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1 Úvod 

Vzdělávání nás provází jiţ od prvního okamţiku našeho ţivota, kdy se učíme 

základním věcem v rámci své rodiny. Své znalosti a dovednosti nadále rozšiřujeme 

v mateřské škole a posléze na základní škole, kde se učíme číst, psát, počítat. 

Základní vzdělání je v rámci České republiky povinné. Povinná školní docházka je devítiletá 

a je rozdělena do dvou stupňů. První stupeň reprezentuje první aţ pátá třída a druhý stupeň 

je tvořen šestou aţ devátou třídou. Tato etapa základního vzdělávání vytváří základ pro 

další sekundární a terciární vzdělávání, které je v dnešní době nezbytné. 

Proto je důleţité, aby v základním školství bylo dostatek finančních prostředků na 

pořízení nejnovějších výukových materiálů a učebních pomůcek a dostatek finančních 

prostředků na mzdy kvalifikovaných pedagogů, a to vše aby se odrazilo v kvalitě celého 

vzdělávacího procesu. 

Cílem této bakalářské práce je nastínit historický vývoj českého školství aţ po 

současnost, seznámit s jednotlivými právními formami škol, uvést financování základního 

školství, vyhodnotit hospodaření vybrané základní školy a na základě provedené analýzy 

hospodaření stanovit základní škole doporučení pro další vývoj finančního zabezpečení. 

Touto školou byla zvolena Základní škola Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace, 

jejímţ zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

V druhé kapitole této bakalářské práce je popsán historický vývoj českého školství a 

dále současný stav našeho školství, jsou uvedeni zřizovatelé škol, právní formy škol, jakým 

způsobem jsou školy zřizovány popřípadě rušeny, či jaké fondy jsou povinny vést. 

Třetí kapitola této práce je zaměřena především na samotné financování školství. 

Jsou zde popsány jednotlivé zdroje financování – veřejné, soukromé, grantové a dotační 

zdroje. Je zde rovněţ představena mnou vybraná příspěvková organizace. 

Čtvrtá kapitola je zpracována převáţně prakticky, neboť je zaloţena na analýze 

hospodaření vybrané příspěvkové organizace. Analýza je zaměřena na období od roku 2007 

aţ do roku 2010. Je zde uvedeno, jakého výsledku hospodaření vybraná organizace 

v jednotlivých letech dosahovala, zda svěřené prostředky vynaloţila účelně a hospodárně. 

Závěr této kapitoly shrnuje celkové hospodaření této vybrané příspěvkové organizace. 

 

 

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 

Jan Ámos Komenský 
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2 Školský systém v České republice 

2.1 Historie školství 

2.1.1 České školství do roku 1948 

Školství v českých zemích je spojováno s dlouholetou tradicí. První české školy 

vznikaly jiţ v 10. století a jednalo se o školy církevní, a to konkrétně školy klášterní a 

katedrální. Ve 13. století se v našich zemích začaly objevovat školy městské zvané téţ 

partikulární. Byly zakládány a financovány městy a slouţily pro přípravu budoucích úředníků 

správy města. 

 

Tereziánské reformy 

Zásadní změny v českém školství nastaly v poslední třetině 18. století. Tyto změny 

přinesly tzv. tereziánské reformy, které zavedly všeobecnou vzdělávací povinnost pro děti 

poddaných. Organizace školství byla Marií Terezií svěřena Ignazi von Felbigerovi, který 

vypracoval Všeobecný školní řád z roku 1744, jímţ byly zavedeny tři druhy lidových škol, a 

to triviální, hlavní a normální. 

Školy triviální – byly zřizovány v blízkosti far. Na těchto školách bylo vyučováno 

tzv. trivium (čtení, psaní a počítání). Dále zde byly vyučovány základy hospodářství a ve 

městech průmyslové znalosti. Základním předmětem na těchto školách bylo náboţenství. 

Výuka probíhala v mateřském jazyce dětí, avšak v některých oblastech se vyučovalo i 

v jazyce německém. 

Školy hlavní – byly zřizovány v krajských městech. Na těchto školách bylo trivium 

rozšířeno o základy reálií a latiny. Dále se zde vyučoval sloh, geometrie, kreslení, průmysl a 

hospodářství. V první třídě bylo vyučováno v mateřském jazyce dětí, tedy češtině. Ve druhé 

třídě byl zaváděn německý jazyk a ve vyšších třídách se vyučovalo pouze v němčině. 

Školy normální – byly zřizovány v zemských městech. V kaţdé zemi byla zřízena 

pouze jedna normální škola. Vyučovalo se totéţ co na škole hlavní v rozšířené podobě. Školy 

normální slouţily jako příprava pro gymnázium a zároveň slouţily jako příprava pro 

praktický ţivot. 

Je třeba podotknout, ţe všeobecnou vzdělávací povinnost nemůţeme zaměňovat za 

povinnou školní docházku. V této době se do školy chodilo nepravidelně, především děti 

z venkova chodily do školy jen v zimě. Střední školství bylo prezentováno gymnázii, jejichţ 

počet poklesl díky zrušení jezuitského řádu. Doba studia na těchto školách byla prodlouţena 
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na šest let. Odborné školství bylo zastoupeno středními školami tzv. reálkami a vyššími 

středními školami tzv. akademiemi. 

České školství se dále i po roce 1848 vyvíjelo dle zásad rakouské školské politiky. 

Pozornost byla věnována středním a vysokým školám. Mimo to, ţe byla v roce 1774 

zavedena školním řádem všeobecná vzdělávací povinnost a byly poloţeny základy lidového 

školství, vznikly i první instituce pro vzdělávání učitelů tzv. preparandy. Preparandy slouţily 

jako přípravky pro budoucí učitele škol triviálních a hlavních. 

Dále jiţ v této době existovala gymnázia, která připravovala studenty na univerzitní 

studium. Novým prvkem tereziánského školství se staly odborné školy. Vyučovalo se na nich 

účetnictví, obchodu, zboţíznalství, ale i právu. Vysoké školství bylo podrobeno státnímu 

dozoru. Univerzity nebyly místem svobodného učení, ale slouţily jako instituce připravující 

na praxi. Rozvoj zaznamenaly zejména obory medicíny a práva, ale i filozofické fakulty 

postupným zaváděním přírodních věd, historie a literatury. 

 

České školství ve 2. pol. 19. století 

V roce 1848 po revoluci došlo k ukončení feudálního vývoje Rakouska a tedy i 

školství. V období neoabsolutismu za vlády Františka Josefa I. se školství opět vrátilo církvi 

v důsledku konkordátu, dohody mezi rakouskou vládou a Vatikánem, podepsaného v roce 

1855. V roce 1868 byl vydán Velký říšský zákon, kterým byl zrušen konkordát z roku 1855 a 

církvi bylo ponecháno pouze vyučování náboţenství. Podle nového zákona se dělily školy na 

obecné a měšťanské školy a zároveň byla stanovena osmiletá školní docházka. V návaznosti 

na Velký říšský zákon byl vydán roku 1870 Řád školní a vyučovací pro obyčejné školy 

obecné, kterým byla stanovena základní pravidla chování dětí ve školách, jejich povinnost a 

zakázány tělesné tresty.  

Na sklonku 19. století byly zřízeny první dívčí školy. Nezadrţitelný rozvoj vědy a 

techniky přispěl k zřízení první české průmyslové školy a ve 2. polovině 19. století došlo 

k rozvoji různých druhů a typů odborných škol (zemědělské, obchodní, průmyslové). Ve 2. 

polovině 19. století došlo k rozvoji také v předškolní výchově, vznikla první mateřská škola. I 

v oblasti vysokého školství došlo k zásadní změně, Karlova univerzita se rozdělila na 

německou a českou univerzitu. 
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Školství ČSR v letech 1918-1939 

Po vzniku samostatného Československa zůstaly v platnosti školské zákony z období 

Rakousko-Uherska. Školský systém se tedy v zásadě nijak nezměnil. Menší úpravy byly 

provedeny ministerskými nařízeními označovanými jako tzv. „malý školský zákon“ z roku 

1922. Tento nový zákon zavedl osmiletou školní docházku a zavedl rovněţ dva nové 

předměty, a to občanskou nauku a výchovu a ruční práce pro chlapce a obnovil výuku tělesné 

výchovy pro dívky. Na počátku 30. let bylo v ČSR 10 372 obecných škol, z toho nejvíce 

dvoutřídek (2786) a jednotřídek (2710) a pětitřídek (školy měšťanské). Střední všeobecně 

vzdělávací školy (gymnázia, reálná gymnázia, reformní reálná gymnázia, reálky) si podrţely 

dvoustupňovou organizaci. Počet vysokých škol se v tomto období rozrostl, v roce 1919 byla 

zřízena druhá česká univerzita – Masarykova univerzita v Brně a na Slovensku vznikla 

v témţe roce Univerzita J.A. Komenského v Bratislavě. 

 

2.1.2 České školství v letech 1948-1989 

Školství v ČSR v letech 1945-1989 

Po převratu v dubnu 1948 byl vydán tzv. Zákon o jednotné škole, kterým se zavádělo 

jednotné základní vzdělání pro všechny. Školská soustava se členila vertikálním způsobem na 

mateřské školy, školy národní, školy střední a na školy 3. stupně, jeţ se dále členily na 

povinné a výběrové. Povinné školy byly představovány tzv. základními odbornými školami, 

které nahradily učňovské školy. Výběrové školy se členily na čtyřleté a kratší čtyř let. Čtyřleté 

školy byly v té době představovány gymnázii a vyššími odbornými školami. Za kratší školy 

čtyř let byly povaţovány různé typy dvou a tříletých odborných škol. 

2.1.3 Transformace školství a vzdělávání po roce 1989 

Po listopadu 1989 do základních školských zákonů pronikly výrazné koncepční 

změny, především autonomie vysokého školství a otevření prostoru pluralitnímu školství. 

Dále došlo k mnohým změnám v obsahu vzdělávání především v občanské výchově a 

dějepisu, byla zrušena povinná ruština. Proběhlo také mnoho personálních změn od 

ministerstva aţ po ředitele jednotlivých škol.  Některá z polistopadových opatření byla však 

v rozporu s trendy a vývojem v rozvinutých zemích, například: zkrácení povinné školní 

docházky z 10 na 9 let, změna financování učňovského školství, zrušení jednotné školy a 

zavedení selektivního principu (víceletá gymnázia). 
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2.2 Současné školství 

V 90. letech došlo v českém školství k mnoha změnám jak v oblasti subjektů 

poskytujících vzdělání, tak i v oblasti financování, řízení či vzdělávací nabídky. Školy nabyly 

právní subjektivitu a mohou tedy samostatně rozhodovat v otázkách personálních, 

organizačních, finančních, o vzdělávacích programech a dalším. Školy jiţ nejsou financovány 

jen státem, ale na financování se také podílí obce, rodiče nebo zřizovatelé nestátních škol. 

Vznikly nové druhy škol jakoţto víceletá gymnázia či nové druhy odborných škol a nové 

studijní obory. K dosavadním výhradně státním školám přibyl soukromý sektor, školy 

zřizované soukromými osobami, církvemi či církevními společnostmi. 

