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1 Úvod 

 Po roce 1989 došlo v českém školství k procesu decentralizace,                        

který se projevuje mnoha způsoby. Školy a školská zařízení mohou mít celou řadu 

zřizovatelů, s čímž se pojí různé způsoby financování a s tím také různá pravidla 

hospodaření. Kromě jiných změn, došlo také k tomu, že školy a školské instituce 

nabyly právní subjektivity, s čímž se pojí také rozšířené spektrum působnosti,              

které se tak českým školským zařízením otevírá. I přes velkou míru samostatnosti, 

které české školy získávají, jsou v drtivé většině případů zřizovány jako příspěvkové 

organizace. A jako takové jsou součástí neziskového sektoru, který je charakteristický 

tím, že pro svou finanční zajištěnost musí být dotován. 

 Vzhledem k tomu, že dotace pocházejí od regionálních zřizovatelů nebo přímo 

ze státního rozpočtu, je velká pozornost věnována kontrole hospodaření 

příspěvkových organizací školského zaměření. Proto je vždy zajímavé, zaměřit             

se na to, jakým způsobem se s otázkou financování a hospodaření vyrovnávají 

konkrétní školy a školská zařízení. A právě hospodaření jedné z příspěvkových 

organizací poskytujících střední vzdělávání je tématem předkládané práce.  

 Cílem diplomové práce je charakterizovat strukturu vzdělávací soustavy                           

České republiky a analyzovat hospodaření příspěvkové organizace. V rámci práce       

je analyzováno hospodaření příspěvkové organizace zřizované krajem                           

a jsou specifikovány návrhy a doporučení pro další vývoj této organizace. K dosažení 

stanoveného cíle je použito metody popisu, analýzy a komparace. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kdy cílem teoretické části                

je vytvořit teoretický rámec daného tématu. Za tímto účelem jsou ve dvou kapitolách 

definovány otázky českého vzdělávacího systému a hospodaření příspěvkových 

organizací v ČR. V první kapitole je popsán český vzdělávací systém, tedy jeho 

jednotlivé stupně, legislativní úprava a způsob řízení v ČR. Obsahem druhé kapitole                

je nastínění problematiky hospodaření českých příspěvkových organizací 

poskytujících služby v oblasti vzdělávání. Tato část práce vychází výhradně ze studia 

odborné literatury a legislativních nařízení zabývajících se jednak otázkou školství 

(školský zákon), jednak otázkou příspěvkových organizací (zákony o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů) a problematikou jednotlivých možných zřizovatelů 

(zákony o obcích a o krajích). Třetí kapitola se zabývá hospodařením vybrané střední 

školy v letech 2011 – 2015. Jsou zde uvedeny základní údaje o organizaci, struktura 
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oborů, počet žáků, struktura a počet zaměstnanců a s tím související mzdové 

náklady. Dále jsou popsány významné projekty, které škola realizuje s cizích zdrojů                     

a představují mimorozpočtové formy financování. Hlavní náplní této kapitoly                  

je samotná analýza hospodaření organizace jejíž podstatou je rozbor vlastností, faktů 

a vztahů postupující od celku k částem. Čtvrtá kapitola obsahuje zhodnocení 

výsledků hospodaření příspěvkové organizace, přičemž je použito metody 

komparace, jejíž podstatou je porovnávání a srovnávání. Následně jsou uvedeny 

návrhy a doporučení ke zvýšení efektivnosti hospodaření organizace. 

 Při zpracování diplomové práce byly využity poznatky z knižních publikací, 

elektronických zdrojů a právní legislativa platná ke dni 31. 1. 2017. 
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2 Český vzdělávací systém a hospodaření příspěvkových 

organizací  

 Jak již bylo naznačeno v úvodu, v teoretické části práce bude načrtnut 

teoretický rámec zkoumané problematiky, kterou je analýza hospodaření příspěvkové 

organizace poskytující střední vzdělání. V následujících kapitolách bude jednak 

definován český vzdělávací systém, jeho legislativní úprava a řízení a jednak 

hospodaření příspěvkových organizací v ČR. Teoretická část je postavena                    

na přehledu dostupné literatury a dokumentů zabývající se problematikou školství, 

hospodaření příspěvkových organizací a jejich řízení. 

 

2.1 Struktura vzdělávacího systému v ČR 

 Současná podoba českého školství je důsledkem nejen aktuálních politických, 

společenských a ekonomických změn, ale také historického vývoje pedagogiky                 

a školství na našem území. Dnešní podoba českého vzdělávacího systému                      

a jeho řízení vychází z platné legislativy. Obsahem podkapitoly bude rozdělení 

českého vzdělávacího systému na jednotlivé vzdělávací stupně, které budou stručně 

charakterizovány, dále bude přiblížena legislativa a proces řízení související s 

českým vzdělávacím systémem. 

 

2.1.1 Rozdělení vzdělávacího systému dle stupňů vzdělávání 

 Vzdělávací systém je označení pro souhrn všech stupňů, typů a druhů 

organizací, které ve společnosti zajišťují výchovu a vzdělávání. V ČR je v současné 

době vzdělávací systém tvořen primárně podle kritéria věku žáků a studentů.                

Takto jsou  pak určovány jednotlivé stupně vzdělávání, které se liší náročností, úrovní 

dosaženého vzdělání a dalšími kritérii. Budou tak popsány jednotlivé stupně českého 

vzdělávacího systému, konkrétně předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, 

středoškolské vzdělávání a vysokoškolské a terciární vzdělávání. 
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a) Předškolní vzdělávání 

 I když je pro mnohé slovo vzdělávání a vzdělávací proces spojeno                           

až s nástupem dítěte do první třídy, prvním vzdělávacím stupněm je tzv. předškolní      

či preprimární vzdělávání, které je určeno pro děti před zahájením povinné školní 

docházky. Jedná se o velice důležitý stupeň vzdělávání, poněvadž v předškolním 

období se u dítěte vytvářejí a ukotvují funkce, které tvoří podklady pro konečnou 

strukturu jedince. V rámci předškolního vzdělávání je tak nutné poskytovat dítěti 

podpůrné a rozvíjející činnosti, které dopomáhají v co nejvyšší míře naplnit potřeby           

a vývojové předpoklady dítěte.1  Co se týče samotné realizace předškolního 

vzdělávání, to je pojímáno jako doplněk výchovy v rodině a v ČR je realizováno 

jeslemi, mateřskými školami a dalšími institucemi. Cílem těchto institucí je zejména 

připravit dítě na vstup do školy a i přesto, že se nejedná o povinný stupeň 

vzdělávání, navštěvuje MŠ drtivá většina českých dětí. 

 

b) Základní vzdělávání 

 Naprosto stěžejním pilířem českého vzdělávacího systému je základní 

vzdělávání, které je v praxi realizováno jednak základními školami, jednak základními 

školami speciálními, nižšími stupni víceletých gymnázií a konzervatořemi v 

osmiletém oboru vzdělání. České základní vzdělávání je rozděleno na tzv. nižší a 

vyšší stupeň, což odpovídá evropskému klasifikačnímu členění na primární sektor a 

nižší sekundární sektor. Základní vzdělání je přímo určeno v rámci školského zákona               

a jedná se primárně o povinnou školní docházku, která musí zahrnovat devět let 

studia. Další možnou variantou ukončení je případ, kdy žák dosáhne sedmnácti let 

věku. Základního vzdělání však mohou zpětně dosáhnout i ti jedinci, kteří povinnou 

školní docházku nedokončili a to prostřednictvím speciálních programů 

organizovaných základními a středními školami.2 

 Vstup do základní školy je v ČR určen primárně věkem, který je stanoven               

na hranici šesti let. Samotné vzdělávání na českých základních školách je vedeno            

v rámci získávání tzv. klíčových kompetencí, což jsou soubory dovednostní, 

                                            
1 KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 

2001. ISBN 80-7178-585-7 

2 § 45 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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vědomostí, schopností, hodnot a postojů určených jako zásadní pro rozvoj každého 

jedince. Tyto jednotlivé kompetence, jejich náplně a návaznost na praktický život              

jsou určeny v dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,             

který také rozlišuje celkem devět vzdělávacích oblastí, do kterých se výuka, 

vzdělávání a výchova na základních školách dělí. Jedná se o témata jazyk                     

a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační 

technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda,                               

umění a kultura, člověk a zdraví a člověk a práce.3 

 

c) Středoškolské vzdělávání 

 Po dokončení základní povinné školní docházky je možné pokračovat v dalším 

stupni vzdělávání, kterým je tzv. střední vzdělávání. Podle školského zákona4 rozvíjí 

střední vzdělání ty aspekty, jejichž základy byly položeny v jedinci na základní škole. 

Zatímco základní vzdělávání v ČR je výhradně všeobecného charakteru, v rámci 

středoškolského vzdělávání je možné rozlišit tzv. širší všeobecné vzdělání                        

nebo odborné vzdělání. To znamená, že střední vzdělávání může být buď zaměřeno                

na výkon budoucího povolání, nebo připravuje absolventy na další studium. Pravdou 

však je, že v současné době je i tzv. odborné vzdělávání vysoce všeobecného 

charakteru a i po absolvování středních odborných škol a učilišť se od absolventů 

očekávají přiměřené všeobecné znalosti. Kromě zaměření je možné střední 

vzdělávání klasifikovat na základě stupně dosaženého vzdělávání po ukončení 

konkrétní formy středního vzdělávání. V ČR je tak střední vzdělávání děleno                 

na střední vzdělávání, střední vzdělávání s výučním listem a střední vzdělávání              

s maturitní zkouškou. Na základě toho, jakým způsobem je konkrétní vzdělávací 

program středního vzdělávání ukončen, je určena také délka studia, jeho náročnost             

a možnosti dalšího vzdělávání.5 

 

                                            
3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. [online]. 2016. [cit. 21.12.2016]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolství 

cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy 

4 § 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5 § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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d) Vysokoškolské vzdělávání a další formy terciárního vzdělávání 

 Nejvyšším stupněm českého vzdělávacího systému je terciární vzdělávání. 

Pojem terciární vzdělávání však nezahrnuje pouze vysoké školy, ale i vyšší odborné 

školy či neuniverzitní vysoké školy, konkrétně konzervatoře. Studium terciárního 

stupně je přípravou k výzkumné činnosti nebo náročné odborné práci. Specifikem 

terciárního vzdělávání je, že na rozdíl od ostatních stupňů vzdělávacího systému 

mnohem více participuje na tzv. celoživotním vzdělávání, zatímco předcházející 

stupně se více orientují na tzv. počáteční vzdělávání. Terciární vzdělávání v ČR                 

se dělí do tří typů podle úrovně dosaženého vzdělání. Jedná se o typ bakalářský, 

magisterský a doktorský. Podle typu studijního programu jsou vysoké školy členěny 

na univerzitní a neuniverzitní, kdy hlavním rozdílem je poskytování také doktorského 

studijního programu, který ve své nabídce mají jen školy univerzitního typu. 

Univerzitní vysoké školy jsou organizované do fakult, což je také odlišuje od 

vysokých škol neuniverzitního typu. Co se týče rozložení, v rámci českých 

vzdělávacích institucí terciárního charakteru je většina škol univerzitního typu a tyto 

školy jsou v drtivé většině případů navíc školami veřejnými. Soukromými zřizovateli 

jsou tak většinou provozovány vysoké školy neuniverzitního typu. Zvláštní postavení 

pak mají vyšší odborné školy, jejichž úkolem je pokrýt segment kvalifikačních potřeb 

mezi středním a vysokoškolským vzděláním a které většinou tvoří jeden právní celek 

se středními školami, při kterých byly a jsou zřizovány.6 

 

2.1.2 Legislativní úprava 

 Vzdělávání v ČR je upraveno legislativně, to znamená, že obsah, struktura, 

provoz a financování jednotlivých typů škol jsou dány českou právní úpravou. 

Primární aspekty vzdělávání jsou ukotveny v základních legislativních dokumentech, 

tedy v Ústavě a v Listině základních práv a svobod. V těchto dokumentech jsou 

zaručena práva na vzdělávání a to ve smyslu bezplatného vzdělávání na základních     

a středních školách pro všechny bez rozdílu. Co se týče konkrétních legislativních 

předpisů upravujících český školský systém, základními jsou tzv. školský zákon             

a zákon o vysokých školách. Školský zákon vešel v platnost k 1. 1. 2005 jako zákon     

                                            
6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Struktura systému vzdělávání a odborné přípravy v 

Evropě. Česká republika. Vydání 2009 / 10. [online]. 2010. [cit. 21.12.2016]. Dostupné z:  

file:///C:/Users/dv6000/Downloads/educz_0910%20(2).pdf 
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č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a kromě vysokoškolského univerzitního             

a neuniverzitního vzdělávání se zabývá všemi ostatními stupni, včetně vyššího 

odborného vzdělání. 

 Školský zákon stanovuje „…zásady a cíle vzdělávání, dvoustupňový systém 

tvorby vzdělávacích programů (dokumentů), jimiž se má cílů dosahovat, a výchovně-

vzdělávací soustavu, která je má realizovat.“7 Jak se uvádí v obecných ustanoveních 

zákona, zákon stanovuje podmínky uskutečňování vzdělávání a výchovy a vymezuje 

práva a povinnosti těch fyzických a právnických osob, které se na procesu podílejí.8     

V jednotlivých paragrafech školského zákona jsou určeny všechny aspekty 

předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, stejně jako 

vzdělávání v konzervatoři, základního uměleckého, jazykového a zájmového 

vzdělávání a také otázka uznávání zahraničního vzdělávání. Legislativně jsou určeny 

také otázky financování jednotlivých stupňů a typů škol, pravomoci a povinnosti 

ředitelů škol a další.  

