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1.  Úvod 

Právo na vzdělání je základním lidským právem, významným faktorem úspěchu 

jednotlivce i celé společnosti. Vzdělání formuje osobnost člověka a má vliv na jeho 

uplatnění ve společnosti, ale také ovlivňuje stát jako takový, neboť vzdělaní lidé 

mohou přispět k jeho rozvoji, ať už v oblasti ekonomické, kulturní či sociální. 

Pro jednotlivce je získání vyššího vzdělání motivací k zajištění stabilní ekonomické 

situace, napomáhá k prožití kvalitního a plnohodnotného života, je výhodou 

pro orientaci v současném světě, a také pomáhá utvářet vlastní názory a postoje 

na základě samostatně získaných informací. Vzdělání kromě získání intelektuálních 

schopností také ovlivňuje jednotlivce v jeho chování a jednání v sociálním 

a pracovním prostředí. 

Veřejný sektor hraje nezastupitelnou roli v životě každého člověka. V různých 

situacích během života, v podstatě už od narození se člověk setkává s veřejnými 

institucemi nebo místy, která jsou z veřejných rozpočtů financována. Školství je 

jedním z důležitých odvětví veřejného sektoru. Toto odvětví produkuje také veřejné 

statky, tj. statky a služby, které jsou užitečné celé společnosti a proto je veřejný 

zájem na jejich zabezpečování. Vzdělání je statek, který efektivně působí na lidský 

kapitál a jeho hodnota je podkladem pro investice do lidských zdrojů. Velikost 

lidského kapitálu se měří nejčastěji podle dosaženého vzdělání a podle kvality 

schopností a dovedností jedince.  

Vzdělání je veřejným zájmem, kterým se zabývá veřejná politika, a to politika 

vzdělávací. Vzdělávací politice je ve vyspělých státech přikládán poměrně značný 

význam. Výdaje na vzdělávání jsou v různých zemích odlišné a jsou závislé  zejména 

na faktorech, jako je například historický vývoj, ekonomická situace a koncepce 

sociální politiky v dané zemi. Vzdělávací politika musí řešit jednak objem finančních 

prostředků, které jsou vynakládány na oblast školství, ale také priority ve financování 

vzdělávání, což znamená rozhodování o tom, které školy zřizovat a provozovat. 

Tato práce se zabývá financováním středních škol a je zaměřena na finanční 

zabezpečení oblasti informačních a komunikačních technologií. Teoretická část 

práce se zabývá financováním škol územně samosprávných celků a principy 

hospodaření příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 
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zařízení, zřizovaných krajem. Praktická část práce je zaměřena na financování 

oblasti informačních a komunikačních technologií. Na tuto oblast je kladen poměrně 

velký důraz, neboť v dnešním světě se najde už jen málo věcí, které nejsou řízeny 

počítači nebo podobnou technologií. Zmiňovaná oblast má velký potenciál a také 

velmi rychlý vývoj. Přáním každé střední školy, která chce udržet krok s dobou je 

i odpovídající finanční zajištění.  

Cílem diplomové práce je na základě analýzy finančních nákladů investovaných 

do oblasti informačních a komunikačních technologií navrhnout další možné zdroje 

pro financování této oblasti. Řešení práce vychází z hypotézy, že střední školy 

Moravskoslezského kraje jsou vybaveny informačními a komunikačními 

technologiemi na úrovni odpovídající republikovým průměrům, ale finanční 

prostředky z příspěvku zřizovatele jsou pro další rozvoj škol v této oblasti 

nedostačující. Organizace tak musí hledat pro zajištění chodu, další údržby a obnovy 

pořízené výpočetní techniky jiné zdroje financování.  

K dosažení cíle a ověření hypotézy byly použity obecné metody rešerše 

odborné literatury a dále metody komparace, analýzy a syntézy. Podkladem 

pro zpracování byla odborná literatura a právní předpisy, které se zaměřují 

na problematiku školství a jeho financování. Informace byly dále čerpány z webových 

stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje a jednotlivých škol. 

Diplomová práce se skládá z 6 kapitol. 

Druhá kapitola, následující po úvodu, je zaměřena na financování regionálního 

školství v České republice. Jsou zde popsány zdroje finančních prostředků pro školy, 

jejichž zřizovatelem jsou územně samosprávné celky – obce a kraje.  Podrobně jsou 

rozebrány toky finančních prostředků plynoucí ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů 

a obcí do jednotlivých škol a školských zařízení, resp. právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení. 

Třetí kapitola je věnována zásadám financování příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem je kraj. Je vysvětlena právní forma příspěvkové organizace 

a principy jejího zřízení a hospodaření. Podrobněji jsou specifikovány zásady 

finančních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost škol 
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a školských zařízení – středními školami v Moravskoslezském kraji a jejich 

zřizovatelem – krajem. Část této kapitoly je věnována významu informačních 

a komunikačních technologií pro školství v návaznosti na koncepci státu pro podporu 

rozvoje této oblasti jako jedné z priorit na cestě k informační společnosti. 

Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou úrovně vybavení výpočetní techniky 

u středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj s podrobnějším 

zaměřením na financování nákladů vynaložených středními školami na informační 

a komunikační technologie. Z analýzy by mělo vyplynout, zda jsou investované 

náklady z příspěvku od zřizovatele pro jejich práci a rozvoj v této oblasti dostačující. 

Pro výzkum byla použita data za období let 2006 – 2011.  

V páté části jsou středním školám nabídnuty návrhy a doporučení k získání 

dalších zdrojů pro financování a udržení standardu v oblasti informačních 

a komunikačních technologií, např. z prostředků projektů Evropské unie. 

V závěru práce je celá problematika diplomové práce shrnuta. 
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2. Financování regionálního školství územně 

samosprávných celků 

Veřejná správa je tvořena soustavou orgánů státní správy a územní 

samosprávy a vazbami mezi nimi. 

Státní správa představuje nejvyšší orgán moci výkonné a politické a její 

působnost je všeobecná, v oblasti správy kontroluje, sjednocuje a koordinuje činnost 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Podstatným rysem státní 

správy je jednotná úprava výkonu pro celé území státu daná zákonem. 

Je pro ni charakteristická omezená autonomie rozhodování, vertikální hierarchická 

struktura a podřízenost nižších orgánů státní správy vyšším orgánům, převažuje 

monokratický způsob rozhodování, ustavování orgánů státní správy se děje zpravidla 

jmenováním.1 

Územní samospráva reprezentuje společenství občanů a realizuje samosprávu 

veřejných záležitostí. K hlavním úkolům patří poskytování veřejných statků a služeb 

pro své občany, a to zejména smíšené statky s prostorovou omezeností užitku z nich 

plynoucí - lokální a regionální statky, ale v případě přenesené působnosti i národní 

veřejné statky.2 Mezi územně samosprávné celky patří obce a kraje. 

Na úrovni územní veřejné správy existuje v České republice tzv. smíšený 

model. Na úrovni obcí i na úrovni krajů je státní správa i územní samospráva 

vykonávána v rámci jedné územně administrativní jednotky. V případě, že státní 

správu vykonávají orgány samosprávy, hovoříme o přenesené státní správě, či státní 

správě vykonávané v přenesené působnosti. 

Školství je financováno převážně z veřejných výdajů, i když veřejný a soukromý 

sektor se vzájemně doplňují a podmiňují.3 I když jsou zdroje prostředků na vzdělání 

                                            
1 
PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 
2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2789-9, s.24   

2 
PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 
2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2789-9, s.37 

3 
 PEKOVÁ J., PILNÝ J., JETMAR M., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3.přepracované 
vydání. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5, s. 305 
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stále více diverzifikovány, podíl veřejného sektoru na jeho financování zůstává 

podstatný a v kontextu České republiky je převažující.4 

Převážná část školství v ČR je financována z některého druhu veřejného 

rozpočtu, tj. z rozpočtu státního, krajského nebo municipálního.5 

Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení. Školy uskutečňují 

vzdělávání podle vzdělávacích programů (mateřská škola, základní škola, střední 

škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky). Školská zařízení poskytují služby vzdělávání, tyto 

služby doplňují nebo podporují vzdělávání na školách nebo s ním úzce souvisejí, 

mohou zajišťovat také ústavní a ochrannou výchovu (např. školská poradenská 

zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro zájmové a další 

vzdělávání apod.). 

Z veřejného rozpočtu, resortu školství jsou financovány jednotlivé skupiny škol: 

 regionální školství, 

 přímo řízené a financované školy, zejména vysoké školy.  

Označení “regionálního školství” není vymezeno v žádném právním předpisu. 

Je to část rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR - státního rozpočtu, popisující příjmy a výdaje škol a školských zařízení 

zřizovaných územními samosprávnými celky.6  

V obecnějším pojetí institucionální soustava zahrnuje tyto školy: mateřské školy 

a předškolní zařízení, základní školy, speciální školy, gymnázia, střední školy, vyšší 

odborné školy. Použitím výrazu regionální školství obvykle sleduje ústřední státní 

správa odlišení této části vzdělávací soustavy od ostatních vzdělávacích 

institucí - zejména vysokých škol a přímo řízených organizací.7 

                                            
4
 OCHRANA, František, Jan PAVEL a Leoš VÍTEK. Veřejný sektor a veřejné finance: financování 
nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-
247-3228-2, s. 107 

5  
PEKOVÁ J., PILNÝ J., JETMAR M., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3.přepracované 
vydání. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5, s. 307 

6 VALENTA, Jiří. Financování a rozpočet školy. Karviná: Paris, 2004, ISBN 80-239-2218-1, s.8 

7 
VALENTA, Jiří. Financování a rozpočet školy. Karviná: Paris, 2004, ISBN 80-239-2218-1, s.8  
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Legislativa pro regionální školství je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění dalších předpisů.  

Typ právní formy škol a školských zařízení v regionálním školství se odvíjí podle 

typu zřizovatele. Zřizovateli škol a školských zařízení jsou: obec, dobrovolný svazek 

obcí a kraj. Tyto územní celky zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické 

osoby nebo příspěvkové organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení.  

Podmínkou činnosti školy či školského zařízení je zápis do školského rejstříku, 

což je veřejný seznam, který obsahuje základní údaje o škole, o zřizovateli 

a o osobách, které jsou statutárním orgánem. V rejstříku je dále uveden nejvyšší 

povolený počet dětí, žáků, studentů, tříd apod. Až zápisem do školského rejstříku 

vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, právo 

poskytovat vzdělání a školské služby. Ode dne zápisu do školského rejstříku má 

organizace také právo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtu 

územního samosprávného celku. Tento školský rejstřík vede krajský úřad a MŠMT. 

S ohledem na zaměření práce bude další část věnována regionálnímu školství 

územně-samosprávných celků – obcí a krajů. 

2.1. Regionální školství územně samosprávných celků 

Podstatným zdrojem financování regionálního školství v naší republice je státní 

rozpočet – rozpočet resortu školství – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR (dále jen MŠMT). Regionální školství tvoří objemově i finančně téměř 2/3 kapitoly 

rozpočtu ministerstva.  
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Graf č. 2.1.  Výdaje státního rozpočtu – kapitoly MŠMT za rok 2010 

 

Zdroj: Závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2010, vlastní zpracování 

 

MŠMT je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská 

zařízení, základní školy, střední školy, vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum 

a vývoj, včetně  mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, 

pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 

reprezentaci státu.8 

V oblasti financování MŠMT odpovídá za uplatňování státní finanční politiky 

v odvětví školství:9 

 stanovuje základní principy financování škol a školských zařízení z prostředků 

státního rozpočtu; 

 předkládá podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu (pro resort 

školství - kap. 333), a určuje jeho základní členění (objem prostředků určených 

                                            
8
  § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
socialistické republiky 

9 
 Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2009/2010, s. 56 
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pro tzv. regionální školství - tj. pro školy zřizované kraji a obcemi, pro vysoké 

školy, vědu, mládež, sport a další položky); 

 stanovuje závazné zásady pro příděl finančních prostředků, a to jak přímo 

z centra, tak zásady, podle nichž provádějí přidělování krajské úřady a zásady, 

podle nichž podklady pro základní školy zpracovávají obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností; 

 přiděluje krajům prostředky na instituce, které zřizují kraje, a na školy jiných 

zřizovatelů, a to prostřednictvím každoročně stanovovaných republikových 

normativů na úhradu tzv. přímých vzdělávacích nakladů a školských služeb; 

 rozepisuje a přiděluje finanční prostředky nad stanovený rozsah školám 

a školským zařízením všech zřizovatelů, pokud v nich probíhá pokusné 

ověřování nových forem a metod práce a prostředky na rozvojové programy 

vyhlášené ministerstvem; 

 kontroluje využití přidělených prostředků. 

Dalším významným zdrojem financování škol a školských zařízení je rozpočet 

územně samosprávných celků, tj. krajů a obcí. Kraje, obce nebo dobrovolné svazky 

obcí zřizují školy a školská zařízení ve své samostatné působnosti. 

 

2.2. Územně samosprávné celky - kraje 

Vznik územně samosprávných celků – krajů vychází z ústavního zákona,10  

na jehož základě bylo vytvořeno 14 krajů včetně hlavního města Prahy, 

a to s účinností od 1. 1. 2001. V roce 2000 byl přijat nový zákon upravující působnost 

krajů č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 

Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. 

Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří 

podle vlastního rozpočtu. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje, 

dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad.  

                                            
10

 Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
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Kraj zabezpečuje rozsáhlé úkoly v rámci vlastní samosprávné funkce 

(samostatné působnosti) a přenesené funkce (přenesené působnosti), tzn. výkonu 

státní správy v rozsahu zákonem přenesených kompetencí, které přebral 

od některých ústředních orgánů a od zrušených okresních úřadů, při využití 

tzv. smíšeného (spojeného) modelu územní samosprávy.11 

V oblasti školství je kraj povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního 

a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním, dále jazykového, základního uměleckého 

a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj zřizuje 

a zrušuje střední školy, vyšší odborné školy, mateřské, základní, střední školy 

a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením, základní školy speciální, 

školy při zdravotnických zařízeních, školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení 

školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje, střední školy 

s vyučovacím jazykem národnostních menšin v obcích, ve kterých byl zřízen výbor 

pro národnostní menšiny a pokud splňují podmínky stanovené školským zákonem, 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, základní umělecké školy, školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání a dětské domovy.12  

Kraj dále může zřizovat a zrušovat mateřské školy s vyučovacím jazykem 

národnostní menšiny v obcích, ve kterých byl zřízen výbor pro národnostní menšiny, 

pokud splňují podmínky stanovené školským zákonem, školská zařízení (zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, 

školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

zařízení školního stravování, školská účelová zařízení) a školy a školská zařízení, 

které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže potřebné finanční, 

materiálové a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení.13 

V rámci přenesené působnosti je kraj odpovědný za dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy na území kraje, vypracovává 

                                            
11 

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká  
republika, 2011, ISBN 978-807-3576-141, s. 365 

12
 § 14 a § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

13 
§ 14, § 115-120, § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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každoroční výroční zprávu o vzdělávání a rozvoji výchovně-vzdělávací soustavy 

na území kraje, včetně zprávy o hospodaření kraje v oblasti předškolních zařízení, 

škol a školských zařízení, přijímá opatření na základě výsledků České školní 

inspekce, uděluje souhlas ke slučování škol, doporučuje MŠMT zařazení škol do sítě 

škol (s výjimkou škol zřizovaných obcemi) a plní řadu dalších úkolů.14 

 

2.3. Územně samosprávné celky – obce, dobrovolné svazky obcí 

Nový zákon upravující působnost obcí byl přijat v roce 2000, a to zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obec je základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí 

území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou 

rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.  

