zam�stnanci jiné MŠ 71 331,00 náklady ostatní 97 569,00
Ostatní výnosy 331 340,00 �erpání fondu                0 00 
 Zú�tování fond� 0,00 Nepoužito 0,00
Celkem  15 847285,00  Celkem  15 755905,00 
Hospodá�ský výsledek:     
z hlavní �innosti     70 096,00
z dopl	kové �innosti                                                                                                21 284,00
Celkem hospodá�ský výsledek                                                                              91 380,00    

  Zdroj: Výro�ní zpráva školky 2009/2010, výkaz pln�ní rozpo�tu za rok 2009 – vlastní zpracování 

P�ísp�vek krajského ú�adu byl zcela vy�erpán na základ� rozpo�tu p�ímých náklad�. 

�erpání p�ísp�vku bylo v souladu rozpo�tového opat�ení dle jednotlivých paragraf�

v �len�ní na mate�skou školku a školní jídelnu s výdejnou. Výdaje na platy zam�stnanc� MŠ 

byly 6 205 250,- K�, výdaje na platy zam�stnanc� školní jídelny s výdejnou 1 142 000,- K�. 

OON bylo ve výši 20 000,- K�. Odvody zdravotního a sociálního pojišt�ní �inily 2 278 850,- 

K�. Náklady na p�ímé ostatní neinvesti�ní náklady �inily 110 200,- K�. Z t�chto prost�edk�

bylo vy�len�no 18 420,- K� na náhrady nemocenských dávek. Zbývající �ástka na ostatní 

neinvesti�ní náklady pokryla náklady na další vzd�lávání pedagogických pracovník�, nákup 

výtvarného materiálu, knih, hra�ek, u�ebních pom�cek. S ú�inností zákona �. 221/2009 Sb., 

od 1.8.2009, kterým se m�ní zákon �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe�ení 



���

a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zákon 

�. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, byla zavedena možnost 

uplatn�ní slevy na pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 

zam�stnanosti, což p�ineslo školce možnost od�erpat navíc v rámci prost�edk� ONIV celkem 

109 184,- K�. Tyto prost�edky byly použity na zakoupení hra�ek, u�ebních pom�cek, knih, 

výtvarného materiálu pro d�ti. 

P�ísp�vek od z�izovatele byl v pr�b�hu roku navýšen o 245 000,- K�. Navýšení p�ísp�vku 

na provoz souviselo s rekonstrukcí sociálních za�ízení z d�vodu navýšení po�tu d�tí. Tato 

rekonstrukce v celkové hodnot� 396 678,- K� byla financována z prost�edk� školky použitím 

fondu reprodukce majetku ve výši 150 000,- K�, zbývající �ást byla financována 

z prost�edk� z�izovatele, navýšením p�ísp�vku a �ást z prost�edk� školky. Na odlou�eném 

pracovišti MŠ Temenická došlo k havárii vody, která zp�sobila zni�ení podlahových krytin. 

Tato škodní událost byla �ešena pojiš
ovnou. Úhrada od pojiš
ovny pokryla náklady 

na opravy ve výši 141 970,- K�. V souvislosti s úpravami ve školkách byly provedeny 

úpravy a modernizace t�íd. Drobný dlouhodobý hmotný majetek zakoupený v roce 2009 

byl ve výši 173 303,- K�. Tento majetek nakoupila školka p�evážn� z vlastních zdroj�. 

Jednalo se o nákup my�ek na nádobí do dvou odd�lení, nákup automatické pra�ky pro praní 

prádla, dokoupení d�tského nábytku do t�íd, vým�na koberc� v hernách. Náklady na energii 

byly v tomto roce ve výši 2 161 604,- K�. Výše t�chto náklad� p�edstavuje 75,53 % 

p�ísp�vku od z�izovatele.  Z této �ástky nejv�tší položku p�edstavuje nákup tepla, která �inila 

1 647 774,- K�, což je 76 % z celkové spot�eby nakupovaných energií. Spot�eba elektrické 

energie byla ve výši 345 688,- K�. Spot�eba vody za rok �inila 158 577,- K�. Spot�eba 

plynu za rok �inila 9 565,- K�. V roce 2009 bylo vy�erpáno 175 575,- K� na opravu 

a údržbu. Musela být provedena oprava st�ech a vodoinstalací v hodnot� 121 138,- K�.37

Úplata za p�edškolní vzd�lávání nebyla zm�n�na. M�sí�ní výše byla 420,- K�. Dle výpo�tu 

neinvesti�ních náklad� na žáka za rok 2009 �inily náklady 11 594,- K�, p�ísp�vek 

od z�izovatele byl ve výši 1 401,- K� za rok, náklady po ode�tu p�ísp�vku byly 10 193,- K�. 

M�sí�ní výše �inila 849,40 K�, �ímž výše školného byla v souladu s platnými p�edpisy.38

V roce bylo podáno celkem 28 žádostí o osvobození od úplaty za p�edškolní vzd�lávání. 

Všechny žádosti byly kladn� vy�ízeny. Tato osvobození od úplaty pro školku p�edstavovaly 

celkem 122 m�síc� bez úhrad za p�edškolní vzd�lávání, to je 51 240,- K�, které 

                                                
37 Výro�ní zpráva o �innosti mate�ské školy za školní rok 2009/2010 
38 Výpo�et neinvesti�ních náklad� na žáka za rok 2009 z prost�edk� m�sta 
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MŠ nezískala. Snížení po�tu d�tí s odloženou školní docházkou a p�edškolák� na 82 d�tí, 

které jsou ze zákona osvobozeni od úplaty, se projevilo i ve zm�n� rozložení d�tí dle plateb, 

a hlavn� toto snížení m�lo i ekonomický p�ínos pro hospoda�ení školky a projevilo 

se zvýšením p�íjm� za školné. 

Následující graf ukazuje zm�nu v pom�ru d�tí dle úhrad oproti p�edcházejícím rok�m. 

Graf 3.4.1 Po�et d�tí v závislosti na úplat� za p�edškolní vzd�lávání dle jednotlivých 

pracoviš
 v roce 2009 

Zdroj: Evidence d�tí v MŠ v roce 2009 - vlastní zpracování 

V roce bylo ve ŠJ Prievidzská a ŠJ Zahradní uva�eno celkem 51 452 porcí ob�d� pro d�ti, 

p�ipraveno a vydáno 50 8786 porcí p�esnídávek a 45 963 porcí odpoledních sva�in. 

Pro zam�stnance bylo p�ipraveno 6 973 ob�d�.39 Spot�eba potravin p�edstavovala �ástku 

1 599 309,- K�. Po jednání se z�izovatel a jiným subjektem MŠ, kde ŠJ zajiš
ovala stravu 

pro d�ti, bylo dohodnuto, že bude fakturována i režie spojená s touto �inností, která pokryje 

�ást náklad� vynaložených na uva�ení stravy. Tím byly zvýšeny p�íjmy o 71 424,- K�. 

V dopl�kové �innosti bylo vydáno 10 842 ob�d� pro cizí strávníky a 1 599 ob�d�

pro zam�stnance jiné MŠ. Celkové p�íjmy v dopl	kové �innosti �inily 568 073,- K�, které 

pokryly náklady na spot�ebu potravin, která �inila 293 015,- K�, režijní náklady byly 

vy�ísleny v celkové výši 78 370,- K�, mzdové náklady byly 175 404,- K�. Od února tohoto 

roku došlo k úprav� kalkulace dopl	kové �innosti. Byla navýšena norma spot�eby potravin 

a tím i kone�ná cena byla zvýšena o 2,- K�. Z této �innosti byl vykázán zisk 21 284,-K�. 

