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1 ÚVOD  

Vzdělání je významným faktorem úspěchu jednotlivce i celé společnosti. Z pohledu 

státu je vzdělání lidí jedním z nejdůleţitějších faktorů ekonomického růstu a tím i trvalého 

vzestupu ţivotní úrovně obyvatelstva. Formuje osobnost jednotlivce a zvyšuje moţnost jeho 

uplatnění ve společnosti. Získání vyššího vzdělání je motivací k zajištění stabilní ekonomické 

situace jednotlivce a je prostředkem k proţití kvalitního a plnohodnotného ţivota, výhodou 

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

samostatně získaných informací. Kromě intelektuálních schopností působí i na chování 

a jednání člověka v sociálním a pracovním prostředí. Velikost lidského kapitálu, na který 

působí efekt vzdělávání se nejčastěji měří podle stupně dosaţeného vzdělání a podle kvality 

schopností a dovedností jednotlivců. Vzdělaní občané mohou pozitivně působit 

na hospodářský, kulturní a sociální rozvoj státu. 

Probíhající školská, nebo téţ kurikulární reforma u nás přináší především změny 

v obsahu a cílech vzdělávání. Kromě předávání znalostí kladou nyní školy ve své práci důraz 

na to, aby se ţáci naučili s informacemi pracovat a osvojili si další celoţivotní dovednosti, 

tzv. klíčové kompetence, které jim mají usnadnit plnohodnotný ţivot ve 21. století.  

Veřejné školství dnes – po několika staletích vývoje – představuje sloţitý systém, 

v jehoţ koncipování a kaţdodenním fungování  se uplatňují především faktory pedagogické 

a didaktické (k čemu a jak vychovat, co a jak učit). Jako součást systému společnosti je 

školství formováno právními prostředky, obecnými principy teorie organizace, personalistiky 

a tzv. facility managementu. Jako reálně existující segment společnosti má také svou 

nezanedbatelnou ekonomickou (resp. finanční) stránku; ta je zde – stejně jako u jiných 

neziskových činností–spíše v roli zpětné vazby, omezující akceptované společenské zájmy a 

cíle v této oblasti reálně dostupnými zdroji. Proto se názory, co je ve školství optimální, 

mohou uvnitř odborné i laické veřejnosti výrazně rozcházet. Jiný pohled na „optimum“ 

mohou mít (a mají) rodiče dětí, ţáků, učňů a studentů, jiný pedagogičtí pracovníci a jiný 

ekonomové, příp. další odborníci (např. lékaři-hygienici).  

Vzhledem k prognózovanému rapidnímu poklesu populace ve věku 15-19 let započalo 

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v letech 1997-1998 realizovat 

plán optimalizace sítě středních škol. V rámci reformy veřejné správy v roce 2001 byly 

zřizovatelské kompetence ke středním školám z centrální úrovně převedeny na jednotlivé 

kraje. Strategicky vycházejí kraje z kritérií, stanovených ve vládních a koncepčních 
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dokumentech, především v celostátním dlouhodobém záměru. Centrálně stanovená kritéria 

však kraje mohou rozšířit o vlastní pravidla či metodiky, přihlíţející ke specifickým potřebám 

a moţnostem dané oblasti a koncepci rozvoje kraje. 

MŠMT předloţilo v prosinci roku 2010 krajům materiál „Model ideální sítě škol“ 

s dlouhodobým výhledem odhadujícím očekávané počty ţáků a zároveň budoucí potřebu 

kapacit mateřských, základních a především středních škol. Nejvýznamnější dopady 

demografických změn se budou projevovat v oblasti středních škol, proto dle materiálů síť 

středních škol bude muset být zeštíhlena – optimalizována.  

Předmětem diplomové práce je téma optimalizace sítě středních škol, zřízených jako 

příspěvkové organizace územním samosprávným celkem (krajem). 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy finančních nákladů středních škol 

navrhnout přístupy a opatření k optimalizaci fungování středních škol na příkladu 

příspěvkové organizace, zřízené územním samosprávným celkem (krajem).  

V souvislosti s řešením budoucí optimalizace a finančních aspektů byla v této práci 

provedena analýza mající za cíl zjistit dle jednotlivých indikátorů moţnosti optimalizace se 

zaměřením na naplněnost jednotlivých škol a počet ţáků. V rámci diplomové práce byly 

stanoveny (a pak následně ověřovány)  následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Kapacita jednotlivých středních škol ve Frýdku-Místku není dostatečně 

naplněna, coţ je jeden z faktorů neefektivnosti. 

Hypotéza č. 2: Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka má v roce 2011 

klesající tendenci, coţ je další  faktor.  

Diplomová práce sestává z pěti kapitol.  

Ve druhé kapitole, po krátkém úvodu, je popsána legislativa příspěvkové organizace a 

financování příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem (krajem). 

Ve třetí kapitole je specifikována konkrétní střední škola, na kterou se vztahuje zákon 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném vzdělávání
1
, zřízena 

Moravskoslezským kajem (dále MSK). Jsou popsány zdroje financování, hospodaření 

a pouţití veřejných prostředků školy. 

                                                 
1
 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném vzdělávání (školský zákon).  
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Čtvrtá kapitola vyhodnocuje demografický vývoj a optimalizaci sítě škol v  MSK, 

zasahující do  existence školy z hlediska ubývajícího počtu ţáků. V praktické části je 

analyzováno pouţití finančních prostředků a finanční aspekty optimalizace střední školy.  

V závěru práce je celá problematika shrnuta. 
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2 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ   

2.1 Legislativa a vymezení pojmu příspěvková organizace 

Příspěvková organizace je jednou z forem veřejného ústavu, právnickou osobou 

veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. V ČR upravuje základy právního 

postavení příspěvkových organizací zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR
2
 

a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3
 Podle nich zřizují 

příspěvkové organizace jednak organizační sloţky státu, jednak územní samosprávné celky, 

a to pro takové činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, 

struktura a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu.  Mají formu státní příspěvkové 

organizace (zřizovatelem je stát) a příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

(příspěvkové organizace v působnosti krajů a obcí - nestátní příspěvkové organizace). Právní 

forma příspěvkové organizace zůstává i nadále aktivní, i kdyţ zaznamenáváme opakovaně 

snahy, aby se v budoucnosti sniţoval počet příspěvkových organizací a postupně docházelo 

k přeměně na jinou organizační formu. 

Zřizovatelem příspěvkových organizací je organizační sloţka státu, kraj nebo obec. 

Odlišnosti vyplývají právě z titulu zřizovatele a především z nakládání s majetkem. Proto 

je vhodné zabývat se samostatně hospodařením obou skupin organizací v závislosti 

na zřizovateli.  

Státní příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

ČR jsou zřizovány organizační sloţkou státu nebo ministerstvem. Příspěvková organizace 

nemůţe bez souhlasu státu zaniknout, stát za ni přebírá zodpovědnost a ručí za její závazky.  

Majetkoprávní vztahy jsou upraveny zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR.
4
 Všechen 

pořízený majetek se stává majetkem státním. V souladu s ustanovením § 54 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jeho vyuţití v právních vztazích, jsou příspěvkové 

organizace samostatnou účetní jednotkou účtující o majetku, pohledávkách a závazcích 

a tvorbě hospodářského výsledku dle § 24 zákona  o účetnictví. Na příspěvkové organizace  

se vztahuje zákon o účetnictví  č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5
 Pravidla 

hospodaření se liší podle jednotlivých zřizovatelů. Výkon zřizovatelských nebo 

zakladatelských funkcí pro příspěvkové organizace zřízené organizačními sloţkami státu se 

                                                 
2
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech České republiky. 

3
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

4
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. 

5
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99ejn%C3%BD_%C3%BAstav&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_z%C3%A1jem
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_subjektivita
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řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové organizace, zřízené před platností tohoto zákona, 

jsou právnickými osobami a pokračují v činnosti i nadále a funkci zřizovatele plní organizační 

sloţky státu, popř. vyšší územní samosprávné celky, nebo obce, byla-li pravomoc zřizovat, 

řídit a zrušovat přenesena na příslušná zastupitelstva. Nová příspěvková organizace nemůţe 

vzniknout jinak neţ zvláštním předpisem. Vlastní hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených státem se řídí zákonem  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

Územním samosprávným celkům ve své působnosti umoţňuje zřizovat příspěvkové 

organizace zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů
6
 (viz dále kap. 2.2).   

Příspěvkové organizace mají tyto společné znaky: 

 příspěvková organizace má právní subjektivitu, byla jí vydána zřizovací listina, má 

samostatné identifikační číslo (IČ), ve zřizovací listině má vymezenu hlavní činnost 

nebo účel, pro který byla zřízena, 

 příspěvková organizace je napojena na rozpočet zřizovatele závazným ukazatelem, 

jímţ se především stanoví příspěvek na činnost, případně odvody do rozpočtu 

zřizovatele, 

 příspěvková organizace není zřízena za účelem podnikání. Můţe však provozovat 

za určitých podmínek i činnosti, které jsou ziskové (tzv. doplňková činnost), 

 příspěvková organizace tvoří fondy – náplň a způsob pouţití těchto fondů je opět 

upravena odlišně, 

 příspěvková organizace hospodaří s majetkem zřizovatele. Práva a povinnosti 

příspěvkové organizace při vyuţívání majetku zřizovatele jsou opět upraveny podle 

toho, kdo je zřizovatelem. 

Finanční zdroje mohou příspěvkové organizace získávat vlastní doplňkovou činností, 

dary od fyzických či právnických osob, nebo ze zahraničí formou operačních programů 

Evropské unie (dále EU). 

                                                 
6
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2 Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem 

Uzemní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost vyţadují 

samostatnou právní subjektivitu. Pokud jde o příspěvkové organizace zřizované kraji, 

postupují kraje v rámci obecných předpisů samostatně. Např. v MSK vztahy k příspěvkovým 

organizacím upravují „Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly 

zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“. Schváleny byly radou kraje 

usnesením ze dne 27. 5. 2009. Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení)
7
, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje 

vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace, a k tomu schvalovat jejich zřizovací 

listiny. Kraj jako územní samosprávný celek můţe podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby. Vybrané právní 

předpisy upravující právní postavení a činnost příspěvkových organizací (zákony, vyhlášky) 

jsou dostupné na internetových stránkách MSK. Příspěvkové organizace se řídí rovněţ 

příslušnými ustanoveními právních předpisů vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování 

a k nakládání s majetkem. 

Příspěvkové organizace v oblasti školství zapisuje do rejstříku škol a školských zařízení 

a výmaz z rejstříku škol a školských zařízení provádí krajský úřad nebo Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy (dále MŠMT) na základě ţádosti zřizovatele. Zřizovací listina 

příspěvkové organizace musí obsahovat náleţitosti uvedené v § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovací 

listiny schvaluje a vydává zastupitelstvo. Další důleţité zásady (zřizovací listiny, zřízení, 

sloučení a zrušení příspěvkových organizací a další) jsou uváděny v Zásadách příslušných 

krajských úřadů). 

K provedení těchto zásad je vydáván příslušným krajským úřadem metodický pokyn, 

kterým jsou stanoveny povinnosti jednotlivým odborům krajského úřadu k zabezpečení plnění 

úkolů krajského úřadu vyplývajících z těchto zásad. Metodický pokyn obsahuje jednotné 

vzory dokumentů zpracovaných dle těchto zásad a je pro příspěvkové organizace, příslušející 

k danému krajskému úřadu, závazný. Zásady jsou schvalovány usnesením rady kraje 

a kaţdým rokem aktualizovány. 

                                                 
7
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
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2.3 Finanční hospodaření středních škol jako příspěvkových organizací  

Za hospodaření, dodrţování všech právních předpisů, jak v oblasti  výuky a vzdělávání, 

tak v oblasti hospodaření a ostatních činností dle zřizovací listiny odpovídá ředitel školy. 

Financování je přidělování, poukázání finančních prostředků daným orgánem veřejné 

správy na účet příspěvkové organizace v souladu se stanovenými závaznými ukazateli v rámci 

provedeného rozpisu. Finanční hospodaření příspěvkových organizací je ovlivněno především 

vztahem k rozpočtu zřizovatele. Finanční prostředky veřejných rozpočtů (prostředky státního 

rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků) lze vynakládat jen na účely, pro které 

jsou určeny příslušnými právními předpisy a pravidly zřizovatele. Ve zřizovací listině jsou 

uvedena základní pravidla činnosti školy. Rozpočtové prostředky lze vynakládat jen na ty 

účely, na které byly poskytnuty. Střední školy byly zřízeny za účelem poskytování středního 

vzdělávání, finanční prostředky plynou na účel, dle kterého byly zřízeny – tj. hlavní činnost. 

V rámci své právní subjektivity hospodaří příspěvkové organizace podle svého rozpočtu 

a za své hospodaření nesou odpovědnost. Protoţe tyto organizace zabezpečují smíšené 

veřejné statky na neziskovém principu, jejich příjmy často nepokrývají nutnou výši nákladů. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými vlastní (hlavní) činností 

a peněţními prostředky především z rozpočtu svého zřizovatele, dále také s peněţními 

prostředky od jiných osob, včetně peněţních prostředků poskytnutých ze zahraničí a také 

s dotacemi, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU.  

Kraj uplatňuje jako zřizovatel organizace při finančním řízení diferencovaně soustavu 

závazných ukazatelů: 

 příspěvek na provoz organizace, 

 odvod do rozpočtu kraje (jedná se o povinný odvod z investičního fondu organizace 

dle odpisového plánu budovy), 

 výsledek hospodaření,  

 účelová investiční dotace do investičního fondu, 

 objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, 

 výše odpisů podle odpisového plánu. 

Rada kraje můţe při výkonu zřizovatelské funkce uplatnit vůči příspěvkovým 

organizacím další finanční nebo věcné ukazatele k prosazení zájmů kraje, které souvisí 

s hlavní činností školy, pro kterou byla zřízena. 
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Vhledem k tomu, ţe příspěvková organizace hospodaří de facto s veřejným majetkem, 

vztahuje se na ni zákon o finanční kontrole,
8
 který upravuje zejména veřejnoprávní kontrolu, 

finanční kontrolu podle mezinárodních smluv a zavedení vnitřního kontrolního systému uvnitř 

orgánu veřejné správy.
9
 Tento zákon a jeho prováděcí vyhláška

10
 mají zajistit podmínky 

pro hospodárný, efektivní a účelný výkon všech hospodářských činností, jeţ jsou hlavním 

předmětem činnosti ve školské organizaci dle zřizovací listiny.  

 

Příspěvek na provoz 

a) Přímé náklady na vzdělávání  

Přímé náklady na vzdělávání se poskytují na základě § 160, § 161 zákona č. 561/2004 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento základní postup je zaloţen důsledně 

na kombinaci výkonového a programového financování, tzn. je plně v souladu s hlavními 

poţadavky na reformu veřejných financí. Výše příspěvku na přímé náklady na vzdělávání 

jsou stanoveny republikovými normativy MŠMT a krajskými normativy stanoveny Krajským 

úřadem. Normativy pro střední školy se liší podle typu a oborového zaměření školy. 

Pro gymnázia existují dva normativy – pro niţší a vyšší stupeň. Pro střední odborné školy 

bylo podle náročnosti výuky stanoveno 28 normativů. Systém financování prostřednictvím 

republikových normativů, které poskytuje MŠMT jednotlivým krajským úřadům, 

je specifikován dle § 161 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo rozepisuje na základě 

republikových normativů finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Republikové normativy dle 

§ 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona stanovuje ministerstvo jako výši výdajů pro čtyři 

věkové kategorie odpovídající jednotlivým vzdělávacím úrovním a to úrovním dle 

skutečnosti, na jakém stupni vzdělávání se dítě, ţák nebo student vzdělává: 

 dítě v předškolním věku (kategorie 3-5 let), 

 ţák plnící povinnou školní docházku (kategorie 6-14 let), 

 ţák v denní formě středního vzdělávání (kategorie 15-18 let), 

                                                 
8
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
9
 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, K.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací    

ÚSC.2. akt. vyd. Olomouc: ANAG, s. r. o., 2011. s. 6 a 7,. ISBN 978-80-7263-664-8 
10

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

změně některých zákonů 
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 student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (kategorie 19-21 let). 