Zásadní změnu školského systému nepřineslo ani vydání školského zákona z roku 

2004, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2005. Naopak velký rozvoj zaznamenalo speciální 

školství, které zajišťuje vzdělání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V posledních letech se prosazuje integrace těchto ţáků a studentů se vzděláváním osob 

zdravých. Dalším významným dokumentem v oblasti současného školství je i tzv. Bílá kniha 

z roku 2001, která je součástí národního programu rozvoje vzdělávání v ČR a formuluje 

vládní strategii v oblasti vzdělávání. 

2.2.1 Druhy škol 

„Školský systém je propojený komplex škol a školských zařízení zajišťující formální 

vzdělávání. Jeho vývoj a současná podoba jsou ovlivňovány ekonomickými, politickými, 

kulturními a jinými faktory příslušné společnosti. Fungování školského systému je řízeno 

vzdělávací politikou země a zcela nebo z větší části financováno státem. Školský systém je 

hlavní součástí celkového vzdělávacího systému.“
1
 

Současný školský systém je tvořen: 

 mateřskými školami, 

 základními školami, 

 speciálními školami, 

 středními školami, 

 konzervatořemi, 

 vyššími odbornými školami, 

 základními uměleckými školami, 

 jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. 

                                                 
1
 PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Protál, 2009. s. 56. ISBN 978-80-7367-546-2. 
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Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání pro děti ve věku od 3 do 6 let, přednostně jsou 

přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

Základní škola zajišťuje povinnou školní docházku, která je zákonem určená jako devítiletá. 

Z toho vyplývá, ţe základní školu navštěvují ţáci obvykle ve věku od 6 do 15 let. 

Speciální škola poskytuje vzdělání a výchovu ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

za které jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo 

sociálním znevýhodněním. 

Střední škola zajišťuje vzdělávání vyšší sekundární, je buď všeobecné, nebo odborné a 

následuje po vzdělání základním. Délka středoškolského vzdělání se pohybuje od 2 do 5 let a 

představuje konečnou etapu vzdělávání (absolventi po ukončení přecházejí na trh práce) nebo 

tranzitní fázi vzdělávání (absolventi pokračují vstupem do terciárního či jiného navazujícího 

vzdělávání). Mezi střední všeobecně vzdělávací školy řadíme gymnázia a lycea, naopak mezi 

odborné střední školy řadíme SOŠ, SOU, konzervatoře, OU, učiliště. 

Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání na úrovni prvního stupně terciárního vzdělávání. 

Studium zpravidla trvá 3 roky a je ukončeno absolutoriem a titulem absolventa DiS. 

 

„Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná škola na 

studijní skupiny, konzervatoř a základní umělecká škola na oddělení a jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky na kursy.“
2
 

 

2.2.2 Členění škol podle zřizovatele 

Zřizovatelem základní školy a školského zařízení dle současné legislativy můţe být: 

 obec (dobrovolné svazky obcí), 

 kraj, 

 soukromá osoba (nestátní organizace), 

 ministerstvo (Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy; Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany), 

 církev. 

 

 

 

                                                 
2
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění, § 23 
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Graf 2.1 Počet škol podle typu zřizovatele v ČR ve školním roce 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://founder.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp 

 

Z výše uvedeného grafu č. 2.1 vyplývá, ţe nejvíce základních škol je zřizováno 

obcemi popř. dobrovolnými svazky obcí, dále následují jako zřizovatelé kraje, poté soukromé 

osoby a ministerstva a nejméně škol je zřizováno církevními institucemi. 

2.2.3 Vzdělávací programy 

Vzdělávací programy vypracovává MŠMT v rámci Národního programu vzdělávání a 

předkládá je Vládě k projednání a ta je dále předkládá poslancům a senátorům ke schválení. 

„Národní program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto zákonem a 

vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné 

k dosahování těchto cílů.“
3
  

Pro předškolní, základní, střední, základní umělecké a jazykové vzdělání se vydávají 

tzv. rámcové vzdělávací programy, jeţ vymezují rozsah, povinný obsah a podmínky 

vzdělávání. Rámcové programy jsou závazné pro tvorbu samotných školních vzdělávacích 

programů. V rámcových programech jsou stanoveny cíle, forma, délka a povinný obsah 

vzdělávání, jeho organizační uspořádání, profesní profil absolventa, ukončení vzdělávání a 

další náleţitosti. Rámcové programy jsou vydávány MŠMT ve spolupráci s dalšími 

ministerstvy např. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra či Ministerstvo obrany. 

                                                 
3
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění, § 3, odst. 1 
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Školní vzdělávací programy musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 

Jednotlivé školní vzdělávací programy, které budou realizovány, si školy a školská zařízení 

vybírají samy a zveřejňují je na přístupných místech školy či školského zařízení. 

 

Vzdělávací program má tuto předepsanou strukturu: 

Povinná část: 

 název, předkladatel, anotace, 

 učební plán a organizace výuky, 

 cílová a obsahová specifikace učiva (učební osnovy nebo jiné formy zpracování 

učiva), 

 formulace podmínek nutných k realizaci. 

Nepovinná část: 

 poţadavky na kvalifikaci a další specifickou přípravu pracovníků, 

 specifické poţadavky na hodnocení samotných ţáků, 

 popřípadě další podmínky a poţadavky (poznámka pod čarou). 

2.3 Právní formy škol 

Školy a školská zařízení v České republice mohou být zřizovány pouze jako 

příspěvkové organizace (PO) nebo školské právnické osoby (ŠPO). Příspěvkové organizace 

mohou být zřízeny pouze Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, krajem či územně 

samosprávným celkem. Ostatní právnické či fyzické osoby, církve či náboţenské společnosti 

zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby. 

2.3.1 Příspěvková organizace 

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Je upravena v zákoně č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Příspěvková organizace je zřizována územně samosprávným celkem za účelem 

hospodaření s jeho majetkem a k zabezpečení veřejně prospěšných činností, zpravidla ve své 

činnosti nevytváří zisk. 

 

Zřízení příspěvkové organizace 

Územní samosprávný celek zřizuje PO pro činnosti, které jsou zpravidla neziskové, 

spadají pod jeho působnost a vyţadují samostatnou právní subjektivitu. Zřizovatel vydává o 

vzniku PO tzv. zřizovací listinu, která obsahuje tyto údaje: 
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 úplný název zřizovatele, 

 název, sídlo příspěvkové organizace, 

 vymezení hlavního účelu a odpovídajícího předmětu činnosti, 

 vymezení majetkových práv organizace, 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel PO, 

 vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena. 

Příspěvková organizace vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 

 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace ÚSC hospodaří s peněţními prostředky, které získala svou 

vlastní činností, a dále s peněţními prostředky získanými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále 

nakládá s prostředky svých fondů a s peněţitými dary od fyzických či právnických osob, 

včetně peněţních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí. Pokud příspěvková organizace 

zřízená ÚSC tvoří ze své doplňkové činnosti zisk, musí jej pouţít jen ve prospěch hlavní 

činnosti, nepovolil-li zřizovatel jiné vyuţití tohoto zdroje. 

 

Peněţní fondy příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace vytváří tyto fondy:  

 rezervní fond, 

 investiční fond, 

 fond odměn,  

 fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

Investiční fond slouţí k financování investičních potřeb PO (investiční výdaje, 

úvěry, půjčky). Je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

investičními dotacemi zřizovatele, investičními příspěvky státních fondů, výnosy 

z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, dary a příspěvky jiných subjektů či převody 

z rezervního fondu. 

Ostatní fondy jsou blíţe rozepsány aţ u státní příspěvkové organizace. 

 

Účetnictví příspěvkové organizace 

Dne 1. 1. 2010 nabyla účinnosti vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro některé 
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vybrané účetní jednotky. Nabytím účinnosti této nové vyhlášky došlo k výrazné změně účtové 

osnovy pro příspěvkové organizace. Změna spočívá v tom, ţe účtová třída 9 byla zrušena a je 

nově nahrazena účtovou třídou 4, zároveň došlo k změnám názvů jednotlivých účtů. 

 

Tab. 2.1  Ukázka změny názvů u vybraných účtů směrné účtové osnovy pro některé vybrané 

účetní jednotky 

Stará vyhláška č. 505/2002 Sb., Nová vyhláška č. 410/2009 Sb., 

Účet Název účtu Účet Název účtu 

911 Fond odměn 411 Fond odměn 

912 Fond kulturních a sociálních 

potřeb 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb 

914 Fond rezervní 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 

hospodaření 

414 Rezervní fond z ostatních titulů 

916 Fond reprodukce majetku 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Státní příspěvková organizace 

Je upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů. Státní příspěvková organizace je zřizována MŠMT. Státní 

příspěvkovou organizací mohou být dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy se 

základní školou, základní školy pro tělesně postiţené a další školská zařízení. 

 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky ze státního rozpočtu 

prostřednictvím zřizovatele, s prostředky svých fondů a s peněţitými dary od jiných subjektů. 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí jejím rozpočtem, který musí být sestaven tak, aby 

byl vyrovnaný. Rozpočet příspěvkové organizace zahrnuje pouze náklady a výnosy 

související s poskytovanými sluţbami, které má v předmětu hlavní činnosti. Příspěvková 

organizace je povinna plnit určené úkony co nejhospodárněji a dodrţet tak vyrovnanost svého 

rozpočtu.  

Hospodářský výsledek je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem 

vytvořeným z jiné činnosti po zdanění. Jestliţe dojde k překročení rozpočtovaných nákladů 
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nebo není dosahováno předem stanovených výnosů, můţe organizace dospět ke zhoršenému 

rozpočtovému hospodářskému výsledku. V tom případě je příspěvková organizace povinna 

učinit taková opatření, která zajistí opětovné vyrovnání hospodářského výsledku. Úhradu 

zhoršeného výsledku lze zajistit například z rezervního fondu, z rozpočtu kapitoly zřizovatele 

či ze zisku po zahrnutí příspěvku na provoz v následujícím rozpočtovém roce. 

 

Peněţní fondy příspěvkové organizace 

Státní příspěvková organizace vytváří tyto fondy: 

 rezervní fond, 

 fond reprodukce majetku (FRM), 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

Rezervní fond je vytvářen ze zlepšeného výsledku hospodaření, z přijatých 

peněţitých darů, z převedeného nespotřebovaného zůstatku z minulého roku či z peněţitých 

prostředků poskytnutých ze zahraničí. Prostředky rezervního fondu slouţí zejména k úhradě 

zhoršeného výsledku hospodaření, k doplnění fondu reprodukce majetku, k úhradě různých 

sankcí či k překlenutí časového nesouladu u nákladů a výnosů. 

 

Fond reprodukce majetku je tvořen z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření, z darů a z výnosů z prodeje 

nemovitého majetku. Prostředky fondu FRM jsou pouţívány na pořízení či technické 

zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku nebo jako doplňkové zdroje 

k financování oprav a údrţby hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, popřípadě 

k úhradě přijatých úvěrů. 

Fond odměn je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření. Tvoří se do 

výše 80 % stanoveného objemu prostředků na platy. Slouţí k úhradám odměn zaměstnanců. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše 

zúčtovaných platů a náhrad platů popřípadě mezd a mzdových náhrad v souladu se 

schváleným rozpočtem příspěvkové organizace. Tento fond lze pouţít na kulturní a sociální 

rozvoj zaměstnanců, na nákup vitaminových prostředků, na očkování proti chřipce, proti 

ţloutence, na rekreace, tělovýchovu a sport. 