Obce mohou vytvářet svazky obcí, předmětem činnosti svazku obcí mohou být 

zejména úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární 

ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče 

o zvířata.15 

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce 

a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům, nebo pokud nejde 

o přenesenou působnost. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 

pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 

svých občanů, zejména o potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 

veřejného pořádku.  

                                            
14

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, ISBN 978-807-3576-141, s.368 

15
 § 50 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 
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Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické 

osoby. 

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí 

s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které 

se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených 

při těchto školských zařízeních. Obec za tímto účelem zřídí základní školu 

nebo zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí 

nebo svazkem obcí. 

Dále obec nebo svazek obcí zřizuje a zrušuje za určitých podmínek mateřské 

školy,mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny 

a zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje. Obec 

je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území 

a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. 

Dále může obec nebo svazek obcí zřizovat a zrušovat základní umělecké školy, 

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

školská zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud prokáže potřebné 

finanční, materiální a personální zabezpečení jejich činnosti orgánu, který vede 

rejstřík škol a školských zařízení. 

2.4. Finanční toky ze státního rozpočtu a rozpočtu územně 

samosprávných celků do škol a školských zařízení 

Převažující část neinvestičních (provozních) výdajů je všem školám a školským 

zařizením hrazena ze státního rozpočtu, z kapitoly školství, tj. z centrální úrovně. 

Jedná se zpravidla o rozhodování o financích na platy.  

Ostatní provozní výdaje hradí orgány veřejné správy na místní a regionální 

úrovni - zřizovatelé (obce či kraje); investiční výdaje jsou hrazeny vždy zřizovateli, 

tj. v případě mateřských a základních škol z rozpočtů obecních a u středních 

a vyšších odborných škol z rozpočtů krajů. Další finanční zdroje mohou školy 
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získávat vlastní doplňkovou činností, dary od fyzických či právnických osob a také 

ze zahraničí, zejména z projektů operačních programů Evropské unie. 

 

Graf č. 2.2. Finanční toky ze státního rozpočtu a rozpočtu územně 

samosprávných celků od roku 2003 

Zdroj: VALENTA, J. Financování a rozpočet školy, vlastní zpracování 

Finanční prostředky pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a kraji 

(s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení - školy v přírodě 

a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky), které jsou poskytovány 

ze státního rozpočtu mají stejný účel - na tzv. přímé náklady na vzdělávání. Jsou 

to finanční prostředky na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, 

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

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

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
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a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní 

potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, 

a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které 

přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.16  

Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují podle skutečného počtu 

dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech 

a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených 

zvláštním právním předpisem, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní 

rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole 

nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, 

stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, 

uvedeného ve školském rejstříku.17 

Ministerstvo zákonem dále stanoví pro školy a školská zařízení zřizované obcí 

nebo krajem republikové normativy jako výši výdajů připadajících na vzdělávání 

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

v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního vzdělávání 

a vyššího odborného vzdělávání na kalendářní rok a zveřejňuje je ve Věstníku. 

Součastí republikových normativů jsou i limity počtu zaměstnanců na 1000 žaků 

v přislušné věkové kategorii. Normativy se stanovují na zakladě předchoziho roku 

v závislosti na předpokládanych výkonech (počty žáků) a na finančnich vlivech 

předpokládaných změn.  

Kraje získaly od r. 2002 vysokou míru pravomoci ve školství a podrobný rozpis 

prostředků z centra prostřednictvím normativů na žáky jednotlivých typů a škol byl 

v roce 2003 nahrazen republikovými normativy (původně nazývané agregované 

normativy). Krajský úřad pak stanovuje krajské normativy, jako výdaje připadající 

na jednotku výkonu na kalendářní rok (jedno dítě, žák, student, ubytovaný, 

stravovaný, lůžko, třída,apod.). Při stanovení těchto normativů vychází zejména 

z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, 

                                            
16 § 160 odst 1 c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
17

  § 160 odst 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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z rámcových vzdělávacích programů, rozsahu přímé vyučovací a přímé výchovné 

činnosti a naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách 

a školských zařízeních. Členění těchto normativů, další ukazatele, vztahy mezi 

ukazateli a výpočty stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

V přenesené působnosti kraj rozepisuje a poskytuje prostřednictvím krajských 

normativů také finanční prostředky přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost 

škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí. Ze státního rozpočtu 

jsou školám přidělovány přímé výdaje na vzdělávání, které jsou jí přiděleny krajem 

podle krajských normativů a dále účelové dotace na programy a projekty 

vyhlašované ministerstvy a rovněž se mohou poskytnout prostředky na investice, 

pokud se jedná o program financování ISPROFIN18.  

Na základě krajských normativů zpracovávají obecní úřady  návrhy rozpisů 

rozpočtů přímých výdajů na vzdělávání pro své příspěvkové organizace. V případě 

potřeby je tento rozpis projednáván a upravován, na základě finanční rozvahy 

a návrhů na změny). Z rozpočtu obce jsou do těchto škol a školských zařízení 

poskytovány příspěvky na běžný provoz a investiční prostředky. Část prostředků 

na provoz pro školy získávají obce ze státního rozpočtu formou účelové neinvestiční 

dotace prostřednictvím kraje. 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu se školám a školským zařízením 

poskytují účelově a nevyčerpané prostředky musí být vráceny zpět do státního 

rozpočtu, opět prostřednictvím krajů. Použitelnost finančních prostředků 

je na konkrétní kalendářní rok, s výjimkou některých víceletých programů a projektů.  

Finanční hospodaření škol je ovlivněno především vztahem k rozpočtu 

zřizovatele, vzhledem k tomu, že tyto školy a školská zařízení jsou zřizovány jako 

příspěvkové organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení. Povinností 

zřizovatele, tj. obce nebo kraje je pak tyto své organizace finančně zabezpečit 

v případě, že její výnosy nepokrývají její náklady. Rozdílem je příspěvek na provoz, 

poskytovaný školám především na běžný chod školy, tj. energie, opravy a údržbu 

majetku, odpisy. Dále může zřizovatel poskytnout investiční dotace určené na akce 

                                            
18

  dle § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění 
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investičního charakteru. Tyto finanční prostředky jsou v obou případech poskytovány 

v samostatné působnosti z příjmů obce či kraje, převážně sdílených daní. 

V návaznosti na zaměření práce bude další část věnována finančnímu 

hospodaření příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol 

a zřizovaných krajem. 

 

3. Zásady financování středních škol – příspěvkových 

organizací kraje 

Střední vzdělání je bezplatné s výjimkou soukromých a církevních škol, které 

mohou vybírat školné. Minimálně středoškolské vzdělání se v dnešní době stává 

takřka nezbytností pro uplatnění na trhu práce. 

Oblast středního školství a vzdělávání v konzervatoři upravuje školský zákon 

vydaný v roce 2004.19 Zákon stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova 

uskutečňují, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu 

a samosprávu ve školství. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů dále uvádí podrobnosti 

o studiu na středních školách a v konzervatořích (typy středních škol, organizaci 

teoretického a praktického vyučování, pravidla pro hodnocení žáků, výchovná 

opatření a další podmínky vzdělávání). 

Podle školského zákona je od roku 2005 střední škola druhem školy, který 

se člení na tři základní typy (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné 

učiliště). 

S ohledem na zaměření diplomové práce bude další část věnována 

příspěvkovým organizacím. 

                                            
19

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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3.1. Příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva zřízenou 

k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Tyto neziskové organizace nejsou zakládány 

za účelem podnikání a dosahování zisku, slouží ke splnění veřejně prospěšných cílů 

- zabezpečují veřejné statky.20 Forma příspěvkové organizace je v naší republice 

velmi častá, činnost touto formou vykonávají zejména školy a školská zařízení, dále 

muzea nebo nemocnice. 

Příspěvkové organizace se řídí specifickou právní úpravou. Základní právní 

rámec je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). 

Tento zákon stanoví zejména pravidla pro hospodaření obcí, měst a krajů, pravidla 

pro sestavování rozpočtů, poskytování dotací apod.21 Dále také stanoví, jaké 

právnické osoby mohou být územními samosprávnými celky zakládány. Jedním 

typem takové právnické osoby jsou právě příspěvkové organizace. 

Zákon o rozpočtových pravidlech je základní právní úpravou, na které stojí 

vztah mezi zřizovatelem – územním samosprávným celkem a jím zřízenou 

příspěvkovou organizací.22 Jeho aplikace však souvisí s řadou dalších právních 

předpisů, které upravují např. schvalovací a procesní postupy. Zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

definují pravomoci orgánů územně samosprávných celků – zastupitelstva a rady, 

které se vždy na rozhodování o fungování příspěvkové organizace musí podílet. 

Část zákona o rozpočtových pravidlech je věnována právní úpravě 

příspěvkových organizací, zejména zřízení organizace, povinné náležitosti zřizovací 

listiny a také nabývání majetku v době existence organizace. Zřizovatel má dále 

povinnost zapsat vzniklou příspěvkovou organizaci do obchodního rejstříku. 

                                            
20

  PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, ISBN 978-807-3576-141, s. 378 

21
  MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 

organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011, 
Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2636-648, s.6 

22
  MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 

organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011, 
Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2636-648. s. 6 
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V zákoně je také dále upraven postup při sloučení a zrušení, rozdělení nebo splynutí 

příspěvkových organizací. Právní předpis stanoví základní pravidla pro finanční 

hospodaření příspěvkových organizací a pro nakládání s peněžními fondy, které 

organizace vytváří (rezervní fond, fond odměn, investiční fond a fond kulturních 

a sociálních potřeb). Zákon též věnuje pozornost specifickým vztahům, které mohou 

mít dopad do hospodaření organizace nebo na majetek zřizovatele, a to úvěrům, 

půjčkám a ručení, nákupu na splátky, nakládání s cennými papíry, poskytování darů 

a zřizování a zakládání právnických osob.23  

Samosprávná role kraje v oblasti financování se projevuje především 

zřizovatelskou rolí pro školy a školská zařízení. V souladu s touto kompetencí 

zabezpečuje kraj tyto své školy finančně.  

Příspěvková organizace vzniká i zaniká rozhodnutím zřizovatele. Tato 

pravomoc je dána zákonem o krajích24 zastupitelstvu kraje, vč. schvalování jejich 

zřizovacích listin. Zřizovací listinou svěřuje příspěvkové organizaci její zřizovatel 

k hospodaření svůj majetek a vymezuje rozsah vlastnických práv, kde je vymezen 

předmět činnosti organizace, případně povolena a vymezena doplňková činnost. 

Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, 

šetří stížnosti a provádí kontrolu hospodaření celé organizace. 

Zřizovací listina příspěvkové organizace musí obsahovat: 

 úplný název zřizovatele, 

 název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace, 

 vymezení hlavního účelu, pro který je zřízena a předmět její činnosti, 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který jí zřizovatel předává 

do správy k jejímu hospodaření, 

 vymezení majetkových práv, 

                                            
23

  MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011, 
Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2636-648. s. 6 

24
 § 35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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 vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží, 

 vymezení práv a povinností v souvislosti s případným pronajímáním svěřeného 

majetku, 

 druhy povolované doplňkové činnosti, 

 vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena. 

V případě rozdělení či sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace 

rozhoduje zastupitelstvo svým usnesením a určí také rozsah převodu práv a závazků 

na nové či přejímající organizace. Při zrušení příspěvkové organizace přecházejí 

práva a závazky na zřizovatele, a to dnem rozhodnutí. 

Radě kraje je vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce 

ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo 

založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně 

jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu 

pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, 

pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.25 

I přes právní subjektivitu může příspěvková organizace některé úkony učinit 

pouze se souhlasem zřizovatele, např. uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru, nabytí 

majetku darem, apod. 

Kraj přiděluje do škol a školských zařízení, kterých je zřizovatelem, finanční 

prostředky z rozpočtu kraje (samostatná působnost) a zprostředkovává vztah 

ke státnímu rozpočtu (přenesená působnost).  

3.2. Hospodaření příspěvkové organizace 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací je ovlivněno především 

vztahem k rozpočtu zřizovatele a samozřejmě i bezprostředním vlivem zřizovatele 

na ekonomické rozhodování příspěvkové organizace.26 

                                            
25

  § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

26 MORÁVEK Z., MOCKOVČIAKOVÁ, A., PROKŮPKOVÁ, D., Příspěvkové organizace 2011. Praha: 
Nakladatelství Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-626-4, s.10 
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V rámci své právní subjektivity hospodaří příspěvkové organizace podle svého 

rozpočtu a za své hospodaření nesou odpovědnost. Protože tyto organizace 

zabezpečují smíšené veřejné statky na neziskovém principu, jejich příjmy často 

nepokrývají nutnou výši nákladů. Příspěvkové organizace tudíž nejsou finančně 

soběstačné, jsou napojeny na rozpočet svého zřizovatele finančním vztahem, kterým 

je příspěvek, tj. nenávratný příděl. Tento příspěvek je plánován a je stanoven 

závazným ukazatelem. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz a příspěvek 

na investice. Příspěvek na provoz organizace je vázán na její výkony nebo jiná 

kritéria dle jejích potřeb. Příspěvkové organizaci může být stanoven do rozpočtu 

zřizovatele také odvod, což je možné v případě, kdy její plánované výnosy překračují 

její plánované náklady, dále v případě, že její investiční zdroje jsou větší než je jejich 

potřeba užití nebo pokud organizace porušila rozpočtovou kázeň.  

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 

(hlavní) činností a především s peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, 

dále také s peněžními prostředky od jiných osob, včetně peněžních prostředků 

poskytnutých ze zahraničí a také s dotacemi, které jsou nebo mají být kryty 

z rozpočtu Evropské unie. 