 Na základě těchto normativů se přerozdělují prostředky přímých neinvestičních výdajů 

jednotlivým krajům. Z tohoto vyplývá, ţe výše poskytnutých prostředků dle výše uvedených 

normativů se odvíjí od skutečného počtu dětí, ţáků a studentů jednotlivých školských zařízení 

spadajících pod jednotlivé kraje. Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu 

počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, ţáků nebo studentů v dané věkové kategorii. 

Jsou stanoveny závazné ukazatele státního rozpočtu pro daný rok a přerozdělovány 

jednotlivým krajům dle normativního výpočtu. 

Krajské úřady dotaci ze státního rozpočtu přijmou do svého rozpočtu a stanovují dle 

vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
11

 vlastní krajskou metodiku rozpisu 

přímých výdajů školám a školským zařízením,  přičemţ vychází z: 

 dlouhodobého záměru a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, 

 rámcových vzdělávacích programů nebo akreditovaných vzdělávacích programů 

pro vyšší odborné vzdělávání, 

 rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo 

přímé pedagogicko-psychologické činnosti,  

 naplnění tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školských zařízeních. 

 Rozpis přímých výdajů školám a školským zařízením dle krajského normativu 

se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu 

a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu, a to za organizaci jako celek. 

Jednotkou výkonu je dítě, ţák, student v předškolním, školním a vyšším stupněm vzdělání. 

Stanovená výše prostředků na platy se povaţuje Krajským úřadem za limit stanovený dle 

nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných 

na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu 

a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích 

a orgánech. Dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

je příspěvková organizace povinna se těmito závaznými ukazateli při svém hospodaření řídit. 

Finanční prostředky jsou určeny k pouţití do 31. 12. daného roku a podléhají ročnímu 

zúčtování za daný rok. Pokud budou přidělené prostředky pouţity v rozporu se stanovenými 

podmínkami, nebo určeným účelem, bude toto povaţováno za porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. 

                                                 
11

 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
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b) Provozní náklady   

Příspěvek na provoz organizace je poskytován z rozpočtu zřizovatele – kraje. Výši 

příspěvku stanovuje rada kraje. Základnou pro rozpočet nákladů na provoz na daný rok jsou 

hodnoty, které se musí uvést v tabulkách návrhu finančních plánů, a tyto jsou organizace 

povinny zpracovávat a předkládat příslušnému odboru kraje. Souhrnný finanční plán musí být 

sestaven před rokem, na který se závazné ukazatele schvalují. Z větší části škola finanční 

plány sestavuje v 9., 10. měsíci předcházejícího roku. Návrh souhrnného finančního plánu 

organizace sestavuje na předepsaných formulářích v souladu s podmínkami a v termínech, 

které pro příslušné rozpočtové období stanoví rada kraje. Při sestavování souhrnného 

finančního plánu se vychází z finančních analýz předcházejících období a předpokladů pro 

rozpočtovaný rok. Plánování stanovuje směr a cíle (vizi) organizace pomocí věcného 

vymezení úkolů na základě ekonomických a hodnotových (peněţních) ukazatelů. Finanční 

plán vychází z potřeb organizace a kaţdým rokem je navýšen o meziroční nárůst cen energií 

a ostatních provozních nákladů organizace. Tento finanční plán se vţdy váţe k určitému 

časovému období, stanovuje hodnotové ukazatele na budoucí období v peněţních jednotkách.  

Krajský úřad zapracuje předloţené návrhy rozpočtu jednotlivých příspěvkových 

organizací a předloţí je včetně svého stanoviska k projednání radě kraje. Součástí rozpočtu 

kraje schváleného zastupitelstvem jsou i tyto závazné ukazatele pro provoz organizace 

ze strany zřizovatele, příspěvek na provoz: 

 účelovou investiční dotaci do investičního fondu, 

 odvod do rozpočtu kraje, 

 výsledek hospodaření. 

2.3.1 Odvod do rozpočtu kraje 

V souvislosti s návrhem příspěvku na provoz dochází k vyčlenění části příspěvku 

na provoz účelově určené na odpisy v daném roce. Dle zásad kraje organizace zpracovává 

odpisový plán na daný rok a návrh odvodu z odpisů na příští kalendářní rok. Do odpisových 

plánů na příští kalendářní rok je vţdy nutno promítnout očekávané změny, tj. vyřazení 

majetku či nákup nového odepisovaného majetku.  Od roku 2007  se odvod z odpisů 

do rozpočtu kraje stanovuje dle zařazení majetku do odpisových skupin. Odvod se vypočítává 

z výše odpisů odpisových skupin č. 4, 5, 6, a to: 

 ve výši 25 % u majetku, jehoţ roční účetní odpis je do 200 tis. Kč včetně, 
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 ve výši 50 % u majetku, jehoţ roční účetní odpis je v rozmezí nad 200 tis. Kč do     

 1 mil. Kč  včetně, 

 ve výši 75 % u majetku, jehoţ roční účetní odpisy přesahují částku 1 mil. Kč. 

Tento závazný ukazatel na odpisy je nutno dodrţet. Prostředky odvodu MSK vyuţívá  

k posílení zdrojů na opravy, údrţbu a investice příspěvkových organizací v oblasti školství. 

Výši příspěvku k posílení provozního příspěvku řeší individuálně dle potřeb jednotlivých 

organizací. 

2.3.2 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření se zjišťuje při sestavení účetní závěrky za kalendářní rok jako 

rozdíl celkových nákladů a výnosů. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace 

můţe být vytvořen pouze z vlastních zdrojů organizace v hlavní činnosti a v doplňkové 

činnosti. 

2.3.3 Účelová investiční dotace do investičního fondu 

Zřizovatel můţe poskytnout organizaci účelovou investiční dotaci na pořízení 

dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, na technické zhodnocení tohoto  

majetku, na opravy, údrţbu majetku, který ji byl předán do správy, a to v případě, ţe vlastní 

investiční prostředky ze svého investičního fondu nestačí na pokrytí potřeb organizace. 

Poţadavky na účelovou investiční dotaci organizace předkládá krajskému úřadu  ke dni  

31. 3. předcházejícího roku. Poţadavky se zpracovávají formou tabulek, které vyhotovuje 

odbor investic kraje. Výše účelové investice do investičního fondu na stanovený účel 

se poskytuje formou stanovení nového závazného ukazatele. 

2.4 Peněţní fondy příspěvkových organizací  

Příspěvková organizace vytváří své peněţní fondy, které představují vlastní zdroj 

krytí majetku příspěvkové organizace. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se dělí na: 

 rezervní fond, 

 investiční fond, 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb. 
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2.4.1 Rezervní fond 

Rezervní fond dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, slouţí pro uplatnění hmotné zainteresovanosti 

příspěvkové organizace k dosaţení lepšího výsledku jejího hospodaření. Zlepšený výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliţe skutečné výnosy jejího 

hospodaření včetně vlastních zdrojů jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší neţ 

její provozní náklady. Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření 

příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po ukončení 

kalendářního roku, sníţeného o převody do fondu odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou 

být téţ peněţní dary. 

2.4.2 Investiční fond 

Investiční fond dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří příspěvková organizace k financování svých 

investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou: 

 odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, prováděné podle 

zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

 investiční příspěvky ze státních fondů, 

 výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliţe to zřizovatel podle svého 

rozhodnutí připustí, 

 dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo pouţitelné i k investičním 

účelům, 

 převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

2.4.3 Fond odměn 

Fond odměn dle § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku 

příspěvkové organizace, a to nejvýše do 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného 

objemu prostředků na platy. 
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2.4.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb dle § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je tvořen základním přídělem 

na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy 

a náhrady platů (ve výši 1 % z vyplacených mezd běţného roku),  popřípadě na mzdy 

a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za 

vykonávanou práci. Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční 

plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem.  

2.5 Moţnosti získávání prostředků ze Strukturálních fondů EU 

příspěvkovými organizacemi   

Vstupem ČR do EU se otevřela širší moţnost vyuţívání finančních prostředků 

ze společného rozpočtu EU, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů (dále SF) 

a Fondu soudrţnosti (dále FS). V roce 2010 dobíhaly projekty realizované v rámci zkráceného 

programovacího období 2004-2006 a současně pokračovala příprava a realizace projektů 

nového programovacího období 2007-2013. V rámci obou programovacích období byly nejen 

vynaloţeny finanční prostředky na projekty, ale MSK zároveň obdrţel dotace ze státního 

rozpočtu a z evropských finančních zdrojů za jiţ dříve předfinancované podíly u finančně 

ukončených projektů a projektů průběţně financovaných. V rámci programovacího období 

2007-2013 pak MSK obdrţel zálohové platby z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (dále OP VK), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a komunitárních programů na realizaci schválených projektů v odvětví školství, sociálních 

věcí, ţivotního prostředí a vlastní správní činnosti kraje a zastupitelstva kraje.  

Významnou poloţkou v rozpočtu příspěvkových organizací MSK je čerpání peněţních 

prostředků z fondů EU. ČR získala vstupem do EU moţnost vyuţívat podpory poskytované 

v rámci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, jejíţ současná podoba klade velký důraz 

na posílení konkurenceschopnosti zemí EU a na těsné propojení s cíli Lisabonské strategie. 

Úroveň školství do značné míry předurčuje perspektivy regionu. Je proto zcela oprávněně 

v popředí zájmu nejen MSK, ale také celé řady dalších institucí a organizací, odborné i laické 

veřejnosti, ţáků, studentů i rodičů. V oblasti zkvalitňování vzdělávání ve školách a rozvoje 

vzdělávací infrastruktury, tj. materiální zařízení (zejména technické), ICT, didaktické 

a multimediální vybavení, získal kraj prostřednictvím krajských projektů přibliţně 100 mil. 

Kč. MSK dokázal také vyuţít ihned ze startu plánovací období EU 2004-2006 a uspěl při 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/eu.html
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získání dotací z EU (Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost). Záměrem MSK v programovacím období 2007-2013 je maximálně 

vyuţívat finančních moţností EU a nadále se iniciativně zapojovat do evropských projektů. 

Další desítky milionů korun získaly aktivní školy prostřednictvím svých individuálních 

projektů zejména z Evropského sociálního fondu (dále ESF). 

2.5.1 Programovací období 2004-2006 

Toto programovací období bylo zaměřeno na čerpání prostředků z ESF na oblast 

zkvalitňování vzdělávání ve školách a rozvoj vzdělávací infrastruktury, bylo zabezpečeno 

i materiální zařízení, zejména technické, didaktické a multimediální vybavení. Rozvoj 

a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách 

MSK s důrazem na odbornou praxi. 

2.5.2 Programovací období 2007-2013 

Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, 

které problémy chce ČR za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit a čeho chce 

v programovém období 2007-2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty nebyly k financování 

vybírány nahodile, nýbrţ podle toho, zda pomáhají uskutečňovat záměry kohezní politiky. 

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-

2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje ČR pro vyuţívání fondů EU v 

letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 cíle politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti EU. MSK je jedním z významných realizátorů projektů 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, případně jiných dotačních zdrojů. Jiţ v programovacím 

období 2004-2006 byl kraj významným příjemcem dotací, kdyţ realizoval projekty 

v souhrnné výši bezmála 500 mil. Kč. V období 2007-2013 se nabízí všem ţadatelům včetně 

MSK neopakovatelná moţnost pro čerpání prostředků z EU na své rozvojové projekty. 

V souvislosti se záměrem MSK realizovat projekty v objemu několika miliard korun, byl pro 

činnosti spojené s agendou získávání dotací zřízen odbor evropských projektů. Na 

internetových stránkách MSK lze získat základní přehled o projektech realizovaných krajem, 

které byly nebo jsou spolufinancovány z fondů EU či z jiných dotačních zdrojů. Na prioritní 

osu 2 je z fondů EU vyčleněno 182,2 mil Eur, coţ je 25,45 % ROP MS.
12

 

                                                 
12

 Dostupné z www: <http.//strukturalni.fondy.cz.> [cit. 2011- 05-13]. 

 

http://projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/
http://projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_4206.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_4206.html
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3 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 

FRÝDEK-MÍSTEK  

3.1 Základní údaje o škole a přehled oborů vzdělávání  

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, se sídlem ve Frýdku, Cihelní 410, 

(dále Gymnázium a SOŠ), je zřízena jako právnická osoba a současně jako příspěvková 

organizace MSK za účelem poskytování vzdělání s maturitní zkouškou. Je zřízena na základě 

zřizovací listiny č. ZL/262/2001, kterou vydalo zastupitelstvo MSK. Identifikační číslo 

je 00846881, právní forma „příspěvková organizace“. Organizace se řídí zásadami, 

schválenými radou kraje usnesením č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 „Zásady vztahů orgánů kraje 

k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny 

zvláštním zákonem“, platné s účinností ode dne 27. 5. 2009. Je školou veřejnou, která 

poskytuje čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vyučovacím jazykem je český 

jazyk. 

Gymnázium a SOŠ vznikla dne 1. 7. 2000 sloučením dříve samostatných středních škol 

- Gymnázia, které zahájilo svou činnost 1. 9. 1992 a Střední odborné školy, jejíţ činnost byla 

zahájena 1. 1. 1992.  Dne 28. 1. 2000 vydalo MŠMT ČR rozhodnutí o sloučení obou 

samostatných škol a to s názvem „Gymnázium a Střední odborná škola“. Její název 

je zachován dosud. V rámci reformy veřejné správy byla dnem 1. 10. 2001 škola delimitována 

od MŠMT ČR na MSK, který se stal jejím zřizovatelem.  

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotveným ve školském zákoně, je 

zaveden do vzdělávací soustavy nový dokument státní „Rámcový vzdělávací program“ (dále 

RVP) a školní „Školní vzdělávací program“ (dále ŠVP) pro střední školy. Principy tohoto 

programu stanovují základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy středních škol 

ukončených maturitní zkouškou. Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, podporuje 

komplexní přístup k realizaci ve smyslu kurikurální reformy vzdělávání a další principy 

obsaţené v tomto dokumentu. Na Gymnáziu a SOŠ se dle nového programu ŠVP, 

vytvořeného v organizaci, vyučuje od 1. 9. 2009. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání  a plnění 

cílů v rámci ŠVP se vedení školy snaţí přijmout odpovídající koncepci rozvoje školy. Snaţí 

se vyuţívat moderních výukových metod a dosáhnout co nejlepších výsledků tak, aby 

zaručovala co nejvyšší úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy a naučila je 

schopnosti správné komunikace a podněcování vlastních názorů do budoucího ţivota. 
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Přehled oborů vzdělání  

GYMNÁZIUM  

a)   Obor 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, 

3.-4. ročník. Všechny ročníky byly vyučovány dle učebního plánu schváleného 

MŠMT ČR, č.j.20595/99-22 ze dne 5. 5. 1999, s platností od 1. 9. 1999 pro I. ročník. 