Hospodá�ský výsledek, kterého dosáhla školka v tomto roce, bylo použito k rozd�lení 

do rezervního fondu ve výši 70 380,- K� a do fondu odm�n byl ve výši 21 000,- K�. 
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Hospodá�ský výsledek byl vytvo�en v hlavní �innosti ve výši 70 096,- K� a v dopl	kové 

�innosti ve výši 21 284,- K�. Vyšší p�íd�l do rezervního fondu byl proveden z d�vodu 

plánovaných oprav a rekonstrukce v následujícím roku a možnosti jeho �erpání p�es fond 

reprodukce majetku.40 

V tomto roce byly použity prost�edky z fondu reprodukce majetku ve výši 150 000,-K�

a to na provád�nou rekonstrukci v za�ízení MŠ Prievidzská. Jiné prost�edky fondu nebyly 

použity. 

�erpání a p�íd�l do fondu kulturních a sociálních služeb je v následující tabulce. 

Tab. 3.4.2 �erpání FKSP v roce 2009 

PS 30433,82
p�íd�ly �erpání
z mezd 2% 144472,00 p�ísp. na stravování 41580,00
nepoužito 0 dary, životní výro�í 16000,00
nepoužito 0 kult. a spor. akce 1473,00
nepoužito 0 p�ísp. na rehabilitace 35800,00
nepoužito 0 zlepšení prac. podmínek 8889,00
nepoužito 0 p�ísp�vek na PP 23800,00
celkem 144472,00 celkem 127542,00
KS 47363,82

Zdroj: Rozpo�et FKSP na rok 2009 a jeho �erpání – vlastní zpracování 

V tomto roce došlo ke zm�n� ve využití prost�edk� fondu. Byl snížen p�ísp�vek 

na stravování a schváleno �erpání fondu na p�ísp�vek pracovník�m na penzijní p�ipojišt�ní 

ve výši 200,- K� m�sí�n�.  P�ísp�vek na rehabilitace byl také snížen. Z prost�edk� fondu 

byl zakoupen kávovar pro odlou�ené pracovišt� MŠ Temenická.  

3.5 Analýza finan�ního hospoda�ení v roce 2010 

V roce 2010 byla provedena zm�na v rozd�lení t�íd. Byla zrušena jedna t�ída pro d�ti 

s odloženou školní docházkou a vytvo�ila se t�ída s kapacitou 28 d�tí. Došlo k navýšení 

kapacity školky na 273 míst, která byla zcela obsazena. Op�t i v tomto roce bylo 25 žádostí 

o umíst�ní dít�te do školky zamítnuto.  P�edškolní výchova byla zajiš
ována 

21 pedagogickými pracovníky. K zajišt�ní provozu bylo zam�stnáno 10 provozních 

pracovník�. Stravovací provoz zajiš
ovalo 7 pracovník�. Pro rok 2010 byl chválen provozní 

p�ísp�vek od z�izovatele dle p�edloženého návrhu rozpo�tu. P�ísp�vek p�edstavoval 

16,37% celkových p�íjm�. P�ísp�vek na p�ímé neinvesti�ní výdaje KrÚ OK byl b�hem roku 

                                                
40 Výro�ní zpráva o �innosti mate�ské školy za školní rok 2009/2010 
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na základ� rozpo�tových opat�ení n�kolikrát upravován a p�edstavoval 61,32 % celkových 

p�íjm� školky. Výnosy z vlastní �innosti byly dosaženy ve výši 2 534 514,- K�, to je 

15,85 % z celkových p�íjm�, ostatní p�íjmy byly ve výši 467 090,- K�, to je 2,92 % 

celkových p�íjm�. V dopl	kové �innosti bylo dosaženo p�íjm� výši 566 798,- K�, 

což p�edstavuje 3,54 % celkových p�íjm�. 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé výnosy a náklady dosažené v roce 2010. 

Tabulka 3.5.1 Rozbor hospoda�ení za rok 2010 v K�

Výnosy   Náklady   
P�ísp�vek od KÚ OK 9 804 915,00 �erpání p�ísp�vku od KÚ OK 9 804 915,00
P�ísp�vek od z�izovatele 2 617 000,00 Materiálové výdaje 2 613 322,00
Školné 810 464,00 Náklady na energie 1 795 991,00
Stravné d�ti 1 577 617,00 Náklady na opravy a údržbu 205 190,00
Stravné zam�stnanci 146 433,00 Nakupované služby 806 302,00
Dopl	ková �innost:  Odpisy 118 012,00
stravné cizí strávníci 486 194,00 Jiné ostatní náklady 53 802,00
stravné zam�stnanci jiné MŠ 79 344,00 Náklady na dopl	kovou �inn. 468 959,00
Ostatní výnosy 462 990,00 Náklady ostatní 77 996,00
 Zú�tování fond� 4 100,00 �erpání fondu                4100,00
Celkem  15 989 057,00  Celkem  15 948 589,00
Hospodá�ský výsledek:       
z hlavní �innosti     -56 111,00
z dopl	kové �innosti     96 579,00
Celkem hospodá�ský výsledek   40 468,00

Zdroj: Výro�ní zpráva školky 2010//2011, výkaz pln�ní rozpo�tu za rok 2010 – vlastní zpracování 

P�ísp�vek krajského ú�adu byl stanoven na základ� rozpo�tu p�ímých náklad� ve výši 

9 811 200,- K�, který nebyl zcela vy�erpán. Nedo�erpání dotace bylo zp�sobeno 

nevy�erpání prost�edk� na ostatní osobní náklady. Tyto prost�edky nebyly do�erpány 

z d�vodu zrušení plánované výuky anglického jazyka pro d�ti. �erpání p�ísp�vku bylo 

v souladu rozpo�tového opat�ení dle jednotlivých paragraf� v �len�ní na mate�skou školku 

a školní jídelnu s výdejnou. Výdaje na platy zam�stnanc� MŠ byly 5 878 700,- K�, výdaje 

na platy zam�stnanc� školní jídelny s výdejnou 1 254 700,- K�. OON m�ly být �erpány 

ve výši 22 000,- K�. Jejich �erpání bylo pouze 17 310,- K�. Odvody zdravotního 

a sociálního pojišt�ní �inily 2 574 005,- K�. Nedo�erpání dotace na p�ímé náklady 

na vzd�lání ve výši 6 285,- K� bylo vráceno poskytovateli. Náklady na p�ímé ostatní 

neinvesti�ní náklady �inily 80 200,- K�. Z t�chto prost�edk� bylo vy�len�no 23 834,- K�

na náhrady nemocenských dávek. Zbývající �ástka na ostatní neinvesti�ní náklady pokryla 

nákup výtvarného materiálu, knih, hra�ek, u�ebních pom�cek.  
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P�ísp�vek od z�izovatele byl schválen v plánované výši.  Náklady na energii byly v tomto  

roce ve výši 1 795 990,- K�. Výše t�chto náklad� p�edstavuje 68,63 % p�ísp�vku 

od z�izovatele. Z této �ástky nejv�tší položku p�edstavuje nákup tepla, které bylo ve 

výši 1 318 666,- K�, což je 73 % z celkové spot�eby nakupovaných energií. Spot�eba 

elektrické energie byla ve výši 298 547,- K�. Spot�eba vody za rok �inila 170 783,- K�. 