 Terciární vzdělávání vyjma vyššího odborného vzdělávání je legislativně 

definováno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů, který za dobu své platnosti prošel celou řadou novelizací a úprav. Zákon        

o vysokých školách z roku 1998 byl velkým krokem kupředu v oblasti terciárního 

vzdělávání na českém území. V prvé řadě učinil z vysokých škol instituce 

veřejnoprávního charakteru, takže státními institucemi zůstaly nadále jen vysoké 

školy policejní a vojenské. Změna právního postavení vysokých škol umožnila celou 

řadu změn, zejména rozvoj neuniverzitního a soukromého terciárního vzdělávání,                 

což vedlo nejen k nárůstu nabídky, ale také k přiblížení evropských standardům.9 

 Kromě školského zákona a zákona o vysokých školách je vzdělávací systém         

v ČR určen ještě dalšími legislativními předpisy. Konkrétně se jedná o zákon                 

č. 563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, 

                                            
7 Tamtéž, str. 6 

8  § 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

9 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Struktura systému vzdělávání a odborné přípravy v 

Evropě. Česká republika. Vydání 2009 / 10. [online]. 2010. [cit. 21.12.2016]. Dostupné z:  

file:///C:/Users/dv6000/Downloads/educz_0910%20(2).pdf 
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předpis č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním            

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 179/2006 Sb.,               

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,           

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace          

a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy                              

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči                          

ve školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 Legislativní úprava českého školského systému se opírá o celou řadu zákonů, 

jejichž cílem je zejména vytvořit kvalitní systém a strukturu českého vzdělávání,                

která bude jednak uspokojovat národní a nadnárodní (unijní) požadavky                             

na vzdělávání a jednak bude odpovídat současným potřebám společnosti. Výše 

uvedené zákony tak upravují profesionální požadavky kladené na výkon 

pedagogických povolání v jednotlivých typech školských zařízení vzdělávacího 

systému, financování těchto jednotlivých institucí a další záležitosti spojené                      

s provozem školských zařízení a realizací výchovně-vzdělávacího procesu v české 

společnosti. 

 

2.1.3 Řízení vzdělávacího systému v ČR 

 Vzhledem k tomu, že vzdělávací systém v ČR je tvořen celou řadou institucí,     

je třeba se zastavit také u procesu řízení tohoto systému. V zásadě lze rozlišit                

dva druhy řízení vzdělávacího systému, jejichž základním ukazatelem je míra 

centrálního dohledu nad řízením vzdělávacího systému, tedy míra podřízení 

jednotlivých subjektů činných ve výchovně – vzdělávacím systému určité instituci.               

V tomto směru je možné rozlišovat centralizovaný a decentralizovaný vzdělávací 

systém, kdy pro český vzdělávací systém do roku 1989 platilo, že byl centralizovaný, 

byrokratický, unifikovaný a ideologický.10 Oba tyto přístupy k řízení vzdělávacího 

systému budou popsány níže s přihlédnutím k situaci v ČR.  

                                            
10 KALOUS, Jaroslav a Arnošt VESELÝ.Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2006. 174 s. ISBN 80-246-1260-7. 
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a) Centralizovaný vzdělávací systém 

  Jak už vyplývá ze samotného označení, centralizovaný vzdělávací systém              

je řízen některým centrálním, ústředním orgánem, který je zodpovědný za vydávání 

zákonů, směrnic a nařízení a který má veškeré pravomoci související                              

s rozhodováním. Tento ústřední orgán je také zodpovědný za průběh vzdělávacího 

procesu a jednotlivá zařízení. V rámci hierarchizace tohoto systému jsou veškeré 

nižší úrovně systému řízení podřízeny vyšší instanci, přičemž jejich moc v rámci 

řízení vzdělávání je pouze výkonná. Český vzdělávací systém je pojímán jako celek                  

a ústředním řídícím orgánem pro celou vzdělávací soustavu ČR je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). MŠMT je také orgánem,                       

který v rámci vzdělávacího systému formuluje strategické dokumenty a návrhy 

příslušných zákonů.11 

 MŠMT je centrálním orgánem řízení vzdělávacího systému v ČR, takže určuje 

centrální vzdělávací politiku a celkovou strategii a kromě legislativních norem 

souvisejících s českým vzdělávacím systémem zpracovává také dlouhodobé záměry 

vzdělávání, jejichž praktickým vývodem je tzv. Národní program vzdělávání.                     

Na druhou stranu však v průběhu 90. let pozbylo MŠMT většinu svých 

zřizovatelských kompetencí, takže v současné době je přímým zřizovatelem jen 

několika málo školských zařízení, která jsou navíc většinou určena pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy.12Velká část zřizovatelských pravomocí  tak přešla na obce          

a kraje, kdy obce zřizují mateřské školy, základní školy a další školská zařízení jim 

sloužící a kraje pak střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení.13 

 

b) Decentralizovaný vzdělávací systém 

 I když je v současné době stále velká část řídících funkcí v rukou MŠMT, 

postupně dochází k decentralizaci českého vzdělávacího systému. Decentralizovaný 

vzdělávací systém se dá označit za systém postavený na demokratických základech 

                                            
11 Národní vzdělávací fond. Vzdělávací systém České republiky. [online]. 2006. [cit. 22.12.2016]. 

Dostupné z: http://old.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/euroguidance/cz/vzdelavaci_system_2006.pdf 

12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Struktura systému vzdělávání a odborné přípravy v 

Evropě. Česká republika. Vydání 2009 / 10. [online]. 2010. [cit. 22.12.2016]. Dostupné z:  

file:///C:/Users/dv6000/Downloads/educz_0910%20(2).pdf 

13 Národní vzdělávací fond. Vzdělávací systém České republiky. [online]. 2006. [cit. 22.12.2016]. 

Dostupné z: http://old.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/euroguidance/cz/vzdelavaci_system_2006.pdf 
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a jeho znakem je přejímání pravomocí v rozhodování a zvyšování zodpovědnosti              

za vzdělávací systém nižšími úrovněmi řízení. I v rámci tohoto systému funguje 

centrální ústřední řídící orgán, kterým je zpravidla ministerstvo, ale přesunem 

kompetencí a celé řady činností do pravomocí nižších řídících orgánů se zvyšuje 

flexibilita a kooperace v rámci vzdělávacího systému. Postupná decentralizace 

českého vzdělávacího systému se projevuje po roce 1989, kdy celá řada pravomocí                

a kompetencí MŠMT přechází na kraje, obce, ředitele škol i samotné pedagogy. 

 Decentralizace českého vzdělávacího systému tak vychází jednak z faktu,                         

že zřizovateli školských zařízení se stávají jiné úrovně české školské řídící 

hierarchie, jednak z faktu, že celá řada rozhodovacích pravomocí přechází               

na samotné školy. MŠMT tak nadále určuje základní rámec fungování výchovně-

vzdělávacího procesu a podobu vzdělávacího systému, ale přímá aplikace                

a konkrétní realizace jsou v kompetencích jiných institucí a orgánů. Projevem 

decentralizace českého školského systému je také proces pronikání soukromých        

a jiných (např. církevních) zřizovatelů do systému českého školského systému.      

Na nejnižších úrovních se pak decentralizace projevuje tím, že i když jsou struktura        

a obsah vzdělávání naznačeny Národním programem vzdělávání, konkrétní realizace 

je záležitostí škol a pedagogů projevujících se tvorbou Rámcových a Školních 

vzdělávacích programů. Díky tomuto systému je zaručeno, že jednotlivé školy mají 

rámec předmětové výuky a jejího obsahu daný, ale samotná realizace se mění           

v kontextu školy a jejích potřeb vycházejících např. z demografické situace v oblasti,     

z možností financování či z personálního a materiálního zázemí. 

 

2.2 Hospodaření příspěvkových organizací v ČR 

 Jednou z možností, jak zřizovat školy, tedy vzdělávací instituce na českém 

území, je varianta právní formy příspěvkové organizace. V takovémto případě               

se jedná o veřejnoprávní neziskové organizace zřizované ve veřejném zájmu, které 

se řídí platnou českou legislativou upravující konkrétního zřizovatele, proces zřízení, 

finanční hospodaření a finanční zdroje těchto organizací. Právě tyto aspekty 

související s hospodařením příspěvkových organizací školského charakteru                    

v ČR budou definovány v následujících podkapitolách.  
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2.2.1 Zřizovatelé příspěvkových organizací 

 Platná legislativa ČR týkající se příspěvkových organizací vychází ze zákona                 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Zřizovatelem příspěvkových organizací může být jednak stát (zastupovaný 

ministerstvy) a jednak územně samosprávné celky (kraje, obce a svazky obcí). 

Kromě toho mohou být školy jako příspěvkové organizace zřizovány ještě ostatními 

právnickými a fyzickými osobami. Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, patří mezi příspěvkové organizace také školy. S účinností tohoto zákona             

se školy staly právně subjektivními, čímž se značně změnilo jejich postavení.14 

 

a) Kraje 

 Drtivá většina škol a školských zařízení v ČR je řízena regionálními, územně 

samosprávnými celky, tedy konkrétně obcemi nebo svazky obcí a kraji. Kraje jsou 

vyšší samosprávné celky a jsou koncipované velice podobně jako obce, takže v obou 

případech je velice podobná i jejich právní úprava. V oblasti školství byly kraje 

shodně jako obce novým školským zákonem legislativně určeny k tomu, aby plnily 

určité kompetence týkající se zajištění školství a školských služeb. Podle školského 

zákona je tak konkrétně kraj povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a 

vyššího odborného vzdělávání a také podmínky pro vzdělávání osob se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Kromě toho se kraj také zasazuje o zajištění jazykového, 

základního uměleckého a zájmového vzdělávání.15 

 Podle školského zákona tak mohou kraje zřizovat střední školy, vyšší odborné 

školy, mateřské, základní, střední školy, základní školy speciální, školy                            

při zdravotnických zařízeních, školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení 

školního stravování pro jedince navštěvující krajem zřizované školy, střední školy               

s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky, základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a dětské 

                                            
14 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. 

Olomouc: Anag, 2011. 254 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 

15 § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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domovy.16 Kraje zřizují na území ČR několik stovek škol a všechny fungují jako 

příspěvkové organizace. To znamená, že vznikají na základě zřizovací listiny,                    

která vymezuje hlavní účel a předmět činnosti, dále vymezuje práva organizace              

a okruhy tzv. doplňkové činnosti, která se sleduje odděleně a nesmí narušovat plnění 

hlavního účelu.17 

 

b) Obce nebo svazky obcí 

 Kromě krajů jsou zřizovateli školských zařízení také obce nebo svazky obcí,      

na které stát prostřednictvím školského zákona delegoval povinnost zajistit základní 

vzdělávání, zajistit pro přesně specifikovaný okruh dětí předškolní vzdělávání a také 

zajistit školní stravování. To znamená, že v praxi jsou obce a svazky obcí zmocněny 

ke zřizování subjektů, jejichž fungováním jsou tyto povinnosti plněny. Obce a svazky 

obcí jako zřizovatelé školských zařízení musí zajistit podmínky pro plnění povinné 

školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a v oblasti 

předškolního vzdělávání musí zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání                  

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dětí s místem trvalého 

pobytu na jejím území. Obě tyto povinnosti se pak vztahují také na děti umístěné na 

jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a děti     

z dětských domovů.18 

 Obce pak v souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi zřizují školy a školská 

zařízení jako příspěvkové organizace nebo jako školské právnické osoby, přičemž             

v praxi jsou obcemi zřizována školská zařízení v drtivé většině případů ve formě 

příspěvkových organizací. Pokud je zřizovatelem školy či školského zařízení územně 

samosprávný celek obce, je zřizovatelem buď rada obce, pokud tato existuje,                 

nebo se tato pravomoc dělí mezi starostu a zastupitelstvo. V případě svazku obcí                        

je zřizovatelem orgán vymezený stanovami. Také v případě obcí je rada výkonným 

orgánem, který je odpovědný zastupitelstvu. Radou obce však nedisponuje každá 

obec, kritériem pro vytvoření rady je zastupitelstvo obce čítající minimálně patnáct 

                                            
16 Tamtéž 

17 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. 

Olomouc: Anag, 2011. 254 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 

18 § 178 a  § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném        

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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členů. Také rada obce se zabývá hospodařením obce, zřizováním odborů                       

a rozdělováním pravomocí v rámci obecního úřadu.19 

 

c) Ministerstva 

 Kromě příspěvkových organizací školského charakteru zřizovaných obcemi       

a kraji, mohou být oba tyto instituty zřizovány vedle územně samosprávných celků 

také ministerstvem školství, dalšími státními orgány či jinými právnickými a fyzickými 

osoby. Zřizovatelem školy či školského zařízení tak může být i MŠMT a další 

ministerstva. Kromě toho mohou také Ministerstva obrany, vnitra, spravedlnosti               

a práce a sociálních věcí zřídit školu či školské zařízení, které je však organizační 

složkou státu, či jeho součástí. Pravomoc zřizování škol a školských zařízení má 

ještě Ministerstvo zahraničních věcí, které tyto organizace zřizuje při diplomatických 

misích nebo konzulátních úřadech jako jejich součást. Všechna ministerstva jako 

zřizovatelé škol a školských zařízení plní své funkce jménem státu.20 

 Školy a školská zařízení zřizována ministerstvy se tak řídí mírně odlišnými 

pravidly než je tomu v případě příspěvkových organizací školského zaměření 

zřizovaných územně samosprávnými celky ČR. Zvláštními právními předpisy se řídí 

služební poměry pedagogických pracovníků, žáků a studentů těchto škol. Tak školy             

a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem obrany mohou být vedena pouze 

člověkem, který je vojákem  s povolání. Shodně Ministerstvo vnitra zřizuje školy                  

a školská zařízení, jejichž vedení může připadnout pouze těm, kdo jsou příslušníky 

Policie ČR, popřípadě příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR                   

ve služebním poměru v případě škol požární ochrany.21 

 

d) Ostatní fyzické a právnické osoby 

 Kromě výše uvedených zřizovatelů mohou být školy a školská zařízení v ČR 

zřizována ještě ostatními právnickými nebo fyzickými osobami a také registrované 

církve a náboženské společnosti mají právo zřizovat církevní školy. Ty registrované 

                                            
19 § 102 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

20 § 169 a  § 172 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném              

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

21 § 172 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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církve a náboženské společnosti, které ze zákona nemají oprávnění k výkonu 

zvláštního práva zřizovat církevní školy, je umožněno zakládat soukromé školy.22 

Zřizování škol těmito subjekty se řídí odlišnou legislativou, která vychází z charakteru 

zřizovatele. Stěžejní tak může být jednak zákon č. 213/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Takto zřízené školy mají právní charakter obchodních společností nebo 

obecně prospěšných společností. Nejedná se tedy o školy a školská zařízení 

fungující na principech příspěvkových organizací. Ovšem i takto zakládané                

a provozované školy musí plnit podmínky školského zákona a jejich cíle, provoz        

a další náležitosti musí být vždy v souladu s poskytováním vzdělávání. Tyto školy     

a školská zařízení mají většinou charakter právnických osob, takže jejich fungování 

je determinováno faktem, že se jedná v zásadě o podnikatelské subjekty. 