Na tento plán byl modifikován konkretizovaný plán školy vycházející 

z předcházejícího plánu schváleného 29. 11. 1994.  

b)   Obor 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání (dle 

ŠVP),čtyřletý obor, 1. a 2. ročník. Ţáci tohoto oboru, s ohledem na to, ţe dle záměru 

státu má projít 60 % populace formou terciálního vzdělávání, jsou připravováni 

především pro další studium na vysoké škole, případně na vyšší odborné škole. 

c)   Obor 79-41-K/41 Gymnázium matematika, výpočetní technika a informatika, 

denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. a 2. ročník. Ţáci tohoto oboru, 

s ohledem na to, ţe dle záměru státu má projít 60 % populace formou terciálního 

vzdělávání, jsou připravováni především pro další studium na vysoké škole, případně 

na vyšší odborné škole se zaměřením na technické obory. 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

a)   Obor 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, čtyřletý 

obor, 3.-4. ročník. 

b)   Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), 

čtyřletý obor, 1.-2. ročník. 

c)   Obor 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý 

obor, 3. ročník.  

Ţáci tohoto oboru jsou (v denní i večerní formě vzdělávání) připravováni na výkon 

různých funkcí ve veřejné a státní správě, v různých sociálních ústavech a institucích, ale také 

pro práci v cestovních, obchodních i výrobních firmách. Nemalá část absolventů denního 

studia se zapojuje do vzdělávacího cyklu  - vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ). 

Ředitel školy má jednoho statutárního zástupce a 2 zástupce vykonávající řídící činnost 

v pedagogickém úseku a částečně v provozním úseku. Dále má dva pedagogické pracovníky 

vykonávající funkci výchovných poradců a koordinátorů prevence sociálně patologických 

jevů.  



 

21 
 

Vedení školy se řídí zásadami MSK, školským zákonem a všemi právními předpisy 

a směrnicemi v souladu se zajištěním správného fungování organizace školy a vnitřního 

kontrolního systému organizace. Hlavním ukazatelem jak pro financování školy, tak i pro 

úspěšnost v konkurenceschopnosti školy je optimální počet studujících ţáků a naplněnost tříd 

dle kapacity školy. V současné době od 1. 9. 2011 celkově studuje na gymnáziu 430 ţáků 

ve 14 třídách, na střední odborné škole 127 ţáků ve 4 třídách, ve večerní formě střední 

odborné školy 48 ţáků ve 2 třídách, celkem 605 ţáků. V období od 1. 1. 2010 studovalo 

na škole celkem 689 ţáků ve 23 třídách, z toho 483 ţáků gymnázia  v 16 třídách, 206 ţáků 

střední odborné školy ve 4 třídách, 83 ţáků večerního studia ve 3 třídách. Od 1. 9. 2010 

studovalo celkem 614 ţáků ve 20 třídách, z toho  na gymnáziu 452 ţáků v 15 třídách, střední 

odbornou školu 128 ţáků v 5 třídách, večerní studium 34 ţáků v 1 třídě. 

 

Tab. 3.1 Vývoj počtu ţáků od sloučení škol - výkonové výkazy k 30. 9. 2011 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Denní 

studium 
452 513 512 508 510 544 548 557 609 606 580 555 

Večerní 

studium 
- - - 29 58 90 73 68 77 83 34 48 

CELKEM 452 513 512 537 568 634 621 625 686 689 614 605 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

 

Graf  3.1 Vývoj počtu ţáků od sloučení škol - výkonové výkazy k 30. 9. 2011 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 20010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Dalším významným ukazatelem úspěšného vzdělávání ve školské organizaci jsou 

kvalifikovaní pracovníci školy. V první polovině roku 2011 v ní pracovalo 64 pracovníků, 

z toho 50 pedagogických a 14 provozních. Zaměstnanci pracovali na plný i částečný pracovní 
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úvazek. Ve druhé polovině roku 2011 pracovalo 59 pracovníků, 45 pedagogických 

a 14 provozních pracovníků.  

 

Tab. 3.2  Vývoj počtu zaměstnanců organizace v posledních letech (přepočtené počty): 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pedagogičtí 

pracovníci 
36,99 35,61 35,54 37,43 38,17 39,98 41,97 41,48 45,18 42,74 40,84 

Provozní 

pracovníci 
9,47 9,29 9,37 10,14 11,16 11,68 11,61 11,54 11, 58 11,30 10,64 

CELKEM 46,46 44,9 44,91 47,57 49,33 51,66 53,58 53,02 56,76 54,04 51,48 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Graf Vývoj počtu zaměstnanců organizace v posledních letech (přepočtené počty): 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

 

3.2 Organizační struktura 

     Gymnázium a SOŠ sídlí ve školním areálu na ul. Cihelní 410 od srpna roku 2004. Areál 

je v majetku MSK a škola má dle Zásad MSK a dle zřizovací listiny právo hospodaření. 

Budova školy je pavilónového typu, její údrţba a celkový otop z hlediska finančního 

je neekonomická a neefektivní.  

V  budově na ul. Cihelní 410 dále působí další dva školské subjekty a to: 

 1. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Frýdek-Místek (dále jen ČOG). Jedná se 

o víceleté soukromé gymnázium. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Měsíční 

nájemné stanovené dle ceny obvyklé v regionu je příjmem organizace v doplňkové činnosti. 
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Toto soukromé gymnázium se rovněţ podílí na úhradě skutečně spotřebovaných provozních 

nákladů.  

 2. Střední škola gastronomie, oděvnictví a sluţeb, Frýdek-Místek, T. G. Masaryka, 

příspěvková organizace, zřízena MSK (dále jen SŠGOS). Od 1. 2. 2006 je s touto organizací 

uzavřena desetiletá smlouva o výpůjčce, která zajišťuje stravování ţáků a zaměstnanců obou 

gymnázií. Dle Zásad kraje příspěvkové organizace, jejímţ zřizovatelem je kraj, nemohou 

účtovat nájemné. SŠGOS se podílí na úhradě skutečné spotřeby provozních nákladů budovy 

z činnosti, kterou v budově vykonává. 

 Prostory budovy Gymnázia a SOŠ tvoří 2/3 z celkové plochy budovy. 

3.3 Finanční hospodaření  

Gymnázium a SOŠ získává prostředky neinvestiční formou dotací ze státního 

a krajského rozpočtu. Základním ukazatelem financování, jak jiţ bylo uváděno v kapitole 2, je 

normativ přidělovaný na ţáka. Od počtu ţáků se odvíjí i celková dotace a to: 

 dotace poskytnutá organizaci na provoz školy z MSK, tzv. provozní dotace, 

 dotace ze státního rozpočtu přerozdělovaná přes MSK na platy, zákonné odvody 

a přímé náklady na vzdělávání. 

Poskytnuté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele jsou uvedeny 

pro srovnání v období 3 let.  

Tab. 3.3  Struktura výnosů 

Druh výnosu rok 2009 
index 

08/09 
rok 2010 

index 

09/10 
rok 2011 

index 

10/11 

Výnosy od zřizovatele 

 
4 072 000 1,13 4 614 575 1,13 3 925 000 0,85 

Výnosy ze Stát.rozp. 25 689 900 1,14 24 738 252 0,96 23 988 360 0,97 

Výnosy z pronájmu 1 688 395 1,03 1 619 911 0,96 1 585 770 0,98 

Ostatní výnosy 351 569 112,18 51 754 0,15 330 520 6,39 

Dotace EU 599 055 0,98 588 013 0,98 1 229 561 2,09 

CELKEM 32 400 919 0,98 31 612 505 0,98 31 059 211 0,98 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek. Vlastní zpracování 

Výnosy z pronájmu a ostatní výnosy jsou celkem i za další 2 subjekty, které budovu 

vyuţívají pro svou činnost. 
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Tab. 3.4  Struktura nákladů 

Druh nákladu rok 2009 
index 

08/09 
rok 2010 

index 

09/10 
rok 2011 

index 
10/11 

Prostředky na platy 18 694 180 1,15 18 460 000 0,99 18 111 880 1,02 

Zákonné odvody 

FKSP 
6 792 890 1,10 6 608 000 0,97 6 277 760 1,05 

Spotřeba materiálu 1 505 070 1,32 1 118 722 0,74 1 783 707 0,63 

Energie 2 300 670 1,15 2 358 000 1,02 2 280 944 1,03 

Sluţby 1 008 585 1,72 661 000 1,21 1 138 865 0,58 

Opravy 1 060 070 1,32 1 225 000 0,70 624 492  1,96 

Odpisy 849 343 1,04 873 080 1,03 936 961 0,93 

Ostatní náklady 160 750 1,11 216 198 0,89 193 631 1,12 

CELKEM 32 371 146 1,16 31 520 000 1,03 31 348 240 1,01 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek., vlastní zpracování 

Náklady na energie, opravy a odpisy jsou na celou budovu areálu. 

 

Tab. 3.5  Výsledek hospodaření (VH) od roku 2006 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VH 2 863,20 14 428,93 3 343,24 29 772,83 74 084,47 71 465,78 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 20010/20111 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek. Vlastní zpracování 

 

Dle závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem je výsledek hospodaření v hlavní 

činnosti roven nule. Organizace při svém hospodaření z vlastních zdrojů mohla dosáhnout 

zlepšeného výsledku hospodaření.. Po rozhodnutí vlády ČR v roce 2010 sniţováním platů ve 

veřejné správě, se sníţením platů nepedagogických pracovníků organizace mohla převést na 

účely odměn nepedagogickým pracovníkům do fondu odměn 80 % ze zlepšeného výsledku 

hospodaření a v následujících letech čerpat z tohoto fondu na odměny nepedagogických 

pracovníků. Organizace se ve svém hospodaření za rok 2010 a 2011 snaţila dosáhnout 

vyššího výsledku hospodaření a fond odměn v následujících letech vyuţít. 
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3.4 Realizace projektů příspěvkové organizace ze strukturálních  

fondů EU  

3.4.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(dále OP VK)  

Období 2007-2013 je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehoţ rámci 

je moţné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského 

sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů EU. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje 

lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na 

komplexní systém celoţivotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové 

a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. Cílem OP VK je rozvoj 

vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 

modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení 

do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Obecným cílem globálního 

grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů počátečního vzdělávání. 

Organizace v rámci tohoto programu úspěšně získala podporu na dva projekty: 

Globální grantový projekt OP VK – „Člověk a příroda experimentálně“ s časovou 

pouţitelností 1. 1. 2009 - 30. 6. 2011.  

 

Tab. 3.6  Údaje o projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0007 

Název projektu: Člověk a příroda experimentálně 

Název a číslo globálního grantu: 
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji 

Moravskoslezském, CZ.107/1.1.07 

Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2009 

Datum ukončení realizace projektu: 1. 7. 2011 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

V tomto projektu byly vytvořeny výukové materiály pro přírodovědné předměty fyzika, 

chemie, biologie, zeměpis a environmentální výchova. Do projektu bylo zapojeno 

14 pedagogických a 2 nepedagogičtí pracovnici školy. Projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, celková výše finanční podpory je 2 133 893 Kč.  
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Tab. 3.7  Financování realizace grantového projektu 

č. Druh finanční podpory 
Výše finanční 

podpory (v Kč) 

Podíl na celkových 

způsobilých 

výdajích  (v %) 

1. 
Podíl národního spolufinancování ze 

státního rozpočtu ČR 
320 083,94 15 

2. 
Podíl příspěvku z Evropského sociálního 

fondu 
1 813 808,96 85 

3. Soukromé spolufinancování 0 0 

 Celkové způsobilé výdaje 2 133 892,90 100 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Cíl projektu vychází z kurikurální reformy, která klade důraz mimo jiné na zajištění 

kvality ve vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu a rozvoj klíčových kompetencí 

učitelů i ţáků. Tento projekt se zaměřuje na vzdělávací oblast ŠVP Člověk a příroda.   

Projekt na škole je vítán jak ze strany zaměstnanců, tak i ţáků, kteří si vyzkoušeli 

výukové materiály v praxi. Výstupem projektu je proškolení pedagogických pracovníků  

na téma inovativní metody ve výuce a metody hodnocení práce v programu MOODLE a 

vybavení školy ICT technikou, která je vyúţívána ve výuce ţáků. Udrţitelnost projektu je 5 

let. 

 

Globální grantový projekt OP VK – „e-learning Člověk a příroda“ s časovou 

pouţitelností 1. 6. 2011 - 30. 6. 2012. 

Tab. 3.8  Údaje o projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0002 

Název projektu: e-learning Člověk a příroda 

Unikátní kód ţádosti: loy CCP0002 

Název a číslo globálního grantu: 
zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji 

Moravskoslezském, CZ.1.07/1.1.07 

Název a číslo oblasti podpory: zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2011 

Datum ukončení realizace projektu: 1. 7. 2012 

Zdroj: Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 
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V tomto projektu učitelé přírodovědných předmětů vytvářejí soubory testů 

k probíranému učivu v programu MOODLE. Vytvořené výukové testy budou slouţit ţákům 

a učitelům jako příprava k ověřování znalostí a dovedností nebo jako příprava na výuku. 

 

Tab. č. 3.9 Financování realizace grantového projektu 

č. Druh finanční podpory 
Výše finanční 

podpory (v Kč) 

Podíl na 

celkových 

způsobilých 

výdajích  (v %) 

1. 
Podíl národního spolufinancování ze 

státního rozpočtu ČR 
213 551,40 15 

2. 
Podíl příspěvku z Evropského sociálního 

fondu 
1 312 124,60 85 

3. Soukromé spolufinancování 0 0 

 Celkové způsobilé výdaje 1 543 676,00 100 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Cílem projektu je obohacení výuky o nové metody práce a hodnocení výsledků znalostí 

ţáka. V projektu se nakoupí ICT technika, která bude pouţívána ve výuce k testování ţáků. 

Pokud skutečné výdaje na projekt překročí maximální výši finanční podpory, uhradí příjemce 

částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné způsobilé výdaje 

na projekt niţší neţ maximální výše finanční podpory, částka finanční podpory se úměrně 

sníţí. Organizace hodnotí účelově poskytnuté prostředky z evropských fondů nad rámec 

svého rozpočtu za účelem posílení konkurenceschopnosti dalšího vzdělávání velmi pozitivně. 

3.4.2 Státní fond Ţivotního prostředí ČR - Operační program Ţivotní 

prostředí 

Státní fond ţivotního prostředí ČR od roku 1992 přispívá zásadním způsobem 

na investice do ochrany a zlepšování ţivotního prostředí. Spolufinancuje především projekty 

na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, vyuţití obnovitelných zdrojů energie, nakládání 

s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání. Fond poskytuje finanční 

podporu formou dotace a půjčky. Finanční prostředky získává fond z EU, konkrétně z Fondu 

soudrţnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj ze státního rozpočtu. Je specifiky 

zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu 

ţivotního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem 

č. 388/1991 Sb. Státní fond ţivotního prostředí R (dále SFŢP) administruje dva velké dotační 

programy – Operační program Ţivotní prostředí a program Zelená úsporám. Z evropských 

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/235/1895/detail/zakon-o-sfzp-cr/
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fondů, konkrétně Fondu soudrţnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, nabízí 

Operační program Ţivotního prostředí (dále OP ŢP) v letech 2007-2013 téměř 5 miliard eur
13

. 

Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Jednotlivé výzvy 

k podávání ţádostí o dotace vyhlašuje SFŢP ČR v průběhu celého roku. OP ŢP přináší 

prostředky ČR na podporu konkrétních projektů v osmi oblastech. Pro příspěvkové 

organizace v oblasti školství, zřízené MSK se vztahuje prioritní osa 3 Udrţitelné vyuţívání 

zdrojů energie a prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu.
14 

3.4.3 Operační program Ţivotní prostředí (dále OP ŢP) 

 OP ŢP spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence. OP ŢP přináší 

prostředky ČR na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech. 

Organizace získala rozhodnutí poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 

v rámci OP ŢP z prostředků SFŢP ze dne 15. 11. 2010 pod č. j. SFZP 009199/2010. 