Spot�eba plynu stoupla, za rok �inila 7 994,- K�. V roce 2010 bylo vy�erpáno 205 190,- K�

na opravu a údržbu. Provedly se opravy kuchy	ského za�ízení – sporáky, kotle, škrabka 

v celkových nákladech 74 633,- K�, na opravy vodoinstalací v MŠ Prievidzská a v MŠ 

Zahradní bylo vynaloženo 44 047,- K�. Byla provedena oprava topení v MŠ Prievidzská 

za 29 862,- K�.41  

Zvýšením výnos� z vlastních p�íjm�, které bylo hlavn� zp�sobeno zvýšení plateb za úhradu 

p�edškolního vzd�lávání, bylo možné v roce 2010 provést  úpravy ve t�ídách. Jednalo 

se hlavn� o vylepšení prost�edí pro d�ti a dokoupení prvk� nutných pro výuku. Celkem 

byl po�ízen drobný dlouhodobý hmotný majetek za 409 183,- K�. Jednalo se hlavn�

o vým�nu koberc� ve t�ídách, dokoupení d�tského nábytku do t�íd, zakoupení po�íta�e 

pro interaktivní tabuli, fotoaparáty do t�íd pro fotodokumentaci jednotlivých aktivit d�tí. 

Byly zakoupeny my�ky nádobí do kuchyn�k u t�íd. Jednotlivá sociální odd�lení byla 

vybavena novou moderní sanitární technikou, jako jsou dávkova�e mýdla, zásobníky na 

toaletní papír, zásobníky na papírové ru�níky.42 V tomto roce z rozhodnutí m�sta byl MŠ 

poskytnut investi�ní p�ísp�vek ve výši 500 000,- K� na provedení nových p�ístupových cest 

v areálu MŠ Prievidzská a MŠ Temenická. Tento p�ísp�vek podléhal vyú�tování a po 

dokon�ení díla byla stavba p�edána z�izovateli, který ji zahrnul do zhodnocení budov, které 

jsou majetkem m�sta, a MŠ je užívá na základ� smlouvy o výp�j�ce.  

Výše školného za rok �inilo více jak 810 000,- K�. Dle výpo�tu neinvesti�ních náklad�

na dít� za rok 2010 �inily náklady 11 590,- K�, p�ísp�vek od z�izovatele byl 1 401,- K�, 

neinvesti�ní náklady po odpo�tu 10 189,- K�, tj. 849,08 K� m�sí�n�.43 Výše školného byla 

v souladu s platnými zákony. V roce 2010 bylo možné ješt� požádat o osvobození od úplaty 

za p�edškolní vzd�lávání. Bylo podáno celkem 39 žádostí o osvobození od úplaty, všechny 

byly kladn� vy�ízeny. Toto osvobození od úplaty pro školku p�edstavovalo celkem 

211 m�síc� bez p�íjmu za školné, což �inilo 88 620,- K�, o které byly p�íjmy nižší. 

                                                
41 Rozbor hospoda�ení za ú�etní rok 2010 
42 Výro�ní zpráva o �innosti mate�ské školy za školní rok 2010/2011 
43 Výpo�et neinvesti�ních náklad� na žáka za rok 2010 z prost�edk� m�sta 
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V tomto školním roce navšt�vovalo školku i hodn� p�edškolních d�tí, které jsou také 

osvobozeny od úplaty za p�edškolní vzd�lávání. Celkov� ve všech školkách bylo 81 d�tí 

za�azených jako p�edškoláci. S problémem neplacení úhrad za p�edškolní d�ti se 

potýká v�tšina školek, t�mto d�tem je v�nována v�tší pé�e a je snaha, aby tyto d�ti odcházeli 

do školy dob�e p�ipraveni, p�esto je tato doba výchovy z úplaty vy�len�na. 

V následujícím grafu je ukázáno rozložení d�tí dle úplat za p�edškolní vzd�lávání. 

Graf 3.5.1 Po�et d�tí v závislosti na úplat� za p�edškolní vzd�lávání dle jednotlivých 

pracoviš
 v roce 2010 

Zdroj: Evidence d�tí v MŠ v roce 2010 – vlastní zpracování 

Za rok 2010 bylo ve ŠJ Prievidzská a ŠJ Zahradní uva�eno celkem 54 198 porcí ob�d�

pro d�ti, p�ipraveno a vydáno 54 160 porcí p�esnídávek a 45 794 porcí odpoledních sva�in. 

Pro zam�stnance bylo p�ipraveno 6 973 ob�d�.44 Výnosy z fakturovaných režijních náklad�

k odebrané strav� d�tí jiné mate�ské školy byly ve výši 112 369,- K�. Náklady vykázané 

jako spot�eba potravin �inily 1 724 479,- K�. 

V dopl�kové �innosti bylo vydáno 10 485 ob�d� pro cizí strávníky a 1 653 ob�d�

pro zam�stnance jiné MŠ. Celkové p�íjmy v dopl	kové �innosti �inily 565 538,- K�, které 

pokryly tyto náklady: nejv�tší nákladová položka ve výši 298 146,- K� byla spot�eba 

potravin, režijní náklady byly vy�ísleny ve výši 78 768,- K� a mzdové 

náklady p�edstavovaly �ástku 92 045,-. K�. Bylo dosaženo zisku 96 579,- K�. 

Zvýšení ziskovosti bylo odrazem stanovení nové kalkulace od 1.9.2010.  

                                                
44 Výkaz o �innosti za�ízení školního  stravování podle stavu  k 31.10.2010.  Výkaz �. Z 17- 01 
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Hospodá�ský výsledek za rok 2010 v hlavní �innosti vykazoval ztrátu. Vzniklá ztráta byla 

pokryta ziskem z dopl	kové �innosti. Celkový hospodá�ský výsledek byl ve výši 40 468,-

K�. Tento hospodá�ský výsledek a jeho rozd�lení bylo p�edloženo z�izovateli ke schválení. 

Po schválení z�izovatelem byl hospodá�ský výsledek rozd�len dle zákona �. 250/2000 Sb. 

o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� do rezervního 

fondu ve výši 20 468,- K� a fondu odm�n ve výši 20 000,- K�. V tomto roce nebyly použity 

prost�edky fondu odm�n a fondu reprodukce majetku. Fond rezervní byl použit z d�vodu 

poskytnutého daru ve výši 4 100,- K�. 

Hospoda�ení s fondem kulturních a sociálních pot�eb je v následující tabulce: 

Tabulka �. 3.5.2 �erpání FKSP v roce 2010 

PS 47363,82
p�íd�ly �erpání
z mezd 2% 145098,00 p�ísp. na stravování 41838,00
nepoužito dary, životní výro�í 8800,00
nepoužito kult. a spor. akce 1400,00
nepoužito p�ísp. na rehabilitace 39424,00
nepoužito zlepšení prac. podmínek 40009,00
nepoužito p�ísp�vek na penz.p�ip. 31800,00
celkem 145098,00 celkem 163271,00
KS 29190,82

Zdroj: Rozpo�et FKSP na rok 2010 a jeho �erpání – vlastní zpracování 

Došlo ke zm�n� v ur�ení �erpání prost�edk� fondu. Byl snížen p�ísp�vek na stravování. 

Byl stanoven  na 6,- K� za ob�d a byl stanoven p�ísp�vek zam�stnavatele na penzijní 

p�ipojišt�ní ve výši 100,- K� m�sí�n� na pracovníka. Od spole�nosti SODEXO byly 

zakoupeny poukázky Fokus Pass, tím bylo pracovník�m umožn�no �erpání rehabilita�ních 

služeb dle vlastního výb�ru. V rámci zlepšení pracovních podmínek byly zakoupeny další 

fotoaparáty pro pot�eby t�íd a vedoucím u�itelkám notebooku.  