Příspěvková organizace může kromě hlavní činnosti, tj. činnosti, pro kterou byla 

zřízena, provozovat i doplňkovou činnost, dle schválených okruhů ve zřizovací listině. 

Zisk z této činnosti může použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. 

Organizace může dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření, který je 

rozdílem mezi náklady a výnosy. Způsob využití tohoto zlepšeného výsledku 

hospodaření ovlivňuje zřizovatel, a to rozhodnutím o přídělu do fondů příspěvkové 

organizace (pouze do rezervního fondu a fondu odměn).  

Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy, a to rezervní fond, investiční 

fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb.27   

Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě 

schválení jeho výše zřizovatelem a jeho zdrojem mohou být též dary a nevyčerpané 

                                            
27

  § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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prostředky z finančního mechanismu evropských smluv. Rezervní fond je možné 

použít k dalšímu rozvoji činnosti organizace, k časovému překlenutí dočasného 

nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí za porušení 

rozpočtové kázně, k úhradě ztráty přechozích let. Zřizovatel může příspěvkové 

organizaci povolit použití části rezervního fondu k posílení jejího investičního fondu. 

Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování investičních 

potřeb. Je tvořen z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

investičních dotací a příspěvků, výnosů z prodeje majetku, darů a příspěvků 

určených k investičním účelům. Investiční fond je zdrojem pro financování 

investičních výdajů, k úhradě případného odvodu do rozpočtu zřizovatele, k posílení 

zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku.  

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové 

organizace po schválení výše přídělu zřizovatelem a z fondu mohou být hrazeny 

odměny zaměstnancům, případně překročení prostředků na platy.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních 

a sociálních potřeb zaměstnanců v pracovním poměru a dalším osobám dle vyhlášky 

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve zněních pozdějších 

předpisů. Fond je tvořen základním přídělem, který příspěvková organizace vytváří 

procentním podílem z  ročního objemu nákladů na platy, a který je s účinností 

od ledna 2011 ve výši 1%28 (v předchozích letech 2%). 

Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace hospodaří v podstatě s veřejným 

majetkem, vztahuje se na ni i zákon o finanční kontrole,29 který upravuje zejména 

veřejnoprávní kontrolu, finanční kontrolu podle mezinárodních smluv a zavedení 

vnitřního kontrolního system uvnitř orgánu veřejné správy.30 Tento zákon a jeho 

                                            
28

  Vyhláška č. 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.,o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 

29
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

30  MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011, 
Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2636-648, s. 6 a 7 
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prováděcí vyhláška31 mají zajistit účelné, hospodárné a efektivní využití veřejných 

prostředků. 

Každá příspěvková organizace je též účetní jednotkou, je povinna vést 

účetnictví dle zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto zákoně jsou uvedeny především obecné zásady a pojmy pro vedení 

účetnictví pro všechny typy účetních jednotek. Pro vybrané účetní jednotky 

(příspěvkové organizace) vyplývají další závazná pravidla vydaná vyhláškou 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 

ve znění pozdějích přepisů. Na tyto závazné právní normy pak navazují další 

vyhlášky, např. o inventarizaci majetku a o předávání účetních záznamů (v souladu 

souladu se zaváděním jednotného účetnictví státu v roce 2010). Konkrétní účetní 

postupy vycházejí z Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky 

(příspěvkové organizace).  

Příspěvková organizace je nejen účetní jednotkou, ale jako právnická osoba 

i daňovým poplatníkem, vztahují se na ni veškeré zákony daňové soustavy ČR.32 

3.3. Střední školy – příspěvkové organizace Moravskoslezského 

kraje 

Střední školy na území Moravskoslezkého kraje (dále jen MSK) vzdělávají žáky 

v oborech všech stupňů vzdělání. Vedle středních škol poskytují střední vzdělání 

s maturitní zkouškou v tomto kraji také konzervatoře.  

Typy středních škol zahrnují mj. gymnázia, střední odborné školy a střední 

odborná učiliště. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytují střední 

vzdělání samostatně zřízené střední školy, část těchto žáků je buď individuálně 

integrována v běžných typech středních škol nebo se v rámci skupinové integrace 

vzdělává ve speciálních třídách běžných středních škol. 

                                            
31

  Vyhláška č. 416/2004 Sb.,. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

32  MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011, 
Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2636-648, s. 7 
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Střední školy – příspěvkové organizace vykonávající činnost škol v MSK byly 

na kraj převedeny ze zrušených školských úřadů v roce 2001.  

Současný negativní vývoj demografické situace v České republice (počet 

15-letých dětí od roku 2004 do roku 2010 klesnul o cca 27%, tj. okolo 4 500 dětí)33, 

který se v MSK projevuje zvláště intenzivně, znamená mj. výrazný úbytek počtu 

žáků, kteří každoročně nastupují do středních škol v kraji, přičemž tento trend bude 

i nadále pokračovat. Jedním z opatření, kterým se MSK snaží čelit vzniklé situaci, 

je optimalizace sítě škol jím zřizovaných. Tento proces byl zahájen již v předchozích 

letech a v současné době se zintenzívnil.34 Optimalizací dochází ke změnám v počtu 

škol, zejména slučováním, kdy přejímající organizací je jedna ze škol. Proces 

optimalizace škol probíhá vždy tak, aby vzdělávání žáků nebylo nijak narušeno 

a každý žák má možnost dokončit své vzdělávání v oboru, na který byl přijat.  

Tabulka č. 3.1.  Počet středních škol a konzervatoří zřizovaných MSK 

Školní rok Počet škol Počet žáků 

2006/2007 110 63 200 

2007/2008 110 62 264 

2008/2009 110 61 554 

2009/2010 107 58 416 

2010/2011 107 55 443 

Zdroj: Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za období školních let 

2005/2006 až 2010/2011, vlastní zpracování 

Pokles ve školním roce 2009/2010 způsobilo sloučení škol a dále převedení 

vzdělávací nabídky dvou velkých středních škol na soukromé školy. 

Ze 107 středních škol zřizovaných MSK v letech 2009 až 2011 bylo 

31 gymnázií,  1 konzervatoř a 75 středních odborných škol a středních odborných 

učilišť. 

 

                                            
33

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2006, 
s. 46 

34
 Moravskoslezský kraj. Tisková zpráva. Proces slučování středních škol v kraji pokračuje. Dostupné 

z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-18111 
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Graf č. 3.1.  Počet žáků středních škol zřizovaných MSK v letech 2006 až 2011 

 

Zdroj:  Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za období školních let 

2005/2006 až 2010/2011, vlastní zpracování 

 Vztahy mezi příspěvkovými organizacemi MSK a jejich zřizovatelem definují 

Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem 

nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem (dále jen zásady). Tyto zásady 

schválilo zastupitelstvo MSK poprvé v roce 2002 a každoročně jsou aktualizovány 

dle potřeb zřizovatele a obnovovány v návaznosti na legislativní změny. 

Kraj prostřednictvím svého orgánu zastupitelstva kraje schvaluje a vydává 

středním školám zřizovací listiny včetně všech dodatků. Zřizovatelské funkce 

ve vztahu k příspěvkovým organizacím vykonává rada kraje. 

Rada kraje při vykonávání zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím 

plní zejména tyto úkoly: jmenuje a odvolává ředitele příspěvkové organizace, stanoví 

mu plat a odměny, projednává 1x ročně souhrnnou zprávu o činnosti příspěvkových 

organizací, plnění úkolů pro které byly zřízeny, případně přijímá opatření k nápravě, 

zřizuje u škol školskou radu, projednává 2x ročně souhrnnou zprávu o provedených 

periodických hodnoceních výkonu činnosti ředitelů škol a školských zařízení, ukládá 

odvod za porušení rozpočtové kázně.  
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Příspěvkové organizace MSK mají zřizovací listinou upravena majetková práva 

ke svěřenému majetku. Organizace hospodaří s nemovitým majetkem zřizovatele, 

předaným organizaci k hospodaření. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý 

majetek do svého vlastnictví jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Je oprávněna 

tento svěřený majetek pronajmout a výjimečně vypůjčit nebo najmout si majetek 

na dobu delší než 1 rok, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Dále je souhlasem 

zřizovatele podmíněno provádět na nemovitém majetku opravy a stavební úpravy 

ve výši nad limit 1 mil. Kč (včetně DPH). Organizace dle zřizovací listiny nabývá 

movitý majetek včetně finančních darů pro svého zřizovatele. Je oprávněna uzavírat 

smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Není 

oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. 

Při účtování a vykazování nákladů se příspěvkové organizace MSK řídí 

závaznou účtovou osnovou pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským 

krajem. Tato závazná osnova je zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českých účetních 

standardů. 

Kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací uplatňuje při jejich finančním 

řízení diferencovaně soustavu závazných ukazatelů, kterými jsou zejména: příspěvek 

na provoz, účelová investiční dotace do investičního fondu, odvod do rozpočtu kraje, 

výsledek hospodaření, objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, 

výše odpisů podle odpisového plánu.  

Kraj zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy, který v návaznosti 

na dlouhodobý záměr MŠMT rozvíjí a optimalizuje spravované školy tak, aby byly 

studijní obory středních škol v souladu s uplatněním oborů na trhu práce a sladěny 

s potřebami regionu. 

Krajský úřad MSK má zřízen pro oblast školství odvětvový odbor – odbor 

školství, mládeže a sportu, který má na starosti zejména správu, rozvoj a financování 

škol a školských zařízení. 



28 

 

Při sestavování rozpočtů příspěvkových organizací zřizovatel vychází (kromě 

účelových státních dotací) zejména ze zdrojů vlastních finančních protředků 

a z finančních potřeb příspěvkové organizace na její provoz. Původní rozpočet škol 

od převzetí od školských úřadů na kraj v roce 2001 doznal v průběhu let změn.  

Odboru školství, mládeže a sportu je dle možností příjmů kraje stanoven objem 

finančních prostředků, které je možno využít pro financování příspěvkových 

organizací. Tyto finanční prostředky jsou rozděleny mezi příspěvkové organizace 

na jejich běžný provoz, účelově na plánované akce či havarijní stavy a část 

prostředků je ponechána v rezervě na další použití. S ohledem na vývoj ekonomiky 

a tím pokles daňových příjmů kraje je objem prostředků rezervy v posledních letech 

minimální a je ponechán na mimořádné události v průběhu roku. Dále je počítáno 

s tím, že objem prostředků vyčleněných na provoz zrušených organizací bude 

ponechán pro potřeby školství. Každoročně jsou stanovovány priority financování, 

výraznější nárůst je navrhován u prostředků na reprodukci majetku s ohledem 

na stavebně technický stav budov ve správě jednotlivých škol, nutnost řešení 

bezbariérovosti těchto objektů, realizaci opatření z energetických auditů, i nutnou 

modernizaci strojů a zařízení zejména odborných škol.35  

Příspěvkové organizace sestavují pro rozpočtový rok souhrnný finanční plán, 

jehož obsahem je plán nákladů a výnosů, plán tvorby a použití peněžních fondů, plán 

pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku, položkové členění nákladů 

ve školství, propočet plánovaných odpisů dle schváleného odpisového plánu. Během 

rozpočtového období může docházet ke změnám ve finančním plánu školy, které 

ale musí být schváleny zřizovatelem. Na konci rozpočtového období zřizovatel 

provede finanční vypořádání. 

V zásadě byl objem potřebných finančních prostředků pro jednotlivé školy 

nastaven na již zmíněných územních úřadech. Stanovení finančních prostředků 

pro každý další rok probíhá přípravně v posledním čtvrtletí roku, kdy 

se z předložených podkladů škol zpracovávají souhrnné údaje za odvětví školství 

a tyto jsou předány odboru financí ke zpracování rozpočtu kraje na následující rok. 

Postup pro sestavení finančního plánu je sdělen školám odvětvovým odborem. 

                                            
35

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, 2008, 
s. 55 
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Základnou pro výpočet nákladů bývá rozpočet provozních výdajů předchozího roku 

očištěný o některé mimořádně účelově poskytnuté prostředky a zohlednění změn 

vyplývajících z případného sloučení nebo převzetí či předání budov a jiných změn, 

které na výši rozpočtu mohou mít vliv. Tato základna je navýšená o procento 

meziročního růstu objemu prostředků pro školství a dále jsou připočteny plánované 

účetní odpisy svěřeného majetku. K této základně jsou od roku 2007 každoročně 

připočítávány účelové prostředky na rozvoj v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, v jednorázové roční částce 50 tis. Kč (v roce 2007 jen 45 tis. Kč). 

V případě gymnázií byl od roku 2005 do roku 2009 stanoven rozpočet částečně 

normativním způsobem. Fixními byly určeny náklady na energie, nájmy, věcnou režii 

stravování žáků, dovoz stravy, zajištění úklidové služby a odpisy dle odpisového 

plánu. Údaje za energie vycházely z průměrů nákladů na energie předchozích tří let. 

Další část rozpočtu byla stanovena na jednotku výkonu – žáka, propočtenou 

ze zbývajícího objemu finančních prostředků určených pro gymnázia. V konečném 

důsledku došlo pouze k přerozdělení původní základny zvýšené o meziroční nárůst 

jiným způsobem, než u ostatních příspěvkových organizací. Důvodem pro odlišný 

způsob rozpočtování byl záměr sjednotit finanční poměry mezi jednotlivými gymnázii 

po převzetí z jednotlivých územních úřadů. 

Pro své hospodaření a rozvoj má příspěvková organizace – střední škola 

od svého zřizovatele stanoven závazným ukazatelem příspěvek na provoz. Tento 

závazný ukazatel je rozdělen dle finančních toků, a také na jednotlivé součásti školy 

dle rozpočtové skladby (např. škola, školní jídelna, domov mládeže). Závazné 

je pro organizaci ovšem dodržení příspěvku na provoz jako celku, nikoliv čerpání 

podle jednolivých stanovených součástí, tyto jsou nezávazné, avšak jejich 

vykazování dle skutečnosti a sledování je potřebné pro další práci s ekonomickými 

daty. 

 

Příspěvek na provoz je složen z následujících částí: 

 Příspěvky a dotace MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 

zák. č. 218/2000 Sb.) – podstatnou část tvoří přímé náklady na vzdělávání, 
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případně další dotace, tyto prostředky jsou účelově určené a není možné je 

využít jiným než stanoveným způsobem, 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele – část těchto prostředků je účelově určena 

(např. na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

na zajištění přístupu k ICT, případně na jiné účelové akce z rozpočtu 

zřizovatele). Jediný neúčelový je příspěvek na provozní náklady a je určen 

na běžný provoz školy jako jsou energie, služby, nájemné, spotřeba materiálu 

a další položky pro financování potřeb a rozvoje školy, 

 Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) – zde jsou 

vyčleněny schválené dotace na projekty v rámci EU, zejména projekty OPVK 

nebo ROP. 