 

Tab.č. 3.10 Údaje o projektu OP ŢP 

Název akce: 
„Zateplení Gymnázia a Střední odborné školy ve Frýdku-

Místku na ulici Cihelní“ 

Realizace: 2008 - 2013 

Příjemce podpory: 
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, 

Cihelní 410, příspěvková organizace 

Identifikační číslo 

EDS/SMVS,MSC2007: 
115D222001711, CZ.1.02/3.2.00/10.08151 

Akceptační číslo projektu 10062283 

Účel poskytnutí podpory: 

navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, 

výměně výplní, zateplení stropu pod střechou a zateplení 

střechy. 
Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování.  

Aby akce byla řádně realizována, poskytnuta dotace a uzavřena smlouva o poskytnutí 

podpory ze SFŢP, v průběhu celého roku 2011 organizace postupovala dle závazných pokynů 

SFŢP a připravovala veškerou administrativní dokumentaci, včetně realizace 3 výběrových 

řízení. Byly podepsány smlouvy: Mandátní smlouva na poskytování sluţeb v souvislosti se 

                                                 
13

 Dostupný z WWW:  < http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/.>[cit. 2011 05-15]. 
14

 Dostupný z WWW: < https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/17/5218-sfzp_letak_5_8_2009.pdf. >[cit. 2011 

05-15]. 
 
 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/17/5218-sfzp_letak_5_8_2009.pdf
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zpracováním zadávacích řízení, Mandátní smlouva na výkon inţenýrské činnosti a Smlouva 

o dílo se zhotovitelem akce.  

Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 3. 4. 2012 pod č.j. SFŢP 

079676/2012 a dne 5. 4. 2012 podepsána smlouva se SFŢP. 

Tab. č. 3.11  Finanční rámec projektu -  financování dle OP ŢP 

Finanční zdroje (v 

Kč) /ROK 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

CELKEM 

v Kč 

CV 

% 

 

CZV 

% 

 

CZVV 

% 

Celkové výdaje   

z toho: 

 

0 
24 934 141,15 

 

0 
24 934 141,15 100   

Nezpůsobilé výdaje 

 
 3 996 391,15 

 

 
3 996 391,15 16,03   

Způsobilé výdaje 

 

 

 
20 937 750,00 0 20 937 750,00 83,97 100  

Způsobilé veřejné 

vádaje 
   20 937 750,00 83,97 100 100 

PODPORA 0 18 843 975,00 0 18 843 975,00 75,58 90 90 

Dotace FS 0 17 797 087,50 0 17 797 087,50 71,38 85 85 

Dotace SFŢP 0 1 046 887,50 0 1 046 887,50 4 5 5 

VZ ţádatele veřejné 0 2 093 775,00 0 2 093 775,00 8,40 10 10 

Zdroj: Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

 

Zřizovatel MSK veškerou činnost v rámci vykonání administrativní a odborné přípravy 

převedl na organizaci.  

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Gymnázia a SOŠ na ulici 

Cihelní ve Frýdku-Místku. Celková výše dotace je maximální. V případě sníţení celkových 

způsobilých veřejných výdajů bude dotace sníţena dle procentních podílů podpory 

viz tabulka.  

Gymnázium a SOŠ v rámci úspor energií o získání zdrojů na zateplení budovy 

na ul. Cihelní usilovala od roku 2005. Budova byla postavena v roce 1985 a svou rozsáhlou 

plochou o celkové výměře 11 357,00 m2 je velmi náročná na celkové náklady otápění celé 

budovy. Zřizovateli tímto vznikají s růstem cen energií i vyšší náklady na udrţení a chod 

organizace, která má k budově právo hospodaření. Energie tvoří největší procentní podíl 

nákladů organizace z celkové provozní dotace zřizovatele na daný rok. Byl vypracován 

energetický audit. Získání podpory poskytovatele Ministerstva ţivotního prostředí ČR 
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v částce 18 843 975 Kč podpořilo i rozhodnutí Rady MSK k poskytnutí zbývající části dotace 

v částce 6 090 166,15 Kč.  

Rozhodnutí Rady MSK k poskytnutí dotace v řádech několik desítek milionů vede 

i následné zhodnocení dotace nejen z hlediska úspor energií a nákladů udrţení budovy, 

ale i další účelné vyuţití prostorově rozsáhlé budovy. K tomuto vedou i následné 

optimalizační tlaky v rámci vyuţití budov středních škol, zřízených MSK v okrese Frýdek-

Místek. Jelikoţ ve statutárním městě Frýdek-Místek počet škol v minulých letech značně 

vzrostl a počet ţáků dle demografického vývoje od 3 do 15 let stále klesá, nastává několik 

moţností vyuţití budovy v rámci finančních aspektů optimalizace Gymnázia a SOŠ. 



 

31 
 

4 SROVNÁNÍ POUŢITÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ V PRAXI 

 PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A VYHODNOCENÍ 

OPTIMALIZACE  

4.1 Vývoj početního stavu obyvatelstva   

Vývoj početního stavu obyvatelstva ČR, zejména dětí a mládeţe, je důleţitým faktorem 

kvantitativního rozvoje jednotlivých úrovní vzdělávání. Sociálně demografický vývoj v ČR je také 

jednou z významných konstant budoucího vývoje celé společnosti. Odráţí se i ve stránce 

kvalitativní a finanční – orientačně naznačuje, kolik kvalifikovaných učitelů je a bude potřeba 

a kolik ţáků na ně připadá, případně jak jsou a budou vyuţity kapacity školských zařízení. Vývoj 

věkových skupin obyvatelstva je závislý na stavu a rozvoji společnosti, kvalitě ţivota, 

v reprodukčním chování a je dán i regionálními rozdíly.  Příkladem je realizace odloţené 

porodnosti. V 90. letech došlo ke změně hodnotového ţebříčku mladých ţen vlivem nových 

moţností, které se jim naskýtaly, mnoho ţen odloţilo mateřství a věnovaly se vzdělávání, 

budování kariéry apod. Na počátku 90. let se v ČR ročně narodilo cca 130 tis. dětí, po roce 1996 

se tento počet víceméně ustálil na úrovni okolo 90 tis. dětí. V posledních letech dochází 

k mírnému nárůstu počtu nově narozených dětí, coţ je způsobeno zejména aktivním produkčním 

věkem osob narozených v průběhu 70. let  minulého století. 

S vývojem početního stavu dětí a mládeţe pak bezprostředně souvisí kapacity školských 

zařízení, jejichţ zřizovatelé jsou nuceni na tento společenský trend reagovat. Demografický 

vývoj početního stavu populace v ČR prognózuje pro příštích dvacet let stálý pokles počtu 

dětí a vzestup počtu starších věkových ročníků. Sniţování počtu ţáků by samo o sobě 

nemuselo být zcela záporným faktorem – umoţnilo by – při stejném počtu učitelů – zvýšit 

kvalitu vyučování, ale za rostoucích nákladů na 1 ţáka. V současné ekonomické situaci je to 

ale nereálné. Pokud by původní síť škol zůstala zachována, mohlo by totiţ dojít k destabilizaci 

jejich ekonomické situace. Proto dochází téměř ve všech krajích ČR k nepopulárním 

rozhodnutím - k uzavírání škol, případně jejich optimalizaci. 

Dle MŠMT (dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR) by se např. 

počet ţáků na základních školách měl sniţovat do roku 2010 (o 10,2 % proti roku 2005), v dalších 

letech by pak měl mírně stoupat, do roku 2015 o 5,3 % proti minimu v roce 2010. Jedná se však 

o celorepublikový průměr a je nutné brát v potaz situace v jednotlivých krajích, které se odlišuji 

podle specifických podmínek. Stejně tak rozdíly mezi školami a počty narozených dětí v malých 

obcích, kde jsou tyto trendy vnímány výrazněji neţ ve městech. 
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4.2 Proces optimalizace  

Cílem této diplomové práce je navrhnout moţná řešení optimalizace, tak, aby 

odpovídala vývojovým trendům v demografické struktuře obyvatelstva, nezatíţila situaci v rámci 

dojíţdění ţáků do škol a současně znamenala zvýšení finančních „úspor“ pro zřizovatele. 

Práce  ve své analytické části kromě demografických údajů ve vztahu k problematice školství 

provádí analýzu přímých a provozních nákladů v posledních čtyřech letech. V návrhové části 

budou doporučena moţná řešení. Nezbytnou součástí je i návrh vyuţití stávajících budov školy  

tak, aby vzniklá situace co nejméně zatíţila jak samotné ţáky a jejich rodiče, tak pedagogické 

pracovníky i samotného zřizovatele. 

Vzhledem k vývoji počtu narozených dětí v posledních letech je jiţ určitou dobu 

zřejmé, ţe kraje jako zřizovatelé středních škol jsou nuceni přistoupit k odpovědnému 

posouzení ekonomické náročnosti a efektivnosti zabezpečení výchovně vzdělávacího 

procesu na jednotlivých školách, které zřizují a zahájit proces optimalizace vyuţití 

školských kapacit, který by měl přispět k racionalizaci a zlepšení efektivity provozu 

zřizovaných škol. Při optimalizaci by proto zřizovatelé školských zařízení neměli vycházet 

pouze z ekonomické náročnosti a efektivnosti provozu škol, ale i z úrovně výchovně 

vzdělávacího procesu a volnočasových aktivit na jednotlivých školách a z posouzení 

psychologických a sociálních aspektů dopadů navrhovaných změn. Optimalizace by neměla 

narušit dosavadní nabídku vzdělávacích programů a dalších specializovaných aktivit 

souvisejících s profilací jednotlivých škol. Změny by neměly podstatně sníţit kvalitu 

vzdělávání a neměly by se zásadním způsobem dotknout samotných ţáků. Výrazně se ale 

dotknou pedagogického a provozního personálu. Zejména s ohledem na zvyšující se ceny 

energií dochází k postupnému nárůstu provozních nákladů spojených s činností středních škol. 

Investiční výdaje do školních budov byly v uplynulých letech zpravidla alespoň částečně kryty 

z mimořádných dotací ze státního nebo krajského rozpočtu. Alarmující je však zejména nárůst 

provozních výdajů zřizovatele na činnost středních škol v přepočtu na ţáka při neustále klesajícím 

počtu ţáků. Náklady zřizovatele na údrţbu a provoz jednotlivých školských zařízeni rok 

od roku stoupají. Budovy těchto subjektů jsou  provozně nevyhovující a je nutné je 

i z bezpečnostního hlediska neustále udrţovat, coţ je značně neekonomické. Omezování 

provozních výdajů s ohledem na klesající počet ţáků v jednotlivých budovách škol je 

poměrně obtíţné s výjimkou těch částí budov, které lze zcela oddělit. Je proto 

z ekonomického hlediska nezbytné, aby zřizovatel přistoupil k zásadnímu opatření, které bude 

reagovat na tento nepříznivý demografický vývoj. 
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4.2.1Demografický vývoj a kritéria optimalizace sítě středních škol  v MSK 

MSK vznikl současně s ostatními 14 českými kraji 1. ledna 2001 na základě legislativy 

přijaté v roce 1997. Po jediné územní změně v roce 2005 má region rozlohu 5 427 km ² 

a skládá se z celkem 6 okresů (od západu: Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, 

Karviná a Frýdek-Místek) a území správních obvodů 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji 

se nachází celkem 300 obcí, v tom 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse. Stav obyvatelstva 

kraje dne 31. 3. 2010 byl 1 247 373 obyvatel, coţ je nejvíce mezi kraji v ČR. Největší město 

Ostrava mělo k 1. 1. 2011 310 464 obyvatel. Dalšími významnými sídly jsou podle počtu 

obyvatel Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava nebo Třinec. V roce 2010 pokračoval 

v kraji úbytek obyvatelstva. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se ukazatele 

populačního vývoje značně zhoršily. Počet narozených dětí se sníţil a celkový počet 

zemřelých vzrostl (byť jen mírně). Z toho důvodu se saldo přirozené měny obyvatelstva 

sníţilo. Počet přistěhovalých do kraje stejně jako ve srovnávaném období předchozího roku 

nepřevýšil počet vystěhovalých, takţe migrační saldo dosáhlo záporné hodnoty výrazně vyšší 

neţ před rokem. Celkový populační úbytek se zvýšil a odsunul tak MSK z pozice 

nejlidnatějšího kraje rovnou na třetí místo mezi kraji (za Prahu a Středočeský kraj). Počet 

obyvatel kraje tak poklesl o 4 153 obyvatel.  

V jednotlivých okresech kraje byl vývoj obvyklý. Přirozený přírůstek vykázaly okresy 

Frýdek-Místek a Nový Jičín, přírůstek stěhováním pak okres Opava a opět Frýdek-Místek. 

Na opačné straně stojí okresy Karviná a Ostrava město, ve kterých ubývá obyvatel oběma 

způsoby v řádech tisíců ročně. Klesl i počet obyvatel v okrese Bruntál (migrací i přirozenou 

měnou) a Nový Jičín (pouze migrací).  

 

 

Tab. 4.1 Vývoj počtu ţivě narozených dětí v okresech MSK  

Okres/ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Frýdek-Místek 2009 1 974 2 013 2 054 2 091 2 110 2 208 2 246 2 207 2 254 2 302 

Bruntál 940 963 1 007 951 996 978 962 1 064 1 014 1 021 957 

Karviná 2 432 2 395 2 445 2 360 2 475 2 429 2 546 2 737 2 805 2 728 2 765 

Nový Jičín 1 490 1 531 1 493 1 527 1 538 1 608 1 603 1 714 1 647 1 727 1 683 

Opava 1 557 1 602 1 626 1 650 1 741 1 783 1 857 1 950 1 966 1 893 1 788 

Ostrava-město 2 853 2 867 2 860 3 010 2 980 3 269 3 249 3 662 3 763 3 615 3 604 

Celkem MSK 11 281 11 332 11 444 11 552 11 821 12 177 12 425 13 373 13 402 13 238 13 099 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf 4.1  Vývoj počtu ţivě narozených dětí v MSK celkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Příznivý trend demografického vývoje pokračuje ve věkové skupině 3-5letých, počet 

dětí ve sledovaném období v meziročním srovnání vzrostl v roce 2009 o 859, tj. 2,5 % 

a v roce 2010 o dalších 1 621 dětí. Naopak setrvalý pokles od roku 1997 vykazuje věková 

skupina 6-14letých, v meziročním srovnání v roce 2009 se jedná o pokles o 2 494 dětí, tj. 

2,4 %, a v roce 2010 o 822 dětí. Rovněţ u skupiny 15-18letých dochází, s výjimkou roku 

2003, k trvalému úbytku počtu mladých lidí, v roce 2009 se jedná o meziroční pokles o 3 698 

osob, tj. o 5,7 %, v roce 2010 pokles o dalších 4 584 osob. V kategorii 19-21letých došlo 

v roce 2009 v meziročním srovnání k mírnému nárůstu o 216 osob, tedy 0,4 %, a v roce 

2010 k poklesu o 948 osob. 

 

Tab. 4.2 Demografický vývoj v MSK dle věkových skupin 

ROK 

Věková 

skupina 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3- 5  

let 
36 322 34 944 34 081 33 406 33 314 33 399 33 352 34 196 34 971 35 830 37 451 

6 - 14 

let 
148 930 143 754 137 772 131 701 126 045 119 646 113 551 109 038 104 835 102 341 101 519 

15-18 

let 
70 090 69 831 69 090 69 547 68 963 68 784 68 524 66 639 65 138 61 440 56 856 

19-21 

let 
57 351 53 864 52 377 52 393 52 136 52 130 51 976 52 248 51 701 51 917 50 969 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf 4.2 Demografický vývoj v MSK dle věkových skupin 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Od roku 1997 v ČR  obecně, a tedy i v kraji MSK, rapidně klesá počet mladých lidí 

ve věku 15-18 let. Prognóza demografického vývoje naznačuje, ţe počty mladých lidí budou 

neustále klesat. 