 

2.2.2 Zřízení příspěvkových organizací 

 Příspěvkové organizace jsou právnickou osobou a jejich primární funkcí, 

úkolem a posláním je zabezpečit základní funkce státu a to na principu poskytování 

statků společnosti či jednotlivcům a domácnostem na netržní bázi. V případě 

vzdělávání jsou příspěvkové organizace školského charakteru regulovány MŠMT                

a jejich úkolem je poskytnutí vzdělávání. Příspěvkové organizace fungují na principu 

neziskovosti, a jak už bylo výše několikrát zmíněno, v oblasti školství v současné 

době disponují právní subjektivitou. Díky tomu jednají příspěvkové organizace                    

v právních vztazích svým jménem, přičemž toto jednání je v zásadě jednáním 

statutárního orgánu konkrétní organizace.23  

 V ČR se rozlišují příspěvkové organizace zřizované státem a příspěvkové 

organizace zřizované územně samosprávnými celky. Příspěvkové organizace jsou 

tedy právnickými osobami veřejného práva a vznikají a zanikají rozhodnutím svého 

zřizovatele. Vznik příspěvkové organizace se uskuteční na základě zřizovací listiny, 

kterou vydává zřizovatel a která obsahuje celou řadu náležitostí. V případě 

                                            
22 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012. 485 s. ISBN 978-80-7357-936-4. 

23 HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008. 306 s. ISBN 

978-80-7179-617-6. 
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příspěvkových organizací školského charakteru zřizovaných územně samosprávnými 

celky jsou základní atributy zřízení a zřizovací listiny dány jednak zákonem                         

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

předpisů, jednak zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

respektive zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.                   

V případě příspěvkových organizací zřizovaných státem je určující zákon                             

č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V obou 

případech je však při zřizování nutné přihlédnout ještě ke stanovám školského 

zákona.24 

 

2.2.3 Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

 Zákonem upravené jsou také majetkové poměry příspěvkových organizací               

a jejich hospodaření. I když jsou příspěvkové organizace právnickými osobami, 

disponuje příspěvková organizace majetkem zřizovatele, který však striktně 

vymezuje vlastnická práva organizace a způsoby hospodaření. Finanční hospodaření 

příspěvkových organizací musí odpovídat účelům stanoveným ve zřizovací listině               

či k účelům pokrytí tzv. doplňkových činností. Podle nových úprav zákona                       

o rozpočtových pravidlech mohou příspěvkové organizace nabývat majetek do svého 

vlastnictví, ale vždy jen k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena. V zásadě                        

tak mohou příspěvkové organizace nabývat majetek pouze od svého zřizovatele.25 

 Příspěvkové organizace také nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby              

a také nesmí nijak majetkově participovat v právnické osobě zabývající                            

se podnikatelskou činností. Příspěvkové organizace také nesmí poskytovat dary 

(pouze svým zaměstnancům a členům fondu kulturních a sociálních potřeb)                  

a smlouvy o půjčce a úvěru může příspěvková organizace uzavírat jen s písemným 

souhlasem zřizovatele. Cílem těchto zákonných opatření týkajících se majetkových 

poměrů příspěvkových organizací je v prvé řadě ochrana veřejného majetku.26 

Požadavky kladené na příspěvkové organizace v oblasti majetkových poměrů                

                                            
24  MOCKOVČIAKOVÁ, A., D.  PROKŮPKOVÁ a Z. MORÁVEK. Příspěvkové organizace 2010. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 326 s. ISBN 978-80-7357-533-5.  

25 HAVLAN, Petr. Majetek samosprávných územních celků v teorii a praxi.  Praha: Linde, 2013. 398 s. 

ISBN 978-80-7502-057-4 

26 Tamtéž 
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a hospodaření vyplývají z toho, že příspěvkové organizace, a tedy i školy a školská 

zařízení tohoto právního charakteru, jsou neziskovými organizacemi, které nejsou 

určeny k výdělku. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je tak hrazen penězi zřizovatele, kterým 

je stát či územně samosprávný celek. Je proto nutné zajistit, aby prostředky 

poskytované školám a školským zařízením jako příspěvkovým organizacím opravdu 

plnily svůj účel, kterým je poskytování vzdělávání členům společnosti.27 

 

2.2.4 Zdroje financování příspěvkových organizací 

 Příspěvkové organizace tak zpravidla disponují dvěma zdroji příjmů, tedy 

finančních zdrojů, se kterými pak disponují. Na jedné straně příspěvkové organizace 

disponují vlastními příjmy, tedy penězi získanými na základě své činnosti, na druhé 

straně mají tyto organizace k dispozici finance poskytované zřizovatelem. Jedná          

se tak o interní a externí zdroje příjmů, které dohromady tvoří rozpočet příspěvkové 

organizace, kdy v obou případech musí školy a školská zařízení jasně                                   

a transparentně vykazovat nakládání s těmito finančními zdroji.  

 

a) Externí zdroje 

 Externí zdroje jsou všechny zdroje, které jakákoli organizace získává              

z vnějšku. V případě příspěvkových organizací školského charakteru jsou externí 

zdroje prakticky veškeré zdroje, protože se jedná o příspěvkové, respektive 

neziskové, organizace, takže své hlavní zdroje získávají školy od svých zřizovatelů. 

Ať je tímto zřizovatelem obec, svazek obcí či kraj, vždy finance pocházejí primárně 

ze státního rozpočtu, který je dále přerozděluje. Prostřednictvím MŠMT jde               

na financování regionálního školství největší objem z rozpočtu kapitoly tohoto 

ministerstva. To znamená, že MŠMT svým rozpočtem financuje přímé náklady        

na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a svazky obcí a kraji, 

neinvestiční dotace soukromému a církevnímu školství. Druhá nejvýznamnější složka 

rozpočtu MŠMT je směřována na vysoké školství.28 

                                            
27 MOCKOVČIAKOVÁ, A., D. PROKŮPKOVÁ a Z. MORÁVEK. Příspěvkové organizace 2010. Praha:   

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 326 s. ISBN 978-80-7357-533-5. 

28 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ekonomika školství. [online]. 2016. [cit. 23.12.2016]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi 
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b) Interní zdroje 

 Interní zdroje označují tzv. samofinancování. I přesto, že příspěvkové 

organizace školského charakteru, nejsou zřizovány za účelem podnikání a tedy 

výdělku, přesto mohou vykazovat vlastní zisky. Školy a školská zařízení vykazují                

z přikázaných činností určité zisky, ale tyto zisky nejsou příliš vysoké. Je to jednak 

proto, že se jedná o příspěvkové organizace, jednak také proto, že základní 

vzdělávání a také vzdělávání střední je v ČR poskytováno v drtivé většině případů 

bezplatně. Přesto školy a školská zařízení mohou získávat finance např. z prodeje 

obědů, z ubytování studentů a žáků, z příspěvků na pomůcky apod. Interní zdroje 

jsou však vzhledem k neziskovému charakteru českých škol a školských zařízení 

zřizovaných územně samosprávnými celky a ministerstvy tak nízké, že nemohou               

v žádném případě pokrýt finanční potřeby těchto institucí.  

 

3 Analýza hospodaření příspěvkové organizace vykonávající 

činnost střední školy 

 Analytická část práce je zaměřena na rozbor hospodaření příspěvkové 

organizace kraje v letech 2011 – 2015. Pro tyto účely bylo vybráno Wichterlovo 

gymnázium se sídlem v Ostravě – Porubě. K samotné analýze hospodaření byly 

použity Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 – 2015          

a dále Výkazy zisku a ztráty za stejné období. 

 

3.1 Základní údaje o organizaci a její charakteristika 

Základní údaje o organizaci 

Název: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Sídlo: Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 

Identifikační číslo: 00842702 

Právní forma: příspěvková organizace 

Statutární orgán: Mgr. Jan Netolička 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Datum zřízení: 1. 4. 2001 
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Předmět činnosti: • vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů,          

 • poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

 

Charakteristika organizace 

 Dějiny Wichterlova gymnázia se začaly psát před více než půlstoletím a byly 

dlouho úzce spjaty s rozvojem největšího ostravského obvodu a zároveň                        

s komplikovaným vývojem školského systému v naší zemi. Gymnázium bylo 

založeno v roce 1956, a to jako jedenáctiletá střední škola v budově na Komenského 

třídě. Od roku 1959 školu opustilo asi 8500 absolventů, od roku 1961 bylo střední 

všeobecně vzdělávací školou, od roku 1969 gymnáziem. Po svém přestěhování                 

do Thälmannovy ulice bylo neoficiálně nazýváno Telmanka, později Velká Telmanka. 

Po změně názvu ulice bylo známo pod jménem Exil. Čestný název Wichterlovo 

gymnázium mu byl propůjčen v roce 2006. Wichterlovo gymnázium je fakultní školou 

Ostravské univerzity a má uzavřeny i exkluzivní smlouvy o spolupráci s Masarykovou 

univerzitou Brno a Vysokou školou báňskou – TUO. Dnes je Wichterlovo gymnázium 

vnímáno jako moderní, rychle se rozvíjející a prestižní škola. Zásluhu na tom mají 

nejen studenti a učitelé školy,  ale i jeho absolventi.29 

 

3.1.1 Struktura oborů a počet žáků 

 Wichterlovo gymnázium je všeobecná střední škola, která nabízí vzdělávání       

ve čtyřletých a osmiletých oborech. Cílem gymnázia je vychovávat a vzdělávat 

osobnosti s rozhledem humanitním, přírodovědným i technickým a s kvalitními 

jazykovými znalostmi.  Celková kapacita školy je 720 žáků. Tabulka 3. 1 ukazuje 

strukturu oborů a počty žáků ve sledovaných letech. 

 

 

                                            
29 WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA - PORUBA. O škole. [online]. [ 25.2.2017]. Dosupné z: 

 http://www.wigym.cz/nv/?page_id=3 
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Tabulka 3. 1 Obory vzdělávání a počty žáků v letech 2011 – 2015 

Kód oboru Název oboru / délka studia Počet žáků 

2011 2012 2013 2014 2015 

79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné / 4 roky 59 - - - - 

79-41-K/402 Gymnázium – matematika / 4 roky 29 - - - - 

79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné / 8 let 41 - - - - 

79-41-K/41 Gymnázium / 4 roky 267 343 347 314 295 

79-41-K/81 Gymnázium / 8 let 282 312 286 268 209 

79-41-K/81 Gymnázium – ŠVP Matematika a 

příroda / 8 let 

- - - - 
 

30 

79-41-K/81 Gymnázium – ŠVP Mluvíme 

anglicky / 8 let 
- - - - 
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Zdroj: Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 – 2015, vlastní zpracování 

  

 V roce 2011 studovalo na gymnáziu 678 žáků v pěti oborech studia, z nichž tři 

byly obory dobíhající. V letech 2012, 2013 a 2014 škola vzdělávala své žáky ve dvou 

oborech denního studia. V roce 2015 škola otevřela nově dva 1. ročníky osmiletého 

studia se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a anglického jazyka.                   

Ve studijním programu všeobecného vzdělávání je zařazena výuka anglického jazyka 

a druhého jazyka z výběru NJ, RJ, FrJ, ŠpJ, a to u čtyřletého oboru od 1. ročníku                

a u osmiletého oboru nově od primy. Specifikem všeobecného oboru je dvouletý kurz 

výuky latiny nebo deskriptivní geometrie, u matematického zaměření mají žáci 

zařazenou dva roky deskriptivní geometrii. Celkový počet studentů ve sledovaném 

období let 2011 – 2015 dokumentuje obrázek 3. 1.   
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Obrázek 3. 1 Celkový počet studentů v letech 2011 – 2015 

    Zdroj: Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 –  2015, vlastní zpracování 

  

 Největší zájem o studium na Wichterlově gymnáziu měli žáci v roce 2011. 

Počet studentů se každoročně mírně snižoval, přičemž nejméně žáků studovalo                  

na gymnáziu v roce 2015. Celková kapacita studentů, která je 720 míst, nebyla tedy 

ve sledovaném období naplněna. Důvodem je pokles demografického vývoje            

v České republice, kdy dětská populace se snižuje a počet seniorů narůstá. Z toho 

vyplývá, že i počet studentů hlásících se na gymnázium klesá. 

 

3.1.2 Struktura a počet zaměstnanců 

 Zaměstnanci ve vybrané příspěvkové organizaci jsou rozděleni na dvě skupiny 

pracovníků a to na pedagogické a nepedagogické. Mezi pedagogické zaměstnance 

se řadí kromě učitelů a ředitele školy výchovný poradce, metodik prevence, metodik 

ICT. Mezi nepedagogické zaměstnance, kteří se starají o řádný chod školy, patří  

hospodářka, ekonomka, účetní, administrativní pracovnice, údržbář, domovnice, 

vrátná, uklízečka. 

 Krajský úřad vymezuje škole prostřednictvím závazného ukazatele limit počtu 

zaměstnanců, který škola nesmí v daném roce překročit. Tento limit je vyměřován 

podle počtu žáků. Škola musí sledovat evidenční průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců (EPPP), což je stav, kdy škola má pracovníky zaměstnané na zkrácený 
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pracovní úvazek. Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců se proto vzájemně liší. 

Tyto počty zaměstnanců Wichterlova gymnázia dokumentuje tabulka 3. 2. 

 

Tabulka 3. 2  Počty zaměstnanců  v letech 2011 – 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Pedagogičtí zaměstnanci 56 55 54 49 48 

Nepedagogičtí zaměstnanci 11 10 10 11 11 

Celkem fyzický počet zaměstnanců 67 65 64 60 59 

EPPP pedagogických zaměstnanců 53,91 52,40 50,59 46,62 43,85 

EPPP nepedagogických zaměstnanců 10,06 9,61 9,52 9,36 9,37 

Celkem EPPP zaměstnanců 63,97 62,01 60,11 55,98 53,22 

Stanovený limit počtu zaměstnanců 64,25 68,49 65,92 63,43 54,12 

Zdroj: Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 –  2015, vlastní zpracování 

  

 Během sledovaného období organizace dodržela závazný ukazatel 

stanoveného limitu počtu zaměstnanců, přičemž evidenční průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců byl oproti stanovenému limitu zaměstnanců vždy nižší.  