Zůstatky fondů k 31. prosinci daného roku se vţdy převádějí do následujícího 

rozpočtového roku. 
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2.3.2 Školská právnická osoba 

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou dle zákona č. 561/2004 Sb., 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi jejíţ hlavní činnost náleţí poskytování 

vzdělávání podle vzdělávacích programů rozepsaných v kapitole 2.2.3 a školských sluţeb 

podle školského zákona. 

Školská právnická osoba můţe být zřízena jednak ministerstvem, krajem, obcí 

(svazkem obcí) či jinou právnickou osobou, popřípadě fyzickou osobou. 

 

Zřízení a vznik školské právnické osoby 

Je-li školská právnická osoba zřízena pouze jedním zřizovatelem, zřizuje se tzv. 

zřizovací listinou.  Pokud je školská právnická osoba zřizována více zřizovateli, sepisuje se 

tzv. zřizovatelská smlouva. Školská právnická osoba vzniká dnem zápisu do rejstříku 

školských právnických osob. 

Zřizovací listina nebo zřizovatelská smlouva musí obsahovat tyto údaje: 

 název a sídlo školské právnické osoby, 

 název, sídlo a IČO zřizovatele jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu zřizovatele jedná-li se o fyzickou osobu, 

 označení statutárního orgánu, 

 druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichţ činnost je vykonávána školskou 

právnickou osobou, 

 předmět, podmínky a rozsah doplňkové činnosti, je-li tato činnost povolena, 

 počet členů rady, v případě školské právnické osoby zřízené jinou právnickou či 

fyzickou osobou, 

 vymezení doby, na niţ je školská právnická osoba zřízena
4
. 

 

Orgány školské právnické osoby 

V případě školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí (svazkem 

obcí) je výkonným orgánem ředitel. V případě školské právnické osoby zřízené jinou 

právnickou či fyzickou osobou je výkonným orgánem ředitel a navíc rada. 

 

 

                                                 
4
 SVOBODOVÁ, J. Abeceda účetnictví pro územně samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a 

organizační sloţky státu. 4. rozšířené vyd. Olomouc: Anag, 2009 s. 259. ISBN 978-80-7263-457-6. 
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Peněţní fondy školské právnické osoby 

Školská právnická osoba má moţnost vytvářet peněţní fondy. Školská právnická 

osoba je povinna vţdy vytvářet rezervní fond, investiční fond a školská právnická osoba 

zřízená ministerstvem, krajem, obcí (svazkem obcí) navíc fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond – slouţí k úhradě případné ztráty z hlavní činnosti za minulá období a 

dále ke zkvalitnění hlavní činnosti.  

Investiční fond – slouţí k financování investičních potřeb školské právnické osoby. Je 

vytvářen odpisy z majetku. 

Zůstatky peněţních fondů se vţdy na konci účetního období převádějí do roku následujícího. 

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – slouţí k zabezpečení kulturních, 

sociálních a dalších potřeb zaměstnanců školské právnické osoby a jejich rodinných 

příslušníků a důchodců, jeţ při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu byli 

zaměstnanci školské právnické osoby. FKSP je plněn formou záloh z roční plánované výše 

v souladu se schváleným rozpočtem školské právnické osoby. 

 

Účetnictví 

Školská právnická osoba vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů, tedy 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o účetnictví. Školská právnická osoba je v rámci účetních jednotek 

podle zákona o účetnictví řazena mezi jiné právnické osoby, mezi jejichţ hlavní činnost 

nepatří podnikání. Školská právnická osoba je povinna v rámci vedení účetnictví důsledně 

oddělovat příjmy a výdaje hlavní činnosti od příjmů a výdajů z činnosti doplňkové. 
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3 Finance v základním školství 

3.1 Veřejné zdroje 

Školní vzdělávání patří mezi veřejné statky a je tedy financováno převáţně 

z veřejných zdrojů v rámci rozpočtové soustavy České republiky.  

Tato rozpočtová soustava je tvořena: 

 soustavou veřejných rozpočtů (státní rozpočet, územní rozpočty krajů, municipální 

rozpočty a rozpočty veřejných neziskových organizací), 

 soustavou mimorozpočtových fondů (státní fondy, fond sociálního zabezpečení, fond 

zdravotního pojištění a mimorozpočtové fondy obcí a krajů). 

 

Při financování školství rozlišujeme tedy dva druhy veřejných zdrojů, jednak zdroje ze 

státního rozpočtu (přímo řízené školství) a dále zdroje z ostatních veřejných rozpočtů obcí a 

krajů (regionální školství). Mezi přímo řízené financované školství patří převáţně vysoké 

školy, Výzkumný ústav odborného školství, Výzkumný ústav pedagogický, Česká školní 

inspekce a orgány veřejné správy ve školství (odbory školství krajského úřadu, odbory 

školství městského úřadu, případně odbory školství obecního úřadu) a do regionálního 

školství řadíme všechny ostatní školy kromě vysokých škol. 

Schéma finančních toků ve školství ČR je uvedeno v Příloze č. 1 této práce. 

3.1.1  Hospodaření základních škol 

Všechny základní školy u nás hospodaří jako příspěvkové organizace a musí se tedy 

řídit zákony a vyhláškami, které určují hospodaření s rozpočtovými prostředky státního 

rozpočtu. Dotace, jeţ jsou poskytovány z rozpočtu MŠMT prostřednictvím příslušného 

odboru školství krajského úřadu (OŠ KÚ), patří mezi hlavní příjmy v základním školství. 

Příspěvkové organizace taktéţ odepisují investiční hmotný majetek, čímţ dochází k vytváření 

zdrojů finančních prostředků na realizaci budoucích investic, pokud příslušné prostředky 

neposkytne samo MŠMT. Hospodaří-li škola s přebytkem, vzniká jí tzv. zlepšený 

hospodářský výsledek a příslušnou částku si ponechává do dalšího účetního období, aniţ by 

se jí o tuto částku krátily přidělené peněţní prostředky na další rok. 

Mezi hlavní výdajové poloţky na provoz škol řadíme: 

 mzdy, zdravotní a sociální pojištění a odvody do FKSP, 

 materiál a energie, 

 různé daně a poplatky, 
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 platby za sluţby, cestovné a ostatní náklady. 

Mezi hlavní příjmové poloţky na provoz škol řadíme: 

 finanční prostředky od krajského úřadu, 

 úroky z vlastních finančních prostředků, 

 výnosy z prodeje majetku a materiálu, 

 dotace, 

 příjmy z úroků, 

 ostatní výnosy. 

 

Podstatnou část výdajů v základním školství představují neinvestiční výdaje (NIV), jeţ 

jsou ovlivněny úkoly školství, počtem ţáků a počtem tříd. Mezi nejvýznamnější NIV patří  

výdaje na mzdy a materiální výdaje. Výše mzdových výdajů se odvíjí jednak od platných 

mzdových předpisů ve školství a dále od organizačních pokynů MŠMT z hlediska velikosti 

tříd. Do materiálních výdajů řadíme různé výdaje potřebné na provoz školy zejména náklady 

na energii, náklady na údrţbu, náklady na nákup vyučovacích pomůcek a učebnic a ostatní 

výdaje. ONIV představují výdaje na ochranné pracovní pomůcky, zákonné pojištění 

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, výdaje na učební 

pomůcky, učebnice a školní pomůcky, další vzdělávání pedagogů a další výdaje. 

V současném regionálním (základním) školství je rozpis finančních prostředků 

prováděn normativní metodou. Normativní metoda spočívá v tom, ţe finanční prostředky jsou 

stanoveny dle neinvestičních výdajů, které připadají na jednotku výkonu, tedy na jednoho 

ţáka. Normativy rozlišujeme na republikové a krajské. 

 

3.1.2 Republikové normativy 

Republikovým normativem (RN) je vyjádřen průměrný příspěvek ze SR na pokrytí 

nákladů na jednoho ţáka nebo studenta příslušné věkové kategorie a určitého typu školy nebo 

školského zařízení na příslušný kalendářní rok, jeţ byly stanoveny jako průměrné hodnoty pro 

celou ČR. Státní (republikové) normativy jsou zveřejňovány MŠMT ve Věstníku. 

Státní normativy slouţí pro přerozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

jednotlivé kraje. Krajské úřady si poté tyto finanční prostředky přerozdělují samy na 

jednotlivé školy a školská zařízení. 
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Republikové normativy na rok 2011 

Výše republikových normativů pro rok 2011 vychází z materiálu čj. 32 332/10-26 

„Principy rozpisu rozpočtu a rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných 

celků na rok 2011 v úrovni MŠMT – KÚ“. Pro rok 2011 stanovilo MFČR pro RgŠ nový 

průřezový ukazatel „Výdaje na krytí mzdových prostředků pedagogických pracovníků 

regionálního školství včetně příslušenství“.  

Z tohoto důvodu musely být RN pro rok 2011 konstruovány novým způsobem. 

V předchozích letech byly RN sestavovány indexováním k RN předchozího roku. Nově 

sestavená výše RN spočívá v tom, ţe základem výpočtu jsou skutečné výdaje na mzdové 

prostředky a počet zaměstnanců jednotlivých druhů škol a typů školských zařízení za první aţ 

třetí čtvrtletí roku 2010 v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Poté se tyto 

mzdové prostředky včetně počtu zaměstnanců podle jednotlivých druhů škol a typů školských 

zařízení alikvotními
5
 podíly rozdělí do příslušných věkových kategorií a stejným poměrem 

dopočítají na celý rok rozpočtových zdrojů roku 2010. 

 

Věkové kategorie republikových normativů 

Republikové normativy se člení podle věku dětí, ţáků a studentů. První skupinu tvoří 

děti ve věku 3-5ti let v mateřských školách. Druhá skupina je tvořena ţáky ve věku 6-14ti let 

základních škol a niţších ročníků víceletých gymnázií. Třetí skupinu tvoří studenti 15-18ti let 

středních škol. Další skupina je tvořena studenty ve věku 19-21 let vyšších odborných škol a 

poslední skupinu tvoří děti a mládeţ ve věku 3-18ti let v krajských zařízeních ústavní 

výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 alikvotní = odpovídající části, podílový, úměrný podílu 
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Tab. 3.1 Republikové normativy pro rok 2011 

 

 NIV 

celkem 

(Kč/ţáka) 

MP včetně 

odvodů 

pedagogů 

(Kč/ţáka) 

MP včetně 

odvodů 

nepedagogů 

(Kč/ţáka) 

ONIV 

náhrady 

(Kč/ţáka) 

ONIV 

přímé 

(Kč/ţáka) 

ONIV 

celkem 

(Kč/ţáka) 

Limit PZ 

(Z./1000ţ) 

3-5 let 36 136 26 567 9 270 113 186 299 129,000 

6-14 

let 

46 110 37 356 8 114 143 497 640 131,000 

15-18 

let* 

53 538 42 059 10 747 166 566 732 146,000 

19-21 

let 

45 919 33 084 12 354 143 338 481 129,000 

3-18 

let v 

KZÚV 

221 809 146 510 73 643 693 963 1 656 701,000 

 

*) V republikovém normativu věkové kategorie 15-18 let je v roce 2011 vztaţen počet 

studentů 1.-2. ročníků denní formy nástavbového studia středních škol 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/republikove-normativy-skol-a-skolskych-

zarizeni-zrizovanych-2 

 

Z dané tabulky vyplývá, ţe celkové NIV výdaje na jednoho ţáka základní školy v roce 

2011 činí 46 110 Kč. V roce 2010 tato částka byla ve výši 46 747 Kč, tudíţ došlo k mírnému 

poklesu oproti loňskému roku. Dále z tabulky můţeme vyčíst, ţe mzdové prostředky včetně 

zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, povinné odvody do FKSP) činí u 

pedagogických pracovníků ZŠ 37 356 Kč u nepedagogických pracovníků 8 114 Kč. Ostatní 

neinvestiční náklady na ţáka ZŠ činí 640 Kč. Limit počtů zaměstnanců ZŠ v roce 2011 činí 

v přepočtu na 1000 ţáků 131 zaměstnanců. 