Dále může být školám v jednotlivých případech schválen investiční příspěvek, 

a to účelová investiční dotace do investičního fondu, většinou na konkrétní akci 

(např. na rekonstrukci sociálního zařízení). Investiční finanční prostředky může škola 

získat také z projektů operačních programů EU. 

S ohledem na zaměření práce je třeba zmínit základní strukturu výdajů, 

ze kterých je možné financovat oblast informačních a komunikačních technologií. 

Převážná část finančních prostředků, schválených školám prostřednictvím 

závazného ukazatele je účelově daná. V některých případech je ovšem možné 

čerpat i z těchto účelových prostředků. 

Možné zdroje pro financování oblasti ICT: 

 Přímé náklady na vzdělávání – dle školského zákona jsou účelové finanční 

prostředky určeny i na učební pomůcky z tzv. přímých ostatních neinvestičních 

výdajů (přímý ONIV), tj. je možné případnou výpočetní techniku financovat 

i z této položky, nicméně na tento ONIV zbývá po odečtení mzdových výdajů 

minimální částka (v roce 2010 už jen 1% přímých nákladů na vzdělávání) 

a současným trendem je snižování normativů na žáka, proto jsou finance 

pro jednotlivé školy redukovány. 

 Provozní náklady – v této položce není omezení pro čerpání na oblast ICT, 

ovšem až poté, co je zabezpečen základní chod školy a zajištěny potřeby 
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organizace na veškeré energie včetně očekávaného navýšení, náklady 

vyplývající z již uzavřených smluv či jiné povinné platby (nájemné, služby 

zpracování dat, periodické revize zařízení, odvoz odpadů apod.). Další ostatní 

nákupy a služby např. na údržbu, obnovu vybavení školy, nákup materiálu jsou 

možné jen do výše poskytnutých zdrojů. 

 Účelově určené prostředky na zajištění přístupu k ICT – 50 tis. Kč/škola/rok. 

 Účelové prostředky z projektů EU (vč. investičních), např. OPVK, ROP a jiných, 

v případě, že škola byla úspěšná, projekt byl schválen k realizaci a položky 

z oblasti ICT projekt zahrnuje. 

 Vlastní zdroje organizace – rezervní fond, investiční fond (pouze investiční 

nákupy nebo modernizace či rekonstrukce počítačových učeben nebo opravy 

PC), dary a příspěvky jiných fyzických a právnických osob. 

 Doplňková činnost organizace. 

 Výsledek hospodaření organizace (po přidělení do rezervního fondu). 

S ohledem na cíl práce bude analýza zdrojů i nákladů zaměřena na příspěvek 

od zřizovatele. 

 

3.4. Význam informačních a komunikačních technologií a koncepce 

státu  

Informační a komunikační technologie (zkráceně ICT z anglického Information 

and Comunication Technologies) zahrnují veškeré technologie, nástroje a postupy 

používané pro komunikaci a práci s informacemi. Tímto označujeme hardwarové 

(servery, počítače, komunikační a síťová zařízení, kamera, myš apod.) a softwarové 

(operační systémy, textové editory, grafické programy apod.) prostředky pro sběr, 

přenost, ukládání, zpracování a distribuci dat. Přenosu informací daly nový rozměr 

internet a mobilní sítě. 

Veškeré dění ve společnosti je stále více ovlivňováno informačními 

a komunikačními technologiemi. V současné době jsme svědky stále rychlejšího 

a intenzivnějšího pronikání informačních a komunikačních technologií snad do všech 
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stránek lidského života. Jde především o vytvoření korektního prostředí 

pro fungování budoucí podoby lidské společnosti, která je stále častěji označována 

jako informační společnost. Ta zakládá své bohatství především na informacích 

a znalostech. Úspěch jedince v této společnosti je dán jeho schopnostmi informace 

získat, analyzovat a následně využívat, úspěch státu v mezinárodním měřítku je pak 

dán mírou, s jakou jsou jeho občané schopni s informacemi zacházet a efektivně je 

využívat v operativních i strategických rozhodnutích, v řešení úkolů, situací 

i problémů (jak pracovních, tak společenských).36 

Prvním krokem každého státu, který chce přistoupit k trendu prosazování 

informačních a komunikačních technologií a její podpory, je vypracování vlastní 

koncepce. V ČR byla takováto koncepce vypracována a strategický dokument vlády 

nazvaný „Státní informační politika – cesta k informační společnosti“ byl schválen 

v květnu 1999. Tento dokument deklaruje jednu z priorit podpory rozvoje informační 

společnosti ČR – informační gramotnost všech občanů. V reakci na měnící 

se požadavky společnosti na vzdělávání v oblasti ICT byla problematika informační 

gramotnosti v roce 2000 vydělena do samostatného koncepčního dokumentu „Státní 

informační politika ve vzdělávání“ (dále jen SIPVZ) v gesci MŠMT, 

a to prostřednictvím 4 stěžejních projektů zaměřených na rozsáhlou podporu ICT 

pro potřeby vzdělávání. Jednalo se o projekty zaměřené na dosažení potřebné 

kvalifikace učitelů (Informační gramotnost), integraci ICT do výuky prostřednictvím 

vzdělávacího software a informačních zdrojů, umožnění přístupu k internetu 

pro pedagogy a žáky (Internet do škol) a podpora škol prostřednictvím Informačních 

center SIPVZ. 

Stát financoval tyto aktivity od roku 2001 do roku 2005 a poskytnul školám 

a školským zařízením v ČR finanční prostředky ve výši 7,4 mld. Kč. Následně byla 

schválena koncepce dalšího financování, která garantovala každoroční finanční 

podporu školám ve výši 1 mld. Kč až do roku 2010.   

Je třeba konstatovat, že všechny cíle koncepce z roku 1999 se splnit 

nepodařilo. Počínaje rokem 2007 byly předem vyčleněné prostředky ze státního 

                                            
36

  Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání – MŠMT ČR z 31. března 2000 
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rozpočtu na SIPVZ nasměrovány jinam a stát přestal tuto, pro další vývoj klíčovou 

oblast podporovat.37 

S ohledem na potřebu dalšího rozvoje ICT ve vzdělávání se podařilo MŠMT 

potřebné prostředky zajistit, ovšem v omezené míře v částce 450 mil. Kč, na podporu 

zajištění konektivity.  

Hlavním nástrojem realizace cílů v oblasti ICT byla v minulém období SIPVZ. 

Část usnesení vlády ČR z roku 200438 , kterým byla zakotvena finanční podpora 

1 mld. Kč na roky 2007 – 2010 a dále připojení dosud nevybavených škol, byla 

zrušena. Proto bylo potřeba hledat pro podporu rozvoje ICT na školách jiné nástroje 

a především nové finanční zdroje. Vláda ČR schválila 23. května 2007 Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (dále jen DZ). Ve schváleném 

DZ ČR 2007 byla jedním ze základních strategických směrů určena i podpora 

informačních a komunikačních technologií.  

Až v roce 2009 byl schválen nový Akční plán pro realizaci „Koncepce rozvoje 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013“, 

nazvaný Škola pro 21. století. Jedná se o první dokument deklarující skutečný zájem 

státu aktualizovat stav využívání technologií v resortu školství po 10 letech.  

Akční plán rozšiřuje možnosti financování nejen formou státního rozpočtu, 

ale především přispívá k motivaci jednotlivých školských subjektů zpracovat 

rozvojové projekty v rámci evropských strukturálních fondů pro naplnění svých 

vlastních představ využívání moderních technologií ve vzdělávání. Nabízí směry, 

které mohou motivovat vyhlašovatele grantových dotací na úrovni MŠMT, krajů 

i obcí.39 

 

                                            
37

  MŠMT. ICT ve vzdělávání. Akční plán Škola pro 21. století. 2009. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/ict 

38
  Usnesení vlády ČR č. 792 ze dne 25. 8. 2004 

39
  MŠMT.Škola pro 21.století – Akční plán na podporu moderních technologií ve školství. Dostupné 

z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinky-cz-skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-na-podporu 



34 

 

4. Analýza nákladů na vybavenost oblasti ICT  

Úroveň vybavení jednotlivých středních škol je rozdílná, záleží na konkrétním 

zaměření školy a náročnosti jednotlivých oborů. Jinak jsou vybavena gymnázia, které 

by měly připravovat studenty pro studium na vysokých školách, průmyslové obory 

nebo učiliště s technickým zaměřením mohou mít jiné specifické požadavky, např. 

na speciální software či příslušenství k počítačům.  

Pro srovnatelnost výsledků a náročnost zpracovávaných informací bude dále 

analýza nákladů na vybavenost oblasti ICT provedena pouze za gymnázia, jejichž 

zřizovatelem je MSK. 

V období od roku 2006 do roku 2011 byl počet gymnázií 31 a v průběhu 

sledovaného období nedošlo k významným optimalizačním změnám, které by mohly 

ovlivnit výsledek zpracování. 

Gymnázia jsou pro některé zpracovávané tabulky a grafy označena číslováním 

1101 až 1131 a jejich seznam je uveden v příloze č. 1. 

V analýze budou zpracovány informace o vybavení gymnázií počítačovou 

technikou a podrobně budou sledovány základní náklady na ICT se zaměřením 

na vzdělávání, software, připojení k internetu a pořízení či obnovu výpočetní 

techniky, a to z příspěvku zřizovatele. 

 

4.1. Úroveň vybavení gymnázií v oblasti ICT 

V rámci iniciativy Akčního plánu eEurope 200540 byl sestaven seznam 

ukazatelů, které umožní monitorovat ICT infrastrukturu ve školách. Mezi hlavní 

sledované ukazatele patří počet počítačů na 100 studentů, počet počítačů 

připojených k internetu na 100 studentů a počet počítačů s vysokorychlostním 

připojením k internetu na 100 studentů.  

                                            
40

 Akční plán eEurope 2005 byl představen na zasedání Evropské rady v Seville v červnu 2002 
a podpořen usnesením Rady ministrů z ledna 2003. Navazuje na akční plán eEurope 2002. eEurope 
je součástí lisabonské strategie proměny Evropské unie v nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější ekonomiku založenou na znalostech se zlepšenou zaměstnaností a sociální 
soudržností do roku 2010. eEurope 2005 je zaměřen na podporu rozvoje bezpečných služeb, 
aplikací a obsahové náplně založených na široce dostupné širokopásmové infrastruktuře. 
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Evropská rada v Akčním plánu stanovila za cíl zajistit do konce roku 2003 

poměr 15 žáků na jeden počítač pro vzdělávací účely on-line ve školách EU.41 

Ve školním roce 2004/2005 provedl poprvé sběr dat o vybavenosti výpočetní 

technikou v základních, středních a vyšších odborných školách Ústav pro informace 

ve vzdělávání (dále jen ÚIV). Podle šetření ÚIV v průběhu sledovaného období let 

2004 – 2010 narůstal ve školách jak samotný počet počítačů, tak také počet počítačů 

připojených k internetu. V roce 2004 připadalo na 100 žáků/studentů 7,7 počítače 

a v roce 2010 se jednalo již o 13,5 počítače. Většina počítačů ve školách je zároveň 

připojena k internetu a lze konstatovat, že je v současné době připojena 

vysokorychlostně. 

Graf 4.1.  Počet počítačů na 100 žáků/ studentů ve školách v ČR podle typu 

školy (rok 2010)

 

Zdroj: Český statistický úřad, Informační technologie ve školách v České republice 

                                            
41

 Akční plán eEurope 2005: Informační společnost pro všechny, s. 11 
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Graf 4.2.  Počet počítačů na 100 studentů ve středních a vyšších odborných 

školách v krajích ČR (2010)

 

Zdroj: Český statistický úřad, Informační technologie ve školách v České republice 

U středních škol jsou hodnoty v krajském srovnání poměrně vyrovnané, rozdíly 

u krajů mezi maximální (Pardubický kraj, 17,8 PC/100 studentů) a minimální 

hodnotou (Moravskoslezský kraj, 14,6 PC/100 studentů) jsou zanedbatelné. 

V porovnání se zeměmi EU dosahuje vybavenost českých středních škol 

zhruba průměru (rok 2006, EU 25 – 11,3 počítačů/na 100 žáků), v porovnání 

s vyspělými ekonomikami, kde se standard pohybuje okol 20 počítačů 

na 100 studentů (rok 2006, Dánsko 27,3 PC/na 100 žáků)42 máme ještě velké 

rezervy. 

V průběhu realizace programu SIPVZ byl pro školy stanoven metodickým 

pokynem MŠMT43 “Standard ICT služeb ve škole” a náležitosti vypracování “ICT 

plánu školy”. V metodickém pokynu je stanoven pro všechny typy škol a také 

pro gymnázia “Standard ICT služeb ve škole”. Metodický pokyn již sice není 

v platnosti a aktualizace dat byla provedena naposledy v roce 2004, ale je možné jej 

využít jako vodítko pro porovnávání. Standard stanovil základní úroveň ICT služeb 

                                            
42

 Český statistický úřad. Informační technologie ve školství. Informační technologie ve školách. 
Mezinárodní srovnání. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_ve_skolach_mezinarodni_srovnani 

43
 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující „Standard ICT služeb 

ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených 
finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ, čj. 27 419/2004-55 
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ve škole tak, aby byly zabezpečeny minimální podmínky pro využití ICT ve výuce. 

Stanovenými ukazateli byl mj. počet pracovních stanic pro žáky v počítačových 

a nepočítačových učebnách, pracovní stanice k přípravě učitele na výuku, a některé 

technické parametry. Pro střední školy včetně gymnázií byl hlavním ukazatelem 

počet 15,5 pracovní stanice (počítačů) na 100 žáků školy. V plánu ICT byl zachycen 

původní stav výpočetní, prezentační techniky a software a další strategie obměny 

vybavení na roky následující. Na školách plány ICT přežívají a školy jej v mnoha 

případech dále upravují a aktualizují. 

Analýza vybavenosti gymnázií zřizovaných MSK byla provedena za rok 2006 

a 2010 a data byla získána na jednotlivých školách z plánů ICT, výročních zpráv 

za sledované období a částečně dotazníkovým šetřením. Průzkum formou 

dotazníkového šetření byl školám rozeslán na konci roku 2011 a zahrnoval proto 

údaje za poslední finančně ukončený rok 2010. Data z dotazníkového šetření nebyla 

ve všech případech vypovídající, proto byly údaje konfrontovány se statistickými 

informacemi uvedenými ve výročních zprávách o činnosti organizací, plány ICT 

a zejména účetními výkazy jednotlivých škol. 