 

3.1.3 Mzdové náklady 

 Mzda náleží každému zaměstnanci školy, který řádně plní své pracovní 

povinnosti. Následující tabulka 3. 3 popisuje objem a zdroje prostředků, které 

vynakládá Wichterlovo gymnázium na mzdy zaměstnanců, jak pedagogických tak 

nepedagogických.  

Tabulka 3. 3  Objem a zdroje prostředků na mzdy v letech 2011 – 2015 (v Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Dotace ze SR 19 692 000 19 496 801 19 343 513 18 777 755 17 959 742 

Dotace od zřizovatele 101 074 25 000 10 000 20 000 25 000 

Čerpání fondu 50 000 - - 7 764 - 

OPPP* 48 000 41 000 32 000 16 000 6 000 

Celkem 19 891 074 19 562 801 19 385 513 18 821 519 17 990 742 

Zdroj: Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 –  2015, vlastní zpracování 
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 Jak je zřejmé z tabulky 3. 3, objem prostředků na platy každoročně klesal. 

Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků gymnázia (viz. obrázek 3. 1) ve sledovaném 

období  došlo ke snížení počtu zaměstnanců (viz. tabulka 3. 2) a to mělo za následek 

neustále se snižující objem finančních prostředků vynaložených na platy 

zaměstnanců. 

 Pro celkovou představu o vývoji mezd zaměstnanců v příspěvkové organizaci 

je vhodné zaměřit se také na průměrnou měsíční mzdu. Tabulka 3. 4 popisuje 

průměrnou mzdu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy a srovnává 

je s průměrnou mzdou v České republice. 

 

Tabulka 3. 4 Průměrné mzdy zaměstnanců školy a zaměstnanců v ČR v letech 2011 – 

2015 (v Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Pedagogičtí zaměstnanci                                 27 979 27 902 28 655 29 916 30 094 

Nepedagogičtí zaměstnanci  16 630 17 144 17 129 18 412 19 113 

Průměrná mzda v ČR 24 319 25 101 25 128 25 686  26 467 

Zdroj: Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 – 2015, ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Průměrné měsíční mzdy zaměstnanců pedagogických i nepedagogických        

ve sledovaném období mají rostoucí charakter. Příčinou jsou rozvojové programy 

poskytnuté škole ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Jedná se např. o tyto rozvojové programy: 

•  Rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ 

vzděláním“ 

• Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – 

Excelence středních škol“ 

• Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

Přehledné zobrazení vývoje průměrných mezd zaměstnanců školy a srovnání        

s průměrnou mzdou v ČR dle ČSÚ ukazuje graf obrázek 3. 2. Průměrná mzda 

pedagogických zaměstnanců je v této příspěvkové organizaci vyšší než je průměrná 

mzda v České republice a to v průměru o 3 569 Kč. Průměrné mzdy 
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nepedagogických zaměstnanců jsou pod úrovní průměrné mzdy v České republice    

a to v průměru o 7 655 Kč. 

 

Obrázek 3. 2 Srovnání průměrných mezd zaměstnanců školy a průměrných 

mezd v ČR v letech 2011 – 2015 v Kč 

Zdroj: Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 – 2015, ČSÚ, vlastní zpracování 

 

3.1.4 Projekty realizované z cizích zdrojů 

 Wichterlovo gymnázium je zapojeno do různých projektů, které navazují                 

na hlavní poslání školy a tím rozvíjejí nadání a schopnosti studentů. Tyto projekty 

jsou realizované z cizích zdrojů a znamenají pro gymnázium mimorozpočtové formy 

financování. Ve sledovaném období let 2011 – 2015 byla organizace zapojena                  

do těchto nejvýznamnějších projektů: 

  

a) Moravskoslezský matematický šampionát  

 Moravskoslezský matematický šampionát je mezinárodní matematická soutěž 

pro nadané žáky devátých tříd ZŠ a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž                       

je každoročně pořádána v závěru měsíce října. Každým rokem přebírá nad soutěží 

záštitu osobnost české vědy, která uspořádá pro soutěžící poutavé přednášky. 

Řešitelé řeší dvě sady úloh a ještě tentýž den probíhá slavnostní vyhodnocení. 
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Grantové prostředky jsou využívány na vydání sborníku soutěže, pobyt zahraničních 

účastníků (účastní se zástupci partnerských škol ze Slovenska), zajištění organizace 

soutěže, na ceny pro vítěze a na upomínkové předměty pro soutěžící. 

 Mezi významné partnery soutěže patří Moravskoslezský kraj, město Ostrava, 

městský obvod Ostrava – Poruba a Jednota českých matematiků a fyziků.  

 

b) Šumná Ostrava – kulturněhistorické toulky Ostravou  

 Soutěž je určena pro zájemce o regionální historii a ostravské patrioty, kteří 

chtějí poznat dějiny svého města z poněkud netradičního úhlu pohledu. Cílem                

je podpořit u studentů zájem o politické, ekonomické a kulturní dějiny regionu, vést              

je k samostatnému vyhledávání informací a ke schopnosti umět tyto informace 

prezentovat. Gymnázium se snaží navázat na tradici soutěže "S bílým koněm              

ve znaku", kterou v minulých letech připravovalo Ostravské muzeum.  

 Soutěž je finančně dotována Magistrátem města Ostravy. 

 

c) Zelená Poruba 

 Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí obyvatel o městské zeleni,                  

její skladbě a historii. V rámci ekologické výchovy se na projektu podíleli kromě 

studentů i učitelé biologie a školní koordinátor environmentální výchovy. Ve školních 

prostorách gymnázia byla zřízena stálá výstava zaměřená na poskytnutí informací             

o ekologii ve městě. 

 Akce byla finančně podpořena nadací OKD. 

 

d) Ústřední kolo Matematické olympiády, kategorie A a P 

 Organizace celostátního kola 63. ročníku prestižní soutěže v kategorii A – 

matematika a P – programování se stalo významnou akcí v březnu roku 2014. 

Vedení gymnázia oslovilo v rámci partnerské spolupráce zástupce různých institucí                     

a organizací akademické obce, místní samosprávy, odborné obce a komerční sféry, 

kteří soutěž finančně podpořili. Akademickou obec zastupovala VŠB – TUO , Jednota 

českých matematiků a fyziků a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Místní 

samosprávu reprezentoval především zřizovatel gymnázia Moravskoslezský kraj.         

Z odborných institucí a organizací soutěž podpořila Akademie věd ČR, Rada kvality 
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ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje. Firmy a zástupce komerční sféry představovaly např. 

Dalkia ČR, Arcelor Mittal Ostrava, Tieto ČR, IBM ČR a Dům techniky Ostrava. 

 

e) Studentská televize na Wichterlově gymnáziu 

 Projekt Studentské televize vznikl v roce 2015 jako nadstavba již existujícího 

studentského časopisu Glossarium. Cílem projektu je tvorba reportáží jak ze života 

studentů školy, tak i ze života porubské veřejnosti. Studentská televize navázala 

oficiální spolupráci s TV Fabex, která zajišťuje regionální zpravodajství také například 

prostřednictvím kanálů společností UPC. V prostorách školy vznikla oficiální redakce 

vybavená zeleným plátnem pro výstupy v podobě reportáží. 

 Projekt je podporován grantem Městského obvodu Poruba. 

 

f) Elixír do škol 

 Projekt, jehož cílem je podpořit výuku technických a přírodovědných oborů              

na základních a středních školách. Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit 

hodiny zábavnou a přesto kvalitní a praktickou výukou s důrazem na ověřování 

získaných znalostí v praxi. Takový přístup má vzbudit zájem žáků o následné studium 

technických oborů. Projekt Elixír do škol proto podporuje takové pedagogy,                         

kteří dokáží studenty inspirovat a nadchnout. 

 Projekt je finančně podpořen Nadací Depositum Bonum. 
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3.2 Analýza hospodaření za rok 2011 

Tabulka 3. 5 Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2011 v Kč 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy z činnosti   

Výnosy z prodeje služeb 3 400 318 200 

Výnosy z pronájmu  290 954 

Jiné výnosy 43 795 4 800 

Výnosy z prodeje materiálu 1 200  

Čerpání fondů 72 472  

Ostatní výnosy z činnosti 56 624  

Finanační výnosy   

Úroky 39 344  

Výnosy z transferů   

Výnosy z územních rozpočtů  30 872 060  

Celkem 31 088 895 613 954 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011, vlastní zpracování 

 

 Výnosy jsou rozděleny do tří složek a to výnosy z činnosti, výnosy finanční                

a výnosy z transferů. Výnosy z hlavní činnosti byly ve sledovaném roce ve výši                 

177 491 Kč, přičemž 72 472 Kč bylo čerpáno z fondů a zbylou částku 105 019 Kč 

gymnázium získalo z prodeje služeb, pronájmu a jiných výnosů. Přehled těchto 

výnosů je součástí tabulky 3. 6. 

 

Tabulka 3. 6 Zdroje vlastních příjmů – hlavní činnost za rok 2011 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Opisy vysvědčení 3 400 

Sběr – likvidace vyřazeného majetku 1 200 

Náhrada za ztracené učebnice a knihy 2 500 

Náhrada škody od pojišťovny 4 124 

Výnosy z pronájmu 10 295 

Jiné výnosy 33 500 

Příspěvek nadace OKD – „Zelená Poruba“ 50 000 

Celkem 105 019 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011, vlastní zpracování 
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 Největší částku těchto příjmů tvořil příspěvek nadace OKD – „Zelená Poruba“. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí obyvatel o městské zeleni, její skladbě          

a historii.  

 Do příjmů z hlavní činnosti patří také čerpání fondů organizace, a to v roce 

2011 bylo ve výši 72 472 Kč, z toho: 

•  rezervní fond z hospodářského výsledku 2 472 Kč, 

•  rezervní fond z ostatních titulů 20 000 Kč, 

•  fond odměn 50 000 Kč. 

Z rezervního fondu z hospodářského výsledku byl pořízen nábytek do učebny 

dějepisu. Prostřednictvím rezervního fondu z ostatních titulů byl v daném roce čerpán 

účelový dar od obce na konání Moravskoslezského matematického šampionátu. 

Fond odměn byl čerpán na odměny nepedagogických zaměstnanců                        

 Nejvyšší objem výnosů z činnosti organizace tvořily příjmy z doplňkové 

činnosti. Jejich celková výše byla ve sledovaném roce 613 954 Kč. Přehled těchto 

příjmů dokumentuje tabulka 3. 7. 

 

Tabulka 3. 7 Zdroje vlastních příjmů – doplňková činnost za rok 2011 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Tržby z přípravných kurzů 268 200 

Tržby z kurzů JA 50 000 

Pronájmy tělocvičen 122 592 

Pronájmy služebního bytu 41 772 

Pronájmy venkovního sportovního areálu 26 450 

Výnosy z pronájmů – energie  100 140 

Jiné výnosy 4 800 

Celkem 613 954 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011, vlastní zpracování 

 

 Doplňkovou činnost může škola provozovat na základě Živnostenského listu. 

Předmětem podnikání je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí, včetně lektorské činnosti. Od 1. ledna 2010 má škola ve zřizovací listině 
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pronájmy v rámci doplňkové činnosti. Obsahem doplňkové činnosti v roce 2011 bylo 

konání přípravných kurzů pro budoucí žáky prvních ročníků čtyřletého i osmiletého 

studia. Náplní přípravných kurzů byla metodologická a odborná pomoc žákům 

základních škol vytvořit si správné pracovní návyky a potřebnou orientaci v učivu. 

Hlavním přínosem kurzů, kromě finanční stránky, je propagace školy a tím také 

získávání potencionálních žáků. Škola v roce 2011 otevřela pro veřejnost 

specializovaný kurz jazyka anglického. Tržby z pronájmů se dělí na čisté pronájmy              

a služby s pronájmy spojenými. Tržby na služby jsou zejména energie, které jsou 

proúčtovány do hlavní činnosti a v ní snižují náklady na spotřebu energií. Z čistých 

pronájmů gymnázium hradí např. opravy a údržbu nemovitého majetku a náklady 

spojené s údržbou venkovního sportovního areálu.  

 Další složkou výnosů organizace byly finanční výnosy. Tyto byly zastoupeny 

úroky z účtu u Komerční banky, a to ve výši 39 344 Kč. 

 Největší část získaných finančních prostředků tvořily výnosy z transferů,                   

které byly v tomto roce poskytnuty v celkové výši 30 872 060 Kč. Byly tvořeny těmito 

položkami: 

• příspěvky a dotace ze SR  – MŠMT            27 103 120 Kč, 

• příspěvky a dotace od zřizovatele 3 718 940 Kč, 

• dotace od Statutárního města Ostravy 50 000 Kč. 

 

 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté prostřednictvím MŠMT 

byly ve výši 27 103 120 Kč. Nejvýznamnější část tvořily přímé náklady na vzdělání                

ve výši 25 676 000 Kč a dále byly poskytnuty finanční prostředky prostřednictvím 

dvou rozvojových programů v celkové výši 1 427 120 Kč. Z přímých nákladů                              

na vzdělání byly finančně nejvýznamnější položkou prostředky na platy ve výši                  

18 642 000 Kč a zbylých 7 034 000 Kč tvořily související zákonné odvody, ostatní 

osobní náklady, Fond kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady 

(ONIV). Podrobný přehled dotací ze SR je součástí přílohy 1. Součástí přímých 

nákladů na vzdělání, které škola získala prostřednictvím MŠMT, jsou ostatní 

neinvestiční výdaje (ONIV). Jako přímý ONIV to byla částka 367 000 Kč                             

a jako náhrady ONIV 78 000 Kč. Mezi finančně nejvýznamnější položky ONIV                   

(96 889 Kč) patřilo cestovné, které zahrnuje školení zaměstnanců, lyžařské, 
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adaptační a sportovní kurzy, školní exkurze konané v ČR, ale také v zahraničí. 

Podobnou částku (96 872 Kč) vynaložila škola na učební pomůcky do chemie, 

dějepisu a tělesné výchovy. Významnou položku tvořilo zákonné pojištění organizace  

s částkou 82 561 Kč. Knihy do školních knihoven byly pořízeny na základě 

požadavků správců jednotlivých sbírek a na návrhy předmětových komisí ve výši    

30 988 Kč. Stravování zaměstnanců bylo podpořeno částkou 30 728 Kč. Další 

položky ONIV byly čerpány pod hranicí 30 000 Kč a jednalo se o školení 

zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky a preventivní lékařské prohlídky 

zaměstnanců. Všechny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu byly vyčerpány          

v plné výši v souladu s daným účelem použití. 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele, tedy Moravskoslezského kraje slouží 

hlavně k pokrytí provozních nákladů organizace. Základem pro stanovení provozních 

nákladů jsou skutečné provozní náklady vynaložené v minulých letech, upravené o 

různé významné skutečnosti, které mohou mít vliv na výši provozních nákladů v 

daném roce. Pro rok 2011 byly stanoveny ve výši 3 718 940 Kč. Jejich rozpis 

dokumentuje tabulka 3. 8. 