3.1.3 Krajské normativy 

Tyto normativy jsou stanoveny krajským úřadem a určují výši výdajů připadajících na 

jednotku výkonu za kalendářní rok. Za jednotku výkonu je povaţováno dítě, ţák, student, 

ubytovaný, stravovaný, lůţko, třída, studijní skupina nebo oddělení, případně jiná jednotka 

stanovená zvláštním právním předpisem. Při tvorbě jednotlivých místních normativů kraje 

respektují: 

 své dlouhodobé záměry ve vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy v rámci kraje, 

 rámcové vzdělávací programy či akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné 

vzdělávání, 

 rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti, 
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 naplněnost tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školských zařízeních
6
. 

Krajské normativy jsou typické svým podrobnějším členěním. Krajské normativy jsou 

stanovovány OŠ KÚ a jednotlivými řediteli škol a školských zařízení v tzv. místním 

dohadovacím řízení.  

Krajské normativy jsou upraveny touto legislativou: 

 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

 vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, 

 směrnice MŠMT čj. 28/ 768/2005-45. 

 

Krajské normativy v Moravskoslezském kraji v roce 2011 

 

Finanční normativ na jednotku výkonu je stanoven v Moravskoslezském kraji u škol a 

školských zařízení, jejichţ činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými 

pracovníky tímto vzorcem: 

1/Np x Pp x 12 x 1, Proc + 1/No x Po x 12 x 1, Proc + ONIV 

 

Za jednotku výkonu v případě základní školy kraj povaţuje: 

 1 ţák v základní škole tvořené pouze třídami 1. stupně, 

 1 ţák v 1. stupni základní škole tvořené oběma stupni, 

 1 ţák v 2. stupni základní školy tvořené oběma stupni, 

 1 dítě v přípravné třídě ZŠ pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, 

 1 ţák základní školy speciální, 

 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole dle druhu poskytované 

stravy. 

 

Rozhodné ukazatele pro výpočet finančního normativu 

Ukazatel Proc představuje součet procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jeţ je placeno zaměstnavatelem, dále součet 

procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem a 

                                                 
6
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění, § 161, odst. 3 
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procent, v jejichţ výši je stanoven základní příděl, kterým je tvořen FKSP. V roce 2011 činí 

tato hodnota 1,35. 

Ukazatel Np je stanoven z průměrného počtu jednotek výkonu připadající na jednoho 

pedagogického pracovníka (Ţ), z průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací činnosti 

(VP) a průměrného počtu odučených hodin ve třídě za týden. 

Np = Ţ x VP / H 

Ukazatel No představuje průměrný počet jednotek výkonu připadající na jednoho 

nepedagogického pracovníka. Ukazatel No byl krajským úřadem zachován na stejné hodnotě 

jako v roce 2010. 

Ukazatele Pp a Po představují průměrný plat Pp (pedagogického pracovníka) a 

průměrný plat Po (nepedagogického pracovníka). Ukazatele Pp a Po jsou konstruovány 

z rozpočtovaných průměrných platů pouţitých v roce 2010. U pedagogických pracovníků 

v jednotlivých druzích zařízení je tento rozpočtovaný plat sníţen o 0,5 % dle disponibilních 

zdrojů kraje a navýšen o 88 Kč u odměn předsedy a hodnotitelů státních maturit. U 

nepedagogických pracovníků došlo ke zkrácení rozpočtovaných platů z roku 2010 o 9,5 %. 

ONIV zde představuje průměrnou roční výši ostatních neinvestičních výdajů ze SR 

připadající na jednotku výkonu. V roce 2011 jsou ONIV na úrovni 68 – 81 % roku 2010 dle 

jednotlivých druhů škol a školských zařízení. 

 

Příplatky k finančnímu normativu 

K finančnímu normativu se stanovuje příplatek pro ţáky ZŠ se zdravotním postiţením, 

vzdělávají-li se ve škole samostatně zřízené, nebo třídě zřízené pro zdravotně postiţené ţáky 

v běţné základní škole, pokud nejde o ZŠ speciální a to: 

 ve výši 0,8 násobku příslušného finančního normativu na ţáka se středně těţkým 

mentálním postiţením, s mentálním postiţením, s vývojovými poruchami chování 

nebo učení, 

 ve výši 1 násobku příslušného finančního normativu na ţáka s vadou řeči, 

 ve výši 1,5 násobku příslušného finančního normativu na ţáka zrakově, tělesně 

postiţeného nebo ţáka s více vadami, 

 ve výši 2,5 násobku příslušného finančního normativu na ţáka s těţkým zrakovým, 

sluchovým, mentálním postiţením, autistu, s hlubokým mentálním postiţením. 
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Krajský úřad poskytuje finanční prostředky na účty jednotlivých škol a školských 

zařízení čtvrtletně v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím MŠMT. Při výpočtu 

prostředků na 1. čtvrtletí roku 2011 vycházel kraj z rozpočtu roku 2010. Po ukončení rozpisu 

rozpočtu na rok 2011 jsou školám a školským zařízením prostředky dorovnávány platbou na 

2. čtvrtletí roku 2011. 

 

 

Tab. 3.2 Vývoj počtu ţáků v ZŠ – Moravskoslezský kraj (zdroj: skutečnost - ÚIV, odhad – 

OŠMS) 

 Skutečnost Odhad 

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

běţné třídy 124 223 118 328 112 969 106 950 102 253 100 800 98 580 97 660 97 450 

speciální třídy 6 149 5 879 5 077 4 828 4 630 4 500 4 430 4 390 4 350 

Celkem 130 372 124 207 118 046 111 778 106 883 105 300 103 010 102 050 101 800 

 

Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/sk_dokumenty_06_p01.pdf 

 

Z tabulky vyplývá, ţe počet ţáků základních škol se v Moravskoslezském kraji 

v jednotlivých letech postupně sniţoval a dle odhadů OŠMS bude i nadále tento pokles 

pokračovat. Je to způsobeno tím, ţe vývoj počtu ţáků kopíruje demografický vývoj populace. 

3.2 Soukromé zdroje 

Patří do skupiny financí, které nejsou hrazeny z veřejných zdrojů. Nejčastějším 

důvodem, proč nejsou tyto finance hrazeny z veřejných zdrojů, je právě nedostatečnost 

veřejných zdrojů, nebo z důvodu, kdy to neumoţňuje platná legislativa (např. nadstandardní 

vybavení učeben, nadstandardní výukový materiál). 

V praxi rozlišujeme následující druhy soukromých zdrojů: 

 přímé platby uţivatelů vyuţívajících veřejné sluţby (uţivatelské poplatky – ubytování, 

stravování, krouţky, školné), 

 nepřímé náklady související s poskytováním veřejného statku (doprava, učební 

pomůcky), 

 dotace a dary od soukromých osob (fyzické či právnické osoby), sponzoring. 
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Soukromé zdroje doplňkové 

Doplňková či jiná činnost školy je ta, kterou příspěvková organizace provádí mimo 

svou hlavní činnost, neţ pro kterou byla zřízena. Hospodářská (doplňková či jiná činnost) 

nemůţe být provozována na úkor činnosti hlavní, za jejímţ účelem byla zřízena. 

Doplňková činnost školy (dále jen DČ) se týká příspěvkových organizací zřízených 

obcemi a kraji. Doplňková činnost je upravena v zákoně č. 250/2000 Sb., § 27 odst. 2 písm. g: 

„Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí 

zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe vyuţívat všechny své hospodářské moţnosti a 

odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace 

a sleduje se odděleně.“
7
 

Jiná činnost (dále jen JČ) je spojena se státními příspěvkovými organizacemi. 

Základní právní předpis, který upravuje JČ je zákon č. 218/2000 Sb., § 63 odst. 1: „Jiná 

činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Pokud příspěvková organizace 

vykonává jinou činnost, musí být její předmět a rozsah doplněn do zřizovací listiny před jejím 

započetím.“
8
 

Všechny činnosti provozované v rámci DČ a JČ musí být v souladu se zákonem č. 

455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a musí být doloţeny ţivnostenským listem či nově 

výpisem z ţivnostenského rejstříku. 

Příspěvkové organizace zřízené státem se při výkonu JČ řídí závazným dokumentem – 

vnitřní směrnicí k výkonu jiné činnosti. V této směrnici je stanoveno: 

 konkrétní druh činnosti, která bude vykonávána, 

 podmínky, za kterých bude doplňková činnost prováděna, 

 rozsah doplňkové činnosti, 

 způsob rozdělování a účtování o nákladech a výnosech v doplňkové činnosti, 

 vymezení majetku, který se bude k doplňkové činnosti pouţívat. 

Taktéţ příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem by měly mít vypracovánu 

vnitřní směrnici, podle které budou postupovat. Hospodaření v doplňkové a jiné činnosti musí 

být odděleno od činnosti hlavní, coţ je důvod, proč je vedeno oddělené účetnictví. Finanční 

prostředky získané z hospodaření v doplňkové a jiné činnosti slouţí především 

k dofinancování potřeb hlavní činnosti. Příkladem doplňkové činnosti je například 

                                                 
7
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

8
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění 
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pronajímání tělocvičen, počítačových učeben, stravování cizích strávníků ve školních 

jídelnách nebo pořádání různých vzdělávacích kurzů pro veřejnost. 

3.3 Grantové a dotační zdroje 

Jsou upraveny v zákoně č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením. Tento zákon byl však podstatným způsobem změněn 

zákonem č. 562/2004 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2005. 

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována právnickým osobám, jeţ vykonávají 

činnost škol a školských zařízení a které jsou zapsány ve školském rejstříku. Zároveň tyto 

školy a školská zařízení nejsou zřízeny státem, krajem, obcí (svazkem obcí), registrovanou 

církví nebo registrovanou náboţenskou společností, pokud uzavřou smlouvu s krajským 

úřadem podle tohoto zákona.  

Poskytnuté dotace slouţí k úhradě neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a 

vzděláním kromě nájemného o koupi najaté věci po 1. lednu 1997 a výdajů spojených 

s reklamou. 