4.2.2 Demografický vývoj patnáctiletých  

Početnost obyvatel ve věku ukončení povinné školní docházky je indikátorem poptávky 

po středním vzdělávání ovlivňujícím jeho strukturu a kapacitu. Na základě reálného vývoje 

i údajů z projekce Českého statistického úřadu (2002) lze celorepublikově označit období let 

2009-2011 za období pokračujícího propadu počtu patnáctiletých. V letech 2002 aţ 2011 

poklesl v MSK počet patnáctiletých ze 17 547 na 11 849 osob, tj. sníţení o 5 698 osob, cca 

32 %. V meziročním srovnání pak pokles v roce 2011 dosahuje cca 8,3 %. 

Tab. 4.3 Demografický vývoj patnáctiletých v MSK  

ROK 

OKRES 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FM 2850 2905 2905 2836 2741 2663 2639 2263 2103 1983 1924 1883 1843 1848 

Bruntál 1433 1464 1447 1561 1514 131 1361 1222 1111 1044 1037 1008 960 905 

Karviná 3860 3943 3748 3842 3760 3576 3526 3106 2727 2631 2496 2458 2410 2384 

Nový 

Jičín 
2162 2266 2266 2266 2208 2051 2011 1838 1573 1479 1550 1468 1470 1408 

Opava 2438 2512 2379 2367 2346 2128 2078 1875 1725 1677 1656 1641 1587 1498 

Ostrava 4387 4554 4330 4568 4386 3977 3926 3540 3148 3035 3000 2892 2930 2971 

Celkem 17547 17644 17075 17440 16955 14526 15541 13844 12387 11849 11663 11350 11200 11014 

               

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracován 
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Graf  4.3 Demografický vývoj patnáctiletých v MSK  

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

4.2.3 Demografický vývoj ve Frýdku-Místku  

Statutární město Frýdek-Místek leţí na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do 

ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde ţije téměř 60 000 obyvatel. K městu patří části 

Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Celková rozloha města je cca 5 161 

ha. Frýdek-Místek tvořila původně dvě města – moravský Místek ze 13. století a slezský 

Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst došlo v roce 1943, 

od roku 1955 se pouţívá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-Místek 

stal 1. července 2006. 

Tab. 4.4  Základní údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností  

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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(ha) 
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počet obyvatel (2009) 

 

1970 1980 1991 2001 celkem 0 – 14 15 – 64 

Frýdek-

Místek 
37 48 043 89 005 101 837 109 241 108 529 109 977 15 851 78 674 

Pohyb obyvatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2009  

 SO ORP 

 

ţivě 

narození 

 

zemřelí 

 

 

přirozený 

přírůstek 

 

přistě- 

hovalí 

 

vystě- 

hovalí 

 

 

přírůstek celkový 

přírůstek 

 

sňatky rozvody 

stěhováním 

 

 
  

Frýdek-

Místek 
1 164 1 033 131 1 365 1 315 50 181 446 310 
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4.2.4 Přehled středních škol v okrese.  

Pro návrh optimálního vyuţití níţe uvedených školských organizací vycházíme 

z vývojové tendence a prognóz počtu ţáků na středních školách a počtu ţivě narozených dětí 

ve Frýdku-Místku a na straně druhé z finanční analýzy rozpočtových výdajů vybraných škol 

pro tuto práci. 

 

Tab. 4.5 Přehled středních škol. 

Typ střední školy: 

VEŘEJNÁ 

Typ střední školy: 

SOUKROMÁ 

Gymnázium a SOŠ, FM Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o, FM 

Gymnázium Petra Bezruče, FM, 
Gymnázium Beskydy Mountain Academy, 

s.r.o., Frýdlant n. Ostravicí 

Gymnázium, Frýdlant n.Ostravicí 
Střední odborná škola Třineckých 

ţelezáren, Třinec 

Gymnázium Třinec 
Střední uměleckoprůmyslová škola, s.r.o. 

FM 

Střední zdravotnická škola, FM 
Soukromá třinecká obchodní akademie a 

hotelová škola, s.r.o., Třinec 

Střední průmyslová škola,FM, Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

PrimMat-Soukromá střední škola 

podnikatelská, s.r.o., FM 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a sluţeb, FM 
Střední škola informačních technologií, 

s.r.o.,FM 

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, FM Soukromá střední odborná škola, s.r.o., FM 

Střední odborná škola, FM  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

podnikání a sluţeb, Jablunkov 
 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FM  

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec  

 

CELKEM    12   VEŘEJNÝCH ŠKOL 

 

 

CELKEM     8   SOUKROMÝCH ŠKOL 

Zdroj: Výkonové výkazy středních škol k 30.9. v letech 2007-2010, vlastní zpracování 

 

4.3 Střední vzdělávání a vzdělávání  

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 

v základním vzdělávání důleţité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje ţákům obsahově širší 

všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje 

jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnohodnotný 

osobní a občanský ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, pokračování 



 

38 
 

v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Úspěšným 

ukončením příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání dosahují ţáci těchto 

stupňů vzdělání: a) středního vzdělání, b) středního vzdělání s výučním listem, c) středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. Střední školy na území MSK vzdělávají ţáky v oborech všech 

stupňů vzdělání. Vedle středních škol poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou v tomto 

kraji také konzervatoře. Typy středních škol jsou mj. gymnázia, střední odborné školy 

a střední odborná učiliště (podrobné vymezení udává vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři). Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

poskytují střední vzdělávání jednak samostatně zřízené speciální střední školy, jednak jsou 

tito ţáci  individuálně, příp. skupinově integrováni buď v běţných středních školách nebo 

ve speciálních středních školách pro ţáky s jiným druhem postiţení. 

 

Tab. 4.6  Počet ţáků v MSK v jednotlivých typech škol  

Typ střední školy 2007 2008 2009 2010 úbytek 

Gymnázia 15 423 15 454 15 383 15 055 368 

SOŠ 21 416 21 414 21 763 21 155 261 

SOU 18 790 17 869 16 773 14 771 4019 

Celkem střední školy 55 629 54 737 53 919 50 981 4648 

Zdroj: Výkonové výkazy středních škol  k 30.9. v letech 2007-2010, vlastní zpracování 

 

Graf 4.4  Počet ţáku jednotlivých škol. 

 

Zdroj: Výkonové výkazy středních škol  MSK k 30.9. v letech 2007-2010, vlastní zpracování 

droj: Vlastné: Vlastné 
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Z výše uvedené tabulky a grafu je patrný úbytek ţáků za poslední 4 roky na středních 

odborných učilištích. Při sledování naplněnosti ţáků v jednotlivých typech škol  a celkovém 

úbytku populace dle demografického vývoje patnáctiletých lze konstatovat velkou změnu 

v moţnostech výběru studia na středních školách v oborech gymnázií a středních odborných 

škol. Tímto vývojovým ukazatelem se dosáhlo umístění ţáků s horším prospěchem na výše 

uvedené školy a sníţení zájmu o střední odborná učiliště. Ţáci s horším prospěchem 

na základní škole mají větší moţnosti studovat na škole s vyšší moţnou úrovní vzdělávání. 

Podle vývojového ukazatele bude ţáků v populaci patnáctiletých do roku 2015 stále ubývat. 

Tímto dochází i k popisované optimalizaci sítě škol nejen v MSK, ale i v dalších regionech 

ČR. 

Vzhledem k těmto dlouhotrvajícím vývojovým ukazatelům sniţování počtu narozených 

dětí a sniţování populace patnáctiletých v rámci celého odboru vzdělávání vznikaly projekty 

v rámci optimalizace sítě škol. 

V roce 2003 zřídila Rada MSK za účelem přípravy a posouzení optimalizačních záměrů 

pracovní skupiny sloţené ze zástupců všech okresů kraje a všech subjektů zainteresovaných 

na změnách optimalizujících síť středních škol v kraji. V rámci pracovních skupin vznikl 

v prosinci roku 2003 dokument odboru školství krajského úřadu “Optimalizace sítě 

středních škol zřízených Moravskoslezským krajem“. Tento dokument byl základním 

podkladem pro realizaci většiny optimalizačních opatření v oblasti středního školství v kraji. 

MSK si v tomto dokumentu stanovil tzv. Indikátory optimalizace: 

 konkrétní regionální podmínky stavu a rozvoje sítě středních škol, 

 indikátory efektivní školy, 

 indikátor udrţitelnosti samostatné existence školy. 

Regionální podmínky byly posuzovány z hlediska hustoty osídlení a dostupnosti škol 

v regionu. MSK je za účelem optimalizace sítě středních škol rozdělen na dva typy regionů: 

 region R1 je vymezen obvody následujících obcí s rozšířenou působností: Bruntál, 

Frenštát p.Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Krnov, Odry, Rýmařov, 

Třinec, Vítkov, 

 region R2 je vymezen obvody následujících  obcí s rozšířenou působností : Frýdek-

Místek, Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná, Orlová, Bílovec, Kopřivnice, 

Nový Jičín, Hlučín, Kravaře, Opava.  
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Základních indikátorů efektivnosti školy bylo v projektu optimalizace nastaveno sedm: 

1. velikost školy, 

2. příbuznost oborů, 

3. uplatnitelnost absolventů,  

a dále k ekonomické efektivitě školy  

4. přímé náklady na ţáka,  

5. provozní náklady zřizovatele na ţáka,  

6. počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka školy,  

7. počet ţáků na jednoho nepedagogického pracovníka školy. 

U všech číselných indikátorů (velikost školy, přímé a provozní náklady na ţáka, počet 

ţáků na pracovníky školy) byla zohledněna určitá tolerance. V případě velikosti je 5 %, coţ 

odpovídá toleranci jedné aţ dvou učebních skupin v rámci přijímacího řízení. V případě 

ekonomických ukazatelů se počítá s 10% tolerancí, coţ odpovídá obvyklé metodice 

uplatňované v oblasti regionálního školství. Tři ze sedmi indikátorů (velikost školy, přímé 

náklady na ţáka a počet ţáků na nepedagogického pracovníka) zohledňují umístění škol 

v daném regionu R1 a R2. 

Indikátory ekonomické efektivity školy – porovnávaly průměrné hodnoty nákladů 

na ţáka a počet ţáků na pracovníka školy dle 8 typů škol a částečně dle umístění školy v typu 

regionu: 

 samostatná gymnázia, 

 integrovaná gymnázia a SOŠ, 

 samostatné SOŠ, 

 integrované SOŠ a SOU, 

 integrované SOŠ a SOU a speciální školy, 

 samostatná SOU, 

 speciální školy. 

 

Optimalizací dochází ke změnám v počtu škol, zejména slučováním, kdy přejímající 

organizací je jedna ze škol. Proces slučování škol probíhá tak, aby vzdělávání ţáků nebylo 

nijak narušeno, a je samozřejmostí, ţe kaţdý ţák má moţnost dokončit vzdělávání v oboru, 

na který byl přijat a ve kterém se vzdělává. 
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4.4 Model ideální sítě středních škol v MSK 

Ze statistických údajů skutečně narozených dětí do roku 2020 a podle odhadu MŠMT 

dosáhne v MSK očekávaný počet osob ve věku 15-19 let v roce 2018 pouze 71 % stavu roku 

2009. I kdyţ kolem roku 2027 – 2028 lze očekávat u této věkové skupiny jistý populační 

vzestup, i tak tyto hodnoty nepřesáhnou 80 % současných kapacit. 

V současné době MSK, v roli zřizovatele středních škol, připravuje tzv. Mapu škol, ze 

které vyplývají nutné postupné kroky vedoucí k racionalizaci stávající sítě škol.  Tato mapa 

vychází z odhadu počtu ţáků v návaznosti na nabídku volných míst ve školách všech 

zřizovatelů v kraji, bere v úvahu i širší souvislosti. K nim patří zejména dopravní dostupnost, 

technický stav budov a jejich provozní náklady a další moţnosti vyuţití majetkových kapacit.  

Kritéria vzniku Mapy škol: 

 vývoj počtu ţáků v jednotlivých letech, 

 10-15% odchylka od skutečného vývoje počtu ţáků v jednotlivých letech, 

 podíl příslušné demografické skupiny na vzdělání, 

 migrace obyvatelstva. 

Připravovaná mapa škol se bude dále průběţně korigovat podle závěrů Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR na léta 2011-2015. Kritéria 

rozvoje regionálního školství budou nastavena v krajských dlouhodobých záměrech 

vzdělávání na období let 2012-2016.
15

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, je jedním 

z nejdůleţitějších dokumentů MSK. Jeho obsahem jsou cíle pro období od roku 2012-2016, 

podle kterých se bude ubírat síť škol v MSK bez rozdílu zřizovatele. Cílů je celkem 8. 

Například podpora rovných příleţitostí v přístupu ke vzdělání, odborné a jazykové vzdělávání 

nebo další vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Hlavní prioritou je zvyšovat kvalitu, aby 

rodiče mohli bez obav věřit školám, kde se jim dostane nejkvalitnějšího vzdělání, jaké si 

dokáţí představit. V rámci optimalizace středních škol budou nově nastaveny parametry pro 

počty ţáků na jednotlivých školách a oborech s ohledem na strukturu a průmyslovost MSK.  

Podporováno bude zejména odborné vzdělávání a technické obory. 

                                                 
15

  Dostupný z WWW:  <http://zpravy.idnes.cz/prehledne-jak-se-v-krajich-budou-rusit-ci-slucovat-skoly-a-

gymnazia-1dh-/domaci.aspx?c=A110201_182750_domaci_brm>[cit. 2011- 05-17]. 

 

 

http://zpravy.idnes.cz/prehledne-jak-se-v-krajich-budou-rusit-ci-slucovat-skoly-a-gymnazia-1dh-/domaci.aspx?c=A110201_182750_domaci_brm
http://zpravy.idnes.cz/prehledne-jak-se-v-krajich-budou-rusit-ci-slucovat-skoly-a-gymnazia-1dh-/domaci.aspx?c=A110201_182750_domaci_brm
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Prioritou MSK v rámci optimalizace je sníţit počet ţáků, kteří vstupují na víceletá 

gymnázia ze stávajících 11%  na 6 aţ 7 %. U ţáků maturitních oborů z dnešních 70 na 67, 

68 %. Nabídka odborných maturitních oborů bude zachována na čtyřletých gymnáziích a 

výrazně se omezí počet ţáků, kteří po vyučení vstupují do nástavbového studia, zhruba na 

polovinu. 

 

4.5 Optimalizace středních škol v MSK pokračuje  

Zastupitelstvo MSK na své schůzi dne 23. 9. 2010 odsouhlasilo sloučení dvou středních 

škol v MSK. Jedná se o Střední školu strojírenskou a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 

2089, příspěvková organizace (dále také „SŠ strojírenská“) a Střední školu zemědělskou 

a lesnickou, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále také „SŠ zemědělská“) s účinností 

od 1. 1. 2011. 

SŠ strojírenská evidovala k 30. 9. 2009 jen 706 ţáků, přičemţ kapacita školy byla 796 

ţáků. Tato škola převzala všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola 

zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, která měla k 30. 9. 2009 

pouze 302 ţáků z celkové kapacity 621 ţáků. Důvodem tohoto řešení bylo optimální vyuţití 

stávajících kapacit v návaznosti na negativní demografický vývoj s očekávaným poklesem 

počtu ţáků ve středních školách. Z hlediska ekonomického se jedná o úsporu provozních 

prostředků v návaznosti na postupné omezování počtu budov předaných v současnosti oběma 

slučovaným organizacím k hospodaření, efektivnější vyuţití prostředků vynaloţených 

na přímé náklady (mzdy zaměstnanců).   