Z výsledků poskytnutých dat za rok 2010 vyplynula průměrná hodnota 

vybavenosti výpočetní technikou, a to 19,2 PC na 100 studentů v gymnáziích 

zřizovaných MSK. Ovšem při pohledu na jednotlivá gymnázia už čísla vypadají jinak, 

pod tímto průměrem je ve skutečnosti 2/3 organizací, průměrné číslo je ovlivněno 

nadstandardním vybavením u 11 škol. Šest z těchto nadstandartně vybavených škol 

čerpalo v letech 2009 až 2010 finanční prostředky z projektů EU. Průměr hodnot 

bez těchto lépe vybavených škol je 16,63 PC/100 studentů, což pro porovnávání 

není nijak významný rozdíl. Školy i s tímto ukazatelem vybavenosti splňují úroveň 

srovnatelnou s republikovými i krajskými průměry vybavenosti středních škol. 

Pro úplnost jsou uvedeny i historicky starší ukazatele dané Evropskou radou 

a metodickým pokynem koncepce SIPVZ. 
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Tabulka č. 4.1.  Srovnání průměru gymnázií MSK s ukazateli vybavenosti 

monitorujícími ICT infrastrukturu  

Ukazatel vybavenosti 
Počet PC/100 

studentů 

Gymnázia MSK  
průměr 19,2 

PC/100 studentů 
ukazatel splňují 

Akční plán eEurope, 2005 15,00 ano 

Standard ICT služeb ve škole, MŠMT, 2004 15,50 ano 

Šetření ČSÚ, střední školy, 2010 16,20 ano 

Šetření ČSÚ, střední školy, MSK, 2010 14,60 ano 

Zdroj: Český statistický úřad, Metodický pokyn programu SIPVZ, Akční plán eEurope, vlastní zpracování 

 

Stěžejním pro komparaci údajů je průměr 16,2 PC na 100 studentů z šetření 

Českého statistického úřadu, který je nejaktuálnějším ukazatelem vybavenosti 

pro střední školy v ČR. 

 

Graf č. 4.3.  Počet PC na 100 žáků v gymnáziích MSK – rok 2010 

 

Zdroj: výroční zprávy o činnosti a ICT plány jednotlivých organizací, vlastní dotazníkové šetření, vlastní 

zpracování 
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Z výsledků vlastního dotazníkového šetření dále vyplývá, že v roce 2006 bylo 

na gymnáziích v průměru 12,53 PC na 100 studentů. Nárůst o cca 7 PC 

na 100 studentů je evidentní, i s přihlédnutím k životnosti počítačové techniky, která 

v některých školách již byla obměněna.  

Nejnižší hodnota v roce 2010, tj. 12,6 PC/100 studentů, nesplňuje ani průměr 

z roku 2006. Druhá hraniční hodnota 36,2 PC na 100 studentů, která by se mohla 

zařadit již k vyspělým ekonomikám, je z velké části ovlivněna účastí školy v několika 

projektech z operačních programů strukturálních fondů. 

4.2. Analýza finančních nákladů gymnázií na oblast ICT z příspěvku 

zřizovatele 

Stát prostřednictvím MŠMT započal podporu vybavenosti a informační 

gramotnosti ve školství prostřednictvím programu SIPVZ. V roce 2007 byla podpora 

poskytnuta už jen v omezené míře a posléze byly dotace do těchto oblastí úplně 

zastaveny. Převážná část výsledků realizace programu SIPVZ, tj. zajištění informační 

gramotnosti pedagogických pracovníků v oblasti ICT, vybavení počítačovou 

a prezentační technikou a připojení k internetu se stalo součástí běžných provozních 

nákladů škol. Povinnost zabezpečit finančně tyto provozní náklady přísluší 

zřizovateli. 

Cílem analýzy je vyhodnotit, zda investované náklady z příspěvku zřizovatele 

do oblasti ICT jsou pro gymnázia dostačující. Pro úplnost budou uvedeny 

neinvestiční náklady ze všech možných zdrojů, a také z příspěvku na přímé náklady 

na vzdělávání a vlastních zdrojů organizací.  

Finanční náklady gymnázií budou zkoumány za období let 2006 až 2011 

a položkově tříděny dle základní struktury nákladů. Podrobně budou rozebrány 

i náklady na hlavní položky oblasti ICT, a to vzdělávání, software, připojení 

k internetu a pořízení a obnovu výpočetní techniky. 
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Rok 2006 

Rok 2006 je silně poznamenán dotacemi ze státního rozpočtu na jednotlivé 

projekty programu SIPVZ. Z této dotace školy mohly čerpat finance na vzdělávání 

pedagogů v oblasti ICT, programové vybavení, připojení k internetu a infrastrukturu, 

do které je možné zahrnout zejména pořízení a obnovu výpočetní techniky, 

tj. počítače, tiskárny, zasítování apod. 

Gymnáziím MSK státní dotace přinesly finanční prostředky ve výši 

14.233,76 tis. Kč. Na tzv. “standard ICT” (informační gramotnost učitelů, software, 

konektivitu a infrastrukturu) byly poskytnuty finance ve výši 8.736,15 tis. Kč. Další 

finanční prostředky plynuly na konkrétní (i víceleté) projekty škol, a to v objemu 

5.497,61 tis. Kč. Podpora z prostředků zřizovatele byla určena na povinnou 

spoluúčast škol v konkrétních projektech ICT a její výše činila 1.256,4 tis. Kč, z toho 

investice 147,4 tis. Kč. 

Graf č. 4.4.  Finanční prostředky na SIPVZ pro gymnázia v roce 2006 

dle poskytovatelů 

 

Zdroj:  rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2006, vlastní zpracování 
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Podíl všech dotací určených na ICT pro gymnázia činil cca 2% objemu všech 

poskytnutých finančních prostředků v rámci závazného ukazatele příspěvku 

na provoz a investiční dotace do investičních fondu v daném roce. 

Kromě těchto účelových prostředků a příspěvku zřizovatele na provozní náklady 

mohly školy čerpat z přímého ONIV, vlastních zdrojů, případně z jiných zdrojů, jako 

jsou dotace od obcí, dary od fyzických a právnických osob. Celkem tyto další zdroje 

financování činily 95.015 tis. Kč.  

 

Graf č. 4.5.  Zdroje financování gymnázií v roce 2006 v % 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006, vlastní zpracování 

Podíl příspěvku od zřizovatele v roce 2006 činí 2/3 všech dotací gymnáziím. 

Bohužel není možné tento příspěvek posuzovat plošně jako zdroj financování ICT, 

protože musí být v prvé řadě zabezpečen provoz školy a poté je možné investovat 

do výpočetní techniky. Náklady na energie již několik let neustále rostou a spolu 

s dalšími fixními platbami, jako jsou např. nájemné tvoří okolo 50% nákladů 

organizací. Pokud bychom z provozního příspěvku všech škol odečetli pomyslnou 

fixní část příspěvku, zůstává pro další rozvoj a potřeby škol pouze okolo 

31.360 tis. Kč. 
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Tabulka č. 4.2.  Zdroje financování ICT v roce 2006 v tis. Kč 

účelové dotace na SIPVZ  12 014,13 

přímý ONIV 10 789,00 

provozní příspěvek (po odečtení fixních 
nákladů) 31 360,19 

účelově na ICT 1 109,00 

vlastní zdroje 4 009,47 

jiné dotace (např. od obce) 2 006,38 

CELKEM 61 288,18 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2006, vlastní zpracování 

Náklady na oblast ICT činily v roce 2006 17.883,57 tis. Kč. Je to cca 29,17% 

ze všech poskytnutých zdrojů. Skutečné náklady se mezi jednotlivými školami lišily, 

nejmenší investovaná částka je pouze 66,81 tis. Kč a největší náklady byly ve výši 

1.337 tis. Kč, průměrně škola utratila za ICT 567 tis. Kč. 

Největší podíl nákladů směřoval do výpočetní techniky a software, dále pak 

na připojení k internetu a nejmenší podíl finančních prostředků vydaly školy 

za vzdělávání pedagogů. 

Graf č.4.6.  Podíl jednotlivých položek ICT z celkových nákladů v % (2006) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006, vlastní zpracování 

Zdrojově byl čerpán největší podíl nákladů v oblasti vzdělávání, software 

a připojení k internetu ze státních dotací, což je logické, vzhledem k poskytnutému 

objemu. Oproti tomu náklady na výpočetní techniku byly financovány z příspěvku 

zřizovatele. Důvodem je poskytnutí finanční spoluúčasti zřizovatele u projektů ICT. 
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Tabulka č. 4.3.  Procentní podíl nákladů gymnázií na položky ICT 

dle zdrojového krytí  za rok 2006 

  VZDĚLÁVÁNÍ SOFTWARE 
PŘIPOJENÍ K 
INTERNETU 

VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA 

Stát 95% 55% 55% 10% 

Zřizovatel 4% 37% 37% 78% 

Vlastní zdroje 1% 8% 8% 12% 

  100% 100% 100% 100% 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006, vlastní zpracování 

 

Rok 2007 

V roce 2007 byla z MŠMT poskytnuta omezená podpora, která školám nebyla 

poskytnuta plošně, ale na základě žádostí. V MSK byla poskytnuta dotace 

24 gymnáziím v celkové výši 437 tis. Kč, v průměru částka na školu představovala 

částku okolo 18 tis. Kč. Toto výrazné omezení finančních prostředků poskytovaných 

v rámci programu SIPVZ, kdy objem dotací meziročně poklesl o 91% přineslo školám 

problém a výpadek musely řešit na úkor provozních prostředků.44 

Zřizovatel ve snaze pomoci školám v tomto výpadku příjmů zahrnul do svého 

příspěvku na provozní náklady pro každou školu částku 45 tis. Kč pro pokrytí minima 

v oblasti ICT, zejména připojení k internetu, celkový objem poskytnutých prostředků 

činil 1.395 tis. Kč. 

Oproti roku 2006 klesl celkový objem dotací o 8%, což je zapříčiněno omezením 

státní podpory. Dotace na SIPVZ klesly o 97% a tento pokles částečně vyrovnává 

navýšení přímého ONIV pro jednotlivé školy a to o 1,8 mil. Kč. Výrazně narůstá 

příspěvek zřizovatele, a to o cca 9%. Vlastní zdroje poklesly víc než o polovinu. 
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  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 
2006/2007 
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Graf č. 4.7.  Zdroje financování gymnázíí v roce 2007 (v %) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2007, vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 4.4.  Zdroje financování ICT v roce 2007 v tis. Kč 

účelové dotace na SIPVZ  437,30 

přímý ONIV 12 604,00 

provozní příspěvek (po odečtení fixních nákl.) 34 255,50 

účelově na ICT 1 395,00 

vlastní zdroje 2 855,25 

jiné dotace (např. od obcí) 1 770,78 

CELKEM 53 317,83 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2007, vlastní zpracování 

Na oblast ICT školy vynaložily o skoro 8 mil. Kč méně než v předchozím roce, 

což v podstatě odpovídá i stejnému objemu poklesu dotací. Celková suma nákladů 

činí 10.032 tis. Kč. Průměrně vynaložená částka na ICT školami je cca 323 tis. Kč, 

z této částky bylo ze státního rozpočtu vynaloženo 191 tis. Kč, z rozpočtu zřizovatele 

99 tis. Kč a z vlastních zdrojů 33 tis. Kč. 

Nejvíce školy investovaly opět do výpočetní techniky, následuje připojení 

k internetu, software a nejnižší podíl nákladů připadá na vzdělávací akce. 
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Graf č. 4.8.  Podíl jednotlivých položek ICT z celkových nákladů v % (2007) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2007, vlastní zpracování 

 

Nejvíce financovanou položkou ze státního rozpočtu je vzdělávání a u výpočetní 

techniky stále převažují prostředky od zřizovatele, stejně jako u připojení k internetu 

a programového vybavení.  

 

Graf č. 4.9.  Zdrojové krytí jednotlivých položek ICT v % (2007) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2007, vlastní zpracování 
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Při zaměření na zdrojové krytí nákladů je ještě stále víc jak 50% nákladů 

financováno ze státního rozpočtu a zbylé náklady se přesouvají směrem 

ke zřizovateli, vlastními zdroji je kryto pouze 10% nákladů na ICT. 

 

Rok 2008 

MSK na podporu gymnázií zřizovaných krajem vyčlenil ze svého rozpočtu 

na rok 2008 částku 1.550 tis. Kč. Roční příspěvek činil pro každou střední školu 

50 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly určeny na pokrytí nákladů v oblasti ICT, 

především na připojení k internetu a platby s připojením související, na zajištění ICT 

infrastruktury a vybavení ICT včetně obnovy stávajícího vybavení, pořízení 

potřebného výukového, kancelářského a dalšího software a informačních zdrojů 

souvisejících se vzdělávacím procesem, správu ICT infrastruktury, zajištění 

provozuschopnosti ICT infrastruktury, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

ICT a další potřebné výdaje.45  

V květnu 2008 byla ukončena výzva vyhlášená MSK k předkládání grantových 

projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(OPVK), kde školy a školská zařízení mohly předkládat své neinvestiční projekty také 

v oblasti ICT.46 

Celkové zdroje dotací pro gymnázia vzrostly o 5% na 92,4 mil. Kč. Příspěvek 

od zřizovatele a vlastní příjmy zaznamenaly nárůst, naopak státní dotace v přímém 

ONIVu poklesly. 
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  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 
2007/2008, s. 57-58 

46
  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 

2007/2008, s. 57 
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Graf č. 4.10.  Dotace podle poskytovatelů v roce 2008 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2008, vlastní zpracování 

Po odečtení fixních nákladů měly pro financování ICT nákladů organizace 

zdroje ve výši 55.873 tis. Kč a oproti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst 

o 2,55 mil. Kč.  

Tabulka č. 4.5.  Zdroje financování ICT v roce 2008 

účelové dotace na SIPVZ  0,00 

přímý ONIV 11 085,00 

provozní příspěvek (po odečtení fixních nákl.) 36 533,00 

účelově na ICT 1 550,00 

vlastní zdroje 4 421,79 

jiné dotace 2 284,05 

CELKEM 55 873,84 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2008, vlastní zpracování 

Z těchto možných zdrojů se investice do oblasti ICT podílely na nákladech 

pouze 15%, tj. v objemu 8,5 mil. Kč. Maximální částka vložená do ICT v roce 2008 

činí 569 tis. Kč, minimální jen 82 tis. Kč a průměrně škola utratila za ICT v tomto roce 

274 tis. Kč. 

Položkově opět vedou náklady na výpočetní techniku (63%), následují náklady 

na konektivitu (17%) a software (12%). Pořadí těchto položek se prozatím nemění, 

ikdyž se opět mění zdrojové krytí. Připojení k internetu je z 99% hrazeno z příspěvku 
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zřizovatele, také velká část programového vybavení a počítačové techniky. 