 

Vypsané dotační programy MŠMT na rok 2011 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy je pro rok 2011 vyhlášeno celkem 10 

dotačních a rozvojových programů. Byly vybrány například tyto: 

 program podpora integrace romské komunity, 

 program financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním, 

 program podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 

výchovy. 

 

Ţádost o poskytnutí dotace 

Ţádost na příští kalendářní rok se předkládá příslušnému krajskému úřadu do 31. ledna 

nebo do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku. Ţádost o dotaci 

obsahuje: 

 název, sídlo, IČO a číslo účtu právnické osoby, 

 doklad o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení či doklad o 

zápisu do školského rejstříku, 

 doklad o zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku, případně návrh na zápis do 

obchodního rejstříku a doklad o zřízení právnické osoby, 
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 předpokládaný celkový počet dětí, ţáků či studentů ve školním roce, na který je dotace 

ţádána a počet dětí, ţáků či studentů v jednotlivých třídách, odděleních nebo 

studijních skupinách
9
. 

 

Ve smlouvě o dotaci je vţdy uvedena činnost, na kterou byla dotace získána, její 

rozsah, počet dětí, ţáků či studentů ve školním roce, na který byla dotace poskytnuta a výše 

dotace stanovená procentním podílem. Procentní podíl z normativu je stanoven jako roční 

objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků včetně zákonných odvodů připadajících 

na jedno dítě, ţáka či studenta. Dotace se zvyšuje o procentní podíl z normativu na dítě, ţáka 

či studenta se zdravotním postiţením. Výše procentního podílu z normativu činí pro ZŠ 60 %. 

Dotace je poskytována na daný školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí 

kalendářního roku, a to nejpozději poslední den prvního měsíce prvního, druhého a třetího 

čtvrtletí a patnáctý den druhého měsíce čtvrtého čtvrtletí. 

Dalším zdrojem financování škol a školských zařízení jsou různé dotační programy 

EU, např. OP VK. 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 (OP VK) 

Jedná se o víceletý program v gesci
10

 MŠMT, který je zaměřený na zlepšení a 

zkvalitnění vzdělávání v ČR. V rámci tohoto programu je moţné čerpat prostředky 

z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie 

na systém celoţivotního vzdělávání, vytváření vhodného vzdělávacího procesu pro výzkum a 

vývoj a další aktivity. V rámci finančního plánu alokace celková částka určená na financování 

OP VK v letech 2007-2013 činí 2 151,4 mil. eur, přičemţ zdroje EU (ESF) tvoří 85 % 

(1 828,7 mil. eur) a národní zdroje ze státního rozpočtu ČR tvoří zbylých 15 %. 

 

Cíle OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 

1. rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, 

2. inovace v oblasti terciárního vzdělávání, 

3. posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, 

4. vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoţivotního učení. 

 

                                                 
9
 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, 

v platném znění, § 2, odst.2 
10

 gesce = pověření k výkonu určité činnosti 
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Ţádost o podporu mohou podávat veškerá školská zařízení, organizace působící ve 

vzdělávací činnosti a další zařízení. 

 

3.4 Charakteristika Základní školy Příbor, Dukelská, p.o. 

3.4.1 Základní údaje o škole 

Název školy  Základní škola Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace 

Adresa školy  Dukelská 1346, 742 58 Příbor 

IČ   70640661      

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

Právní forma  příspěvková organizace 

 

 

Škola dle současné právní úpravy poskytuje vzdělání a výchovu ţákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, za které jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením (tělesné, 

zrakové nebo sluchové postiţení, mentální, různé vady řeči, postiţení více vadami, autismus a 

vývojové poruchy chování a učení). Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., 

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

došlo tím k významným změnám v oblasti vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Nová právní úprava jiţ neobsahuje označení zvláštní škola, a tak 

v souladu s § 183, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon se zvláštní škola stala školou 

základní. Tímto krokem se změnil i název právnické osoby, od 1. ledna 2006 tak škola 

vystupuje pod novým názvem Základní škola Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace. 

Škola se profiluje ve dvou oblastech, a těmi jsou environmentální výchova a multikulturní 

výchova, díky čemuţ byl vytvořen nový školní vzdělávací program „Tvořivá škola pro ţivot“.  
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V současné době navštěvuje školu 38 ţáků a v pracovněprávním vztahu s touto 

příspěvkovou organizací ke dni 30.9.2010 je 8 pedagogů, z toho jsou 2 asistentky pedagoga a 

2 nepedagogičtí pracovníci. V důsledku menšího počtu ţáků měla škola do června 2010 čtyři 

třídy se ţáky 1. -9. postupného ročníku, od září došlo k úbytku jedné třídy a v současné době 

jsou tedy třídy tři. Ve třídách je vyučováno v odděleních, kdy v jedné třídě jsou spojeny dva, 

popř. tři ročníky. Rovněţ je při škole zřízena jedna přípravná třída pro děti se sociálním 

znevýhodněním. Účetnictví školy je vedeno v zjednodušeném rozsahu. Pro účtování zásob si 

škola zvolila způsob A a v zásobách má vedeny pouze učebnice.  

3.4.2  Aktivity školy 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.5.1, Základní škola Příbor, Dukelská 1346, p.o. se 

specializuje na environmentální a multikulturní výchovu. Škola se kaţdoročně zapojuje do 

mnoha projektů a programů. Z projektů a programů byly vybrány např. tyto: 

 

Ekoškola 

Jedná se o mezinárodní projekt organizovaný ekologickým sdruţením Tereza Praha. 

Do tohoto projektu je škola zapojena dlouhodobě, poprvé byla škola oceněna titulem 

Ekoškola v roce 2002 a dále pak v letech 2004 a 2005. V roce 2006 jako jedna z prvních 14 

českých škol obdrţela poprvé mezinárodní titul Ekoškola (Eco-school) na období 2006-2008, 

dále na období 2008-2010. Na jaře roku 2011 bude škola tento titul obhajovat jiţ po třetí. 

 

Projekt „Větrník“ – ekologické vzdělávací a informační středisko při Ekoškole Příbor 

V rámci tohoto projektu bylo ve škole zřízeno ekologické vzdělávací a informační 

středisko „Větrník“ nejen pro ţáky školy, ale i ţáky jiných škol v kraji a širokou veřejnost. 

Finanční prostředky ve výši 200 000 Kč na toto vzdělávací středisko poskytla v rámci 

grantové výzvy Nadace OKD. Mezi hlavní aktivity ekologického střediska patří: pořádání 

besed a přednášek pro ţáky škol, měření počasí na meteostanici, třídění a zpracování odpadů, 

tvorba výukových modelů ze solární stavebnice (obnovitelné zdroje energie) a další aktivity. 

 

Projekt Světová škola 2 

Jedná se o mezinárodní projekt v reţii humanitární organizace Člověk v tísni, Praha. 

Je to tříletý projekt, který je zaměřený na globální rozvojovou výchovu a multikulturní 

výchovu. V tomto projektu jsou zapojeny i zahraniční školy (Slovensko, Polsko, Rakousko a 

Malta). Základní škola Příbor, Dukelská 1346, p.o. byla vybrána do projektu jako jediná 
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základní škola pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami z celé ČR. V rámci tohoto 

projektu se na škole konala akce „Angloafrický den“, kdy školu navštívil tým klinických 

psychologů a pedagogů z Jihoafrické republiky, Namibie a Velké Británie. A dále se 

uskutečnila zajímavá akce „Škola proti chudobě“ s tématikou Fair Trade – spravedlivý 

obchod. 

 

Škola pro udrţitelný rozvoj 

V rámci tohoto programu za finanční podpory Nadace Partnerství částkou 69 000 Kč 

byla vybudována ve školní zahradě „Zvířátková ekostezka s místem pro všechny“. Součástí 

tohoto projektu byla i osvětová akce „Bioden v Ekoškole“ a doprovodná okresní soutěţ 

„Biošikulky“. 
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4 Analýza hospodaření základní školy v letech 2007-2010 

4.1 Hospodaření za rok 2007 

Základní škola nemá ţádné jiné součásti a detašovaná pracoviště a je tvořena pouze 

samotnou základní školou. Škola sídlí v budově na ulici Dukelská 1346 v Příboře, která je ve 

vlastnictví Města Příbor. Prostory, které škola vyuţívá ke své činnosti, jsou stanoveny 

v nájemní smlouvě uzavřené se Správou majetku Města Příbor s.r.o., která je správcem této 

budovy. 

Škola měla v průběhu roku 2007 čtyři třídy se ţáky 1. aţ 9. postupného ročníku. Ve 

třídách bylo vyučováno v odděleních, kdy v jedné třídě byly spojeny dva, popřípadě tři 

ročníky. V roce 2007 byla otevřena tato oddělení 1. a 8. p.r.; 3.,4. a 6. p.r.; 5. a 7. p.r. a v 9.p.r. 

bylo vyučováno samostatně. Školu dle statistického výkazu k 30. 9. 2007 navštěvovalo 37 

ţáků. Ve škole působilo šest pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy s pracovním 

úvazkem 100 %. Mezi pedagogické pracovníky patřila také i jedna asistentka pedagoga, jejíţ 

pracovní úvazek činil 93 %. Z nepedagogických pracovníků ve škole pracovala referentka 

personalistiky a účetnictví s pracovním úvazkem 40 % a také uklízečka na plný úvazek – 

100 %. 

Škola nemá vlastní jídelnu. Zaměstnancům je umoţněno stravování náhradním 

způsobem ve Školní jídelně Komenského, coţ je samostatná příspěvková organizace zřízená 

městem Příbor, a ve školní jídelně ZŠ Npor. Loma Příbor. S oběma příspěvkovými 

organizacemi má škola uzavřenou smlouvu o závodním stravování. Zaměstnancům škola 

přispívá částkou 15 Kč z nákladů na svou hlavní činnost a z fondu FKSP pak přispívá částkou 

15 Kč na jeden oběd. Zbytek kalkulované ceny oběda si hradí zaměstnanci sami do pokladny 

školy. 

Tab. 4.1 Počet tříd, ţáků a zaměstnanců v ZŠ Příbor v roce 2007 

Počet tříd 4 + 0 

Počet ţáků celkem 37 

z toho počet ţáků ZŠ 37 

počet ţáků 

přípravné třídy 

0 

Počet zaměstnanců celkem 9 

z toho pedagogičtí 

zaměstnanci 

7 

nepedagogičtí 

zaměstnanci 

2 

 Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2007 
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Kromě finančních prostředků ze SR k financování přímých výdajů právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení (ÚZ 33353) organizace obdrţela dotaci na 

Program protidrogové politiky na projekt „Tělíčko my svoje známe a o jeho zdraví dbáme“, 

který slouţí jako prevence sociálně patologických jevů a propaguje zdravý ţivotní styl 

romských dětí a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.  

Organizaci byla rovněţ poskytnuta dotace na realizaci Státní informační politiky ve 

vzdělávání na zajištění konektivity (ÚZ 33245). 

 

Tab. 4.2 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2007 (v Kč) 

Účelové dotace ze SR přes zřizovatele - MSK Poskytnuto k 31. 

12. 2007 

Skutečně pouţito k 31. 