Zastupitelstvo schválilo také sloučení organizací Gymnázium Hladnov, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, 

Na Jízdárně 4, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2011. Gymnázium Hladnov, 

Slezská Ostrava, příspěvková organizace, s počtem ţáků 553 k 30. 9. 2009, mělo kapacitu 570 

ţáků a bylo sloučeno s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, 

Na Jízdárně 4, příspěvková organizace s nejvyšším povoleným počtem ţáků 4000, která 

k 30. 9. 2009 evidovala jen 493 ţáků. Jiţ v předchozích letech byl jazykové škole poskytnut 

mimořádně příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele k dokrytí výpadku příjmů z důvodu 

velkého poklesu počtu ţáků a zabezpečení realizace opatření, která měla vést ke sníţení 

nákladů školy (např. změna struktury zaměstnanců). V roce 2007 takto bylo škole poskytnuto 

725 tis. Kč a v roce 2008 částka 1 200 tis. Kč. Do budoucna je tímto očekáváno, ţe můţe dojít 
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k dalšímu poklesu počtu ţáků, který by i přes přijatá opatření k minimalizaci nákladů 

(jak ve mzdové, tak provozní oblasti) vedl ke ztrátovému hospodaření.
16

 

V roce 2011 došlo ve Frýdku-Místku ke sloučení 5 škol. Sloučení původní Střední 

průmyslové školy, Jazykové školy a Obchodní akademie v jednu školu s názvem Střední 

průmyslová škola, Frýdek-Místek, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky. Sloučení dalších dvou středních škol Střední škola gastronomie a sluţeb 

a Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská  v jednu školu s názvem Střední škola 

gastronomie, oděvnictví a sluţeb, Frýdek-Místek. Optimalizace výše uvedených 

školských organizací je důkazem probíhající redukce sítě škol v MSK.  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe jiţ v roce 2016 dojde k poklesu počtu obyvatel kraje 

ve skupině 15–18letých v porovnání s rokem 2009 o cca 16 700 (z 61 440 v roce 2009 na 

44 739 v roce 2016), je zřejmé, ţe nebude-li síť středních škol optimalizována, přinese 

výrazný pokles počtu ţáků a následný vznik neefektivně naplněných středních škol MSK 

značné finanční problémy.
17

 

Počet středních škol zřizovaných MSK je 106. Kvůli úbytku ţáků sníţí kraj kapacitu 

škol aţ o 15 procent. S tím souvisí i sníţení počtu pedagogických pracovníků. Do roku 2028 

by jich mohlo být na středních školách o 850 méně. Bez optimalizace středního školství by 

v roce 2014 byla zhruba pětina míst ve školách neobsazena. Se slučováním začal kraj 

na Opavsku a Frýdecko-Místecku, viz výše uvedené.
18

Počet středních zhruba pětina mí 

 

4.6 Cíle analýzy a formulace hypotéz  

Pro pouţití optimálního vyuţití níţe uvedených školských organizací se vychází 

z vývojové tendence a prognóz počtu ţáků na středních školách a počtu ţivě narozených dětí 

ve Frýdku-Místku a na straně druhé z finanční analýzy rozpočtových výdajů vybraných škol 

pro tuto práci. Obecným cílem bylo zjistit, jakou kapacitu mají jednotlivé vybrané školy 

ve Frýdku-Místku. 

                                                 
16

Dostupný z WWW:<http://www.malysz.cz/clanky/ze-zastupitelstva/optimalizace-strednich-skol-v-msk- 

pokracuje.html. >[cit. 2011- 05-17]. 
17

 Dostupný z WWW:<:http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zastupitelstvo-kraje-schvalilo-slouceni-

nekterych-strednich-skol-16289/.> [cit. 2011- 05-17]. 
18

Dostupný z WWW: <http://www.g2.cz/edee/tipy/nektere-kraje-na-popud-ministerstva-skolstvi-zacaly- 

slucovat-skoly-3744.html. >[cit. 2011- 05-13]. 
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Vzhledem k výše uvedené potřebě zpracování údajů byly stanoveny tyto hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Kapacita jednotlivých středních škol ve Frýdku-Místku není dostatečně 

naplněna. 

Hypotéza č. 2: Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka má v roce 2011 

klesající tendenci.  

Pro analýzu optimalizace škol byly vybrány střední školy se stejnou specializací výuky, 

a to 3 gymnázia a 1 střední škola s kapacitou ţáků, která je vhodná pro prostory analyzované 

budovy Gymnázia Frýdek. 

 

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále 

Gymnázium PB) se sídlem ČSA 517, 738 02 Frýdek-Místek je příspěvková organizace, 

umístěná v centru Místku, zřizovatelem je MSK. Jedná se o příspěvkovou organizaci s 

identifikátorem školy: 600 016 315. Studium je šestileté v oboru: 

 79-41-K/601 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 6 roků,  

 79-41-K/61 Gymnázium, studium denní, délka studia 6 roků. 

Po celou dobu své existence poskytuje vzdělání studentům nejen frýdecko-místeckým, 

ale také ze širokého okolí Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, dále především 

z Třinecka a Jablunkovska, ale i z Havířova, Nového Jičína či Ostravy. 

Hlavním záměrem je připravit studenty pro studium na vysokých školách - poskytnout 

jim prostor pro orientaci v různých oborech a moţnost získat hlubší znalosti v oboru, který je 

zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben učební plán a skladba volitelných a nepovinných 

předmětů. Škola vyučuje těmto cizím jazykům: angličtině, němčině, španělštině a ruštině. 

Tomuto záměru je přizpůsoben ŠVP, skladba volitelných předmětů.
19

 

Dosaţená kvalita vzdělanostní úrovně se odráţí i u přijímacího řízení absolventů na 

vysoké školy. Z celkového počtu 87 maturantů bylo na vysokou školu přijato v roce 2011 

84 uchazečů, 3 uchazeči z důvodu nepřijetí na preferovaný obor studují jazykovou školu. 

Úspěšnost v přijetí na VŠ je stále vysoká – 96,6 %.  

                                                 
19

 Výroční zpráva za rok 2010/2011  Gymnázium PB 
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Zhodnocení základních indikátorů efektivnosti školy v projektu optimalizace - 

nastaveno sedm indikátorů.  Následující tabulka uvádí údaje o těchto základních indikátorech 

(kritériích).  

 

Tab. 4.7 Kritéria efektivnosti školy Gymnázia PB 

 
Kapacita 

školy 
rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Velikost školy-počet 

ţáků 
540 532 534 535 526 

obory Gymnázium 532 534 535 526 

Uplatnitelnost 

absolventů naVŠ: 
 98,6 % 98,12 % 98,5 % 98,4 % 

Přímé náklady na ţáka  37 099,62 40 977,53 45 794,39 39 544,05 

Provozní náklady na 

ţáka 
 6 734,96 5 898,88 6 728 97 7 188 

Počet ţáků na 1 

pedagog.pracovníka 
 12,18 12,14 12,11 11,69 

Počet ţáků na 1 

nepedag.pracovníka 
 54,66 57,66 49,28 65,75 

Z Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium PB, Frýdek-Místek, vlastní zpracování. 

Z výsledku analýzy je patrné, ţe kapacita školy, která je 540 ţáků je mírně 

podhodnocena. V roce 2008 dosahoval počet ţáků 532, v roce 2009 navštěvovalo školu 

534 ţáků, v roce 2010 počet ţáků dosáhl výše 535 a v roce 2011 došlo ke sníţení ţáků 

 na 526. Zájem o studium na gymnáziu mírně klesl z důvodu celkového sniţování populace 

dle analýzy demografického vývoje. Přehledněji výši kapacity uvádí následující graf.   

 

Graf 4.5 Velikost školy - počet ţáků Gymnázia PB  

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium PB, Frýdek-Místek, vlastní zpracování  
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Uplatnitelnost absolventů na VŠ je velmi vysoká, v roce 2008 činila 98,6 %, v roce 

2009 byla její procentní výše 98,12 %, v roce 2010 dosáhla výše 98,5 % a v roce 2011 

procentní výše činila 98,4%. Ve srovnání s jinými středními školami je tato uplatnitelnost 

nejvyšší.  

 Finanční vyjádření přímých nákladů na ţáka v roce 2008 byly ve výši 37 099,62 Kč, 

v roce 2009 se zvýšily na 40 977,53 Kč, v roce 2010 dosáhly částky 45 794,39 Kč a v roce 

2011 částky 46 544,00 Kč. Z výsledků je zřejmý rostoucí trend nákladů na ţáka. Provozní 

náklady na ţáka činily v roce 2008 výši 6 734,96 Kč, v roce 2009 klesly  na 5 898,88 Kč, 

v roce 2010 byly vyčísleny ve výši 6 728,97 Kč a v roce 2011 stouply na 7 188,56 Kč 

na ţáka. Z údajů je zřejmé, ţe náklady na ţáka mají stále rostoucí tendenci. 

 

Graf 4.6 Náklady na ţáka Gymnázia PB  

 

Z Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium PB, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka se pohybuje v rozmezí 11-13 ţáků 

na jednoho pedagoga. Počet ţáků na jednoho nepedagogického pracovníka v roce 2008 činil 

54,66 v roce 2009 byl ve výši 57,66 v roce 2010 se pohyboval ve výši 49,28 a v roce 2011 

došlo k výraznému zvýšení počtu ţáků na 1 nepedagogického pracovníka a to na 65,75. 

Z údajů je patrný přibliţně stejný počet ţáků na 1 pedagogického a nepedagogického 

pracovníka v jednotlivých letech. Důvodem je stálé sniţování platů nepedagogických 

pracovníků.   
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Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále SZŠ) 

se sídlem tř. T. G. Masaryka č.p. 451, Frýdek-Místek, je příspěvková organizace, zřizovatel je 

MSK.  Identifikátor zařízení: 600 020 011, IČ: 708 906 92. Škola ve Frýdku-Místku si ve 

školním roce 2010/2011 připomněla 60. výročí svého zaloţení. Po celou dobu své existence 

poskytuje vzdělání studentům nejen frýdecko-místeckým, ale také ze širokého okolí Frýdku-

Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, z Třinecka a Jablunkovska, ale i z Havířova, Nového Jičína 

či Ostravy. Právo studovat na této škole mají ţáci a uchazeči podle schopností, zájmů a také 

zdravotní způsobilosti, a to na základě přijímacího řízení a splnění kritérií pro přijetí 

ke střednímu vzdělávání.  

O absolventy obou studijních oborů je stále velký zájem, a to nejen v nemocnicích 

(zejména) okresu Frýdek-Místek či v nejrůznějších státních i privátních zdravotnických 

zařízeních, ale také v sociálních zařízeních, domovech důchodců a podobně. Faktem však také 

zůstává, ţe  velká část maturantů uspěje v přijímacích řízeních ke studiu bakalářských 

programů především zdravotnického či sociálního zaměření, případně pokračují na vyšších 

odborných školách, a do praktického zaměstnání tedy nenastupují.  

Přehled oborů vzdělání: 

a) Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání – dobíhající obory: 

 53-41-M/007 Zdravotnický asistent (2. až 4. ročník); 

 75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost (1. až 4. ročník). 

b) Obory podle RVP: 

 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – ŠVP Praktická sestra (počínaje 1. ročníkem); 

 75-41-M/01 Sociální činnost – ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost (tvorba v průběhu 

školního roku, výuka podle tohoto ŠVP byla zahájena od 1. 9. 201120. 

Zhodnocení základních indikátorů efektivnosti školy v projektu optimalizace - 

nastaveno sedm indikátorů.  Následující tabulka uvádí údaje o těchto základních indikátorech 

(kritériích). 
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 Výroční zpráva za rok 2010/2011  Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek. 
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Tab. 4.8 Kritéria efektivnosti Střední zdravotnické školy 

 
Kapacita 

školy 
rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Velikost školy-počet ţáků 370 328 346 345 345 

Obory 
Zdrav.asist. 

Sociál.péče 

250 

78 

241 

104 

234 

111 

232 

113 

Uplatnitelnost 

absolventů na VŠ: 
humanitní obory 

technické obory 

 75 % 81 % 85 % 82 % 

Přímé náklady na ţáka  

 

46 454,00 

 

 

49 017,00 

 

 

49 208,00 

 

49 394,00 

Provozní náklady na 

ţáka 
 4 784,00 4 835,00 4 635,00 4 634,00 

Počet ţáků na 1 

pedagog.pracovníka 
 12,18 12,14 12,11 9,58 

Počet ţáků na 1 nepedag. 

pracovníka 
 54,66 57,66 49,28 49,29 

Z Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011  Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Z výsledku analýzy je patrné, ţe kapacita školy, která je 370 ţáků, není naplněna.  

 

Graf 4.7 Velikost školy - počet ţáků Střední zdravotní školy   

  

 Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011  Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Největší zájem z nabízených oborů je o studijní obor zdravotní asistent, kdy ve školním 

roce 2008 na škole studovalo 250 ţáků, v roce 2009 to bylo 241 ţáků, v roce 2010 počet ţáků 

klesl na 234 a v roce 2011 počet klesl na 232 ţáků. O další nabízený studijní program – 

sociální péče naproti předchozímu oboru zájem roste, kdy v roce 2008 tento obor studovalo 

78 ţáků, v roce 2009 to bylo 104 ţáků, v roce 2010 počet ţáků stoupl na 111 a v roce 2011 

stoupl na 113 ţáků. 
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Uplatnitelnost absolventů na VŠ se pohybuje kolem 80 %, je niţší neţ u gymnázií, 

je rovněţ zájem i o obory na vyšších odborných školách.  

 Finanční vyjádření přímých nákladů na ţáka neustále stoupá. V roce 2008 činily 

náklady na ţáka  46 454,00 Kč, v roce 2009 vzrostly na 49 017,00 Kč, v roce 2010 dosáhly 

částky 49 208,00 Kč a v roce 2011 byly nejvyšší v částce 49 394,00 Kč na ţáka. Z výsledků 

je zřejmý rostoucí trend nákladů na ţáka. Provozní náklady na ţáka činily v roce 2008 

4 784,00 Kč, v roce 2009 stouply na 4 835,00 Kč, v roce 2010 byly vyčísleny ve výši 

4 635,00 Kč na ţáka a v roce 2011 činily 4 634,00 Kč na ţáka. Podrobněji ukazuje výši 

přímých a provozních nákladů následující graf 4.3. 

 

Graf 4.8 Náklady na ţáka Střední zdravotní školy 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011  Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka se pohybuje v rozmezí 9-15 ţáků 

na jednoho pedagoga. Počet ţáků na jednoho nepedagogického pracovníka v roce 2008 činil 

54,66 v roce 2009 stoupl na 57,66 v roce 2010 rapidně klesl na 49,28 a v roce 2011 činil 

49,29. Z údajů je patrný klesající trend počtu ţáků na 1 pedagogického a nepedagogického 

pracovníka, největší pokles je v roce 2011.  
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Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace 
  

Základní údaje o škole, oborech vzdělávání, organizační struktuře a finančním 

hospodaření jsou popsány v kapitole 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4. 

Po celou dobu své existence poskytuje vzdělání studentům nejen frýdecko-místeckým, 

ale také ze širokého okolí Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, dále především 

z Třinecka a Jablunkovska, ale i z Havířova, Nového Jičína či Ostravy 

Zhodnocení základních indikátorů efektivnosti školy v projektu optimalizace - 

nastaveno sedm indikátorů.  Následující tabulka uvádí údaje o těchto základních indikátorech 

(kritériích).  

 

Tab. 4.9 Kritéria efektivnosti školy Gymnázia a SOŠ 

 Kapacita školy rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Velikost školy-

počet ţáků 

860 

Gymnázium 500 

SOŠ             360 

(denní i večerní) 

 

686 

 

689 

 

614 

 

603 

Obory: 

 

Gymnázium 

Denní SOŠ 

Večerní SOŠ 

481 

128 

77 

479 

127 

83 

452 

128 

34 

430 

125 

48 

Uplatnitelnost 

absolventů na VŠ 

 
96 % 98 % 95,66 % 98 % 

Přímé náklady na 

ţáka 

 
32 983,97 37 285,78 40 290,31 37 781,69 

Provozní náklady 

na ţáka 

 
5 268,22 5 910,01 7 515,59 6 509,12 

Počet ţáků na 1 

pedagogického 

pracovníka 

 

16,54 15,25 14,37 12,06 

Počet ţáků na 1 

nepedagogického 

pracovníka 

 

59,45 59,50 54,34 43,07 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

 

Z výsledku analýzy je patrné, ţe kapacita školy, která je 860 ţáků, není naplněna. 