3.6 Analýza finan�ního hospoda�ení v roce 2011 

V roce 2011 byly provedeny dv� zásadní zm�ny v organizaci školky. Mate�ská školka 

se pojila do mezinárodního projektu Comenius Regio  „ Cesti�ka k úsp�chu. Cílem projektu 

bylo nastartovat rozší�ení, prohloubení a zkvalitn�ním vzd�lávání mimo�ádn� rozumov�

nadaných d�ti a žák�. V rámci tohoto projektu byla v MŠ Prievidzská vytvo�ena t�ída 

pro rozumov� nadané d�ti. Na základ� výsledk� zápis� kde bylo jednozna�n� stanoveno, 

že je nedostate�ná kapacita míst v p�edškolních za�ízeních ve m�st�, z rozhodnutí z�izovatele 

se vytvo�ilo nové odlou�ené pracovišt�. V d�sledku t�chto událostí se navýšila kapacita 
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školky na 331 d�tí, které byly rozd�leny do 12 t�íd.  Byl omezen po�et míst pro d�ti 

s odloženou školní docházkou.  S rozší�ením míst došlo i k navýšení po�tu zam�stnanc�. 

Celkem v roce 2011 pracovalo 25 pedagogických pracovník�, v provozu bylo zam�stnáno 

16 pracovník�. Stravovací provoz zajiš
ovalo 8 pracovník�. Pro rok 2011 byl p�vodn�

chválen provozní p�ísp�vek z�izovatele ve výši 2 617 000,- K�, který v d�sledku zm�n 

v pr�b�hu roku byl postupn� navyšován. Celkový p�ísp�vek za rok �inil více jak 3 000 000,- 

K�, což bylo 18,95 % celkových p�íjm�. Se zvýšením po�tu d�tí a tím i u�itel� byl upraven 

a navýšen p�ísp�vek na p�ímé neinvesti�ní výdaje od KrÚ OK, který p�edstavoval 

60,31 % celkových p�íjm� v roce. Výnosy z vlastní �innosti byly dosaženy ve výši 

3 087 414,- K�, to je 17,50 % z celkových p�íjm�. Výnosy z dopl	kové �innosti �inily 

572 446,- K�, to je 3,25 % celkových p�íjm�. 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé výnosy a náklady dosažené v roce 2011 

Tabulka 3.6.1 Rozbor hospoda�ení za rok 2011 v K�

Výnosy   Náklady   
P�ísp�vek od KÚ OK 10 640 551,00 �erpání p�ísp�vku od KÚ OK 10 640 551,00
P�ísp�vek od z�izovatele 3 343 000,00 Materiálové výdaje 3 458 990,00
Školné 956 510,00 Náklady na energie 1 862 313,00
Stravné d�ti 1 752 788,00 Náklady na opravy a údržbu 70 514,00
Stravné zam�stnanci 174 965,00 Nakupované služby 808 788,00
Dopl	ková �innost:  Odpisy 92 570,00
stravné cizí strávníci 489 585,00 Jiné ostatní náklady 79 471,00
stravné zam�stnanci jiné MŠ 82 860,00 Náklady na dopl	kovou �inn. 544 387,00
Ostatní výnosy 203 150,00 Náklady ostatní 84 681,00
 Zú�tování fond� 0,00 �erpání fondu                 0,00 
Celkem  17 643 410,00  Celkem  17 642 265,00
Hospodá�ský výsledek:       
z hlavní �innosti     -26 913,00
z dopl	kové �innosti      28 058,00
Celkem hospodá�ský výsledek   1 145,00

Zdroj: Výkaz pln�ní rozpo�tu za rok 2011, výkaz zisku a ztráty za rok 2011 – vlastní zpracování 

P�ísp�vek krajského ú�adu byl poskytnut na základ� rozpo�tu p�ímých náklad� a byl zcela 

vy�erpán. P�ísp�vek byl �erpán dle ú�elových znak�. Na p�ímé náklady na vzd�lání, ú�elový 

znak 33 353, bylo vyplaceno platy zam�stnanc� MŠ celkem 6 368 400,- K�. V tomto roce 

byly prost�edky �len�ny na pedagogy a nepedagogické pracovníky. Pro pracovníky školní 

jídelny bylo poskytnuto 1 355 000,- K�. B�hem roku byla poskytnuta dotace na „Posílení 

platové úrovn� pedagogických pracovník�“, ú�elový znak 33027, ve výši 87 750,- K�

a dotace „Hustota a specifikace“ pro nepedagogické pracovníky, ú�elový znak 
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33015, ve výši 25 101,- K�. Odvody na sociální a zdravotní pojišt�ní �inily 2 707 800,- K�, 

na p�ímé ONIV bylo celkem poskytnuto 90 500,- K�, z toho náhrady �inily  51 195,- K�. 

P�ísp�vek od z�izovatele na provoz byl oproti p�vodnímu schválenému p�ísp�vku navýšen. 

D�vodem navýšení bylo vybavení nových t�íd MŠ na odlou�eném pracovišti Slune�ní. Toto 

navýšení p�edstavovalo �ástku 726 000,- K�. Tato �ástka byla použita na zakoupení nábytku 

do t�íd, koberc�, lehátek, pe�in, povle�ení, nádobí do výdejen stravy, my�ky nádobí, 

kuchy	ské linky, židli�ky, stolky, hra�ky, pracovní pom�cky a jiné. Celkov� byl zakoupen 

drobný dlouhodobý hmotný majetek za 1 040 101,- K�. Rozpo�tované finan�ní prost�edky 

od z�izovatele byly použity ke krytí náklad� za energie. Celková spot�eba energií 

za rok 2011 byla 1 862 313,- K�, což p�edstavuje 71,16 % poskytnutého p�ísp�vku.  Za teplo 

bylo vynaloženo 1 210 581,- K�, tj. 65 % z celkových náklad� za energie, spot�eba 

elektrické energie byla 416 390,- K�, což p�edstavuje 22 % celkových náklad� energie, 

spot�eba vody �inila 170 295,- K�, to je 9 % z celkové spot�eby energie, spot�eba plynu byla 

7 597,- K�, to je 0,4 % celkové spot�eby energie. Náklady na opravy a udržování byly 

vynaloženy ve výši 70 514,- K�, byly provád�ny pouze b�žné a nutné opravy. 

Náklady související s �inností školky jsou hrazeny i z vlastních zdroj�. Nejv�tší vlastní 

p�íjmy jsou z úhrad školného. Výše školného v roce p�esáhla 950 000,- K�.  

Následující graf ukazuje zm�ny ve skladb� d�tí dle úhrad a navýšení po�tu platících d�tí. 

Graf 3.6.1 Po�et d�tí v závislosti na úplat� za p�edškolní vzd�lávání dle jednotlivých 

pracoviš
 v roce 2011 

Zdroj: Evidence d�tí v MŠ v roce 2011 - vlastní zpracování 

Zvýšení p�íjmu za školného ovlivnilo jednak z�ízení nového odlou�eného pracovišt�, kde 

bylo za období od 1.9.-31.12.2011 vyú�továno  školné ve výši 80 500,- K�, dále zp�ísn�ní 
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zákona �. 117/1995 Sb. o státní sociáln� podpo�e, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a tím došlo i 

ke zm�n� v p�iznávání sociálního p�íplatku dle § 20 až 22 zákona, které eliminovala možnost 

pro osvobození od úplaty za p�edškolní vzd�lávání a nikdo z rodi�� d�tí, které navšt�vovaly 

školku, dané podmínky pro uplatn�ní osvobození od úplaty nespl	oval.  