12. 2007 

ÚZ 

33353 

Přímé náklady NIV celkem 3 195 000 3 195 000 

z 

toho: 

platy  2 278 000 2 278 000 

ostatní (pojistné + FKSP 

+ ONIV) 

917 000 917 000 

ÚZ 

33163 

Program protidrogové politiky 30 000 30 000 

ÚZ 

33245 

Státní informační politika 20 000 20 000 

Neinvestiční dotace ze SR přes zřizovatele 

– MSK celkem 

3 245 000 3 245 000 

Dotace poskytnuté z rozpočtu zřizovatele - 

MSK 

Poskytnuto 

k 31.12.2007 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2007 

ÚZ 0 Provozní náklady 687 000 687 000 

ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí 

odpisů DNM a DHM 

12 000 12 000 

ÚZ 334 Převod zůstatku z roku 2006 15 760 15 760 

PŘÍJMY CELKEM 3 959 760 3 959 760 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2007 
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Graf č. 4.1 Výnosy základní školy v roce 2007 

Výnosy 

80,68%

18,05%

0,01%

0,51%0,76%

ÚZ 33353 ÚZ 33163 ÚZ 33245 Dotace zřizovatele Ostatní výnosy
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkové částky výnosů tvořila dotace MŠMT (ÚZ 33353) v tomto roce téměř 81 % 

z celkových výnosů organizace. Druhý největší výnos organizace tvořily dotace zřizovatele ve 

výši 18,05 % (714,76 tis. Kč), které slouţí především k úhradě provozních nákladů a odpisů. 

Další výnosy organizace jsou výrazně menší, a to konkrétně dotace na Program protidrogové 

politiky na projekt „Tělíčko my svoje známe a o jeho zdraví dbáme“ ve výši 0,76 % a dotace 

na státní informační politiku – účelové prostředky na krytí konektivity v rámci SIPVZ ve výši 

0,51 %. Ostatní výnosy ve výši 0,01 % jsou tvořeny úroky z bankovních účtů, a to z běţného 

účtu a z účtu FKSP . 
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Graf č. 4.2 Náklady základní školy v roce 2007 

Náklady
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Provozní náklady

Mzdové náklady

Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady

Odpisy

Ostatní náklady

 
 Zdroj: vlastní zpracování  

 

Největší část nákladů příspěvkové organizace v tomto roce tvoří mzdové náklady, a to 

konkrétně 57,95 % (viz graf č. 4.2), coţ v peněţním vyjádření bylo 2 295 tis. Kč. Druhou 

nejvýznamnější nákladovou poloţkou bylo zákonné pojištění, na kterém organizace zaplatila 

852,42 tis. Kč, v grafu tato částka tvoří 21,53 %. Třetí největší část nákladů představují 

provozní náklady, tato část je v grafu tvořena 19,61 %. Do provozních nákladů řadíme 

náklady na spotřebu materiálu, spotřebu energií, veškeré opravy a udrţování, cestovné a 

sluţby. Tyto náklady v peněţním vyjádření představovaly částku 776,75 tis. Kč. V oblasti 

provozních nákladů byla převáţná část finančních prostředků vynaloţena na úhradu energií a 

sluţeb spojených s uţíváním budovy, ve které škola sídlí. Za spotřebu energií byla dána do 

nákladů částka ve výši 254 982 Kč. Velmi vysoká je pro organizaci i úhrada za sluţby 

účtované za uţívání budovy, a ty byly v roce 2007 ve výši 118 778 Kč. Nájemné budovy za 

rok 2007 činilo 1 000 Kč. Další významnou poloţku v rámci provozních nákladů 

představovaly úhrady dle mandátních smluv se Střediskem sluţeb školám Nový Jičín za 

zpracování dat – účetnictví a mzdy ve výši 62 993,10 Kč.  Odpisy organizace činily 0,31 % a 

ostatní náklady představovaly 0,60 %. 

 

 

 

 



 

 31   

Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2007 

 

Investiční fond 

Do roku 2006 škola nevlastnila ţádný movitý ani nemovitý investiční majetek, a tudíţ 

investiční fond nebyl tvořen. V roce 2006 obdrţela škola investiční dotaci z rozpočtu MSK na 

realizaci rekonstrukce osvětlovacích soustav. Tato rekonstrukce byla v tomto roce taktéţ 

ukončena. Škola začala účtovat o odpisech z tohoto dlouhodobého investičního majetku, a tím 

došlo k vytvoření investičního fondu. K 1.1.2007 byl stav investičního fondu 2 044 Kč. Za 

rok 2007 byl fond navýšen o odpisy v celkové výši 12 267 Kč. K 30.9.2007 byl proveden 

odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 000 Kč. Konečný stav fondu k 31.12.2007 

byl tedy 11 311 Kč. Investiční fond je krytý finančními prostředky na běţném účtu školy. 

 

Fond odměn 

Škola v roce 2007 a ani v předcházejících letech fond odměn nevytvořila. 

 

Rezervní fond 

Rezervní fond byl vytvořen v předcházejících letech přídělem ze zlepšeného výsledku 

hospodaření a k 1.1. 2007 byl jeho stav 643,60 Kč. V roce 2007 byl tento fond zapojen do 

výnosů školy ve výši 171,13 Kč. Zapojením prostředků rezervního fondu byl tak dodrţen 

závazný ukazatel školy (nulový výsledek hospodaření). Konečný stav rezervního fondu 

k 31.12.2007 je 472,47 Kč a je krytý finančními prostředky na běţném účtu školy. 

 

Fond FKSP 

Stav fondu FKSP byl k 1.1.2007 ve výši 26 555,93 Kč a na konci roku k 31.12.2007 

byl jeho stav 22 627,13 Kč. Tento peněţní fond je krytý jednak finančními prostředky na účtu 

FKSP a dále finančními prostředky v pokladně FKSP.  

 

Organizace v roce 2007 nevyvíjela ţádnou doplňkovou činnost a výsledek 

hospodaření pro rok 2007 činí 0,- Kč. Proto poţadavek na návrh rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření je bezpředmětný.  
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4.2 Hospodaření za rok 2008 

V průběhu roku 2008 měla škola čtyři třídy se ţáky 1. aţ 9.p.r. Ve třídách bylo opět 

jako v loňském roce vyučováno v odděleních. V roce 2008 byla otevřena tato oddělení 1., 2. a 

4. p.r.; 5. a 7. p.r.; 6. a 9. p.r.; v 8. p.r. bylo vyučováno samostatně. Počet ţáků základní školy 

zůstal stejný jako loni, dle statického výkazu k 30.9.2008 školu navštěvovalo 37 ţáků 

v běţných třídách a 8 dětí v přípravné třídě, která byla nově otevřena. 

Z nepedagogických pracovníků ve škole opět pracovaly referentka personalistiky a 

účetnictví a uklízečka se stejným pracovním úvazkem jako v roce 2007. Šest pedagogických 

pracovníků školy včetně ředitelky a asistentky pedagoga pracovalo na plný úvazek ve výši 

100 % a dále ve škole působila jedna asistentka pedagoga s pracovním úvazkem ve výši 

93 %. 

Na stravování svým zaměstnancům přispívá škola stejným způsobem jako v minulém 

roce. 

 

Tab. 4.3 Počet tříd, ţáků a zaměstnanců v ZŠ Příbor v roce 2008 

Počet tříd 4 + 1 

Počet ţáků celkem 45 

z toho počet ţáků ZŠ 37 

počet ţáků 

přípravné třídy 

8 

Počet zaměstnanců celkem 9 

z toho pedagogičtí 

zaměstnanci 

7 

nepedagogičtí 

zaměstnanci 

2 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2008 

 

Jak je z tabulky č. 4.4 patrno, organizace v roce 2008 obdrţela kromě ÚZ 33353 také 

prostředky na plat, zákonné odvody ve výši 35 % a fond FKSP ve výši 2 % pro asistentku 

pedagoga pro děti a ţáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (ÚZ 33457). A dále 

dotaci na zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogických pracovníků (ÚZ 33005). 
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Tab. 4.4 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2008 (v Kč) 

Účelové dotace ze SR přes zřizovatele - MSK Poskytnuto 

k 31.12.2008 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2008 

ÚZ 

33353 

Přímé náklady NIV celkem 3 374 000 3 374 000 

z toho: platy  2 414 000 2 414 000 

ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 

960 000 960 000 

ÚZ 

33005 

Zvýšení nenárokových sloţek platů 

pedagogických pracovníků regionálního 

školství s ohledem na kvalitu jejich práce 

22 000 22 000 

z toho: platy 16 058 16 058 

ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 

5 942 5 942 

ÚZ 

33457 

Asistenti pedagogů pro děti, ţáky a studenty 

se sociálním znevýhodněním 

46 952 46 952 

Neinvestiční dotace ze SR přes zřizovatele – MSK 

celkem 

3 442 952 3 442 952 

Dotace poskytnuté z rozpočtu zřizovatele - MSK Poskytnuto 

k 31.12.2008 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2008 

ÚZ 0 Provozní náklady 734 097 734 097 

ÚZ 

205 

Účelové prostředky na krytí odpisů DNM a 

DHM 

12 000 12 000 

ÚZ 

334 

Dotační program MSK na podporu EVVO § 

3792 

50 000 22 661 

PŘÍJMY CELKEM 4 239 049 4 211 710 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2008 

 

Graf č. 4.3 Výnosy základní školy v roce 2008 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z celkového objemu finančních prostředků poskytnutých organizaci v roce 2008 

tvořily dotace poskytnuté MŠMT 79,49 %. Druhý největší výnos pro organizaci tvořila dotace 

od zřizovatele ve výši 18,11 % celkových výnosů. Dále byla škole poskytnuta dotace 

prostřednictvím MŠMT (ÚZ 33005) ve výši 0,52 % ke zvýšení nenárokových sloţek 

pedagogických pracovníků a dále dotace (ÚZ 33457 – Přímé náklady) ve výši 1,11 %, které 

jsou určeny výhradně na plat a zákonné odvody a FKSP pro asistentku pedagoga pro děti a 

ţáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Ostatní výnosy dle grafu č. 4.3 byly jen ve 

výši 0,78 % celkových výnosů organizace. Mezi ostatní výnosy patřily například finanční dar 

od firmy Provident Financial ve výši 33 000 Kč a úroky z běţného účtu a účtu FKSP ve výši 

111,33 Kč. 

 

Graf č. 4.4 Náklady v základní škole v roce 2008 

Náklady
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Ostatní náklady

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je z grafu č. 4.4 patrno, největší část nákladů zaujímají mzdové náklady, které 

tvoří 58,08 % celkových nákladů organizace. V peněţním vyjádření tyto náklady představují 

částku 2 464,33 tis. Kč. Další významnou část tvoří zákonné pojištění 925,55 tis. Kč čili 

21,81 % všech nákladů. Další významnou nákladovou poloţku tvoří provozní náklady, které 

v grafu zaujímají 19,20 %. Konkrétně se jedná o spotřebu materiálu ve výši 174,78 tis. Kč, 

spotřebu energií ve výši 316,21 tis. Kč, opravy a udrţování ve výši 5,49 tis. Kč, cestovné ve 

výši 7,63 tis. Kč a sluţby v hodnotě 310,35 tis. Kč. I v roce 2008 tvořily největší část 

provozních nákladů finanční prostředky vynaloţené na úhradu energií a sluţeb spojených 
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s pouţíváním budovy školy. Za spotřebu energií byla dána do nákladů částka ve výši 

316 211 Kč. Velmi vysoká jako v loňském roce nadále zůstává úhrada sluţeb účtovaných za 

pouţívání budovy ve výši 110 000 Kč. Nájemné za rok 2008 zůstalo na stejné výši jako 

v minulém roce, a to 1 000 Kč. Za zpracování dat v letošním roce organizace zaplatila 

67 776,40 Kč. Dále jak je z grafu patrné, další náklady organizace byly tvořeny odpisy ve 

výši 0,29 % a ostatními náklady ve výši 0,62 %. 