 

Tabulka 3. 8 Příspěvky a dotace od zřizovatele za rok 2011 v Kč 

Provozní náklady 3 142 000 

Prostředky ICT 50 000 

Odměny pracovníkům podílejícím se na realizaci přijímacích 

zkoušek 

 

16 500 

Zvýšené náklady na zajištění státních maturitních zkoušek 2011  11 500 

Účelové prostředky na dofinancování osobních nákladů 

a nákladů na další vzdělávání školních psychologů 

 

92 940 

Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 406 000 

Celkem 3 718 940  

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011, vlastní zpracování 

  

 Příspěvky a dotace od zřizovatele byly čerpány v plné výši. Rozpis tohoto 

čerpání je součástí přílohy 2. 
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 Dotace od Statutárního města Ostravy byly poskytnuty ve výši 50 000 Kč                

a jednalo se o tyto položky: 

• dotace na konání kulturněhistorické soutěže Šumná Ostrava 20 000 Kč,  

• dotace na konání Moravskoslezského matematického šampionátu   30 000 Kč. 

 

Dějepisná kulturněhistorická soutěž Šumná Ostrava má u žáků podpořit zájem                  

o politické, ekonomické a kulturní dějiny regionu, vést je k samostatnému 

vyhledávání informací a ke schopnosti zjištěným poznatkům porozumět. 

 Moravskoslezský matematický šampionát je po několika letech existence 

vyhledávanou prestižní mezinárodní matematickou soutěží. Osmý ročník proběhl                

pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové.  

 

Tabulka 3. 9 Hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2011            
v Kč 

Hlavní činnost  Doplňková činnost 

Výnosy celkem 31 088 895 Výnosy celkem 613 954 

v tom: v tom: 

Výnosy z činnosti 177 491 Výnosy z činnosti 613 954 

Výnosy finanční  39 344   

Výnosy z transferů 30 872 060   

Náklady celkem 31 068 406 Náklady celkem 407 396 

v tom: v tom: 

Náklady z činnosti 31 050 304 Náklady z činnosti 407 396 

Náklady finanční 18 102   

Výsledek hospodaření 20 389 Výsledek hospodaření 206 558 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011, vlastní zpracování 

 

 Z tabulky 3. 9 je zřejmé, že škola v hlavní i doplňkové činnosti hospodařila                

se ziskem. Hospodářský výsledek za celou organizaci byl 226 947 Kč.  Tato částka 

byla po odsouhlasení zřizovatelem přerozdělena do fondů takto: 

• rezervní fond 176 947 Kč, 

• fond odměn 50 000 Kč. 



 

35 

3.3  Analýza hospodaření za rok 2012 

Tabulka 3. 10  Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2012 v Kč 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy z činnosti   

Výnosy z prodeje služeb 2 200 365 300 

Výnosy z pronájmu  280 652 

Jiné výnosy 51 907 4 800 

Výnosy z prodeje materiálu 1 386  

Čerpání fondů 1 258 454  

Ostatní výnosy z činnosti 106 444  

Finanační výnosy   

Úroky 48 804  

Výnosy z transferů   

Výnosy z územních rozpočtů  30 596 936  

Celkem 32 066 132 650 752 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2012, vlastní zpracování 

 

 Výnosy z hlavní činnosti byly v roce 2012 ve výši 1 420 392 Kč,                               

přičemž 1 258 454 Kč bylo čerpáno z fondů a zbylou částku gymnázium získalo              

z prodeje služeb, materiálu a jiných výnosů. Přehled těchto výnosů je součástí 

tabulky 3. 11. 

 

Tabulka 3. 11 Zdroje vlastních příjmů – hlavní činnost za rok 2012 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Opisy vysvědčení 2 200 

Sběr – likvidace vyřazeného majetku 1 386 

Náhrada za ztracené učebnice a knihy 1 511 

Výnosy z pronájmu 15 358 

Jiné výnosy 31 229 

Příspěvek JČMF na MMŠ 3 809 

Ostatní výnosy z činnosti 106 444 

Celkem 161 937 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012, vlastní zpracování 
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 Ve srovnání s loňským rokem jsou příjmy z vlastní činnosti přibližně na stejné 

úrovni a v hospodaření školy neměly příliš velký význam. 

 Výrazný nárůst lze sledovat u čerpání fondů organizace oproti roku 2011           

a to o 1 185 982 Kč. V roce 2012 bylo čerpání fondů ve výši 1 258 454 Kč, z toho: 

• rezervní fond z hospodářského výsledku 251 374 Kč, 

• rezervní fond z ostatních titulů 510 098 Kč, 

• investiční fond 496 982 Kč. 

 Rezervní fond z hospodářského výsledku byl čerpán ve výši 251 374 Kč.        

Za tuto částku byly zakoupeny vitríny a korkové tabule a byla provedena oprava 

elektroinstalace na chodbě v 1. patře a oprava podlah v učebnách. Z rezervního 

fondu z ostatních titulů byl v roce 2012 čerpán účelový dar Nadace OKD ve výši      

60 000 Kč. Dále byly z tohoto fondu čerpány neúčelové dary zejména od rodičů žáků 

školy na výměnu školních tabulí, nákup učebních pomůcek pro matematiku, 

zakoupení žákovských židlí a lavic, trojsedáků na chodby, do jídelny jídelní stoly        

a židle. Vše v celkové výši 450 098 Kč. Investiční fond byl čerpán hlavně na opravu 

WC ve výši 384 498 Kč a zbylou část tvořilo pořízení interaktivních tabulí. 

 Příjmy organizace z doplňkové činnosti byly v přibližně stejné výši jako v roce 

2011. Jejich celková výše byla ve sledovaném roce 650 752 Kč. Přehled těchto 

příjmů dokumentuje tabulka 3. 12. 

 

Tabulka 3. 12 Zdroje vlastních příjmů – doplňková činnost za rok 2012 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Tržby z přípravných kurzů 355 500 

Tržby z kurzů JA 9 800 

Pronájmy tělocvičen 110 148 

Pronájmy služebního bytu 41 772 

Pronájmy venkovního sportovního areálu 30 250 

Výnosy z pronájmů – energie  98 482 

Jiné výnosy 4 800 

Celkem 650 752 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012, vlastní zpracování 
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 Nejvyšší nárůst oproti roku 2011 byl u položky „Tržby z přípravných kurzů“,              

kdy došlo k navýšení o 87 300 Kč. Do kurzů se přihlásilo celkem 214 žáků, to je         

o 139 žáků více než v roce 2011. Přípravné kurzy mají stoupající tendenci a dle 

ohlasů žáků i rodičů kurzy plní svůj účel. Hlavním přínosem kurzů pro školu je 

propagace školy a tím také získávání potencionálních žáků. Naopak výrazný pokles 

(o 40 200 Kč) byl zaznamenán u položky „Tržby z kurzů JA“, kdy se jednalo              

o specializovaný kurz pro veřejnost. Kurzu se zúčastnilo pouze osm osob, další kurz 

škola již neotevřela. 

 Finanční výnosy v roce 2012 byly zastoupeny úroky z účtu u Komerční banky 

ve výši 48 804 Kč. 

 Výnosy z transferů byly nejvyšším zdrojem příjmů v roce 2012 a to 

především ze státního rozpočtu a to i přesto, že zde došlo k poklesu oproti roku 2011                        

o 518 588 Kč. Transfery byly zastoupeny takto: 

• příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 26 584 532 Kč, 

• příspěvky a dotace od zřizovatele 3 692 750 Kč, 

• dotace od Statutárního města Ostravy 120 000 Kč. 

  

 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu byly ve výši 26 584 532 Kč                     

což znamená pokles oproti roku 2011. Výrazný pokles byl zaznamenán u položky 

„Prostředky na platy – nepedagogické“ kde došlo o snížení částky o 82 000 Kč                  

a rovněž poklesl příděl prostředků na ostatní neinvestiční výdaje. Podrobný přehled 

dotací ze SR je obsahem přílohy 3. Vzhledem k mimořádně nízkému přídělu 

prostředků na přímý ONIV, ze kterého se ve sledovaném roce navíc hradily také 

náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly náklady, které se běžně hradily              

z přímého ONIV, hrazeny z provozních nákladů, tedy z příspěvku od zřizovatele. 

Všechny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši               

v souladu s daným účelem použití. 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele, tedy Moravskoslezského kraje sloužily 

stejně jako v roce 2011 k pokrytí provozních nákladů organizace. Pro rok 2011 byly 

stanoveny ve výši 3 692 750 Kč. Jejich rozpis dokumentuje tabulka 3. 13. 
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Tabulka 3. 13 Příspěvky a dotace od zřizovatele – MSK za rok 2012 v Kč 

Provozní náklady 3 177 000 

Prostředky ICT 50 000 

Odměny pracovníkům podílejícím se na realizaci přijímacích 

zkoušek 

 

20 250 Den učitelů  13 500 

Vernisáž výstavy „Otto Wichterle – Příběh kontaktní čočky“ 30 000 

Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 371 000 

Nákup nového stravovacího systému 31 000 

Celkem 3 692 750 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012, vlastní zpracování 

 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele byly čerpány v plné výši. Rozpis 

jednotlivých položek je součástí přílohy 4.  

 Dotace od Statutárního města Ostravy byly poskytnuty ve výši 120 000 Kč               

a byly použité v souladu se smlouvami o poskytnutí dotací. Jednalo se o tyto položky: 

• dotace na konání kulturněhistorické soutěže Šumná Ostrava 20 000 Kč, 

• dotace na konání Moravskoslezského matematického šampionátu 30 000 Kč, 

• Ostrava slaví 150 let organizované matematiky a fyziky 70 000 Kč. 

Významnou akcí školy v roce 2012 bylo organizování oslav 150 let od založení 

Jednoty českých matematiků a fyziků a to ve spolupráci s Gymnáziem Hladnov                  

a Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity. V rámci oslav proběhla soutěž     

pro žáky a happening na Masarykově náměstí v Ostravě. 
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Tabulka 3. 14 HV v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2012 v Kč 

Hlavní činnost  Doplňková činnost 

Výnosy celkem 32 066 132 Výnosy celkem 650 752 

v tom: v tom: 

Výnosy z činnosti 1 420 392 Výnosy z činnosti 650 752 

Výnosy finanční  48 804   

Výnosy z transferů 30 596 936   

Náklady celkem 32 066 132 Náklady celkem 332 801 

v tom: v tom: 

Náklady z činnosti 32 066 132 Náklady z činnosti 332 801 

Výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření 317 951 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2012, vlastní zpracování 

 

 Hospodářský výsledek v roce 2012 byl celkem 317 951 Kč a byl tvořen pouze          

z doplňkové činnosti, viz tabulka 3. 14. Tyto peněžní prostředky byly po odsouhlasení 

zřizovatelem rozděleny do těchto fondů: 

• fond odměn 70 000 Kč, 

• rezervní fond z výsledku hospodaření 247 951 Kč.  

 

3.4 Analýza hospodaření za rok 2013 

Tabulka 3. 15 Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2013 v Kč 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy z činnosti   

Výnosy z prodeje služeb 2 000 307 300 

Výnosy z pronájmu  272 567 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4 181  

Jiné výnosy 145 577 4 800 

Výnosy z prodeje materiálu 616  

Čerpání fondů 217 607  

Ostatní výnosy z činnosti 229 622  

Finanční výnosy   

Úroky 36 367  

Výnosy z transferů   

Výnosy z územních rozpočtů  34 344 064  

Celkem 34 980 036 584 667 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2013, vlastní zpracování 
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 Výnosy z hlavní činnosti byly v roce 2013 ve výši 599 603 Kč. Z fondů 

organizace byla čerpána částka 217 607 Kč a další prostředky získala škola              

z prodeje služeb, materiálu a jiných výnosů. Přehled těchto výnosů je součástí 

tabulky 3. 16. 

 

Tabulka 3. 16 Zdroje vlastních příjmů – hlavní činnost za rok 2013 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Opisy vysvědčení 2 000 

Sběr – likvidace vyřazeného majetku 616 

Náhrada za ztracené učebnice a knihy 2 717 

Výnosy z pronájmu – vnitřní zúčtování 31 509 

Příspěvek JČMF na MMŠ 21 530 

MŠ – úhrada vody a paušály za odběr vody 40 195 

Smluvní pokuta – Ekofas  4 181 

Výnosy z provedení reklamy  90 000 

Časové rozpouštění investičního transferu 43 671 

Jiné výnosy 145 577 

Celkem 381 996 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013, vlastní zpracování 

 

 Ve srovnání s rokem 2012 byly příjmy z vlastní činnosti větší zejména                      

o výnosy z provedení reklamy v souvislosti s konáním Moravskoslezského 

matematického šampionátu a připravovaného Ústředního kola Matematické 

olympiády 2014.  

 Do příjmů z hlavní činnosti řadíme také čerpání fondů organizace, které bylo             

v roce 2013 ve výši 217 607 Kč, z toho:                                  

• rezervní fond z ostatních titulů 72 000 Kč, 

• rezervní fond z hospodářského výsledku 145 607 Kč. 

Rezervní fond z hospodářského výsledku byl čerpán na opravu průčelí a uměleckého 

reliéfu nad vchodem do budovy školy. Rezervní fond z ostatních titulů, a to účelový 

dar pro rok 2013 od Nadace depositum bonum – projekt Elixír do škol byl určen                   

pro rozvíjení výuky fyziky. Tuto nadaci zřídila Česká spořitelna a podmínky čerpání 

daru byly stanoveny smlouvou. Hrazeny byly dohody o provedení práce s vybranými 
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vyučujícími fyziky, nákup učebních pomůcek a spotřebního materiálu pro fyziku         

a další náklady související s projektem. 

 Výše příjmů z doplňkové činnosti měla v roce 2013 hodnotu 584 667 Kč,                 

což představuje mírný pokles oproti předchozím letům. Rozpis příjmů v doplňkové 

činnosti je obsahem tabulky 3. 17. 