Vzdělávací náklady opět financuje státní rozpočet z přímých nákladů na vzdělávání. 

Graf č. 4.11.  Zdrojové krytí jednotlivých položek ICT v % (2008) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2008, vlastní zpracování 

 

Rok 2009 

Pro své gymnázia MSK v rozpočtu vyčlenil částku 1.550 tis. Kč na podporu 

vybavování škol a školských zařízení ICT (opět 50 tis. Kč na střední školu a rok).  

Zájem škol o adekvátní vybavení dokládá také skutečnost, že v rámci výzvy 

ROP Moravskoslezsko zaměřené na oblast podpory 2.1.1. Rozvoj infrastruktury 

pro vzdělávání – modernizace výuky bylo 11 ze 13 schválených projektů zaměřeno 

na obnovu a vybavení ICT na školách.47 

U gymnázií se do projektů výzev OPVK a ROP úspěšně zapojilo 11 organizací, 

které již v roce 2009 čerpaly na své projekty finanční prostředky. 
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Tabulka č. 4.6.  Přidělené dotace gymnáziím na projekty z fondů EU v roce 2009 

  Přidělené dotace v roce 2009 v tis. Kč 

 Projekty 
počet gymnázií neinvestice investice 

ROP 1 520,00 971,50 

OPVK 10 6 873,20 0,00 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2009, vlastní zpracování 

 

Graf č.4.12.  Zdroje financování gymnázií v roce 2009 (v%) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2009, vlastní zpracování 

V roce 2009 zasáhly do financování dotace z EU, které vlily do rozpočtů škol 

7,3 mil. Kč. Přímý ONIV opět klesá, a to o 1,4 mil. Kč a dotace zřizovatele byla 

navýšena o 4%. 

Pro financování ICT nákladů měly tak organizace možné zdroje ve výši 

62.703 tis. Kč a oproti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst o 6,82 mil. Kč.  
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Tabulka č. 4.7.  Zdroje financování gymnázií v roce 2009 (v tis. Kč) 

účelové dotace na SIPVZ  0,00 

přímý ONIV 9 687,00 

provozní příspěvek (po odečtení fixních nákl.) 38 205,50 

účelově na ICT 1 550,00 

dotace EU 7 393,17 

vlastní zdroje 4 196,05 

jiné dotace (např. od obcí) 1 671,12 

CELKEM 62 702,84 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2009, vlastní zpracování 

Na ICT v tomto roce školy použily částku 9,48 mil. Kč, oproti předcházejícímu 

roku je to nárůst o 0,97 mil. Kč. Tento nárůst je částečně ovlivněn i probíhajícími 

projekty EU. 

Tabulka č. 4.8.  Vynaložené náklady na ICT podle poskytovatelů v tis. Kč (2009) 

stát zřizovatel vlastní zdroje CELKEM 

4 054,97 3 315,37 2 111,96 9 482,30 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2009, vlastní zpracování 

V položce státních dotací jsou náklady v tomto roce zvýšeny. Vyplývá to 

ze způsobu nastavení v generování dat z účetnictví. Z účetních dat ekonomických 

subjektů se pro potřeby dalšího sledování nákladových a výnosových položek dle 

závazné účtové osnovy generuje výkaz Rozbor výsledku hospodaření. V tomto 

výkazu jsou jednotlivé náklady a výnosy sledovány zdrojově ve 3 kategoriích 

dle účelových znaků, které jsou přiděleny jednotlivým dotacím. Tyto kategorie jsou 

rozděleny na položku přímých nákladů (dotace od státu), provozních nákladů (dotace 

zřizovatele) a vlastních a ostatních zdrojů (další výnosy organizací, čerpání fondů, 

dotace z obcí a zahraničí mimo EU). Položkově členění nákladů se ani v tomto roce 

nemění, pořadí zůstává opět zachováno a největší náklady směřují na výpočetní 

techniku, nejmenší do vzdělávání. 

Připojení k internetu je v tomto roce 100% hrazeno z příspěvku zřizovatele, 

stejně jako velká část programového vybavení a počítačové techniky. Vzdělávací 

náklady z 89% zdrojově kryje státní rozpočet z přímého ONIV. 
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Graf č. 4.13.  Podíl jednotlivých položek ICT z celkových nákladů v % (2009) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2009, vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.14.  Zdrojové krytí jednotlivých položek ICT v % (2009) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2009, vlastní zpracování 
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Rok 2010 

MSK vyčlenil ze svého rozpočtu na rok 2010 pro každé gymnázium jím 

zřizované částku 50 tis. Kč na podporu oblasti ICT, celkový objem pro gymnázia byl 

1.550 tis. Kč. 

Kromě výše uvedené podpory mohly školy využít možnosti předkládat projekty 

v rámci výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko zaměřené na modernizaci výuky.48 

Kromě jednoho nově zapojeného gymnázia do projektu ROP všechny školy 

v realizaci svých projektů z předchozího roku pokračovaly a čerpaly na tento účel 

další finanční prostředky. 

Tabulka č. 4.9.  Přidělené dotace gymnáziím na projekty z fondů EU v roce 2010 

  Počet gymnázií Přidělené dotace v roce 2010 v tis. Kč 

 Projekty   neinvestice investice 

ROP 2 4 824,72 2 528,61 

OPVK  10 9 607,27 0,00 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2010, vlastní zpracování 

 

V roce 2010 mohly školy pro své financování využít objem dotací ve výši 

105.518 tis. Kč. Rozpočty gymnázií se díky příspěvkům zřizovatele a dotacím EU 

zvýšily oproti roku 2006 o 11%, i přes velký pokles financí od MŠMT. Podíl státního 

rozpočtu na přímém ONIVu se stále snižuje a jeho podíl v tomto roce je již jen 1% 

celkových přímých nákladů. Zřizovatel oproti předcházejícímu roku zvýšil příspěvky 

svým organizacím o 2%. Dotace z projektů EU se zdvojnásobily.  
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Tabulka č. 4.10.  Zdroje financování gymnázií v roce 2010 (v tis. Kč) 

účelové dotace na SIPVZ  0,00 

přímý ONIV 5 129,00 

provozní příspěvek (po odečtení fixních nákl.) 38 801,00 

účelově na ICT 1 550,00 

dotace EU 14 431,98 

vlastní zdroje 4 202,60 

jiné dotace 2 603,17 

CELKEM 66 717,75 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2010, vlastní zpracování 

Celkové náklady na ICT činily v tomto roce 10,1 mil. Kč, oproti přecházejícímu 

jsou zvýšeny o 6%. K nárůstu dochází vlivem poskytnutí dotací na projekty 

financované z evropských dotací, které se kvůli účtování a vykazování opět zobrazují 

mezi státními dotacemi.  

Graf č. 4.15.  Zdrojové krytí jednotlivých položek ICT v % (2010) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2010, vlastní zpracování 

Pořadí nejvíce financovaných položek se opět nemění, 65% nákladů je 

vynaložených na výpočetní techniku, 15% na připojení k internetu, 14% na software 

a zbylých 6% na informační gramotnost pedagogů. 

Připojení k internetu je hrazeno už pouze z dotace zřizovatele, průměrná částka 

za připojení na školu v roce 2010 činí cca 48 tis. Kč. 



54 

 

Oproti předchozím letem je z dotace zřizovatele hrazeno jen 9% nákladů 

na výpočetní techniku. 

Rok 2011 

Zřizovatel již pátým rokem uvolňuje do rozpočtu svých příspěvkových 

organizací – středních škol účelové prostředky na oblast ICT, v tomto roce opět 

ve výši 50 tis. Kč na organizaci, celkově 1.550 tis. Kč. 

Objem prostředků určených na příspěvky na provoz příspěvkových organizací 

byl pro rok 2011 vyčleněn ve výši 98% schváleného rozpočtu roku 2010. Prostředky 

na provoz však byly jednotlivým školám rozepsány na úrovni schváleného rozpočtu 

roku 2010 s tím, že scházející 2% byla dokryta z úspor, které jsou v odvětví 

vykazovány po ukončených optimalizacích a převodech škol.49 Díky tomuto kroku 

nedošlo k plošnému krácení příspěvků na provoz a v roce 2011 poprvé nedošlo 

k navýšení objemu prostředků určených na provoz krajem zřízených škol. Gymnázia 

pokračují v realizaci a financování projektů zabezpečených ze strukturálních fondů 

EU. 

Tabulka č. 4.11.  Přidělené dotace gymnáziím na projekty z fondů EU v roce 

2011 

 Projekty Počet gymnázií 
Přidělené dotace v roce 2011 v tis. Kč 

  neinvestice investice 

ROP 1 1 074,80 1 861,31 

OPVK  8 5 464,26 0,00 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2011, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.12.  Zdroje financování gymnázií v roce 2011 (v tis. Kč) 

účelové dotace na SIPVZ  0,00 

přímý ONIV 4 418,00 

provozní příspěvek (po odečtení fixních nákl.) 39 255,00 

účelově na ICT 1 550,00 

dotace EU 6 539,06 

vlastní zdroje 2 146,80 

jiné dotace 99,89 

CELKEM 54 008,75 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií za rok 2011, vlastní zpracování 

Zdroje pro financování ICT prudce poklesly, v rozpočtech gymnázií oproti roku 

2010 chybí 12,71 mil. Kč.  

Z těchto zdrojů bylo do nákladů na oblast ICT vloženo 2.585 tis. Kč, což je cca 

5%. Průměrná částka pro zabezpečení standardu ICT u gymnázií činila z příspěvku 

zřizovatele 83 tis. Kč.  

Graf č. 4.16.  Zdrojové krytí jednotlivých položek ICT v % (2011) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2011, vlastní zpracování 

Vysoký podíl dotací ze státního rozpočtu je opět ovlivněn vykazováním 

financovaných nákladů projektů EU. Zřizovatelem je plně kryto připojení k internetu 

a na nákladech na výpočetní techniku se podílejí vlastní zdroje. Toto je částečně 

způsobeno účtováním nevyčerpaných dotací projektů do rezervního fondu organizací 

a dále získanými sponzorskými dary. 
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Graf č.4.17.  Podíl jednotlivých položek ICT z celkových nákladů v roce 2011 

v %  

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2011, vlastní zpracování 

Nejvyšší podíl na nákladech představuje výpočetní technika (54%), následuje 

připojení k internetu (24%), software je financován z 16%. Nejmenší podíl nákladů je 

věnován vzdělávání pedagogů v oblasti informační gramotnosti.  

 

Zdroje financování z příspěvku zřizovatele 

Tabulka 4.13.  Provozní příspěvek zřizovatele gymnáziím v letech 2006-2011 

(v tis. Kč) 

        

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 CELKEM 

PROVOZNÍ 
NÁKLADY  

78 144,05 85 270,78 84 417,87 95 094,92 104 942,61 100 256,70 548 126,93 

z toho fixní 

náklady (cca 50%) 
39 072,03 42 635,39 42 208,94 47 547,46 52 471,31 50 128,35 274 063,47 

ÚČELOVĚ NA 
ICT** 

1 256,40 1 395,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 8 851,40 

CELKEM 79 400,45 86 665,78 85 967,87 96 644,92 106 492,61 101 806,70 556 978,33 

CELKEM bez 
fixních nákladů 

40 328,43 44 030,39 43 758,94 49 097,46 54 021,31 51 678,35 282 914,87 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 
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Graf č. 4.18.  Zdroje financí od zřizovatele (bez fixních nákladů) v letech 

2006-2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 

Dle tabulky (4.18) mají celkové zdroje vzrůstající tendenci. Snížení příspěvků 

na provoz v roce 2011 je ovlivněno poklesem příjmů kraje v období probíhající 

ekonomické krize a “zmrazením” příspěvků na provoz v oblasti provozních nákladů. 

V předchozích letech je příznivý vývoj ovlivněn meziročním nárůstem objemu 

finančních prostředků přerozdělovaných mezi organizace, zejména díky optimalizaci 

škol a školských zařízení, kdy finanční prostředky zrušených organizací zůstávají 

k využití pro ostatní příspěvkové organizace. Účelová částka z příspěvku zřizovatele 

na ICT (50 tis. Kč)  je od roku 2008 fixní. 

Jak gymnázia se svým příspěvkem na provoz hospodaří a jaké nákladové 

položky jsou nejvíce zatíženy, je patrné z tabulky  (4.14.) a následujícího grafu (4.19). 

Celkové náklady neustále rostou, největší podíl nákladů zaujímají energie (38%) 

a služby (21%), následují odpisy hmotného a nehmotného majetku (15%) a spotřeba 

materiálu (13%). 
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Tabulka č. 4.14.  Položkové členění nákladů v letech 2006-2011 v tis. Kč 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 

Spotřeba 
materiálu 

11 073,05 15 534,62 12 763,31 11 177,31 11 999,59 12 555,46 75 103,34 

Spotřeba 
energií 

30 468,90 28 464,03 32 428,33 39 578,77 40 068,81 38 870,74 209 879,58 

Opravy a 
údržba 

4 904,43 7 281,70 4 642,51 6 147,28 10 901,48 8 489,67 42 367,07 

Služby 17 252,04 18 433,58 19 170,77 20 345,12 21 384,86 21 351,27 117 937,64 

Odpisy 
majetku 

11 802,71 12 513,81 12 557,33 14 485,87 15 473,75 15 773,21 82 606,68 

Ostatní 3 899,32 4 438,04 4 405,62 4 910,57 6 664,12 4 766,35 29 084,02 

CELKEM 79 400,45 86 665,78 85 967,87 96 644,92 106 492,61 101 806,70 556 978,33 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006 až 2011, vlastní zpracování 

Náklady na spotřebu energií vzrostly od roku 2006 cca o třetinu. Náklady 

na opravy vzrostly dvojnásobně. Do nákladů na odpisy hmotného a nehmotného 

majetku se odráží investované prostředky do rekonstrukcí a modernizací budov 

a pořízení vybavení.  

Graf č. 4.19.  Vývoj vybraných nákladů z příspěvku zřizovatele (v tis. Kč) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006 až 2011, vlastní zpracování 
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Celkové náklady mají vzrůstající tendenci až do roku 2010 (oproti roku 2006 

o 30%), v roce 2011 je vidět snížení o necelých 5%. Tato skutečnost je ovlivněna jak 

dynamikou růstu cen, tak i úsporami v oblasti hospodaření s energiemi. 