 

Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2008 

 

Investiční fond 

Stav investičního fondu k 1.1.2008 činil 11 311 Kč. Za rok 2008 byl fond navýšen o 

odpisy v celkové výši 12 267 Kč. K 30.9.2008 byl proveden odvod z odpisů do rozpočtu 

zřizovatele ve výši 3 000 Kč. Konečný stav fondu k 31.12.2008 činil tedy 20 578 Kč. 

 

Fond odměn 

Škola v roce 2008 ani v předchozích letech fond nevytvořila. 

 

Rezervní fond 

Stav rezervního fondu k 1.1.2008 činil 472,47 Kč. V roce 2008 škola obdrţela 

finanční dar ve výši 33 000 Kč, který převedla do rezervního fondu, a tyto finanční prostředky 

byly čerpány v plné výši dle účelu pouţití stanoveného v darovací smlouvě. Konečný stav 

fondu k 31.12.2008 činil opět 472,47 Kč. Fond je kryt finančními prostředky na běţném účtu 

školy. 

 

Fond FKSP 

Stav fondu byl k 1.1.2008 ve výši 22 627,13 Kč a na konci roku k 31.2.2008 byl jeho 

stav ve výši 10 472,63 Kč. 

 

V roce 2008 organizace hospodařila se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 

1,77 tis. Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření vznikl niţšími platbami za sluţby v období 

prosinec 2008, neţ byl předpoklad a plánovaná finanční rezerva organizace a dále příjmy 

z úroků u bankovních účtů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 775 Kč byl rozdělen 

tímto způsobem: fond odměn 1 000 Kč a rezervní fond 775 Kč. 



 

 36   

4.3 Hospodaření za rok 2009 

Oproti roku 2008 se počet ţáků zvýšil o čtyři ţáky základní školy dle statistického 

výkazu k 30.9.2009. Ve třídách se opět jako v minulých letech vyučovalo v odděleních. 

V roce 2009 fungovala tato oddělení: 1., 2. a 4. p.r.; 5. a 7. p.r.; 6. a 9. p.r.; a v 8. p.r. bylo 

vyučováno samostatně. Ve své činnosti pokračovala nadále jedna přípravná třída pro děti se 

sociálním znevýhodněním. Tuto přípravnou třídu navštěvovalo 8 dětí, tj. stejný počet jako 

v minulém roce. 

Oproti minulému roku se taktéţ zvýšil počet zaměstnanců, coţ bylo způsobeno tím, ţe 

dlouhodobě onemocněla jedna pedagogická pracovnice a byl za ni přijat zástup. Přijatý zástup 

zapříčinil to, ţe ve výkaze je uveden o něco vyšší stav fyzických osob této organizace. Ve 

škole nadále působilo 7 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy s pracovním 

úvazkem ve výši 100 % a dále asistentka pedagoga s pracovním úvazkem 93 %. Počet 

nepedagogických pracovníků zůstal stejný jako v minulých letech se stejným pracovním 

úvazkem.  

Příspěvek na stravování je poskytován ve stejné výši jako v minulých letech.  

 

Tab. 4.5 Počet tříd, ţáků a zaměstnanců v ZŠ Příbor v roce 2009 

Počet tříd 4 +1 

Počet ţáků celkem 49 

z toho počet ţáků ZŠ 41 

počet ţáků 

přípravné třídy 

8 

Počet zaměstnanců celkem 11 

z toho pedagogičtí 

zaměstnanci 

9 

nepedagogičtí 

zaměstnanci 

2 

Zdroj: Zpráva o činnosti hospodaření organizace za rok 2009 

 

V roce 2009 organizace obdrţela dotaci na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353), 

dále dotaci na zvýšení nenárokových platů pedagogických pracovníků (ÚZ 33005), dotaci na 

rozvojový program Hustota a specifika pro rok 2009, který byl účelově určen na financování 

asistentky pedagoga (ÚZ 33015), dále dotaci na odměňování nepedagogických pracovníků 

(ÚZ 33016), která pomohla organizaci financovat navýšení tarifních platů nepedagogických 

pracovníků školy, ke kterému došlo z důvodu celostátní velmi nízké úrovně odměňování této 

kategorie pracovníků ve školství. Díky tomuto rozvojovému programu mohla škola ponechat 
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těmto zaměstnancům alespoň částečně osobní ohodnocení. Na asistentku pedagoga pro děti a 

ţáky se sociálním znevýhodněním byla i letos poskytnuta dotace (ÚZ 33457). 

Škola opět v tomto roce obdrţela v rámci Programu sociální prevence a prevence 

kriminality (ÚZ 33122) dotaci na realizaci schváleného projektu s názvem „Tělíčko my svoje 

známe a o jeho zdraví dbáme II“. Projekt slouţí k propagaci zdravého ţivotního stylu, herních 

a pohybových aktivit pro prevenci sociálně patologických jevů u dětí ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí. 

Taktéţ škola obdrţela dotaci (ÚZ 33017) na školní vybavení pro ţáky 1. ročníku 

základního vzdělávání. Za tyto finanční prostředky byly ţákům 1. ročníku pořízeny potřebné 

školní potřeby a pracovní sešity pro úspěšné zapojení se do školního vyučování v prvním roce 

základního vzdělávání. Tato dotace byla ţádána z důvodu, ţe školu navštěvují převáţně ţáci 

ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejichţ rodiče nemají dostatek finančních prostředků 

na nákup tohoto školního vybavení pro své děti. 

 

Tab. 4.6 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2009 (v Kč) 

Účelové dotace ze SR přes zřizovatele - MSK Poskytnuto 

k 31.12.2009 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2009 

ÚZ 

33353 

Přímé náklady NIV celkem 3 520 000 3 520 000 

z toho: platy  2 528 000 2 528 000 

ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 

992 000 992 000 

ÚZ 

33005 

Zvýšení nenárokových sloţek platů 

pedagogických pracovníků regionálního 

školství s ohledem na kvalitu jejich práce 

256 000 256 000 

z toho: platy 188 235 188 235 

ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 

67 765 67 765 

ÚZ 

33015 

Hustota a specifika NIV celkem 146 000 146 000 

z toho: platy 107 000 107 000 

pojistné + FKSP 39 000 39 000 

ÚZ 

33016 

Posílení úrovně odměňování 

nepedagogických pracovníků 

16 000 16 000 

z toho: platy 11 765 11 765 

 pojistné + FKSP 4 235 4 235 

ÚZ 

33122 

Program sociální prevence a prevence 

kriminality 

39 000 38 991 

ÚZ 

33017 

Školní potřeby pro ţáky 1. ročníku 

základního vzdělávání 

4 000 4 000 

ÚZ 

33457 

Asistenti pedagogů pro děti, ţáky a studenty 

se sociálním znevýhodněním 

133 624 133 624 

Neinvestiční dotace ze SR přes zřizovatele – MSK 

celkem 

4 114 624 4 114 615 
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Dotace poskytnuté z rozpočtu zřizovatele - MSK Poskytnuto 

k 31.12.2009 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2009 

ÚZ 0 Provozní náklady 767 396 767 396 

ÚZ 

205 

Účelové prostředky na krytí odpisů DNM a 

DHM 

12 000 12 000 

ÚZ 

334 

Dotační program MSK na podporu EVVO § 

3792 – převod z roku 2008 

27 339 27 339 

PŘÍJMY CELKEM 4 921 359 4 921 350 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace rok 2009 

 

 

Graf č. 4.5 Výnosy základní školy v roce 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Dotace MŠMT (ÚZ 33353) tvořila v tomto roce 69,91 % výnosů organizace. Jak je 

z grafu č. 4.5 patrno, další dotace přidělené organizaci Ministerstvem školství, mládeţe a 

tělovýchovy byly v těchto výších: ÚZ 33016 – 0,32 %, ÚZ – 33457 – 2,65 %, ÚZ 33005 – 

5,08 %, ÚZ – 33122 – 0,77 %, ÚZ 33015 – 2,90 % a ÚZ 33017 – 0,08 % celkových výnosů 

organizace. Dotace zřizovatele se podílela 16,02 % a ostatní výnosy 2,25 % na celkových 

výnosech organizace. Mezi nevýznamnější poloţky ostatních výnosů patří zejména veřejná 

finanční podpora města Příbor ve výši 21 000 Kč, dále nadační příspěvek Nadace OKD ve 

výši 200 000 Kč, do výnosů organizace byla v roce 2009 z tohoto příspěvku zapojena částka 

91 103 Kč. Poté to byla částka 69 000 Kč od nadace Partnerství, z níţ bylo pro rok 2009 

zapojeno do výnosů 5 780 Kč. Úroky z bankovních účtů z tohoto roku byly ve výši 

121,39 Kč. 
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Graf č. 4.6 Náklady základní školy v roce 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Část tvořená 58,65 % (graf č. 4.6) představuje náklady na mzdové prostředky, 

v peněţním vyjádření šlo o částku 2 952,05 tis. Kč. Jak je dále z grafu patrné, na zákonném 

sociálním a zdravotním pojištění zaplatila organizace 20,80 % svých celkových nákladů. 

Provozní náklady v tomto roce činily téměř 20 %, v peněţním vyjádření šlo o částku 

994,74 tis. Kč. V roce 2009 se organizaci navýšily náklady na úhrady spotřebované energie. 

Náklady na vodné a stočené zůstaly na úrovni roku 2008. Ve spotřebě energie došlo dokonce 

důsledným šetřením k mírnému poklesu spotřeby. Nejvyšším nákladem byly úhrady tepla, 

v peněţním vyjádření šlo o částku 344 792 Kč. Na opravy a udrţování organizace vynaloţila 

částku 21 994 Kč. V oblasti sluţeb tvořily významnou částku náklady na sluţby spojené 

s uţíváním budovy školy ve výši 110 000 Kč a další vysokou poloţku tvořila úhrada za 

zpracování dat ve výši 75 855 Kč. Nájemné budovy bylo ve stejné výši jako v roce 2008. 

Odpisy majetku tvořily 0,24 % všech nákladů a ostatní náklady (např. náklady na bankovní 

poplatky, náklady na zákonné pojištění) byly ve výši 0,54 %. 
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Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 

 

Investiční fond 

K 1.1.2009 byl stav investičního fondu ve výši 20 578 Kč. Za rok 2009 stejně jako 

v předchozích letech byl navýšen o odpisy v celkové výši 12 267 Kč. K 30.9.2009 byl opět 

proveden odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 000 Kč. Konečný stav fondu 

k 31.12.2009 byl tedy 29 845 Kč. 