V roce 2011 uva�ila ŠJ Prievidzská a ŠJ Zahradní celkem 57 612 porcí ob�d� pro d�ti, 

p�ipraveno a vydáno 56 661 porcí p�esnídávek a 51 743 porcí odpoledních sva�in.  

Pro zam�stnance bylo p�ipraveno 7 417 ob�d�.45 Výnosy z fakturovaných režijních náklad�

k odebrané strav� d�tí jiné MŠ byly ve výši 114 095,- K�. Náklady vykázané jako spot�eba 

potravin �inily 1 927 404,- K�. Od 1.9.2011 došlo ke zvýšení  ceny za celodenní stravné d�tí 

a to o 1,- K�.

V dopl�kové �innosti  bylo vydáno  11 961 porcí jídla a to pro cizí strávníky 10 260 porcí, 

pro zam�stnance jiné MŠ celkem 1 701 porcí. Výnosy byly 572 445,- K�.  V roce došlo 

k navýšení ceny za ob�dy na 50,- K�/jídlo. Zvýšení se týkalo finan�ní normy na potraviny. 

Spot�eba potravin �inila 276 614,- K�,  spot�eba režijních náklad� byla ve výši 93 634,- K�, 

mzdové náklady �inily 174 139,- K�. Celkové náklady na dopl	kovou �innost byly 544 387,- 

K�. Hospodá�ský výsledek �inil  28 058,- K�. Snížení oproti p�edcházejícímu roku bylo 

zp�sobeno zvýšením mzdových náklad� vykazovaných na dopl	kovou �innost. 

Celkový hospodá�ský výsledek dosažený v roce 2011 byl ziskový. V hlavní �innosti byla 

vykázana ztráta 26 913,- K�. Ztráta byla pokryta ziskem z dopl	kové �innosti. Ztráta 

v hlavní �innosti byla zap�í�in�na zvýšenými náklady v d�sledku vybavení nového 

odlou�eného pracovišt� a nové t�ídy pro nadané d�ti. Zisk 1 145,- K� byl p�eveden 

do rezervního fondu. S tímto rozd�lením z�izovatel souhlasil.  

S platností od 1. ledna 2011 vyhláška �. 365/2010 Sb. m�ní vyhlášku Ministerstva financí 

�. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních pot�eb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

v �lánku 1 v § 2 odst. 1 a to tak, že p�íd�l do fondu se snižuje ze 2 % na 1 % z vyplacených 

mezd.46 Toto snížení se projevilo v celkovém rozpo�tu FKSP. Celkový rozpo�et 

byl stanoven tak, aby bylo možno zam�stnanc�m p�ispívat na stravu a byl zachován 

p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní. Nebylo již do rozpo�tu zahrnuto poskytnutí p�ísp�vku 

na rehabilitace a pro tento rok nebyl odsouhlasen nákup drobného dlouhodobého majetku 

                                                
45 Výkaz o �innosti za�ízení školního  stravování  podle stavu  k 31.10.2011.  Výkaz �. Z 17- 01 
46 Vyhláška �. 365/2010 Sb., ze dne 6. Prosince 2010, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva finan�ní �. 
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních pot�eb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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z t�chto prost�edk� na zlepšení pracovního prost�edí. P�ísp�vek na stravu byl snížen o 3,- K�

na jídlo a p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní byl snížen z 200,- K� na 100,- K� m�sí�n�. 

T�mito opat�eními byl zajišt�n p�ír�stek z�statku na ú�tu fondu.  

Následující tabulka ukazuje jak bylo hospoda�eno s t�mito prost�edky. 

Tabulka �. 3.6.2 �erpání FKSP v roce 2011 

PS 29190,82
p�íd�ly �erpání
z mezd 1% 79546,00 p�ísp. na stravování 22146,00
nepoužito 0 dary, životní výro�í 12000,00
nepoužito 0 kult. a spor. akce 7050,00
nepoužito 0 p�ísp. na rehabilitace 0,00
nepoužito 0 zlepšení prac. podmínek 0,00
nepoužito 0 p�ísp�vek na penz.p�ip. 23300,00
celkem 79546,00 celkem 64496,00
KS 44240,82

Zdroj: Rozpo�et FKSP na rok 2011a jeho �erpání – vlastní zpracování 

V tomto roce nedošlo k �erpání finan�ních prost�edk� z ostatních fond�, to je  z fondu 

odm�n, fondu reprodukce majektu a rezervního fondu. 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODA�ENÍ MATE�SKÉ ŠKOLY 

V p�edcházející �ásti bakalá�ské práce byla provedena analýza finan�ního hospoda�ení 

mate�ské skoly v jednotlivých letech. Zjišt�né výsledky hospoda�ení budou nyní 

porovnávány za celé p�tileté období. 

V následující �ásti budou porovnány celkové výnosy, celkové náklady a dosažený 

hospodá�ský výsledek v letech 2007-2011. Tyto údaje jsou zpracovány do následující 

tabulky. 

Tabulka 4.1 Celkové výnosy, celkové náklady, výsledek hospoda�ení v letech 2007 – 2011 

v K�

2007 2008 2009 2010 2011
Výnosy celkem 13 704 293,00 15 157 329,00 15 847 285,00 15 989 057,00 17 643 410,00

Náklady celkem 13 634 562,00 15 102 463,00 15 755 905,00 15 948 589,00 17 642 265,00

Výsledek hospoda�ení 69 731,00 54 866,00 91 380,00 40 468,00 1 145,00
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za období 2007 – 2011 – vlastní zpracování

Celkové výnosy i celkové náklady v letech 2007 – 2011 mají vzestupnou tendenci. Mezi 

roky 2007 a 2008 je nár�st výnos� ve výši 1 453 036,- K�, to je nár�st o 10,6 %, další velký 

nár�st je zaznamenán mezi roky 2010 a 2011 a to ve výši 1 654 353,- K�, což je nár�st 

10,3 %. Soub�žn� se zvýšenými výnosy je zaznamenán i nár�st náklad�, kde mezi roky 2007 

a 2008 je zvýšení o 1 467 901,- K�, to je nár�st o 10,76 % a mezi roky 2010 a 2011 

o 1 693 676,00 K�, což p�edstavuje nár�st o 10,6 %. Celkové výnosy a náklady jsou 

ovlivn�ny p�íd�ly na p�ímé náklady z KrÚ, p�íd�ly na provoz od z�izovatele, po�ty d�tí 

a plateb za školné, po�ty pracovník�, výši cen energií, nakupovaných služeb a oprav, 

dopl	ková �innost. 

MŠ ve sledovaném období vždy dosahovala kladného hospodá�ského výsledku. Nejlepšího 

hospodá�ského výsledku dosáhla v roce 2009. Nejhorší hospodá�ský výsledek byl dosažen 

v roce 2011.  Za sledované období dosáhla MŠ pr�m�rného výsledku 51 518,- K�. Celková 

�ástka hospodá�ského výsledku za sledované období se rovnala  257 590,- K�. Tato �ástka 

byla rozd�lena do fondu rezervního ve výši 154 292,- K�,  což p�edstavovalo 59,90 %  a do 

fondu odm�n ve výši 103 298,- K�, to odpovídalo 40,10 %.47

Z celkových výnos� nejv�tší podíl po celé sledované období tvo�il p�ísp�vek od krajského 

ú�adu, který se pohyboval v pr�m�ru kolem 60,5 %. Tyto p�íd�ly byly od�erpávány v plné 

                                                
47 P�íloha �. 2: P�ehled hospoda�ení mate�ské školy v letech 2007 – 2011 
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výši, pouze v roce 2010 byl p�ísp�vek nedo�erpán. Nevy�erpaná �ástka byla vrácena 

KrÚ. Tak jak p�íd�ly ovliv	ovaly výnosy, �erpání p�íd�lu ovliv	ovaly náklady. �erpání 

p�íd�lu KrÚ p�edstavovalo ve sledovaném období v pr�m�ru 60,79 % celkových náklad�. 