 

Tabulka 3. 17 Zdroje vlastních příjmů – doplňková činnost za rok 2013 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Tržby z přípravných kurzů 307 300 

Pronájmy tělocvičen 102 117 

Pronájmy služebního bytu 41 772 

Pronájmy venkovního sportovního areálu 32 350 

Výnosy z pronájmů – energie  95 728 

Výnosy z pronájmu – ostatní služby 600 

Jiné výnosy 4 800 

Celkem 584 667 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013, vlastní zpracování 

 

 Výrazně nejvyšší položku vlastních příjmů v doplňkové činnosti tvořily v roce 

2013 tržby z přípravných kurzů. Tato činnost znamenala finanční přínos pro školu,              

kdy z tržeb za kurzy byly hrazeny, kromě nákladů spojených s konáním kurzů, další 

akce. Jednalo se hlavně o inzerci na Den otevřených dveří, ale také informace                 

o konání přípravných kurzů a informace o škole před přijímacími zkouškami. Inzeráty 

byly uveřejněny v měsíčníku Program a na informačních panelech v Ostravě – 

Porubě.  

 Finanční výnosy měly ve sledovaném roce hodnotu 36 367 Kč a byly tvořeny 

úroky z účtu u Komerční banky. 

 Výnosy z transferů měly v roce 2013 tyto hodnoty:  

• příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 26 623 293 Kč, 

• příspěvky a dotace od zřizovatele 6 337 494 Kč, 

• dotace od Statutárního města Ostravy 70 000 Kč. 
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 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu měly v roce 2013 hodnotu                       

26 623 293 Kč, což představuje mírný nárůst oproti roku 2012. Položkou s nejvyšší 

hodnotou je, stejně jako v předchozích letech, položka prostředky na platy 

pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy. Jak je zřejmé z přílohy 5 

největší nárůst měla položka ostatních neinvestičních nákladů, kde bylo 

zaznamenáno  zvýšení o 256 000 Kč. Všechny dotace poskytnuté ze státního 

rozpočtu byly vyčerpány v plné výši v souladu s daným účelem použití. 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele – Moravskoslezského kraje slouží hlavně                   

ke krytí provozních nákladů. Hodnota dotací byla oproti roku 2012 výrazně navýšena 

a to na částku 6 756 072 Kč. Jejich podrobný přehled je obsahem tabulky 3. 18.  

 

Tabulka 3. 18 Příspěvky a dotace od zřizovatele – MSK za rok 2013 v Kč 

Provozní náklady 3 221 000 

Prostředky ICT 50 000 

Účelové prostředky na úhradu nákladů spojených se 
zajištěním Ústředního kola Matematické olympiády 2014  125 000 

Den učitelů  13 500 

Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 147 000 

Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia   2 549 572 

Zateplení podlahy půdy  650 000 

Celkem 6 756 072 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013, vlastní zpracování 

 

 Jak vyplývá z tabulky 3. 18, další výraznou položkou vedle provozních nákladů 

hrazenou z rozpočtu zřizovatele, bylo zahájení výměny oken na zadní straně hlavní 

budovy gymnázia. Protože budova školy je kulturní památka, bylo nutné získat 

koordinované stanovisko Odboru památkové péče a Národního památkového ústavu. 

Na výměnu oken byly prostředky vyčerpány v plné výši. Na zateplení podlahy půdy 

škola vysoutěžila cenu o 293 578 Kč nižší, takže na tuto akci bylo vyčerpáno                       

356 422 Kč. Z částky 125 000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním 

Ústředního kola Matematické olympiády 2014 nebylo v daném roce nic čerpáno. 

Podrobný přehled čerpání příspěvků a dotací od zřizovatele za rok 2013 je obsahem 

přílohy 6. 
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 Dotace od Statutárního města Ostravy byly použity v souladu se smlouvou               

o poskytnutí dotací takto:  

• dotace na konání kulturněhistorické soutěže Šumná Ostrava 20 000 Kč,   

• dotace na konání Moravskoslezského matematického šampionátu 50 000 Kč. 

 

Tabulka 3. 19 Hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2013 
v Kč 

Hlavní činnost  Doplňková činnost 

Výnosy celkem 34 980 036 Výnosy celkem 584 667 

v tom: v tom: 

Výnosy z činnosti 599 603 Výnosy z činnosti 584 667 

Výnosy finanční  36 367   

Výnosy z transferů 34 344 064   

Náklady celkem 34 930 036 Náklady celkem 323 536 

v tom: v tom: 

Náklady z činnosti 34 930 036 Náklady z činnosti 323 536 

Výsledek hospodaření 50 000 Výsledek hospodaření 261 131 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2013, vlastní zpracování 

 

 Hospodářský výsledek v roce 2013 byl celkem za celou organizaci 311 131 Kč 

a byl tvořen jak z hlavní, tak i z doplňkové činnosti, viz tabulka 3. 19. Tyto peněžní 

prostředky byly v plné výši po odsouhlasení zřizovatelem převedeny do rezervního 

fondu z výsledku hospodaření. 
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3.4 Analýza hospodaření za rok 2014 

Tabulka 3. 20 Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2014 v Kč 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy z činnosti   

Výnosy z prodeje služeb 72 700 300 012 

Výnosy z pronájmu  171 215 

Jiné výnosy 47 035  

Výnosy z prodeje materiálu 1 641  

Čerpání fondů 529 578  

Ostatní výnosy z činnosti 190 098  

Finanční výnosy   

Úroky 22 398  

Ostatní finanční výnosy 249  

Výnosy z transferů   

Výnosy z územních rozpočtů  29 838 467  

Celkem 30 702 166 471 227 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2014, vlastní zpracování 

 

 Výnosy z hlavní činnosti v roce 2014 měly hodnotu 841 052 Kč. Z fondů bylo 

čerpáno 529 578 Kč a další finanční prostředky získala škola z prodeje služeb, 

materiálu a dalších výnosů. Přehled těchto výnosů je součástí tabulky 3. 21. 

Tabulka 3. 21 Zdroje vlastních příjmů – hlavní činnost za rok 2014 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Opisy vysvědčení 2 700 

Sběr – likvidace vyřazeného majetku 1 641 

Náhrada za ztracené učebnice a knihy 1 830 

Výnosy z pronájmu – vnitřní zúčtování 31 945 

Příspěvek JČMF na MMŠ 33 112 

MŠ – úhrada vody a paušály za odběr vody 57 791 

Přebytek v pokladně při inventarizaci  249 

Výnosy z provedení reklamy  90 000 

Časové rozpouštění investičního transferu 43 671 

Paušál za energie 500 

Jiné výnosy 47 035 

Celkem 311 474 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014, vlastní zpracování 
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 Ve srovnání s rokem 2013 byly příjmy z vlastní činnosti v podobné výši.               

Jak vyplývá z tabulky č. 21, položkou s nejvyšším příjmem byly výnosy z provedení 

reklamy (90 000 Kč) v souvislosti s konáním Moravskoslezského matematického 

šampionátu a připravovaného Ústředního kola Matematické olympiády 2014.  

 Čerpání fondů organizace, které jsou součástí příjmů z hlavní činnosti, mělo           

ve sledovaném roce výši 529 578 Kč. Jednalo se o čerpání těchto fondů: 

• rezervní fond z hospodářského výsledku 324 614 Kč, 

• rezervní fond z ostatních titulů 197 200 Kč, 

• fond odměn 7 764 Kč. 

Z rezervního fondu ze zlepšeného HV byla hrazena oprava střechy. Z rezervního 

fondu z ostatních titulů byly v roce 2014 čerpány účelové dary v souladu s účelem 

poskytnutí a byly vyúčtovány jednotlivým dárcům. Fond odměn byl čerpán na výplatu 

nedoplatku zjištěném kontrolou. 

 Příjmy z doplňkové činnosti měly hodnotu 261 131 Kč, což představuje pokles 

oproti předchozím letům. Rozpis příjmů v doplňkové činnosti je obsahem tabulky      

3. 22  

 

Tabulka 3. 22 Zdroje vlastních příjmů – doplňková činnost za rok 2014 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Tržby z přípravných kurzů 224 750 

Pronájmy tělocvičen 105 315 

Pronájmy služebního bytu 41 772 

Pronájmy venkovního sportovního areálu 24 128 

Výnosy z pronájmů – energie  75 262 

Celkem 471 227 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014, vlastní zpracování 

 

 Významnou položkou doplňkové činnosti školy jsou pronájmy nemovitého 

majetku. Organizace ve sledovaném roce pronajímala obě tělocvičny pro sportovní            

a taneční aktivity zájmových sdružení i soukromých skupin, venkovní sportovní areál 

a místnost pro výuku Autoškoly. Součástí pronájmů byl také služební byt. 
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 Finanční výnosy měly ve sledovaném roce hodnotu 22 647 Kč a byly tvořeny  

úroky z účtu u Komerční banky a ostatními finančními výnosy, viz. Tabulka 3. 20. 

 Výnosy z transferů měly v roce 2014 tyto hodnoty: 

• příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 26 333 467 Kč, 

• příspěvky a dotace od zřizovatele 3 355 000 Kč, 

• dotace od Statutárního města Ostravy 100 000 Kč, 

• dotace od Úmob Poruba 50 000 Kč. 

 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté prostřednictvím MŠMT 

měly v roce 2014 podobnou strukturu jako v roce předchozím. Položkou s nejvyšší 

finanční částkou byly přímé náklady na vzdělání ve výši 25 573 000 Kč. Také byly 

čerpány prostředky tří rozvojových programů v celkové hodnotě 760 467 Kč. 

Podrobný rozpis příspěvků a dotací poskytnutých ze SR je popsán v příloze 7. 

Všechny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši                

v souladu s daným účelem použití. 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele – MSK byly pro rok 2014 určeny ve výši       

3 355 000 Kč. Jak je zřejmé z tabulky 3. 23 největší část prostředků byla určena                  

na provozní náklady. 

 

Tabulka 3. 23 Příspěvky a dotace od zřizovatele – MSK za rok 2014 v Kč 

Provozní náklady 2 857 658 

Prostředky ICT 50 000 

Odměny pracovníků podílejících se na realizaci přijímacích zkoušek 20 450 

Den učitelů  13 500 

Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 413 390 

Celkem 3 355 000 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014, vlastní zpracování 

 

 Všechny dotace poskytnuté zřizovatelem byly vyčerpány v plné výši v souladu 

s daným účelem použití. Z porovnání roku 2013 a 2014 je patrné, že potřeby 

organizace se různí, v některých položkách se ušetřilo, např. spotřeba materiálu, 

opravy a údržba, DDHM pro provoz. Do úspory energií se již promítly opravy 
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prováděné v minulém roce – výměna oken v celé budově, zateplení půdy. Čerpání 

příspěvků a dotací organizace od zřizovatele je obsahem přílohy 8. 

 Dotace od Statutárního města Ostrava byly poskytnuty ve výši 100 000 Kč               

a byly použité v souladu se smlouvami o poskytnutí dotací. Jednalo se o tyto položky: 

• dotace na konání Moravskoslezského matematického šampionátu 50 000 Kč, 

• dotace na konání kulturněhistorické soutěže Šumná Ostrava 50 000 Kč. 

 Dotace od Úmob Poruba ve výši 50 000 Kč byly využity na vydání sborníku  

Moravskoslezského matematického šampionátu, pobyt zahraničních účastníků 

(účastní se zástupci partnerských škol ze Slovenska), zajištění organizace soutěže, 

na ceny pro vítěze a na upomínkové předměty pro soutěžící. 

 

Tabulka 3. 24 Hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2014 
v Kč 

Hlavní činnost  Doplňková činnost 

Výnosy celkem 30 702 166 Výnosy celkem 471 227 

v tom: v tom: 

Výnosy z činnosti 841 052 Výnosy z činnosti 471 227 

Výnosy finanční  22 647   

Výnosy z transferů 29 838 467   

Náklady celkem 30 702 166 Náklady celkem 287 326 

v tom: v tom: 

Náklady z činnosti 30 697 910 Náklady z činnosti 287 326 

Daň z příjmu 4 256   

Výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření 183 901 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2014, vlastní zpracování 

 

 Hospodářský výsledek v roce 2014 byl tvořen pouze z doplňkové činnosti                 

a jeho hodnota byla 183 901 Kč, viz tabulka 3. 24. Tyto peněžní prostředky byly                  

po odsouhlasení zřizovatelem převedeny do rezervního fondu z výsledku 

hospodaření. 
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3.5 Analýza hospodaření za rok 2015 

Tabulka 3. 25 Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015 v Kč 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy z činnosti   

Výnosy z prodeje služeb 26 800 296 813 

Výnosy z pronájmu  116 888 

Jiné výnosy 52 638  

Výnosy z prodeje materiálu 3 406  

Čerpání fondů 412 657  

Ostatní výnosy z činnosti 41 282  

Finanční výnosy   

Úroky 7 425  

Výnosy z transferů   

Výnosy z územních rozpočtů  28 708 932  

Celkem 29 253 140 413 701 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2015, vlastní zpracování 

 

 Výnosy z hlavní činnosti měly ve sledovaném roce hodnotu 486 783 Kč,          

z toho 412 657 Kč  bylo čerpáno z fondů organizace. Zbylou část získala škola                

z prodeje služeb, materiálu a z dalších výnosů. Jejich přehled dokumentuje tabulka         

3. 26. 

 

Tabulka č. 26 Zdroje vlastních příjmů – hlavní činnost za rok 2015 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Opisy vysvědčení 2 600 

Sběr – likvidace vyřazeného majetku 3 406 

Náhrada za ztracené učebnice a knihy 1 714 

Výnosy z pronájmu – vnitřní zúčtování 11 235 

Příspěvek JČMF na MMŠ 3 740 

MŠ – úhrada vody a paušály za odběr vody 37 850 

Výnosy z provedení reklamy  25 000 

Časové rozpouštění investičního transferu 46 178 

Jiné výnosy 7 597 

Celkem 124 126 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2015, vlastní zpracování 
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 Příjmy z vlastní činnosti se oproti roku 2014 snížily, přičemž výrazně nižší byly 

příjmy z provedení reklamy, které škola zajišťuje v souvislosti s konáním 

Moravskoslezského matematického šampionátu. Jak je zřejmé z tabulky 3. 26, 

ostatní zdroje byly v podobné výši jako v minulém roce.  