V roce 2008 dosahoval počet ţáků 686, v roce 2009 navštěvovalo školu 689 ţáků, v roce 

2010 počet ţáků výrazně poklesl na 614 a v roce 2011 na 603 ţáků. Přehledněji výši kapacity 

uvádí následující graf.   
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Graf 4.9 Velikost školy – počet ţáků Gymnázia a SOŠ 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Největší zájem z nabízených oborů je o studijní obor gymnázium, kdy ve školním roce 

2008 na škole studovalo 481 ţáků, v roce 2009 to bylo 479 ţáků, v roce 2010 počet ţáků klesl 

na 452 a v roce 2011 na 430 ţáků. O další nabízený studijní program – denní SOŠ je naproti 

předchozímu oboru zájem výrazně menší, kdy v roce 2008 tento obor studovalo 128 ţáků, 

v roce 2009 to bylo 127 ţáků, v roce 2010 navštěvovalo tento obor 128 ţákůna nvroce 2011 

125 ţáků.. Zájem o obor večerní SOŠ představoval v roce 2008  77 ţáků, v roce 2008 počet 

studujících stoupl na 83 ţáků. Naproti tomu došlo v roce 2010 k výraznému sníţení počtu 

ţáků aţ na 34 a vroce 2011 zvýšení na 48 ţáků. 

Uplatnitelnost absolventů na VŠ činila v roce 2008  96 %, v roce 2009  byla ve výši 

98 %, v roce 2010 činila 95,66 % a v roce 2011 98 %. Ve srovnání s jinými středními školami 

negymnazijního typu je procento vysoké, celkově nejvyšší úspěšnost má Gymnázium PB. 

 Finanční vyjádření přímých nákladů na ţáka neustále stoupá. V roce 2008 činily 

náklady na ţáka  32 983,97 Kč, v roce 2009 vzrostly na 37 285,78 Kč , v roce 2010 dosáhly 

částky 40 290,00 Kč a v roce 2011 37 781,69 Kč. Z výsledků je zřejmý rostoucí trend nákladů 

na ţáka. Provozní náklady na ţáka činily v roce 2008 částku 5 268,22 Kč, v roce 2009 stouply 

na 5 910,01 Kč, v roce 2010 byly vyčísleny ve výši 7 515,59 Kč na ţáka a v roce 2011 

6 509,12 Kč. Z údajů je patrný klesající počet ţáků na 1 pedagogického a nepedagogického 

pracovníka v jednotlivých letech. Důvodem je stálé sniţování platů  pracovníků Podrobněji 

ukazuje výši přímých a provozních nákladů následující graf 4.5. 
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Graf 4.10 Náklady na ţáka Gymnázia a SOŠ 

droj 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011 Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka se pohybuje v rozmezí 14-17 ţáků na 

jednoho pedagoga. Počet ţáků na jednoho nepedagogického pracovníka v roce 2008 činil 

59,45, v roce 2009 byl ve výši 59,50, v roce 2010 poklesl na 54,34 a v roce 2011 opět poklesl 

na 43,07. Z údajů je patrný klkesající počet ţáků na 1 pedagogického a nepedagogického 

pracovníka v jednotlivých letech.  

 

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Frýdek-Místek 

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. (dále ČOG) sídlí na ul. Cihelní 410 ve  Frýdku-

Místku. Škola byla zaloţena dne 1. 9. 1994 ve smyslu § 1 odst. 2 a § 2 vyhlášky MŠMT ČR 

č. 353/1991 Sb., č.j. 30014/94 – 61, potvrzeno dnem 10. 10. 1994. Školné ve výši  12 000 Kč 

ročně se platí ve dvou splátkách v září a lednu kalendářního roku. 

Denní škola na ČOG je nezávislá škola pro chlapce i dívky od 12 do 18 let. Poskytuje 

vzdělání dětem z Frýdku-Místku i odjinud v rámci denního vyučování i doplňkových činností, 

které probíhají v odpoledních hodinách. ČOG je školou nejen se všeobecným zaměřením. 

Škola má za sebou šestnáctiletou historii, naplněnou tvůrčím úsilím při tvorbě základu 

moderní školy. Klíčovým úkolem je poskytovat studentům nadstandardní přístup při výuce 

cizích jazyků, ale i v dostatečném rozsahu zabezpečit výuku přírodovědných, humanitních 

i esteticko-výchovných předmětů. Cílem vzdělávacího procesu je připravit studenty ke studiu 

na vysokých školách všech zaměření, dále příprava pro bakalářské studium a studium 

na vyšších odborných školách. Důraz je kladen na podstatu umět se učit, jak zacházet 
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s informacemi, jak je vyuţít, jak je napsat, mluvit, vystupovat. Snahou školy je dosáhnout, 

aby se uplatnili i ti ţáci, kteří nepůjdou studovat na vysokou školu. 

Studium na osmiletém cyklu je rozděleno do dvou etap: 

I. Etapa: 

1. – 4. ročník (niţší stupeň gymnázia) - má charakter všeobecného plošného vzdělávání, 

studenti si utvrdí poznatky ze ZŠ, důraz je kladen na výuku cizích jazyků, která je dotována 

čtyřmi aţ pěti hodinami týdně u prvního cizího jazyka, dvěma aţ třemi hodinami týdně 

u druhého cizího jazyka. Do hodin prvního cizího jazyka je nasazen do řádného rozvrhu hodin 

americký lektor. Prostor cizím jazykům je věnován i v nepovinných předmětech, které dále 

prohloubí učivo. 

II. Etapa: 

5. – 8. ročník (vyšší stupeň gymnázia) – dochází k rozdělení studentů do volitelných 

předmětů humanitního a přírodovědného zaměření. Na vyšším stupni se počítá i s třetím cizím 

jazykem a výukou naukových předmětů v jazyce anglickém. Studenti jsou připravování na 

velkou, případně malou státní zkoušku z cizího jazyka. Výuka probíhá podle učebních 

dokumentů oboru vzdělávání: 

 79-41-K/81 – Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání,  

 79-41-K/41  – Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, 

 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné (osmileté),  

 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (čtyřleté),  

 79-41-K/404 Gymnázium přírodovědné předměty (čtyřleté). 

Dosaţená kvalita vzdělanostní úrovně se odráţí i u přijímacího řízení absolventů 

na vysoké školy. Z celkového počtu 75 maturantů bylo na vysokou školu přijato 70 

uchazečů, 5 uchazečů z důvodu nepřijetí na preferovaný obor studuje jazykovou školu. 

Úspěšnost v přijetí na VŠ je stále vysoká – 95 %.
21

 

Zhodnocení základních indikátorů efektivnosti školy v projektu optimalizace - 

nastaveno sedm indikátorů.  Následující tabulka uvádí údaje o těchto základních indikátorech 

(kritériích).  

 

                                                 
21

Výroční zpráva za rok 2010/2011  Čtyřleté a osmileté gymnázium, Frýdek-Místek  
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Tab. 4.10 Kritéria efektivnosti ČOG 

 Kapacita školy 
rok 

2008 

rok 

2009 

rok 

2010 

rok 

2011 

Velikost školy-počet ţáků 320 282 261 188 183 

Obory 
Čtyřleté 

Osmileté 
150 142 133 130 

Uplatnitelnost absolventů 

na VŠ: 

 

 94,5 93,7   95,1   94,2 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011  Čtyřleté a osmileté gymnázium, Frýdek-Místek, vlastní zpracování. Zd 

 

Z výsledku analýzy je patrné, ţe kapacita školy, která je 320 studentů, není naplněna. 

V roce 2008 dosahoval počet ţáků 282, v roce 2009 navštěvovalo školu 261 ţáků, v roce 

2010 počet ţáků výrazně poklesl na 188 a v roce 2011 opět mírně poklesl na 183 ţáků. 

Přehledněji výši kapacity uvádí následující graf.  Jelikoţ je financování soukromého 

gymnázia odlišné od financování státních středních škol, zřízených MSK, provedla jsem 

pouze analýzu kapacity naplněnosti školy ţáky. 

 

Graf 4.11 Velikost školy-počet ţáků ČOG 

 

 Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010/2011  Čtyřleté a osmileté gymnázium,  Frýdek-Místek, vlastní zpracování 

 

Uplatnitelnost absolventů na VŠ je poměrně vysoká, pohybuje se v rozmezí cca od  

93 % do 95 %..  
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4.7 Hodnocení hypotéz  

V rámci diplomové práce byly ověřeny následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Kapacita jednotlivých středních škol ve Frýdku-Místku není dostatečně 

naplněna. 

Vyhodnocením jednotlivých údajů bylo zjištěno, ţe kapacita jednotlivých 

analyzovaných středních  škol není ve všech případech vyuţita.  

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

Hypotéza č. 2: Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka má v roce 2010 

klesající tendenci. 

Z výsledku vyhodnocení vyplývá, ţe v roce 2010 ve většině případů výrazně poklesl 

počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka. 

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

Zhodnocení výsledků průzkumu 

Vlastní průzkum přinesl odpovědi na stanovené cíle, potvrdil hypotézy a zmapoval další 

nové poznatky a zajímavé informace. Obecným cílem bylo zjistit, jakou mají vyuţitelnost 

kapacity jednotlivých škol a jaký je počet ţáků na jednotlivé pracovníky. 

 

4.8 Návrh jednotlivých variant optimalizace středních škol ve Frýdku-

Místku  

V návrhu optimalizace středních škol se vychází jednak z vývojových tendencí a prognóz 

počtu ţáků na středních školách, a také z finanční analýzy rozpočtových výdajů jednotlivých škol, 

moţnosti optimalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných krajem. 

Tyto střední školy dnes fungující na území města Frýdek-Místek, mají právní formu 

příspěvkových organizaci, jejichţ zřizovatelem je MSK, nebo jsou typu soukromých škol. 

Příspěvkové organizace jsou v ustanovení § 23, odst. 1. charakterizovány jako samostatné 

právnické osoby zřizované obcí nebo krajem, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk. 
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VARIANTA 1 – Ponechání současného stavu, případně sloučení Gymnázia a SOŠ, 

Frýdek-Místek a (soukromého) Čtyřletého a osmiletého Gymnázia, s.r.o., Frýdek-

Místek. 

 

Popis varianty č. 1 

Ponechat stávající stav, tj. v jedné budově Gymnázium a SOŠ a soukromé gymnázium. 

Stávající varianta je ekonomicky výhodná, soukromé gymnázium platí nájemné dle ceny 

obvyklé v regionu za 1m
2
/rok. Ovšem z hlediska demografického vývoje je patrný úbytek 

ţáků na soukromých školách. Rodiče raději volí kvalitnější výuku na státním gymnáziu 

a navíc variantu poskytnutí bezplatného vzdělání. Dle optimalizace MSK chce také kraj 

do výhledu druhého pololetí roku 2012 rušit víceletá gymnázia, coţ se týká vzhledem 

k úbytku ţáků jak soukromého, tak i místeckého gymnázia.  

Rizika varianty č. 1 

Odklad řešení můţe být jen dočasný. Ale i při případném spojení obou škol přináší tato 

varianta největší riziko pro vyuţití kapacity budovy ţáky, z hlediska demografického vývoje, 

úbytku ţáků na soukromých školách, tak i výhledově k rušení víceletých gymnázií. 

Prakticky by soukromé gymnázium muselo být zrušeno, jeho ţáci i zaměstnanci by byli 

převedeni do Gymnázia a SOŠ. Pokud by mělo dojít ke sníţení stavu zaměstnanců, je třeba brát 

v potaz potřebnou kvalifikaci daného učitelského sboru a vyuţít odborného potenciálu a zkušeností 

jednotlivých pedagogických pracovníků.  

Přínosy varianty č. 1 

Pro začátek zachování existence obou škol bez negativních dopadů na rozpočet, 

ekonomický přínos z nájmu soukromého gymnázia, po sloučení obou škol úspora 

v provozních výdajích. 

Zhodnocení varianty č. 1 

Tato varianta představuje kompromisní řešení mezí stávající situací a radikálním 

rozhodnutím o optimalizaci sítě středních škol ve Frýdku-Místku, uvedeným ve variantě č. 2 

a 3. Přesto se ze systémového hlediska jedná o vhodné řešení. 
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VARIANTA 2 – Sloučení Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek a Střední zdravotní školy, 

Frýdek-Místek 

Popis varianty č. 2: 

Teoreticky by bylo moţné spojit organizačně s Gymnáziem a SOŠ a fyzicky 

přestěhovat do budovy GaSOŠ Střední zdravotnickou školu. Kapacitně by to bylo řešení 

vyhovující, ale  nepřineslo by to finanční efekt, neboť tato škola je umístěna v budově patřící 

MSK, i kdyţ v nájmu jiné školy zřízené MSK, a to Střední školy gastronomie a sluţeb a  

neplatí zde dle zásad MSK ţádný nájem. Vynaloţené finanční prostředky by měly stejný 

efekt v obou budovách, na ul. Cihelní i na ul. T. G. Masaryka. Navíc  se jedná o dosti odlišné 

obory, tato varianta není příliš reálná. Pravděpodobnější je sloučení obou škol – SZŠ 

a SŠGOS. 

Rizika varianty č. 2: 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe by se jednalo o přesun ţáků SZŠ, lze předpokládat veřejný 

nesouhlas s takovým rozhodnutím. Stávající budova by mohla být také vyuţita k jiným účelům, 

popř. odprodána nebo pronajímána, a to jen ta část budovy, ve které byla umístěna SZŠ. Finanční 

prostředky by tak zůstaly v kapitole školství v rozpočtu kraje a nebyly by zřejmě vyuţity 

k jiným účelům. 

V otázce pracovněprávních vztahů je třeba vycházet ze skutečnosti, ţe v případě převodu 

zaměstnavatele nebo jeho části, převodu úkolů nebo činností zaměstnavatele k jinému 

zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovně právních vztahů vţdy na přejímajícího 

zaměstnavatele, aniţ by bylo třeba končit pracovní poměry zaměstnanců a navazovat nové. Pokud 

by mělo dojít ke sníţení stavu zaměstnanců, je třeba brát v potaz potřebnou kvalifikaci daného 

učitelského sboru a vyuţít odborného potenciálu a zkušeností jednotlivých pedagogických 

pracovníků. 

Přínosy varianty č. 2: 

Navýšení vyuţité kapacity hlavní budovy školy na ul. Cihelní, úspora v provozním 

personálu, úspora na mzdách pedagogických pracovníků, moţný ekonomický přínos z nájmu 

budovy školy, ve které současná SZŠ působí by kompenzoval příp. ztrátu na nájemném, 

pokud by se z kapacitních důvodů muselo odstěhovat (či bylo zrušeno) soukromé 

gymnázium.  
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Zhodnocení varianty č. 2: 

SZŠ sídlí v budově kraje, je zřízena MSK, neplatila by ţádný nájem. V případě 

optimalizace s Gymnáziem a SOŠ by se celkově sníţily MSK provozní náklady, sníţily by se 

finanční prostředky v rámci úspory počtu provozních, nepedagogických pracovníků. Budova 

SZŠ by mohla být vyuţita k pronájmu ke komerčním účelům, mimo organizací zřízených 

MSK, celkově by se sníţily náklady MSK jak v rámci provozních prostředků, tak i v rámci 

přímých nákladů mezd na nepedagogické pracovníky.  Navrhovaná varianta č. 2 není  

ze systémového hlediska příliš optimálním řešením, jde o zcela odlišné obory, mohl by nastat 

problém v celkové organizaci. 