P�íd�ly a �erpání p�ísp�vku od KrÚ jsou zahrnuty v ú�etnictví školky, ale neovliv	ují 

výsledek hospoda�ení.  

Provozní p�ísp�vek od z�izovatele tvo�il ve sledované období v pr�m�ru 17,95 % celkových 

p�íjm�. Tento p�ísp�vek byl ve sledovaných letech poskytován ve stejné výši, pouze 

v pr�b�hu rok�, na základ� žádostí školky, docházelo k jeho úpravám. Tyto mimo�ádné 

p�íd�ly byly vždy poskytnuty na ur�itý ú�el. P�ísp�vek byl použit ke krytí náklad�

na energie, opravy a �áste�n� na ostatní materiálové náklady. Nejv�tší položka, která 

od�erpává poskytnuté prost�edky byly úhrady spot�ebovaných energií. Tyto položky nejvíce 

zat�žují hospoda�ení školky a od�erpávají nejvíce prost�edk�. Nejv�tší výdaje jsou spojené 

s dodávkou tepla a teplé vody, dále spot�ebou elektrické energie, vodného a sto�ného, 

se spot�ebou plynu.  

V následujícím grafu jsou zaznamenány celkové náklady na energie z poskytnutého 

p�ísp�vku na provoz. 

Graf 4.1 �erpání celkových náklad� na energii k poskytnutému p�ísp�vku na provoz 

Zdroj: Výkazy hospoda�ení školy v letech 2007 – 2011- vlastní zpracování 

Nejv�tší spot�eba energií byla v roce 2009, nejnižší v roce následujícím. I p�esto, že v roce 

2010 a 2011 byl zaznamenán pokles ve spot�eb� energií, jsou náklady vysoké a v pr�m�ru 

od�erpávají 74,36 % p�ísp�vku poskytnutého z�izovatelem. Pokles spot�eby energií 
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v uvedených letech byl zp�soben snížením spot�eby za dodávku tepla z d�vodu namontování 

regula�ních ventil�, �ímž bylo možné regulovat teplo ve t�ídách.48 Již v roce 2008 

byl ve školce proveden energetický audit, na základ� kterého probíhají jednání 

se z�izovatelem ohledn� zateplení budov a vým�ny oken.     

Nezanedbatelným p�íjmem pro MŠ je školné, které b�hem sledovaného období nar�stalo. 

Nár�st školného ke konci sledovaného období oproti po�átku sledované období bylo 

o 278 058,- K�, což p�edstavuje 52,20 % navýšení.49 Vliv na tento nár�st m�la hlavn� zm�na 

skladby v za�azení d�tí do skupin dle plateb. Snížením neplatících d�tí, jak z d�vodu snížení 

po�tu d�tí s odloženou školní docházkou, tak i zp�ísn�ním p�íslušného zákona, který 

umož	oval úlevu od úplaty za p�edškolní vzd�lávání, došlo ve sledovaném období k nár�stu 

platících d�tí. Z p�vodních 41 % platících d�tí z celkového po�tu na konci sledovaného 

období bylo již 64 % platících d�tí.50 P�íjmy za školné se na celkových výnosech podílely 

4,3 %. P�estože se zdá, že tento podíl na celkových výnosech je malý, je pro MŠ významný. 

P�íjem ze školného MŠ využívala hlavn� k vylepšení prost�edí ve t�ídách, k zajišt�ní 

pracovních pom�cek pro výuku d�tí a rozší�ení materiáln� technického zabezpe�ení 

pro r�zné pracovní �innosti d�tí.   

Výnosy ze stravného v hlavní �innosti p�edstavovaly 10,57 %, ale tyto výnosy pokrývaly 

spot�ebu potravin vynaloženou na výrobu jídel. Pro školku jsou pouze p�íjmem, nebo
 jejich 

výše je stanovena normami. P�íjmy za stravné v hlavní �innosti mají ve sledovaném období 

vzestupný charakter. Jsou nejvíce ovlivn�ny po�ty d�tí a jejich docházkou. Zvýšená 

nemocnost se projeví i v nižších p�íjmech za stravné. Nár�st p�íjmu za stravné ke konci 

sledovaného období �inil 26,9 %, což p�edstavuje zvýšení p�íjm� o 408 444,- K�. 

Samoz�ejm�, že s tímto nár�stem koresponduje i nár�st spot�eby potravin. 

Dalším p�íjmem pro školku, za�azených mezi jiné zdroje, je p�eú�tování režijních náklad�

spojených s p�ípravou stravy pro d�ti jiné MŠ. Tyto p�íjmy pro MŠ byly ve výši p�es 

290 000,- K�. Celkov� ostatní p�íjmy �inily 2,66 % celkových p�íjm� ve sledovaném 

období.51

Dopl	ková �innost se podílela na výnosech ve sledovaném období 3,61 %. P�íjmy 

z dopl	kové �innosti se pohybovaly okolo 565 000,- K�.  B�hem sledovaného období došlo 

                                                
48P�íloha �. 6: Spot�eba energií (dodávky tepla, el. energie, voda, plyn v období 2007 – 2011 
49P�íloha �. 4: Výše zaplaceného školného v letech 2007 - 2011
50P�íloha �. 5: Celkový po�et d�tí, po�et d�tí platících školné a procentní srovnání
51P�íloha �. 2: P�ehled hospoda�ení mate�ské školky v letech 2007 - 2011 
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k 5 % nár�stu výnos�. Výše výnos� je ovliv	ována po�ty strávník�. Protože je stanovena 

kapacita kuchyn�, nelze již zvyšovat po�ty cizích strávník�, nebo
 s nár�stem po�tu d�tí 

je již kapacita pln� využita.  Dopl	ková �innost zlepšuje hospodá�ský výsledek z hlavní 

�innosti a v letech 2008, 2010 a 2011 pokryla ztrátu z hlavní �innosti. Následující tabulka 

ukazuje dosažené výnosy a hospodá�ský výsledek v dopl	kové �innosti za sledované období. 

Tabulka 4.2  Výnosy z dopl	kové �innosti a hospodá�ský výsledek ve sledovaném období 

2007 2008 2009 2010 2011
Výnosy 477 578,00 562 066,00 568 073,00 565 538,00 572 445,00
Hospodá�ský výsledek 1 052,00 55 962,00 21 284,00 96 579,00 28 058,00
Zdroj: Hospoda�ení mate�ské školky v letech 2007 -2011 – vlastní zpracování

Po úprav� kalkulace pro dopl	kovou �innost pro rok 2008 je patrný nár�st nejen výnos�, 

ale i dosaženého hospodá�ského výsledku. Výnosy v roce 2008 oproti roku 2007 vzrostly 

o 17,69 % a hospodá�ský výsledek o 54 910,- K�, což p�edstavuje nár�st o více jak 5000 %.  

Nejv�tšího hospodá�ského výsledku bylo v dopl	kové �innosti dosaženo v roce 2010. 

I v tomto roce došlo k nár�stu hospodá�ského výsledku oproti let�m p�edcházejícím. 