 Fondy byly ve sledovaném roce čerpány ve výši 412 657 Kč takto: 

• investiční fond 374 759 Kč, 

• rezervní fond z hospodářského výsledku 7 898 Kč, 

• rezervní fond z ostatních titulů 30 000 Kč. 

Z investičního fondu byla z větší části hrazena oprava WC ve druhém patře školy             

a malování tělocvičen po zateplení. Částka 7 898 Kč byla použita jako sankce              

z projektu Matematika s radostí. Rezervní fond z ostatních titulů, a to účelový dar              

od Nadace depositum bonum – projekt Elixír do škol byl určen pro rozvíjení výuky 

fyziky.  

 Příjmy z doplňkové činnosti měly hodnotu 413 701 Kč, což představuje pokles 

oproti předchozím letům. Rozpis příjmů v doplňkové činnosti je obsahem tabulky       

3. 27 

 

Tabulka 3. 27 Zdroje vlastních příjmů – doplňková činnost za rok 2015 v Kč 

Zdroj příjmu Kč 

Tržby z přípravných kurzů 244 200 

Pronájmy tělocvičen 43 666 

Pronájmy služebního bytu 41 772 

Pronájmy venkovního sportovního areálu 31 450 

Výnosy z pronájmů – energie  52 613 

Celkem 413 701 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2015, vlastní zpracování 

 

Zdroje vlastních příjmů z doplňkové činnosti byly v roce 2015 nižší o 57 526 Kč 

oproti roku předešlému. Hlavním důvodem tohoto rozdílu byly opravy tělocvičen,                

které se celé první školní pololetí nepronajímaly. 
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 Finanční výnosy měly ve sledovaném roce hodnotu 7 425 Kč, což je značný 

pokles oproti předchozím letům. Důvodem bylo snížení úrokové sazby Komerční 

bankou. 

 Největší část získaných finančních prostředků tvořily, stejně jako v minulých 

letech, výnosy z transferů. Jejich celková výše byla 28 708 932 Kč a  byly tvořeny 

těmito položkami: 

• příspěvky a dotace ze SR  – MŠMT 24 685 150 Kč, 

• příspěvky a dotace od zřizovatele 3 933 802 Kč, 

• dotace od Statutárního města Ostravy 40 000 Kč, 

• dotace od Úmob Poruba 10 000 Kč, 

 

 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu měly v roce 2015 hodnotu                       

24 685 150 Kč, což představuje nejnižší hodnotu ve sledovaném období 2011 – 

2015. Jak je zřejmé z přílohy 9 největší část těchto finančních prostředků škola 

vynaložila na úhradu platů zaměstnanců. Ze tří rozvojových programů čerpala 

prostředky ve výši v celkové hodnotě 904 150 Kč, které rovněž použila na platy 

zaměstnanců. Oproti roku 2014 vzrostly ostatní neinvestiční náklady. Všechny dotace 

poskytnuté ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši v souladu s daným 

účelem použití. 

 Příspěvky a dotace od zřizovatele – Moravskoslezského kraje slouží hlavně           

ke krytí provozních nákladů školy. Hodnota dotací byla v podobné výši jako v roce 

2014. Jejich přehled je obsahem tabulky 3. 28.  

Tabulka 3. 28 Příspěvky a dotace od zřizovatele – MSK za rok 2015 v Kč 

Provozní náklady 3 104 000 

Prostředky ICT 50 000 

Odměny pracovníků podílejících se na realizaci přijímacích zkoušek 21 300 

Den učitelů  13 500 

Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 375 000 

Projekt Meteostanice ve výuce přírodovědných předmětů 370 002 

Celkem                   3 933 802 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2015, vlastní zpracování 
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Příspěvky a dotace od zřizovatele byly čerpány v plné výši. Rozpis tohoto čerpání                

je součástí přílohy 10. 

 Dotace od Statutárního města Ostravy byly poskytnuty ve výši 40 000 Kč a 

byly čerpány na konání Moravskoslezského matematického šampionátu. 

 Dotace od Úmob Poruba ve výši 10 000 Kč na projekt „Studentská televize                

na Wichterlovu gymnáziu.“ Projekt tvoří výstupy v podobě reportáží ze života školy          

i porubské veřejnosti. 

 

Tabulka 3. 29  Hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015 
v Kč 

Hlavní činnost  Doplňková činnost 

Výnosy celkem 29 253 140 Výnosy celkem 413 701 

v tom: v tom: 

Výnosy z činnosti 536 783 Výnosy z činnosti 413 701 

Výnosy finanční  7 425   

Výnosy z transferů 28 708 932   

Náklady celkem 29 253 140 Náklady celkem 248 643 

v tom: v tom: 

Náklady z činnosti 29 251 948 Náklady z činnosti 248 643 

Daň z příjmu 1 193   

Výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření 165 058 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2015, vlastní zpracování 

 

 Jak je zřejmé z tabulky 3. 29 hospodářský výsledek v roce 2015 byl tvořen 

pouze z doplňkové činnosti a jeho hodnota byla 165 058 Kč. V hlavní činnosti byly 

celkové náklady organizace ve výši výnosů tzn., že byl vyrovnaný výsledek 

hospodaření, tedy nula. Tyto peněžní prostředky byly po odsouhlasení zřizovatelem 

rozděleny do těchto fondů: 

• fond odměn 30 000 Kč, 

• rezervní fond z výsledku hospodaření 135 058 Kč. 
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4 Zhodnocení výsledků analýzy, návrhy a doporučení 

 Na základě analýzy provedené v předchozí kapitole, bude provedeno 

zhodnocení hospodaření Wichterlova gymnázia v letech 2011 – 2015 a budou 

předloženy návrhy a doporučení ke zvýšení efektivnosti hospodaření této 

příspěvkové organizace. 

 

4.1 Zhodnocení výsledků analýzy hospodaření 

 Financování školy je uskutečňováno především z příspěvků a dotací z MŠMT          

a z příspěvků a dotací od zřizovatele. Další finanční zdroje škola získává z doplňkové 

činnosti a zapojení do různých projektů. Zhodnocení výsledků analýzy bude 

sledováno z pohledu hlavní činnosti, doplňkové činnosti a výsledku hospodaření 

školy. 

 

Hlavní činnost 

 Výnosy hospodaření tvoří výnosy z činnosti, výnosy finanční a výnosy                   

z transferů. Finanční prostředky, které směřovaly ve sledovaném období do 

gymnázia, byly z různých zdrojů. Největší objem tvořily peněžní prostředky z 

transferů, přičemž prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly mnohonásobně 

vyšší než dotace od zřizovatele a dalších poskytovatelů. Výše těchto prostředků je 

vyčíslena v tabulce 4. 1. 

 

Tabulka 4. 1 Výnosy z transferů v letech 2011 – 2015 v Kč 

 2011 2012 2013 2014 2015 

SR  27 103 120 26 584 532 26 623 293 26 333 467 24 685 150 

MSK 3 718 940 3 692 750 6 337 494 3 355 000 3 933 802 

SMO 50 000 120 000 70 000 100 000 40 000 

Úmob Poruba - - - 50 000 10 000 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 – 2015, vlastní zpracování 

 

 Prostředky ze SR měly klesající tendenci, kromě roku 2013. Pokles se promítl          

v platech zaměstnanců  a v souvisejících odvodech. Tento pokles byl kompenzován 
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prostřednictvím rozvojových programů. Druhým největším zdrojem financování                

z transferů byly prostředky poskytnuté zřizovatelem – MSK na provoz organizace. 

Největší nárůst u poskytnutých prostředků byl zaznamenán v roce 2013                               

(viz. tabulka 4. 1), kdy škola z těchto navýšených finančních zdrojů prováděla 

výměnu oken na hlavní budově. Dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava a v 

letech 2014 a 2015 Úmob Poruba škola použila na financování různých projektů.                       

Jak je zřejmé z tabulky 4. 1, jejich výše byla ve sledovaném období kolísavá. 

 Nejvýznamnější položkou výnosů z činnosti bylo čerpání fondů. Finanční 

prostředky jsou prostřednictvím fondů poskytovány účelově.  

 

Tabulka 4. 2 Čerpání fondů v letech 2011 – 2015 v Kč 

 2011 2012 2013 2014 2015 

RF z HV 2 472 251 374 145 000 324 614 7 898 

RF z ostatních titulů 20 000 510 098 72 000 197 200 30 000 

Fond odměn 50 000 496 982 - 7 764 - 

Investiční fond - - - - 374 759 

Celkem 72 472 1 258 454 217 000 529 578 412 657 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 – 2015, vlastní zpracování 

 

 Jak je zřejmé z tabulky 4. 2, čerpání fondů mělo nejvyšší hodnotu v roce 2012, 

kdy byly finanční prostředky použity na opravu elektroinstalací, opravu podlah, 

rekonstrukci WC a další položky související s provozem gymnázia. 

 Další složkou finančních příjmů organizace byly finanční výnosy. Tyto byly 

zastoupeny hlavně úroky z účtu u Komerční banky. Jejich výše je však v porovnání          

s výnosy z transferů a s výnosy z činnosti zanedbatelná. 

 Náklady hospodaření tvořily ve sledovaném období náklady z činnosti                 

a náklady finanční. Nejvyšší položkou nákladů z činnosti byly každoročně mzdové 

náklady a s tím související odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění. Další 

významnou položkou nákladů z činnosti byly odpisy dlouhodobého majetku                     

a spotřeba energií. Hodnotu celkových nákladů školy ve sledovaném období ukazuje 

obrázek 4. 1.  
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Obrázek 4. 1 Náklady – hlavní činnost v letech 2011 – 2015 v Kč 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011 – 2015, vlastní zpracování 

 

 Příspěvková organizace musela také hradit finanční náklady, kterými jsou 

úroky, kurzové ztráty a další. Jejich výše je však, stejně jako v případě finančních 

výnosů, zanedbatelná. 

 

Doplňková činnost 

 Výnosy hospodaření byly tvořeny výnosy z činnosti. Nejvýznamnější                     

pro hospodaření školy byly výnosy ze služeb a výnosy z pronájmu, viz tabulka 4. 3. 

Výnosy z prodeje služeb byly tvořeny především tržbami z přípravných kurzů, výnosy 

z pronájmu zahrnovaly pronájmy tělocvičen, služebního bytu a venkovního 

sportovního areálu. Ve sledovaném období mají celkové výnosy klesající tendenci. 

 

Tabulka 4. 3 Výnosy – doplňková činnost v letech 2011 – 2015 v Kč 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy z prodeje služeb 318 200 365 300 307 300 300 012 296 813 

Výnosy z pronájmu 290 954 280 652 272 567 171 215 116 888 

Jiné výnosy 4 800 4 800 4 800 - - 

Celkem 613 954 650 752 584 667 471 227 413 701 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011 – 2015, vlastní zpracování 
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 Náklady hospodaření byly tvořeny náklady z činnosti. Na rozdíl od hlavní 

činnosti byla v doplňkové činnosti nejnákladnější položkou spotřeba energie,                   

viz. tabulka 4. 4.  Ve sledovaném období měla klesající charakter, což bylo 

způsobeno výměnou oken a zateplením půdy hlavní budovy školy. Poté následují 

mzdové náklady a s tím související odvody. 

 

Tabulka 4. 4 Náklady – doplňková činnost v letech 2011 – 2015 v Kč 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba materiálu 118 259 16 014 13 137 67 126 16 804 

Spotřeba energie 114 555 118 489 113423 83 570 62 003 

Ostatní služby 48 982 67 698 68 666 53 041 88 736 

Mzdové náklady 115 600 120 600 103 000 73 200 71 000 

Odpisy DM 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Celkem 407 396 332 801 323 536 287 326 248 643 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011 – 2015, vlastní zpracování 

 

 

Hospodářský výsledek 

 

Obrázek 4. 2 Hospodářský výsledek v letech 2011 – 2015 v Kč 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011 – 2015, vlastní zpracování 

  

 

2011 2012 2013 2014 2015

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

226 947

317 951
311 131

183 901

165 058

Výsledek hospodaření

Roky

K
č



 

56 

 Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je tvořen rozdílem výnosů                

a nákladů v hlavní a doplňkové činnosti, viz. příloha 11. Analýzou hospodaření                  

v jednotlivých letech bylo zjištěno, že škola dosahovala každoročně kladného 

hospodářského výsledku. V letech 2012, 2014 a 2015 měla v hlavní činnosti nulový 

výsledek hospodaření, tudíž tvořila HV pouze v doplňkové činnosti. Velikost HV měl 

ve sledovaném období proměnlivý charakter, což ukazuje obrázek 4. 2. Výsledek 

hospodaření z jednotlivých let byl následně po odsouhlasení zřizovatelem rozdělen             

do fondů organizace. Příspěvková organizace hospodařila během jednotlivých 

sledovaných let se svými finančními prostředky racionálně, v žádném roce                       

se nedostala ve výsledku hospodaření do záporných hodnot. 

 

4.2 Návrhy a doporučení ke zvýšení efektivnosti hospodaření 

 Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že organizace vykazovala 

každoročně kladný hospodářský výsledek. Škola hospodařila s přidělenými                       

i získanými finančními prostředky v souladu s jejich účelem užití. V této podkapitole 

budou popsány návrhy a doporučení, pomocí kterých by škola mohla získat další 

finanční prostředky pro svou činnost. Tato doporučení se budou týkat doplňkové 

činnosti, kde škola vykazovala každoroční pokles (mimo roku 2012). 

 Wichterlovo gymnázium má k dispozici dvě počítačové učebny s 34 počítači             

a multimediální učebnu s dalšími 18 počítači a interaktivní tabulí. Tyto učebny by 

škola mohla využívat k pořádání počítačových kurzů pro občany ve večerních 

hodinách. Mohlo by se jednat o kurzy pro seniory, nebo pro občany, kteří si chtějí 

zvýšit svou kvalifikaci a tím podpořit možnosti svého uplatnění na trhu práce. Znalost 

práce s počítačem je dnes pracovní i soukromou nutností a toho by škola měla využít                   

ve svůj prospěch. 

Další možností vylepšení finanční situace organizace je snížení spotřeby energie 

celkovým zateplením školy. V roce 2013 škola získala finanční prostředky                        

od zřizovatele na zateplení půdy a výměnu oken. Tato opatření vedla k výraznému 

snížení spotřeby energie v dalších letech, přičemž tyto ušetřené prostředky mohla 

škola využít v jiných potřebných oblastech. Proto by bylo účelné usilovat o získání 

dalších finančních prostředků na zateplení celé budovy školy. 
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 Se vstupem ČR do Evropské unie vzrostla poptávka po kurzech cizích jazyků. 