Graf č. 4.20.  Položkové členění vybraných nákladů (průměr let 2006-2011)   

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006 - 2011, vlastní zpracování 

 

Následující graf (4.21) znázorňuje rozbor investovaných nákladů na oblast ICT 

ve školách zaměřený na konkrétní položky, jako je připojení k internetu, vzdělávání 

v oblasti ICT, software a pořízení či obnova výpočetní techniky. Tyto položky nejsou 

samozřejmě výčtem všech nákladů spojených s touto oblastí, bylo by možné sem 

zahrnout i spotřební materiál, renovaci tonerů tiskáren a opravy PC. Pro srovnání 

budou uvedeny 4 základní položky, u kterých je sledován vývoj jejich nákladů během 

let 2006 až 2011. 
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Graf č. 4.21. Vývoj nákladů na jednotlivé položky oblasti ICT v letech 2006-2011 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006 - 2011, vlastní zpracování 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti bylo 

realizováno především v rámci programu SIPVZ v letech 2006 – 2007. Metodickými 

pokyny MŠMT byla zadána kvóta pro základní, pokročilé a speciální proškolení 

pedagogů. Základním školením muselo projít 75% učitelů a 25% pedagogů muselo 

dosáhnout druhé pokračující úrovně. Proto náklady z prostředků zřizovatele jsou 

v této položce minimální. V dalších letech již nebylo nutné do této oblasti tolik 

investovat. Vzdělávací náklady zaujímají nejmenší položku oblasti ICT a je 

na ně využito okolo 1% všech investovaných nákladů z prostředků zřizovatele. 

Konektivita neboli připojení k internetu se týkala každého ze sledovaných 

31 gymnázií. Ve většině organizací již před rokem 2006 internet zaveden byl. Rozdíly 

byly v rychlosti a poskytovateli telekomunikačních služeb. Rozbor nákladů 

za sledované období vykazuje přibližně podobné náklady. Zatímco v letech 2006 – 

2007 jsou platby poznamenány programem SIPVZ a čerpáním ze státních 

prostředků, v dalších letech se již zdroje použitých prostředků přelévají směrem 

ke zřizovateli a jeho účelové dotaci, která je z 42% čerpána na toto připojení.  

Položka software zahrnuje zajištění elektronických výukových materialů 

a nástrojů vzdělávacího programového vybavení a informačních zdrojů a také 

na úhradu licencí registrovaných výukových programů, informačních zdrojů 
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(metodické a informační texty) a užívacího práva výukového softwaru. Náklady 

na tuto položku zaujímají třetí místo v čerpání, v průměru asi 26 % všech nákladů 

na oblast ICT.  

Výpočetní technika je obvykle jednou z nejvíce financovaných položek, obvykle 

jí školy věnují kolem 50 - 60 % celkových nákladů směřovaných na oblast ICT, 

z rozpočtu zřizovatele je podíl menší, a to kolem 30 %. Finanční prostředky mohou 

být použity na úhradu zajištění pracovních stanic (počítačů), školního serveru, licencí 

operačních systémů pro lokální pracovní stanice a servery, licence základního 

kancelářského programového, antivirového a bezpečnostního programového 

vybavení. Také je možno je využít na nákup prezentační techniky a dalších periferií 

podporujících výuku, např. interaktivní tabule, dataprojektory apod. 

 

Graf č. 4.22. – Položkové členění nákladů na ICT z příspěvku zřizovatele 

(průměr let 2006-2011) 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 
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Tabulka (4.15) uceleně shrnuje vynaložené náklady na oblast ICT a jejich podíl 

z celkových nákladů hrazených z příspěvku zřizovatele.  

Tabulka č. 4.15. Podíl nákladů na ICT z příspěvku zřizovatele v tis. Kč 

        

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 CELKEM 

Celkové náklady 79 400,45 86 665,78 85 967,87 96 644,92 106 492,61 101 806,70 556 978,33 

z toho náklady na ICT 3 006,58 3 077,96 3 653,17 3 315,37 3 076,22 2 585,03 18 714,33 

Meziroční indexy 
 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2006 

Celkové náklady 
 

1,09 0,99 1,12 1,10 0,96 1,28 

z toho náklady na ICT 
 

1,02 1,19 0,91 0,93 0,84 0,86 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 

V roce 2006 – 2007 pro dostatek financí z jiných zdrojů, převážně státních 

dotací nebylo nutné zatížit náklady na ICT rozpočet zřizovatele. Rok 2008 je pro ICT 

zlomový, neboť provoz veškeré ICT infrastruktury byl z důvodu ukončení státních 

dotací  součástí provozních nákladů škol. I přes stoupající příspěvek na provoz a tím 

i celkové náklady je vidět, že náklady investované do oblasti ICT z příspěvku 

na provoz od roku 2009 klesají. Výkyv je způsoben stále stoupajícími fixními náklady. 

Snížení příspěvku na provoz v roce 2011 je způsobeno výpadkem příjmů kraje 

v důsledku ekonomické krize, čímž nedošlo k navýšení základny příspěvku na provoz 

jako v předcházejících letech. Logicky v důsledku tohoto snížení dochází k poklesu 

celkových nákladů a tím i specifických nákladů na oblast ICT 

Pro další zkoumání byly hodnoty nákladů za jednotlivé roky rozpočítány 

průměrně na jednu školu. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce (4.16). 
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Tabulka č. 4.16.  Průměrné hodnoty nákladů na ICT za období 2006-2011 

(tis. Kč)  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 CELKEM 

Náklady na ICT z příspěvku 
zřizovatele 

3 006,58 3 077,96 3 653,17 3 315,37 3 076,22 2 585,03 18 714,33 

                

Průměrně na 1 školu 

96,986 99,289 117,844 106,947 99,233 83,388 603,688 

z toho: 

              

vzdělávání 

1,78 0,76 2,57 1,09 1,15 0,77 8,11 

software 

27,61 29,79 31,39 31,56 26,20 11,38 157,94 

připojení k internetu 

21,53 44,03 51,52 47,92 46,07 45,41 256,47 

výpočetní technika 

46,07 24,71 32,37 18,66 9,97 28,00 159,78 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 

Podíl těchto specifických nákladů kolísá v jednotlivých letech mezi 2 až 4% 

z celkových nákladů a příspěvku na provoz od zřizovatele. Průměrná částka na jednu 

školu a rok se pohybuje mezi 83 – 118 tis. Kč. Za celé sledované období šesti let 

v průměru škola utratila za ICT neinvestiční náklady v objemu 604 tis. Kč, 

což je cca 100 tis. Kč za rok. Pokud odečteme účelovou dotaci na ICT ve výši 

50 tis. Kč, je zřejmé, že nad tuto úroveň škola v průměru utratila dalších 50 tis. Kč. 

Při rozboru konkrétních údajů je nutné konstatovat, že kromě připojení k internetu, 

které je hrazeno z příspěvku zřizovatele (průměr 45 tis. Kč), zbývá škole pro další 

rozvoj cca 55 tis. Kč. Při aktuálních cenách výpočetní techniky to znamená pořízení 

jednoho až dvou výkonných počítačů či notebooků. 

Na gymnáziích zřizovaných MSK je v průměru okolo 19 počítačů 

na 100 studentů. Průměrně má gymnázium v kraji okolo 400 žáků, což je v přepočtu 

cca 60 počítačů. Počítače jsou ve většině případů soustředěny v počítačových 

učebnách, které byly vesměs pořizovány jednorázovým nákupem z jiných zdrojů 

(projekty SIPVZ, později z prostředků EU). Při životnosti počítačové techniky cca 5 let 

by bylo nemožné financovat tyto položky jen z rozpočtu zřizovatele a jejich postupné 

pořizování v jednotlivých letech také není řešením.  
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Ze zjištěných informací průzkumu na gymnáziích by každé z nich uvítalo další 

přísun finančních prostředků, zejména z příspěvku zřizovatele. Má-li být ICT jednou 

z priorit uveřejněných v dlouhodobém záměru kraje, měl by i kraj v rámci svých 

možností příspěvky pro své zřizované organizace přehodnotit.  

Ukazatele vybavenosti monitorující ICT infrastrukturu na republikové úrovni roku 

2010 školy splňují, dokonce jej převyšují, nicméně vývoj techniky běží mílovými 

kroky. 5-ti letá životnost výpočetní techniky je na hraně udržitelnosti kvality 

vzdělávacího procesu.  

Výsledkem analýzy bylo zjištěno, že gymnázia jsou dobře vybavena výpočetní 

technikou, při srovnání s ukazateli monitorujícími ICT infrastrukturu jsou počty 

studentů na 100 počítačů nadstandartní. Příspěvek zřizovatele však není pro další 

obnovu, pořízení a rozvoj v oblasti ICT dostačující. Stanovená hypotéza byla 

analýzou potvrzena. 
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Pro úplnost analýzy je uveden rozbor nákladů z pohledu dalších zdrojů 

financování ve sledovaných letech. 

Tabulka č. 4.17.   Přehled zdrojů financování gymnázií v letech 2006-2011 

(v tis. Kč) 

        

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 CELKEM 

STÁTNÍ DOTACE 
NA SIPVZ 14 233,76 437,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14 671,06 

z toho investice 2 219,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219,63 

PŘÍMÉ NÁKLADY 
(ONIV) 10 789,00 12 604,00 11 085,00 9 687,00 5 129,00 4 418,00 53 712,00 

Státní dotace 
celkem 25 022,76 13 041,30 11 085,00 9 687,00 5 129,00 4 418,00 68 383,06 

z toho investice 2 219,63 0,00 0,00 0,00 0,00   2 219,63 

PROVOZNÍ 
NÁKLADY * 62 720,39 68 511,00 73 066,00 76 411,00 77 602,00 78 510,00 358 310,39 

ÚČELOVĚ NA 
ICT** 1 256,40 1 395,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 8 851,40 

z toho investice 147,40           147,40 

Dotace zřizovatele 
celkem 63 976,79 69 906,00 74 616,00 77 961,00 79 152,00 80 060,00 367 161,79 

z toho investice 147,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,40 

ÚČELOVÉ 
DOTACE Z EU 
(ROP,OPVK) 0,00 0,00 0,00 8 364,70 16 960,59 8 400,37 33 725,66 

z toho investice       971,53 2 528,61 1 861,31 3 500,14 

                

JINÉ DOTACE 
(obec, zahraničí) 2 006,38 1 770,78 2 284,05 1 671,12 2 603,17 99,89 10 335,50 

VLASTNÍ ZDROJE 
(rezervní fond, 
dary) 4 009,47 2 855,25 4 421,79 4 196,05 4 202,60 2 146,80 19 685,16 

Další zdroje 6 015,85 4 626,03 6 705,84 5 867,17 6 805,77 2 246,69 30 020,66 

              0,00 

CELKEM 95 015,40 87 573,33 92 406,84 101 879,87 108 047,36 95 125,06 484 922,80 

z toho investice 2 367,03 0,00 0,00 971,53 2 528,61 1 861,31 5 867,17 

        * provozní příspěvek bez účelově 
stanovených odpisů 

** včetně podpory projektů SIPVZ z 
MSK 

   

  

 
 
 

     
Zdroj: rozpočty a účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 

Finanční prostředky poskytované z projektů EU, jako je ROP a OPVK jsou 

v podstatě nadstandartní, protože nepatří k běžným a opakujícím se činnostem, 
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zpravidla řeší v daném čase rozběhnutí nějaké aktivity, např. vybudování učebny 

nebo vyvinutí nové výukové metody. Tyto finance jsou srovnatelné s programem 

SIPVZ, který nastartoval financování, jednorázově školy vybavil, připojil, proškolil 

pedagogy a následně byl tok peněžních prostředků zastaven. V dané chvíli jsou 

ovšem projekty EU velkým přínosem pro studenty i pedagogy zapojených škol. 

Graf č. 4.23.  Náklady na ICT v letech 2006 – 2011 dle poskytovatelů v tis. Kč 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií, vlastní zpracování 

Graf č. 4.24.  Průměrné náklady na ICT v letech 2006 až 2011 dle položek 

v tis. Kč 

 

Zdroj: účetní výkazy gymnázií za rok 2006 – 2010, vlastní zpracování 
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Dle položkového členění nákladů je nejvýznamnější část nákladů na ICT 

věnována právě obnově a pořízení výpočetní techniky, zbývající třetina nákladů 

je směrována na připojení k internetu, software a nejmenší částkou se podílí 

na vzdělávání pedagogů. 

5. Návrhy a doporučení pro financování oblasti ICT 

na středních školách 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že vybavení počítačovou technikou 

u gymnázií v MSK je na dobré úrovni. Školy ve snaze nabídnout svým studentům 

kvalitní podmínky pro výuku, vytvořené materiálním a technickým zázemím školy 

a pedagogy na vysoké odborné úrovni, aktivně hledají finanční prostředky. Příspěvek 

od zřizovatele je sice jistotou, ale jeho výše ve většině případů pokrývá pouze 

připojení škol k internetu.  

Gymnázia se dále snaží čerpat z vlastní činnosti, případně ze schválené 

doplňkové činnosti. V obou případech záleží na vytvoření zlepšeného výsledku 

hospodaření, který je pak zdrojem pro jeho příděl do peněžních fondů organizace 

(pro účely financování ICT pouze rezervní fond). 

Prvním návrhem k doporučení dalších zdrojů financování ICT je využít 

personální a materiální kapacity organizace a podnikat v rámci schválené doplňkové 

činnosti. Konkrétně u gymnázií může jít o pronájem volných prostor, např. učeben, 

tělocvičen nebo např. pořádání odborných kurzů pro jiné školy či veřejnost. Tuto 

doplňkovou činnost mohou příspěvkové organizace provozovat na základě zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 50  

Okruhy doplňkové činnosti schvaluje zřizovatel a škola ji má uvedenu ve své 

zřizovací listině. Aktuálně školy provozují např. tyto činnosti: 

 Pronájem majetku – pronájem odborných učeben, tělocvičen, 

                                            
50

 § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí – pokud 

součástí školy je i školní jídelna (gymnázií MSK s jídelnou je 12), 

 Ubytovací služby – mnoho organizací zřízených MSK provozuje domov 

mládeže, kde je možné ubytovávat i cizí osoby, pokud to dovoluje kapacita 

(v případě gymnázií MSK se tato možnost týká 3 škol), 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 

včetně zprostředkování, 

 Kopírovací práce – pro své studenty nebo cizí osoby. 

 

Za rok 2011 skončilo z gymnázií zřizovaných MSK vyrovnaným hospodařením 

5 organizací, 3 gymnázia svým ziskem z doplňkové činnosti kryla ztrátu v hlavní 

činnosti (558,8 tis. Kč) a zbývajících 23 gymnázií dosáhlo kladného výsledku 

hospodaření v celkovém objemu 2.129,48 tis. Kč. Nejnižší hodnota výsledku 

hospodaření byla 2,49 tis. Kč a nejvyšší 410,37 tis. Kč. 

Zdroji pro financování jsou též dary od fyzických osob (vč. rodičů studentů) 

a právnických osob např. různých firem v okolí školy. Tyto dary se ovšem většinou 

hůře získávají, zejména v době nynější ekonomické recese. 