Hospodá�ský výsledek se b�hem sledovaného období vždy pohyboval v kladných �íslech. 

Pr�m�rný hospodá�ský výsledek dosahoval v dopl	kové �innosti v období 2007 – 2011 

40 587,- K�.  Na výši hospodá�ského výsledku má velký vliv stanovení kalkulace 

na dopl	kovou �innost, která se každý rok p�epo�ítává a upravuje dle skute�ných náklad�

dosažených v p�edcházejícím roce. 

V rámci fondového hospodá�ství ve sledovaném období byly �erpány finan�ní prost�edky 

z fondu odm�n ve výši 65 000,- K� a z fondu reprodukce majetku 382 516,- K�. Nejvíce 

je využíván fond kulturních a sociálních pot�eb. 

V následující tabulce je p�ehled tvorby a �erpání finan�ních prost�edk� z FKSP. 

Tabulka 4.3 Tvorba a �erpání finan�ních prost�edk� z FKSP 

2007 2008 2009 2010 2011

Tvorba v K� 179 587,00 130 281,00 144 472,00 145 098,00 79 546,00

�erpání v K� 125 641,00 214 931,00 127 542,00 163 271,00 64 496,00

�erpání v % 69,96% 164,97% 88,28% 112,52% 81,08%

Zdroj: Rozpo�et FKSP v letech 2007 – 2011a jeho �erpání -  vlastní zpracování 

Nejvíce prost�edk� z fondu bylo �erpáno v roce 2008, nejmén� v roce 2011. Kdybychom 

však vylou�ily rok 2011, kdy došlo ke zm�n� pravidel hospoda�ení s FKSP, 

tak k nejmenšímu �erpání prost�edk� došlo v roce 2007. Pr�m�rná hodnota �erpání 
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finan�ních prost�edk� �inila 103,36 %. Z tabulky je patrné, že p�íd�l i �erpání v roce 2011 

je daleko nižší než v p�edcházejících obdobích. D�vodem je snížení procenta povinného 

p�íd�lu do fondu. Nejv�tší finan�ní prost�edky z fondu kulturních a sociálních služeb byly 

�erpány na p�ísp�vky na stravování a to 40 %, p�ísp�vek na rehabilitace byl �erpán ve výši 

28 %, ve výši 11 % byly �erpány prost�edky na nákup DDHM pro zlepšení pracovního 

prost�edí a poskytnuty p�ísp�vky na penzijní p�ipojišt�ní. Na životní výro�í a dary bylo 

�erpáno 7 % finan�ních prost�edk�. Nejmenší �ástka �erpána z fondu byla na kulturní 

a sportovní akce, která byla ve výši 3 % z celkových finan�ních prost�edk�.52

                                                
52 P�íloha �. 8 – Grafické znázorn�ní �erpání prost�edk� z FKSP v letech 2007 – 2011 v procentech. 
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5 Záv�r 

Bakalá�ská práce byla zam��ena na finan�ní hospoda�ení mate�ské školy - p�ísp�vkové 

organizace. Pro analýzu byla vybrána Mate�ská škola Veselá školka Šumperk, p�ísp�vková 

organizace, Prievidzská 1, 787 01 Šumperk. Cílem práce bylo analyzovat a popsat finan�ní 

hospoda�ení mate�ské školy.  

Analýza zahrnovala p�tileté období, od roku 2007 – 2011. Každý rok byl analyzován 

samostatn�. Pozornost byla v�nována p�íjm�m a výdaj�m se zam��ením na p�ísp�vky 

od krajského ú�adu, od z�izovatele, p�íjmy získané vlastní �inností, dopl	kovou �inností 

organizace a jiné p�íjmy, které MŠ získala.  Nejvyšším finan�ním zdrojem pro MŠ 

byl transfer od krajského ú�adu, který ve sledovaném období v pr�m�ru tvo�il více než 

60 % celkových p�íjm�. Dalším d�ležitým p�íjmem pro školku byl p�ísp�vek od z�izovatele, 

který p�edstavoval ve sledovaném období v pr�m�ru kolem 17 %. Nezanedbatelné p�íjmy 

pro MŠ byly p�íjmy z úplaty za p�edškolní vzd�lávání, tzv. školné. Tyto p�íjmy neustále 

rostly a v pr�m�ru p�edstavují necelých 5 % celkových p�íjm�. Tyto p�íjmy jsou pro MŠ 

v dalších letech velice d�ležité a jejich výše ovlivní i kvalitu prost�edí a výuky p�edškolních 

d�tí. 

Zhodnocen byl celkový hospodá�ský výsledek a analyzovány byly také finan�ní prost�edky 

jednotlivých fond� MŠ. Nejv�tší pozornost byla v�nována FKSP, u kterého byl proveden 

rozbor týkající se �erpání finan�ních prost�edk� z tohoto fondu. 

Ve sledovaném p�tiletém období dosahovala MŠ kladného hospodá�ského výsledku. 

Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2009, kdy se jednalo o �ástku 91 380,- K�

a kdy v tomto roce byl dosažen kladný hospodá�ský výsledek v obou �innostech školky. 

Pr�m�rná hodnota hospodá�ského výsledku byla 51 518,- K�. Hospodá�ský výsledek 

byl vždy rozd�len do rezervního fondu a do fondu odm�n. 

Z výsledku provedené analýzy lze konstatovat, že organizace hospoda�ila ú�eln� a 

hospodárn� v souladu s rozpo�tovými pravidly. 

B�hem celého sledovaného období probíhaly v MŠ r�zné investi�ní akce. Jednalo 

se o rekonstrukce sociálních za�ízení, vybudování nové t�ídy pro nadané d�ti, vytvo�ení 

u�ebny s interaktivní tabulí. V�tší investi�ní akce probíhaly se spolufinancováním 

z�izovatele. Vybudovaly se nové p�ístupové cesty v areálu MŠ, bylo vytvo�eno nové 

odlou�ené pracovišt�. Protože MŠ svoji �innost provádí v pronajatém majetku, nem�že 

se bez souhlasu z�izovatele poušt�t do velkých investi�ních akcí a samoz�ejm� nemá 
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ani dostatek finan�ních prost�edk� na jejich realizaci. V rámci úspor za energii vypracovalo 

m�sto ve spolupráci s MŠ projekt k získání finan�ní podpory. P�ípadná realizace tohoto 

projektu p�inese MŠ nemalé úspory ve spot�eb� energií a tím i úsporu finan�ních prost�edk�

vydávaných za tyto služby. 

Dopl	ková �innost MŠ je zam��ena na zajiš
ování ob�d� pro cizí strávníky. V této �innosti 

bylo vždy dosaženo kladného hospodá�ského výsledku. Pr�m�rn� bylo dosahováno 

549 140,- K� výnos�. Kladného hospodá�ského výsledku bylo použito ke krytí ztrát z hlavní 

�innosti.  

Z fondu kulturních a sociálních pot�eb bylo každoro�n� pr�m�rn� od�erpáno 

103,36 % finan�ních prost�edk�. Nejvíce byly prost�edky využity na p�ísp�vek za stravování 

a p�ísp�vek na rehabilitaci. Se snížením p�íd�lu se omezilo i �erpání. 