Wichterlovo gymnázium by mělo maximálně využít odborných kvalifikací svých 

pedagogů a pořádat výuku cizích jazyků pro širokou veřejnost. V roce 2011 škola 

otevřela specializovaný kurz jazyka anglického po dospělé. O tento kurz však nebyl 

příliš velký zájem a škola v dalším roce kurz již neotevřela. Důležité při pořádání akcí 

pro veřejnost je propagace, kdy občané v blízkém i širokém okolí musí získat 

potřebné informace. Škola by měla informovat o pořádání kurzů v místním 

bezplatném měsíčníku Program, případně na informačních tabulích rozmístěných            

v obci. 

 Významným příjmem Wichterlova gymnázia v doplňkové činnosti jsou tržby            

z přípravných kurzů. Navrhnout se proto dá rozšíření kurzů i mimo oblast těchto,              

pro školu finančně úspěšných kurzů. Škole by například mohly pomoci kurzy 

účetnictví, o které by mohl být zájem i z řad studentů. Zajímavou možností by mohly 

být kurzy zaměřené na asertivitu a komunikační schopnosti, které by zvýšily 

uplatnění studentů na trhu práce. Na tyto kurzy by škola mohla získat finanční 

prostředky z Evropského sociálního fondu na podporu zaměstnanosti nebo z jiných 

regionálních fondů, vzhledem k tomu, že se Ostrava nachází v jedné ze sociálně 

problematických lokalit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

5 Závěr 

 Tato diplomová práce je zaměřena na hospodaření příspěvkové organizace, 

která vykonává činnost školy a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.            

Cílem práce bylo charakterizovat strukturu vzdělávací soustavy České republiky, 

analyzovat hospodaření příspěvkové organizace a navrhnout určitá doporučení                 

ke zvýšení efektivnosti. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, včetně úvodu           

a závěru.  

 Druhá teoretická kapitola je zaměřena na strukturu vzdělávacího systému 

České republiky. Je zde popsáno rozdělení tohoto systému dle jednotlivých stupňů 

vzdělávání a představeny legislativní normy platné v oblasti školství. Zároveň                  

je popsáno řízení vzdělávacího systému, a to z pohledu členění na centralizovaný          

a decentralizovaný systém. Jelikož je diplomová práce zaměřená na hospodaření 

příspěvkové organizace, je určitá část druhé kapitoly věnována hospodaření těchto 

organizací. Jsou popsáni jednotliví zřizovatelé, možnosti zřízení a finanční 

hospodaření příspěvkových organizací. V neposlední řadě jsou zmíněny zdroje 

financování, které lze členit na zdroje externí a interní. 

 Další dvě kapitoly jsou věnovány praktické části, kdy pro tento účel byla 

vybrána konkrétní příspěvková organizace, a sice Wichterlovo gymnázium Ostrava – 

Poruba. V úvodu třetí kapitoly jsou popsány základní údaje o organizaci,                           

její charakteristika, struktura oborů a počet žáků. Dále je sledována struktura a počet 

zaměstnanců a objem a zdroje prostředků, které vynakládá Wichterlovo gymnázium 

na mzdy svých zaměstnanců. Součástí podkapitoly je srovnání průměrné mzdy 

zaměstnanců školy s průměrnou mzdou v České republice. Nejdůležitější částí třetí 

kapitoly je analýza hospodaření příspěvkové organizace a to za období let 2011 –  

2015, přičemž analýza byla provedena za každý rok zvlášť. Pozornost při zpracování 

analýzy byla zaměřena na výnosy, které organizace získává v hlavní činnosti,                 

a to konkrétně výnosy z činnosti, finanční výnosy a výnosy z transferů. 

Nejvýznamnějším zdrojem financování školy jsou příspěvky a dotace ze státního 

rozpočtu, které škola využívá na přímé náklady na vzdělání. Dalším významným 

zdrojem financování gymnázia jsou příspěvky a dotace od zřizovatele, ze kterých 

škola hradí své provozní náklady. V menší míře je škola podporována dotacemi               

a granty Statutárního města Ostravy a Úmob Poruba. Tyto finanční prostředky 

organizace využívá na zapojení do různých projektů. Součástí analýzy hospodaření            
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v jednotlivých letech je sledování hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňkovou 

činnost škola provozuje na základě Živnostenského listu, kdy základem podnikání              

je pořádání vzdělávacích kurzů, školení a pronájmy majetku. 

 Obsahem čtvrté kapitoly je zhodnocení výsledků analýzy hospodaření                 

a porovnání těchto výsledků v jednotlivých sledovaných letech. Toto zhodnocení             

je sledováno z pohledu hlavní činnosti, doplňkové činnosti a hospodářského výsledku 

organizace. Porovnávají se zde výnosy z transferů v jednotlivých letech, čerpání 

fondů organizace a náklady hospodaření. V doplňkové činnosti se srovnávají výnosy 

hospodaření a náklady hospodaření v jednotlivých letech. Dále došlo ke zhodnocení 

výsledků analýzy prostřednictvím zobrazení a popsání hospodářského výsledku               

za sledované období. I přesto, že zhodnocením analýzy hospodaření organizace 

bylo zjištěno, že má škola dostatek finančních prostředků na krytí svých nákladů                      

a její hospodářský výsledek má ve všech sledovaných letech kladnou hodnotu,                     

byly navrženy v další podkapitole doporučení ke zvýšení efektivnosti hospodaření. 

Jedná se např. o využití počítačových učeben, snížení spotřeby energie na základě 

celkového zateplení budovy, pořádání jazykových a jiných kurzů a školení. 

 Dle mého názoru, který vychází z provedené analýzy, využívala příspěvková 

organizace všechny své přidělené i získané finanční prostředky efektivně a účelově. 

Tento názor potvrzuje také vývoj hospodářského výsledku, který měl ve všech 

sledovaných letech kladnou hodnotu. 
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Příloha 1 Příspěvky a dotace ze SR – MŠMT za rok 2011 v Kč 

Přímé náklady na vzdělání 25 676 000 

v tom:  

Prostředky na platy – pedagogičtí zaměstnanci 16 584 000 

Prostředky na platy – nepedagogičtí zaměstnanci 2 058 000 

Ostatní osobní náklady – pedagogičtí zaměstnanci 23 000 

Ostatní osobní náklady – nepedagogičtí zaměstnanci 25 000 

Zákonné odvody 6 354 000 

FKSP  187 000 

Přímý ONIV – náhrady  78 000 

Přímý ONIV 367 000 

Rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů 

vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“ 

 

 9 120 

Rozvojový program „Posílení platové úrovně 

pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním“ 

 

1 418 000 

v tom: 

Prostředky na platy 1 050 000 

Zákonné odvody 357 500 

FKSP  10 500 

Celkem příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 27 103 120 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011, vlastní zpracování 
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Příloha 2 Čerpání příspěvků a dotací od zřizovatele – MSK za rok 2011 v Kč 

Spotřeba materiálu 501 284 

Spotřeba energií 1 602 571 

Opravy a údržba 454 660 

Služby 504 076 

Platy (psycholog, přijímací zkoušky) 101 074 

Zákonné odvody 51 355 

Zákonné sociální náklady 32 239 

Správní poplatky                                   190 

Jiné ostatní náklady 3 886 

Odpisy DNM, DHM 467 433 

Ostatní finanční náklady  172 

Celkem 3 718 940 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011, vlastní zpracování 
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Příloha 3 Příspěvky a dotace ze SR – MŠMT za rok 2012 v Kč 

Přímé náklady na vzdělání 26 547 000 

v tom: 

Prostředky na platy – pedagogičtí zaměstnanci 17 493 000 

Prostředky na platy – nepedagogičtí zaměstnanci 1 976 000 

Ostatní osobní náklady  41 000 

Zákonné odvody 6 633 000 

FKSP  194 000 

Přímý ONIV 210 000 

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích – Excelence středních škol 2012“ 

 

37 532 

v tom: 

Prostředky na platy 27 801 

Zákonné odvody, FKSP 9 731 

Celkem příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 26 584 532 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012, vlastní zpracování 
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Příloha 4 Čerpání příspěvků a dotací od zřizovatele – MSK za rok 2012 v Kč 

Spotřeba materiálu 508 666 

Spotřeba energií 1 576 626 

Opravy a údržba 446 902 

Služby 506 158 

Platy (psycholog, přijímací zkoušky) 20 250 

Zákonné odvody 45 102 

Zákonné sociální náklady 19 558 

Správní poplatky                                  1 450 

Jiné ostatní náklady 2 800 

Odpisy DNM, DHM 440 685 

Cestovné 81 053 

Odměny – Den učitelů 13 500 

Vernisáž  Otto Wichterle – Příběh kontaktní čočky 30 000 

Celkem 3 692 750 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012, vlastní zpracování 
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Příloha 5 Příspěvky a dotace ze SR – MŠMT za rok 2013 v Kč 

Přímé náklady na vzdělání 26 493 000 

v tom: 

Prostředky na platy – pedagogičtí zaměstnanci 17 422 000 

Prostředky na platy – nepedagogičtí zaměstnanci 1 825 000 

Ostatní osobní náklady 32 000 

Zákonné odvody 6 555 000 

FKSP  193 000 

Přímý ONIV 466 000 

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích – Excelence středních škol 2013“ 

 

130 293 

v tom: 

Prostředky na platy 96 513 

Zákonné odvody, FKSP 33 780 

Celkem příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 26 623 293 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013, vlastní zpracování 
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Příloha 6 Čerpání příspěvků a dotací od zřizovatele – MSK za rok 2013 v Kč 

Spotřeba materiálu 438 474 

Spotřeba energií 1 499 419 

Opravy a údržba 3 487 931 

Služby 537 354 

Zákonné sociální náklady 17 382 

Správní poplatky                                   980 

Jiné ostatní náklady (např. opotřebení lyžařské výstroje) 2 400 

Odpisy DNM, DHM 147 371 

Stravování zaměstnanců 22 384 

Odměny – Den učitelů 13 500 

DDHM pro provoz nad 3 000 Kč 133 834 

DDHM – učební pomůcky nad 3 000 Kč 36 465 

Celkem 6 337 494 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013, vlastní zpracování 
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Příloha 7 Příspěvky a dotace ze SR – MŠMT za rok 2014 v Kč 

Přímé náklady na vzdělání 25 573 000 

v tom: 

Prostředky na platy – pedagogičtí zaměstnanci 16 485 000 

Prostředky na platy – nepedagogičtí zaměstnanci 2 047 000 

Ostatní osobní náklady 16 000 

Zákonné odvody 6 306 000 

FKSP  185 000 

Přímý ONIV 78 000 

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích – Excelence středních škol 2014“ 

 

164 061 

v tom: 

Prostředky na platy 121 527 

Zákonné odvody, FKSP 42 534 

Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků regionálního školství v roce 2014“ 

 

589 406 

v tom:  

Prostředky na platy 475 284 

Zákonné odvody, FKSP 114 122 

Rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru 

Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání v roce 2014“ 

 

 

7 000 

Celkem příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 26 333 467 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014, vlastní zpracování 
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Příloha 8 Čerpání příspěvků a dotací od zřizovatele – MSK za rok 2014 v Kč 

Spotřeba materiálu 421 036 

Spotřeba energií 1 232 361 

Opravy a údržba 613 327 

Služby 518 324 

Zákonné sociální náklady 18 346 

Správní poplatky                                   740 

Jiné ostatní náklady (např. opotřebení lyžařské výstroje) 1 900 

Odpisy DNM, DHM 413 392 

Stravování zaměstnanců 21 456 

Odměny – Den učitelů 13 500 

DDHM pro provoz nad 3 000 Kč 83 965 

DDHM – učební pomůcky nad 3 000 Kč 16 653 

Celkem 3 355 000 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014, vlastní zpracování 
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Příloha 9 Příspěvky a dotace ze SR – MŠMT za rok 2015 v Kč 

Přímé náklady na vzdělání 23 781 000 

v tom: 

Prostředky na platy – pedagogičtí zaměstnanci 15 456 000 

Prostředky na platy – nepedagogičtí zaměstnanci 1 834 000 

Ostatní osobní náklady 6 000 

Zákonné odvody  5 881 000 

FKSP  172 000 

Přímý ONIV 432 000 

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích – Excelence středních škol 2015“ 

 

112 557  

v tom: 

Prostředky na platy 83 376 

Zákonné odvody, FKSP 29 181 

Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků regionálního školství v roce 2015“ 

 

120 889 

v tom:  

Prostředky na platy 89 548 

Zákonné odvody, FKSP 29 181 

Účelové prostředky na Rozvojový program „Zvýšení platů 

pracovníků regionálního školství“ 

 

670 704 

v tom: 

Prostředky na platy 496 818 

Zákonné odvody, FKSP 173 886 

Celkem příspěvky a dotace ze SR – MŠMT 24 685 150 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2015, vlastní zpracování 
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Příloha 10 Čerpání příspěvků a dotací od zřizovatele – MSK za rok 2015 v Kč 

Spotřeba materiálu 581 235 

Spotřeba energií 1 476 656 

Opravy a údržba 358 902 

Služby 604 181 

Zákonné odvody 43 142 

Zákonné sociální náklady 18 543 

Jiné ostatní náklady 3 100 

Odpisy DNM, DHM 375 000 

Odměny – Den učitelů 13 500 

Projekt Meteostanice ve výuce přírodovědných předmětů 370 002 

DDHM pro provoz nad 3 000 Kč 81 915 

DDHM – učební pomůcky nad 3 000 Kč 7 626 

Celkem                       3 933 802 

Zdroj: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2015, vlastní zpracování 
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Příloha 11 Výsledek hospodaření v letech 2011 – 2015 v Kč 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Hlavní 

činnost 

V 31 088 895 32 066 132 34 980 036 30 702 166 29 253 140 

N 31 068 406 32 066 132 34 930 036 30 702 166 29 253 140 

VH 20 389 0 50 000 0 0 

Doplňková 

činnost 

V 613 954 650 752 584 667 471 227 413 701 

N 407 396 332 801 323 536 287 326 248 643 

VH 206 558 317 951 261 131  183 901 165 058 

VH celkem  226 947 317 951 311 131 183 901 165 058 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2011 – 2015, vlastní zpracování 