Z analýzy dále vyplývá, že třetina gymnázií se zapojila do výzev operačních 

programů v rámci EU a realizací svých projektů se snaží jak obnovit výpočetní 

techniku, tak vzdělávat své pedagogy či zavádět nové metody do výuky, např. 

e-learning. Některá gymnázia realizují více než jeden projekt, což jejich šance 

na další rozvoj v oblasti ICT zvyšuje. 

V tomto případě se nabízí organizacím doporučit využití všech vyhlašovaných 

výzev operačních programů spolufinancovaných EU, které jsou zaměřené na využití 

ICT.  Chce-li škola v procesu digitalizace postupovat rychleji, musí mít určité plány 

do budoucna, v lepším případě mít k dispozici databázi vlastních projektových 

záměrů pro další rozvoj školy v oblasti ICT, a pravidelně sledovat webové stránky 

poskytovatelů dotací. Pokud se vlastní záměr alespoň částečně překrývá 

se záměrem poskytovatele a škola disponuje nadšenými zaměstnanci schopnými 

projekt adekvátně upravit a podat, je reálná šance na úspěch a následnou realizaci.  



69 

 

Na období let 2007 – 2013 byly vyhlášeny projekty, které školám dávají 

možnost využít finančních prostředků z těchto grantů a zajistit tak další vzdělávání 

pedagogů v oblasti informační gramotnosti a vybavení výpočetní techniky. Možností 

pro získání finančních prostředků z evropských fondů je nepřeberné množství, 

pro příklad jsou uváděny následující. 

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

OPVK je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehož rámci je 

možné v programovacím období 2007 - 2013 čerpat finanční prostředky 

z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů EU. OPVK 

se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech 

jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, 

utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace 

spolupráce participujících subjektů.51 

V rámci tohoto OPVK jsou podporovány 2 typy projektů. Individuální projekty 

národní jsou realizovány na celém území ČR a individuální projekty ostatní mají 

regionální příp. neregionální charakter. Grantové projekty je možné předkládat 

v rámci globálních grantů, které jsou vyhlašovány kraji a jsou realizovány na území 

příslušného kraje. U oblastí podpory je stanoveno 5 prioritních os zaměřených např. 

na počáteční, terciární nebo další vzdělávání. 

Celková částka určená na financování OPVK v programovacím období 

2007-2013 činí 2.151,4 mil. € (cca 53,8 mld. Kč), přičemž zdroje EU (ESF) tvoří 85 % 

a národní zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15 % celkové alokace. Míra 

spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých 

výdajů projektu.52  

Minimální výše dotace pro jeden projekt z globálních grantů je 400 tis. Kč, horní 

hranice nesmí přesáhnout 25 mil. Kč. 

 

                                            
51

  MŠMT. Strukturální fondy. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013. Dostupné   
z http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

52
  MŠMT. Strukturální fondy. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 Dostupné   

z http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/financni-alokace-op-vk 
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Oblasti podpory: 

 Zvyšování kvality ve vzdělávání (např. zlepšování podmínek pro využívání ICT 

pro žáky i učitele, využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích i odborných 

předmětech, podpora informačních center ve školách), 

 rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. využití e-learningových aplikací), 

 další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (např.vzdělávání pro rozvoj 

a využívání ICT ve výuce, osvojení si dalších moderních pedagogických metod), 

 zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.   

 

EU peníze středním školám 

Tato oblast podpory spadá pod individuální projekty v rámci OPVK, pod prioritní 

osu 1 – Počáteční vzdělávání s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

středních školách. Náplní programu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě 

ukazují jako problematické. Z osmi vytipovaných témat se oblasti ICT týkají čtenářská 

a informační gramotnost a využívání ICT. Zlepšení výuky v těchto oblastech bude 

dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.  

Na jmenované aktivity je v rámci OPVK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, 

kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území 

hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením 

projektové žádosti. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle 

však do 30. června 2012.53 Minimální výše podpory je 300 tis. Kč + počet žáků 

násobený částkou 2.432 Kč. Pro zjednodušení MŠMT připravilo hotové vzory 

tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím 

projektovou žádost sestaví.  

 

                                            
53

  MŠMT. Strukturální fondy. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013. EU 
peníze středním školám. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-
penize-strednim-skolam 
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Rozvojový operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené v letech 2007-2013 

výhradně regionu soudržnosti Moravskoslezsko lze čerpat prostřednictvím 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko (dále jen ROP 

Moravskoslezsko). Cílem programu je přispět k celkovému rozvoji regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, který je územně totožný s MSK.  

ROP Moravskoslezsko je zaměřen mj. na zlepšování podmínek k životu 

ve městech a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální 

a zdravotnické infrastruktury.  

Pro období let 2007-2013 je ROP Moravskoslezsko ze strukturálních fondů 

Evropské unie vyčleněno 716,09 mil. € (cca 20 mld. Kč), což činí přibližně 2,68 % 

veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. 

€.54 

V rámci ROP na období 2007 - 2013 budou podporovány projekty v oblasti 

vzdělávání a volnočasových aktivit zaměřené na modernizaci vybavení. Podporovány 

budou investiční projekty také ve středním školství, a to např. se zaměřením 

na modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním 

výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na požadované 

úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu 

práce, rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavby nových objektů nutné pro 

modernizaci výuky a to pouze v rozsahu odpovídajícím této modernizaci, zavádění 

ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních a středních 

školách s možností využití pro celoživotní učení. 

                                            
54

  Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Možnosti finanční podpory. Dostupné z: 
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory 
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6. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá financováním středních škol zřizovaných 

Moravskoslezským krajem a je zaměřena na oblast informačních a komunikačních 

technologií (ICT). Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy finančních nákladů 

investovaných do oblasti ICT navrhnout další zdroje pro financování této oblasti. 

Pro řešení práce byla stanovena hypotéza, že střední školy Moravskoslezského kraje 

jsou vybaveny informačními a komunikačními technologiemi na úrovni odpovídající 

republikovým průměrům, ale finanční prostředky z příspěvku zřizovatele jsou 

pro další rozvoj škol v této oblasti nedostačující. Organizace tak musí hledat 

pro zajištění chodu, další údržby a obnovy pořízené výpočetní techniky jiné zdroje 

financování. Analýza nákladů směřovaných do oblasti ICT byla provedena za období 

let 2006 – 2011. K dosažení cíle byly použity obecné metody rešerše odborné 

literatury a dále metody komparace, analýzy a syntézy. Podkladem pro zpracování 

byla odborná literatura a právní předpisy, které se zaměřují na problematiku školství 

a jeho financování, dále statistické a ekonomické údaje škol a vlastní dotazníkové 

šetření. 

V první části analýzy byla posuzována vybavenost gymnázií MSK výpočetní 

technikou. Výsledná úroveň vybavení byla porovnána s průměrným ukazatelem 

vybavenosti monitorujícím ICT infrastrukturu, který vychází z šetření Českého 

statistického úřadu za střední školy a rok 2010. Zjištěné údaje potvrdily, 

že vybavenost gymnázií Moravskoslezského kraje výpočetní technikou tento 

průměrný republikový ukazatel (16,2 PC/100 studentů) splňuje. Výsledkem analýzy 

gymnázií byl údaj o 19,2  počítačů na 100 žáků, což dokonce průměrnou 

republikovou úroveň překračuje. I přes ovlivnění výsledku třetinou nadstandardně 

vybavených škol je úroveň vybavenosti ostatních škol stále nad hodnotou 

průměrného republikového ukazatele. 

Analýzou finančních nákladů investovaných do oblasti informačních 

a komunikačních technologií z příspěvku zřizovatele bylo zjištěno, že v průběhu 

sledovaného období let 2006 až 2011 i přes relativní růst zdrojů z příspěvku 

na provoz tyto náklady klesají. Vysoké náklady na oblast ICT v roce 2006 jsou 

ovlivněny účastí škol v programu SIPVZ a individuálních projektech škol, což 
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doznívalo v omezené míře ještě v následujícím roce. Poté byl finanční tok dotací 

státu na oblast ICT úplně zastaven. Výpočetní technika pořízená z realizovaných 

projektů a následné zabezpečení jejího fungování se stala součástí běžných 

provozních nákladů škol, což přeneslo odpovědnost směrem ke zřizovateli. Možnými 

zdroji pro financování ICT z příspěvku zřizovatele je pro gymnázia MSK příspěvek 

na běžný provoz školy, tzv. provozní náklady a účelově určený příspěvek na ICT. 

Moravskoslezský kraj ve svém rozpočtu od roku 2007 vyčlenil pro střední školy 

jednorázový roční příspěvek (50 tis. Kč). Analýzou finančních nákladů z příspěvku 

zřizovatele investovaných do oblasti ICT bylo zjištěno, že průměrná roční částka 

věnovaná informačním technologiím je okolo 100 tis. Kč. Z této čátky je asi polovina 

nákladů využívána na připojení škol k internetu. Zbylá částka je investována 

do vybavení technikou nebo softwarem. Při srovnání aktuálních cen výpočetní 

techniky je nutné konstatovat, že v daném roce, po úhradě nákladů za služby 

připojení  internetu by bylo možné pořídit maximálně dva výkonné počítače. 

Průměrně disponuje gymnázium cca 60 počítači umístěnými v počítačových 

učebnách určených k výuce studentů. Vývoj výpočetní techniky zaznamenává 

neustálé inovace. Každým rokem je vybavení kvalitnější, rychlejší a mnohdy 

i dostupnější. Životnost počítačové techniky je zhruba 5 let, ale dle zkušeností škol je 

využíváno minimálně 8 let s přesunutím na úrovně, kde jejich výkonnost není tolik 

potřeba, např. do kabinetů pedagogů apod. Udržení tohoto “strojového parku” je 

s roční obnovou dvou počítačů nemožné. Zabezpečení kvalitní výuky si žádá udržení 

výpočetní techniky v takovém stavu, aby bylo možné nové metody výuky sladit 

s technickými parametry zařízení.  

Stanovená hypotéza byla potvrzena. Vybavenost škol výpočetní technikou 

odpovídá průměrné republikové úrovni, dokonce ji převyšuje. Z analýzy také 

vyplynulo, že finanční prostředky z příspěvku zřizovatele jsou pro obnovu, 

zabezpečení a udržení kvalitní výuky nedostačující. Moravskoslezský kraj 

se v posledních letech snaží udržet příspěvky svých organizací bez krácení rozpočtů 

škol, poklesu příjmů kraje v důsledku probíhající krize není však možné zabránit. 

Díky stále vzrůstajícím fixním nákladům jsou disponibilní zdroje škol z velké části 

vynakládány na udržení chodu školy a tak na rozvoj a potřebné vybavení zbývá 

minimální částka. Moravskoslezský kraj je odkázán na daňové příjmy a má 



74 

 

stanoveny priority rozvoje kraje. I přes skutečný zájem deklarovaný v dlouhodobých 

záměrech kraje je finanční podpora v porovnání s potřebami škol minimální. 

Organizace jsou proto nuceny hledat své zdroje pro investice do oblasti ICT 

jinde. Na základě zjištěných skutečností je organizacím navrženo využít především 

personální a materiální zázemí škol k rozvíjení doplňkové činnosti, s cílem zvýšit 

disponibilní zdroje k nákupu výpočetní techniky a vytvořený zisk z doplňkové činnosti 

využít k podpoře hlavní činnosti školy. Další doporučení směřuje k zapojení škol 

do výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 

2007-2013 a Rozvojového operačního programu regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na období 2007-2013. I přesto, že předložení projektové žádosti 

a následná realizace projektu s sebou nese administrativní zátěž a nejistotu 

v průběžném financování, výsledky v podobě nových učeben či nových výukových 

metod jsou pro školy velkým přínosem. Otázkou však zůstává, jaký bude vývoj 

po skončení programového období po roce 2013 a jak budou dále školy udržovat 

a obnovovat postupně stárnoucí techniku. Není také jasné, z jakých zdrojů. 

I přesto, že oblast ICT je zakotvena v důležitých rozvojových dokumentech 

státu, na MŠMT není odbor, který by metodicky oblast ICT řídil a prosazoval její 

financování. Strategický dokument „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních 

technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013“, nazvaný Škola pro 21. století 

nabízí pouze možnosti financování a odkazuje na zapojení v projektech EU. Úroveň 

dalších neinvestičních výdajů hrazených z prostředků státního rozpočtu v posledních 

letech je tak nízká, že nutí školy část výdajů na učební pomůcky hradit z prostředků 

zřizovatele a jiných zdrojů.  

Ideální by bylo zakotvení “standardu vybavenosti” v právní normě, která 

by určovala pro různé typy škol ukazatele počtu žáků či studentů na 100 počítačů. 

Právní předpis by tak svou silou dával školám jistotu, že tato oblast nebude 

zanedbávána a vybavení škol zůstane zachováno, alespoň na minimální potřebné 

úrovni republikových průměrů.  

Školství je součástí veřejného sektoru a důležitou oblastí veřejného zájmu státu. 

Vzdělanost občanů působí jako pozitivní externalita, ze které má přínos nejen jedinec 

ale také stát jako celek. Kvalita vzdělávání je závislá na dostatku finančních 
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prostředků, které má konkrétní škola či školské zařízení k dispozici. Gymnázia 

zajišťují střední vzdělání a připravují studenty pro jejich další studium na vysokých 

školách. Cesta k informační společnosti je postavená nejen na vzdělání, 

ale i na vybavení informačními technologiemi, tj. zajištění techniky v potřebném 

množství a parametrech. Protože oblast informačních technologií je jedna 

z nejrychleji se vyvíjejících, pro udržení standardu je potřeba neustále udržovat 

výpočetní techniku na odpovídající úrovni z toho v konečném důsledku vyplývá 

i nutnost stálých investic.  

O významnosti ICT a její vazbě na růst konkurenceschopnosti v dnešní době 

není pochyb, tento sektor působí na všechna odvětví ekonomiky. Informační 

a komunikační technologie jsou hnací silou růstu, zaměstnanosti a účasti 

na společenském dění. Přispívají ke zlepšení kvality každodenního života tím, 

že usnadňují přístup k informacím, médiím, službám a k lepším pracovním 

příležitostem. 

Jedním z prioritních zájmů státu a zřizovatelů by měly být investice do škol, 

zejména do oblasti ICT. Investice do ICT se v budoucnosti pozitivně odrazí 

ve vzdělaných lidech, kteří budou schopni podpořit růst ekonomiky 

a konkurenceschopnosti a posunout tak český stát k vyššímu postavení, nejen 

v rámci Evropské unie. 
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SIPVZ   Státní informační politika ve vzdělávání 

DZ    Dlouhodobý záměr 

ESF    Evropský sociální fond 
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