Získávání finan�ních prost�edk� z jiných zdroj� je pro MŠ velmi složité. Granty a dotace, k 

poskytnutí finan�ních prost�edk� na realizace úpravy prost�edí a okolí MŠ, které jsou 

vyhlašovány KrÚ nebo M�stem, není možné aplikovat v rámci MŠ. Jedinou cestou, jak 

zajistit vyšší p�íjmy, je najít zp�sob odlišnosti od ostatních za�ízení stejného typu. Toto se 

MŠ da�í a už v roce 2011 se zapojila do mezinárodního projektu Comenius Regio „Cesti�ka 

k úsp�chu“ a zam��ila se na možnost zajistit p�edškolní vzd�lávání rozumov� nadaným 

d�tem. Tato odlišnost m�že zajistit MŠ i v budoucích letech dostate�ný po�et d�tí a tím i 

zajišt�ní p�íjm� pro svoji �innost. 

Financování �innosti a provozu MŠ je pln� závislé na p�erozd�lování finan�ních prost�edk�

ze státního rozpo�tu, které je ovliv	ováno ekonomickým vývojem zem� a jeho ekonomickou 

politikou.  Každá zm�na zasahující do systému p�erozd�lování finan�ních prost�edk�, a
 už 

v kladné nebo záporné rovin�, má vliv i na tok finan�ních prost�edk� pro MŠ.
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P�íloha �. 1 

P�ehled strávník� a uva�ených porcí v roce 2007 - 2011 v jednotlivých školních jídelnách 

           

ŠJ Prievidzská      ŠJ Zahradní     

2007         vydané porce    2007          vydané porce   

Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka

d�ti 268 40423 40632 33978 d�ti 56 8348 8418 7217

zam�stnanci 26 0 5390 0  zam�stnanci 8 0 1350 0

cizí strávníci 48 0 11196 0 Celkem rok 64 8348 9768 7217

cizí zam�stnanci 9 0 1610 0 2008         vydané porce   

Celkem rok 351 40423 58828 33978  Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka

2008         vydané porce    d�ti 56 8879 8781 7105

Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka zam�stnanci 8 0 1452 0

d�ti 268 41020 41532 33588 Celkem rok 64 8879 10233 7105

zam�stnanci 27 0 5466 0 2009        vydané porce   

cizí strávníci 51 0 11236 0 Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka

cizí zam�stnanci 9 0 1574 0  d�ti 56 8860 8918 7220

Celkem rok 355 41020 59808 33588 zam�stnanci 8 0 1364 0

2009         vydané porce    Celkem rok 64 8860 10282 7220

Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka 2010         vydané porce   

d�ti 280 42010 42534 38743 Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka

zam�stnanci 29 0 5609 0  d�ti 56 9798 9764 8454

cizí strávníci 46 0 10842 0  zam�stnanci 8 0 1479 0

cizí zam�stnanci 9 0 1599 0 Celkem rok 64 9798 11243 8454

Celkem rok 364 42010 60584 38743 2011         vydané porce   

2010         vydané porce    Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka

Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka d�ti 56 7797 7798 7148

d�ti 287 44362 44434 37340  zam�stnanci 11 0 1388 0

zam�stnanci 30 0 5494 0 Celkem rok 67 7797 9186 7148

cizí strávníci 49 0 10485 0      

cizí zam�stnanci 9 0 1653 0       

Celkem rok 375 44362 62066 37340     

2011         vydané porce         

Strávníci: osoby p�esnídávka ob�d sva�inka      

d�ti 294 48864 49814 44595      

zam�stnanci 36 0 6029 0      

cizí strávníci 46 0 10260 0      

cizí zam�stnanci 9 0 1701 0      

Celkem rok 385 48864 67804 44595       

Zdroj: Výkazy o stravování za období 2007 – 2011 – vlastní zpracování 
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P�íloha �. 2 P�ehled hospoda�ení mate�ské školky v letech 2007 - 2011 

      

P�íjmy 2007 2008 2009 2010 2011 

P�ísp�vek  KÚ  8 363 900,00 8 895 700,00 9 756 300,00 9 804 915,00 10 640 551,00

P�ísp�vek od z�izovatele 2 617 000,00 2 622 000,00 2 862 000,00 2 617 000,00 3 343 000,00

Školné 532 406,00 660 520,00 693 770,00 810 464,00 956 510,00

Stravné celkem 1 519 310,00 1 507 308,00 1 601 883,00 1 724 050,00 1 927 754,00

Jiné zdroje 126 197,00 909 735,00 365 259,00 467 090,00 203 150,00

Dopl	ková �innost 545 480,00 562 066,00 568 073,00 565 538,00 572 445,00

Celkem p�íjmy 13 704 293,00 15 157 329,00 15 847 285,00 15 989 057,00 17 643 410,00

Výdaje 2007 2008 2009 2010 2011 

�erpání p�ísp�vku KÚ 8 363 900,00 8 895 700,00 9 756 300,00 9 804 915,00 10 640 551,00

Náklady na energie 2 081 590,00 2 018 483,00 2 161 605,00 1 795 991,00 1 862 313,00

Materiálové náklady 344 450,00 769 155,00 551 223,00 888 843,00 1 531 586,00

Spot�eba potravin 1 200 380,00 1 507 318,00 1 599 309,00 1 724 479,00 1 927 404,00

Ostatní náklady 1 099 814,00 1 405 817,00 1 140 679,00 1 265 402,00 1 136 024,00

Dopl	ková �innost 544 428,00 505 990,00 546 789,00 468 959,00 544 387,00

Celkem výdaje 13 634 562,00 15 102 463,00 15 755 905,00 15 948 589,00 17 642 265,00

Hospodá�ský výsledek 69 731,00 54 866,00 91 380,00 40 468,00 1 145,00
Zdroj: Výkaz hospoda�ení školky 2007 – 2011 – vlastní zpracování 
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P�íloha �. 3 Dosažené hospodá�ské výsledky v letech 2007 - 2011 

Zdroj: Výkaz hospoda�ení školky 2007 – 2011 – vlastní zpracování 
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P�íloha �. 4 Výše zaplaceného školného v letech 2007 – 2011 

Zdroj: Výkaz hospoda�ení školky 2007 – 2011 – vlastní zpracování 
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P�íloha �. 5 Celkový po�et d�tí, po�et d�tí platících školné a procentní srovnání 

Zdroj: Evidence d�tí v MŠ v letech 2007 – 2011 – vlastní zpracování 
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P�íloha �. 6  Spot�eba energií (dodávky tepla, el. energie, voda, plyn)  

                      v období 2007 – 2011 

Zdroj: Výkaz hospoda�ení školky 2007 – 2011 – vlastní zpracování 
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P�íloha �. 7 Tvorba a �erpání fondu kulturních a sociálních pot�eb v letech 2007 – 2011 

Rok
P�ísp�vek na 
stravování

Dary, životní 
výro�í

Kulturní a 
sportovní akce

P�ísp�vek na 
rehabilitace P�ísp�vek na PP DDHM

2007 68 399,00 1 000,00 5 242,00 51 000,00 0,00 0,00

2008 107 488,00 7 600,00 6 583,00 67 790,00 0,00 25 470,00

2009 41 580,00 16 000,00 1 473,00 35 800,00 23 800,00 8 889,00

2010 41 838,00 8 800,00 1 400,00 39 424,00 31 800,00 40 009,00

2011 22 146,00 12 000,00 7 050,00 0,00 23 300,00 0,00

Celkem 281 451,00 45 400,00 21 748,00 194 014,00 78 900,00 74 368,00

Zdroj: Rozpo�et FKSP v letech 2007 – 2011 a jeho �erpání – vlastní zpracování
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P�íloha �. 8 Grafické znázorn�ní �erpání prost�edk� z FKSP v letech 2007 – 2011 

v procentech 

Zdroj: Rozpo�et FKSP v letech 2007 – 2011 a jeho �erpání – vlastní zpracování 