 

 

VARIANTA 3 – Sloučení Gymnázia PB, Místek a Gymnázia a SOŠ, Frýdek  

Popis varianty č. 3: 

  V této variantě navrhuji sloučit Gymnázium a SOŠ ve frýdecké části města a Gymnázium 

PB v místecké části města.  Vzhledem ke kapacitě budovy Gymnázia a SOŠ v Místku 

a k současnému menšímu stupni jejího vyuţití doporučuji sloučení nejen formální (organizační), 

ale i fyzické, coţ znamená přesun ţáků a pedagogického sboru stávajícího místeckého gymnázia 

do Frýdku. 

 Budovu Gymnázia PB vlastní  město Frýdek-Místek. Z historických a politických důvodů 

tuto budovu město nechce prodat. Pro kraj je ale nevýhodou mít střední školu umístěnou 

v budově města, a to kvůli investicím. Budova Gymnázia a SOŠ ve Frýdku je v majetku MSK. 

Pokud přihlédneme k uvedeným demografickým prognózám, které poukazují na dlouhodobě 

klesající tendenci v počtu narozených dětí, pak tato varianta zabezpečuje, aby majetek kraje 

byl i v budoucnu vyuţíván účelně a hospodárně. V potaz se také berou jiţ schválené finanční 

prostředky MSK a SFŢP v rámci projektu „Zateplení Gymnázia a Střední odborné školy 

ve Frýdku-Místku na ulici Cihelní“ v rámci úspor energií na dalších několik let. 

V případě převodu zaměstnavatele nebo jeho části, převodu úkolů nebo činností 

zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

vţdy v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele (dle § 338 a následujících Zákoníku práce), 

aniţ by bylo třeba končit pracovní poměry zaměstnanců a navazovat nové. Pravděpodobně by ale 

posléze došlo ke sníţení počtu pedagogických pracovníků. Vyuţití stávajícího provozního 
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personálu záleţí na rozhodnutí ředitelů škol o moţnosti jejich uplatnění ve sloučené škole, nebo 

na rozhodnuti vlastníka o jejich vyuţití v rámci nového vyuţití uvolňované budovy. 

Rizika varianty 3: 

Občané Frýdku-Místku jsou zvyklí na stoletou tradici Gymnázia PB, rizika jsou zejména 

politického charakteru. Z těchto důvodů tuto budovu nechce město prodat, ovšem pro kraj 

je nevýhodné mít střední školu umístěnou v budově města, investice nejsou výhodné. 

Moţnost sloučení místeckého a frýdeckého gymnázia značně ovlivní negativní ohlasy občanů 

na sloučení obou škol. Části rizik by šlo čelit přenesením názvu místeckého gymnázia (PB) 

na novou sloučenou školu – Gymnázium a Střední odborná škola PB. 

Přínosy varianty č. 3: 

     Kraj z  finančního hlediska ušetří  - získá úspory v provozních výdajích a úspory 

v provozním, příp. i pedagogickém personálu, navýší se vyuţití kapacity hlavních budov školy. 

Kraj by měl Gymnázium PB ve své budově. 

Zhodnocení varianty č. 3: 

Předpokládaná finanční úspora je nejvyšší vzhledem k otázce budoucího vyuţití obou 

budov škol. Zateplení přinese nejekonomičtější vyuţití budovy. Proto se navrhovaná varianta 

č. 3 jeví jako nejvýhodnější.  

 

4.9 Moţné postupy optimalizace středních škol ve Frýdku-Místku  

Na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věci (č.j.2003/49494-42 ze dne 21. 1. 

2004) k otázce přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů, které bylo zpracováno 

na základě ţádosti MŠMT, by v případě sloučení škol došlo k přechodu práv a povinností 

vyplývajících z pracovně právních vztahů ve smyslu § 338 a následujících Zákoníku práce. Podle 

tohoto ustanovení v případě převodu zaměstnavatele nebo jeho části, převodu úkolů nebo 

činností zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, přechází práva a povinnosti z pracovně 

právních vztahů vţdy na přejímajícího zaměstnavatele, aniţ by bylo potřeba končit pracovní 

poměry zaměstnanců a navazovat nové. 

K převodu zaměstnavatele, části zaměstnavatele nebo k převodu úkolů nebo činnosti 

zaměstnavatele můţe dojít jen tehdy, existuje-li pro to právním předpisem předpokládaný 

důvod, který je vyjádřen konkrétním právním úkonem. Převodem se rozumí změna osoby 

odpovědné v právním smyslu za činnost dosavadního zaměstnavatele, a to bez ohledu na to, jaký 
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je právní důvod převodu, a na to, zda byla na přejímajícího zaměstnavatele převedena vlastnická 

práva k majetku. Rozhodujícím kritériem pro posouzení převodu zaměstnavatele či činnosti 

zaměstnavatele je, ţe přejímající zaměstnavatel je způsobilý pokračovat v dosavadní činnosti 

bývalého zaměstnavatele. Právem předpokládaný je právní úkon, na základě kterého dojde 

k převodu činností ze stávajícího zaměstnavatele na zaměstnavatele nového.   

 

4.10 Doporučení pro další postup 

Z analýzy demografické a socioekonomické struktury obyvatelstva a prognóz jeho vývoje 

vyplývá, ţe počet obyvatel bude v následujících letech klesat, stejně jako počet ţivě narozených 

dětí. Z ekonomického hlediska je zřejmé, ţe náklady na provoz školských budov mají stoupající 

tendenci. Narůstají i mzdové náklady pedagogických a provozních pracovníků přepočtené na 

jednoho ţáka (coţ je dáno vlivem klesajícího počtu ţáků). Kapacita jednotlivých školských 

zařízení je dnes vyuţívána v rozsahu cca 60-70 % a nelze předpokládat, ţe by v dohledné době 

došlo k jejímu navýšení. Naopak vyuţití stávajících kapacit bude  obecně klesat.  

Na základě posouzení celkové situace středních škol ve městě Frýdek-Místek doporučuji 

na prvním místě změny navrţené ve variantě č. 3, kdy by došlo ke sloučení frýdeckého 

a místeckého gymnázia. Z toho vyplývají nové ekonomické podmínky v oblasti školství v dané 

oblasti, kdy by došlo k úspoře finančních prostředků MSK. 

Tato nová situace by mohla patrně vést k lepšímu, intenzivnějšímu vyuţití budovy 

místeckého gymnázia pro veřejnost v rámci dalšího vzdělávání, a to v  odpoledních a večerních 

hodinách  k realizacím různých vzdělávacích a volnočasových aktivit pro veřejnost (jazykové, 

počítačové vzdělávání apod.). Jelikoţ jde o historickou budovu magistrátu Frýdku-Místku, její 

vyuţití můţe slouţit ke vhodným účelům zvoleným magistrátem.  

Při výběru varianty, přípravy a realizace opatření pro transformaci školských zařízení 

ve městě Frýdek-Místek, je třeba vycházet nejen z ekonomické náročností a efektivnosti provozu 

škol, ale i z úrovně výchovně vzdělávacího procesu a volnočasových aktivit škol a z posouzení 

psychologických a sociálních aspektů a dopadů navrhovaných změn. Doporučením je zachovat 

optimální naplněnost ţáků ve třídách v rozsahu 22-27 ţáků na jednu třídu, nenarušit třídní 

kolektivy, případně přesunout celé třídy, pokud moţno i s příslušnými pedagogickými 

pracovníky. 
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Neméně důleţitá je informovanost zastupitelů, školské veřejnosti, rodičů, zaměstnanců 

škol, studentů a sdělovacích prostředků, doporučuji otevřený dialog mezi městem a rodiči, školou, 

studenty,  pedagogickými a ostatními zaměstnanci škol. 

  V případě optimalizace škol navrhuji vypracovat podrobné ekonomické rozbory, 

zahrnující i posouzení objektů škol z hlediska potřeby dalších investic v následujícím období, 

včetně zabezpečení rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav. Nezbytné je projednání a nastavení 

majetkoprávních a pracovněprávních vztahů. 

  V této práci nelze opomenout Rozhodnutí Rady MSK k poskytnutí dotace v řádech 

několik desítek milionů k akci „Zateplení budovy Gymnázia a SOŠ na ul. Cihelní“ a podpory 

ze strany SFŢP rovněţ v řádech desítek miliónů. Zhodnocení dotace vede nejen z hlediska 

úspor energií a nákladů k udrţení budovy, ale i k jejímu dalšímu účelnému vyuţití.  
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5 ZÁVĚR 

Dle studie demografického vývoje početního stavu populace v ČR  je prognózován pro 

příštích dvacet let stálý pokles počtu dětí a vzestup podílu starších věkových ročníků. 

Sniţování počtu ţáků by samo o sobě nemuselo být zcela záporným faktorem – umoţnilo by – 

při stejném počtu pedagogických pracovníků – zvýšit kvalitu vyučování, ovšem za rostoucích 

nákladů na 1 ţáka. V současné ekonomické situaci je to však nereálné. Pokud by původní síť 

škol zůstala zachována, mohlo by totiţ dojít k destabilizaci jejich ekonomické situace. Proto 

dochází téměř ve všech krajích ČR k nepopulárním rozhodnutím - k uzavírání škol, případně 

jejich optimalizaci.  

 Diplomová práce byla zaměřena na současný stav některých středních škol ve městě 

Frýdek-Místek zřizovaných Moravskoslezským krajem a na moţné varianty jejich optimalizace, 

především z pohledu jejich financování.  Jednotlivé uvaţované varianty reagují na vývojové trendy 

v demografické struktuře obyvatelstva, migrační procesy a vývojové trendy provozních nákladů 

v posledních letech s ohledem na vyuţitelnost kapacit stávajících školských zařízení. 

Diplomová práce však neobsahuje  absolutní výčet moţností, jak danou situaci řešit a kýţenou 

optimalizaci školských zařízení nastavit s ohledem na významný vliv faktorů s celostátní i 

místní působností. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Po krátkém úvodu se specifikací problematiky následuje 

kapitola, v níţ je popsána legislativa, objasněn pojem příspěvková organizace a vyjasněny 

rozdíly jejího zřízení dle zřizovatele, tedy legislativa příspěvkové organizace zřízené MSK, 

vykonávající činnost škol a školských zařízení. Vzhledem k zaměření práce je vysvětlen 

způsob získávání veřejných financí v rámci hlavního předmětu činnosti – vzdělávání. 

Třetí část diplomové práce obsahuje základní údaje o hospodaření konkrétní 

příspěvkové organizace, zřízené MSK – Gymnázia a Střední odborné školy, Frýdek-Místek, 

Cihelní 410, příspěvkové organizace. Organizace svou činnost vykonává v souladu s novými 

principy kurikulární politiky, do vzdělávací soustavy je zaveden nový dokument – státní 

„Rámcový vzdělávací program“ a školní „Školní vzdělávací program“ pro střední školy. 

Hlavním ukazatelem jak pro financování školy, tak i pro úspěšnost v konkurenceschopnosti 

školy je optimální počet studujících ţáků a naplněnost tříd dle kapacity školy. 

 

Z pohledu financování střední školy lze konstatovat, ţe velkým přínosem za účelem 

posílení konkurenceschopnosti dalšího vzdělávání, jsou účelově poskytnuté prostředky 
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z evropských fondů nad rámec rozpočtu - Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost na období 2007-2013. Kladou důraz mimo jiné na zajištění kvality ve 

vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu a rozvoj klíčových kompetencí učitelů i ţáků 

a vybavení škol ICT technikou.  

Další část je věnována demografickému vývoji a optimalizaci sítě škol v MSK, 

zasahující do existence školy z hlediska klesajícího počtu ţáků. Ze statistických údajů 

skutečně narozených dětí do roku 2020 a podle odhadu MŠMT dosáhne v MSK očekávaný 

počet osob ve věku 15-19 let v roce 2018 pouze 71 % stavu roku 2009. I kdyţ kolem roku 

2027-2028 lze očekávat u této věkové skupiny jistý populační vzestup, i tak tyto hodnoty 

nepřesáhnou 80 % současných kapacit. Zároveň nelze předpokládat, ţe by ekonomická 

situace společnosti umoţnila provozovat výuku ve třídách s nízkými počty ţáků, byť by to 

bylo z didaktických hledisek vítané. 

Studie demografického vývoje v jednotlivých krajích a nastavení optimálního Modelu 

sítě škol s dlouhodobým výhledem, odhadující počty ţáků a tak zároveň budoucí potřebu 

kapacit středních škol, jasně ukazuje na nezbytnost finanční optimalizace ve školství cestou 

sniţování počtu tříd ( a návazně i škol). 

Součástí práce je analýza pouţití finančních prostředků a finanční aspekty optimalizace 

vybraných středních škol ve Frýdku-Místku. Z analýzy vyplývá, ţe při současném úbytku 

studujících, se zvyšují přímé a provozní náklady na ţáka. Zároveň se sniţuje počet ţáků na 

jednoho pedagogického i nepedagogického pracovníka. 

V rámci diplomové práce byly ověřeny následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Kapacita jednotlivých středních škol ve Frýdku-Místku není dostatečně 

naplněna. 

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

Hypotéza č. 2: Počet ţáků na jednoho pedagogického pracovníka má v roce 2011 

klesající tendenci. 

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

Na základě posouzení celkové situace středních škol ve městě Frýdek-Místek doporučuji 

na prvním místě změny navrţené ve variantě,  kdy by došlo ke sloučení frýdeckého a místeckého 

gymnázia. Z toho vyplývají nové ekonomické podmínky v oblasti školství v dané oblasti, kdy by 

došlo k úspoře finančních prostředků, tato varianta se jeví jako nejvýhodnější. Navrhovaná 
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varianta č. 2 není  ze systémového hlediska příliš optimálním řešením stávající situace. 

Střední zdravotnická škola sídlí v nové budově, řešení by nepřineslo zřizovateli ekonomickou 

úsporu.  

Varianta č. 1 navrhuje ponechat stávající stav tj. v jedné budově Gymnázium a SOŠ 

a soukromé gymnázium. Tato moţnost je dočasně ekonomicky výhodná, ovšem z hlediska 

demografického vývoje je varianta diskutabilnější z důvodu patrného úbytku ţáků na 

soukromých školách. Představuje kompromisní řešení mezi stávající situací a radikálním 

rozhodnutím o přesunu  škol. 

Cíl diplomové práce byl dle názoru autorky naplněn návrhem moţných variant  

finančních aspektů optimalizací Gymnázia a Střední odborné školy ve Frýdku-Místku 

a středních škol ve Frýdku-Místku. Poznatky získané při zpracování této diplomové práce 

mohou být vyuţity a prezentovány  v návrzích optimalizace středního školství ve Frýdku-

Místku. 
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Seznam zkratek a symbolů 

CV    Celkové výdaje 

CZV    Celkové způsobilé výdaje 

CZVV   Celkové způsobilé výdaje veřejné 

ČR    Česká republika 

ESF    Evropský sociální fond 

EU    Evropská unie 

EUR    Euro 

FS    Fond soudrţnosti 

ICT    informační technologie 

IČ:    Identifikační číslo 

Kč    korun 

mil.    milion 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

OP VK   Operační program Vzdělávání a konkurence 

OP ŢP   Operační program Ţivotní prostředí 

PB    Petra Bezruče 

PO    Příspěvková organizace 

ROP MS   Regionální operační program Moravskoslezsko 

RVP    Rámcově vzdělávací program 

Sb.    Sbírky 

SFŢP    Státní fond ţivotního prostředí 

SOŠ    Střední odborná škola 

SŠGOS   Střední škola gastronomie, oděvnictví a sluţeb 

SZŠ    Střední zdravotnická škola 

ŠVP    Školský vzdělávací program 

tis.    tisíc 

VH    Výsledek hospodaření 

VOŠ    Vyšší odborná škola 

VŠ    Vysoká škola 

VZ    Veřejné zdroje 
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