 

Fond odměn 

Jako v předchozích letech stále není vytvořen. 

 

Rezervní fond 

Stav rezervního fondu k 1.1.2009 činil 472,47 Kč. Na počátku roku 2009 byl fond 

navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 ve výši 1 774,79 Kč. V roce 

2009 obdrţela škola také finanční dar ve výši 5 000 Kč na základě smlouvy o poskytnutí 

finančního daru od města Příbor, který převedla do rezervního fondu, a tyto finanční 

prostředky byly čerpány na vybavení vzdělávacího a informačního ekologického střediska 

Větrník ve výši 3 338 Kč. Zbývající prostředky z tohoto finančního daru bude škola čerpat 

k témuţ účelu v roce 2010. Konečný stav rezervního fondu k 31.12.2009 činil tedy 

3 909,26 Kč. Fond je kryt peněţními prostředky na běţném účtu školy. 

 

Fond FKSP 

Stav fondu FKSP k 1.1.2009 činil 10 472,63 Kč a na konci roku k 31.12.2009 byl ve 

výši 21 128,69 Kč. 

 

Škola ukončila rok se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 1,46 tis. Kč. Tento 

výsledek hospodaření z vlastních zdrojů ve výši 1 458 Kč byl vytvořen příjmy z úroků 

bankovních účtů (běţný účet a účet FKSP) ve výši 121 Kč a dále ho tvoří nevyuţitý zůstatek 

finanční odměny za sběrové aktivity školy „Ukliďme si svět“ (sběr vyslouţilých 

elektrospotřebičů) z celkové odměny 4 200 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření byl zahrnut 

do rezervního fondu školy. 
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4.4 Hospodaření za rok 2010 

Dle statistického výkazu k 30.9.2010  oproti roku 2009 došlo k úbytku ţáků z důvodu 

stěhování se rodin se sociálním znevýhodněním a dále odchodu dětí z dětských domovů do 

náhradní rodinné péče. Počet ţáků školy tedy poklesl celkem o 11 ţáků, a tudíţ došlo 

k úbytku i jedné třídy. Nadále se vyučovalo v odděleních. Druhým rokem pokračovala ve své 

činnosti jedna přípravná třída „Motýlek“ pro děti se sociálním znevýhodněním se stejným 

počtem ţáků jako v roce předchozím. 

Počet zaměstnanců školy oproti loňskému roku poklesl. Ve škole jiţ pracovalo jen 

osm pedagogických pracovníků, mezi které patří ředitelka školy, asistentka pedagoga 

s pracovním úvazkem 100 % a dále druhá asistentka s pracovním úvazkem 93 %. Počet 

nepedagogických pracovníků zůstal stejný s nezměněným pracovním úvazkem jako 

v minulých letech. Vzhledem k tomu, ţe pedagogická pracovnice, za niţ byl přijat v průběhu 

roku 2009 zástup, ukončila v červnu 2010 svůj pracovní poměr, pracovnici přijaté na zástup 

jiţ nebyl pracovní poměr prodlouţen. A tudíţ pro školní rok 2010/2011 jiţ nebyl z důvodu 

poklesu počtu ţáků přijat nový zaměstnanec, coţ vedlo v tomto roce k niţšímu stavu 

fyzických osob této organizace. 

V roce 2010 oproti předešlým rokům změnila škola výši příspěvku svým 

zaměstnancům na stravu. Nově škola přispívá částkou 1 Kč z nákladů na svou hlavní činnost 

a z fondu FKSP pak přispívá částkou 19 Kč na jeden oběd. Zbytek z kalkulované ceny oběda  

hradí zaměstnanci do pokladny školy. Ke stravování se vyuţívají jiţ dříve dvě zmíněná 

zařízení. 

 

Tab. 4.7 Počet tříd, ţáků a zaměstnanců v ZŠ Příbor v roce 2010 

Počet tříd 3 +1 

Počet ţáků celkem 38 

z toho počet ţáků ZŠ 30 

počet ţáků 

přípravné třídy 

8 

Počet zaměstnanců celkem 10 

z toho pedagogičtí 

zaměstnanci 

8 

nepedagogičtí 

zaměstnanci 

2 

 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 
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Vedle finančních prostředků ÚZ 33353 získala škola v roce 2010 dotaci na školní 

potřeby pro ţáky 1. ročníku základního vzdělávání (ÚZ 33017) a dále dotaci prostředků na 

plat asistentky pedagoga pro děti a ţáky se sociálním znevýhodněním pro rok 2010 (ÚZ 

33457). 

 

Tab. 4.8 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2010 (v Kč) 

Účelové dotace ze SR přes zřizovatele - MSK Poskytnuto 

k 31.12.2010 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2010 

ÚZ 

33353 

Přímé náklady NIV celkem 3 569 000 3 569 000 

z toho: platy  2 592 000 2 592 000 

ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 

977 000 977 000 

ÚZ 

33017 

Školní potřeby pro ţáky 1. ročníku 

základního vzdělávání 

3 000 0 

ÚZ 

33457 

Asistenti pedagogů pro děti, ţáky a 

studenty se sociálním znevýhodněním 

136 900 136 900 

Neinvestiční dotace ze SR přes zřizovatele – 

MSK celkem 

3 708 900 3 705 900 

Dotace poskytnuté z rozpočtu zřizovatele - MSK Poskytnuto 

k 31.12.2010 

Skutečně pouţito 

k 31.12.2010 

ÚZ 0 Provozní náklady 864 550 864 550 

ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů 

DNM a DHM 

12 000 12 000 

ÚZ 333 Účelové prostředky prevence sociálně 

patologických jevů § 3541 

75 000 75 000 

PŘÍJMY CELKEM 4 660 450 4 657 450 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 
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Graf č. 4.7 Výnosy základní školy v roce 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z celkové částky výnosů činila dotace Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

v tomto roce 73,42 %, v peněţním vyjádření šlo o částku 3 705,9 tis. Kč. Dotace na 

financování mzdových prostředků asistentky pedagoga pro děti a ţáky se sociálním 

znevýhodněním tvořila v tomto roce 2,82 %. Dotace zřizovatele byla ve výši 19,57 % tedy 

951,55 tis. Kč. Ostatní výnosy ve výši 3,98 % byly v tomto roce tvořeny například veřejnou 

finanční podporou města Příbor ve výši 6 000 Kč v rámci prevence kriminality na projekt 

„Cesta do přírody je cestou z nudy“. Dále mezi ostatní výnosy patřil nadační příspěvek 

Nadace OKD ve výši 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na 

realizaci projektu „VĚTRNÍK“ – ekologické a vzdělávací informační centrum při Ekoškole 

Příbor. Tento projekt byl schválen jiţ v roce 2009 v celkové částce 200 000 Kč. Dle uzavřené 

smlouvy obdrţela škola v roce 2010 druhou polovinu finančních prostředků z celkové výše 

určené na realizaci tohoto projektu. Mezi další ostatní výnosy patřil také nadační příspěvek 

Nadace partnerství ve výši 25 000 Kč, coţ je zbývající část finančních prostředků z celkového 

objemu určeného na dokončení realizace projektu „Zvířátková ekostezka s místem pro 

všechny“ z roku 2009. Dále mezi ostatní výnosy řadíme také úroky z bankovních účtů, které 

organizace obdrţela v průběhu roku, a finanční odměny za sběrové aktivity školy, které byly 

v roce 2010 ve výši 5 700 Kč. Mezi výnosy z prodeje vlastních výrobků a sluţeb roku 2010 

patří smluvní příspěvek, který byl přijat od společnosti Člověk v tísni ve výši 10 000 Kč za 

sluţby poskytnuté školou v rámci akce „Škola proti chudobě“, coţ v grafu č. 4.7 představuje 

0,21 %. 
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Graf č. 4.8 Náklady základní školy v roce 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak z grafu 4.8 vyplývá, největší část nákladů opětovně tvořily mzdové náklady a to ve 

výši 56,54 %, v peněţním vyjádření šlo o částku 2 748,66 tis. Kč. Sociální, zdravotní pojištění 

a sociální náklady tentokráte tvořily 20,04 % celkových nákladů. Provozní náklady činily 

22,53 % z celkového objemu nákladů, v peněţním vyjádření šlo o částku 1 095,41 tis. Kč. 

Mezi nejvýznamnější provozní náklady patřily náklady na spotřebu energií ve výši 

510,16 tis. Kč, dále sluţby ve výši 354,36 tis. Kč a spotřeba materiálu ve výši 216,74 tis. Kč. 

V roce 2010 se opět výrazně navýšily náklady na úhrady za spotřebované energie. Náklady na 

vodné a stočené a elektrickou energii zůstaly na úrovni jako v roce 2009. Pro organizaci je 

nejvyšším nákladem úhrada dodávek tepla ve výši 510 159 Kč. Náklady na tuto komoditu se 

neustále zvyšují a jen velmi výrazným šetřením v oblasti ostatních provozních nákladů je 

organizace schopna je hradit. Na opravy a udrţování škola vynaloţila částku v celkové výši 

2 032 Kč. Zde je oproti předchozímu roku výrazný pokles, především proto, ţe organizace 

musí výrazně šetřit, aby dokázala hradit náklady na vytápění, a proto provádí jen nezbytné 

opravy. V oblasti sluţeb byla vynaloţena celková částka 354 361,48 Kč. Významnou částku 

tvořily náklady na sluţby spojené s uţíváním budovy ve výši 120 000 Kč a náklady na 

zpracování dat ve výši 78 105 Kč. Částka za nájemné budovy činila jako v předchozích letech 

1 000 Kč. Odpisy v tomto roce tvořily 0,25 % celkových nákladů organizace a ostatní náklady 

byly ve výši 0,63 %. 
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Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2010 

 

Investiční fond 

Stav investičního fondu k 1.1.2010 byl ve výši 29 845 Kč. Za rok 2010 byl navýšen o odpisy 

v celkové výši 12 267 Kč. K 30.9.2010 byl proveden odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 

ve výši 3 000 Kč. Konečný stav fondu k 31.12.2010 byl ve výši 39 112 Kč, fond je kryt 

finančními prostředky na běţném účtu školy. 

 

Fond odměn 

Není organizací tvořen. 

 

Rezervní fond 

Rezervní fond byl v roce 2010 rozdělen dle zdrojů tvorby na fond ze zlepšeného výsledku 

hospodaření a k 1.1.2010 byl jeho stav 1 247,26 Kč a na fond z ostatních titulů (dary) a jeho 

stav byl k 1.1.2010 ve výši 2 662 Kč. Na počátku roku byl fond ze zlepšeného VH navýšen o 

příděl z výsledku hospodaření roku 2009 o částku ve výši 1 457,96 Kč. Do fondu z ostatních 

titulů nebyla v roce 2010 přidělena ţádná částka. Prostředky fondu z ostatních titulů 

(nepouţitá část z finančního daru města Příbor v roce 2009) byly pouţity na zakoupení 

solárního nástěnného osvětlení, a tím byl tento fond v roce 2010 zcela vyčerpán a jeho stav 

k 31.12.2010 byl 0,- Kč. Rezervní fond ze zlepšeného VH byl čerpán v částce 2 458,08 Kč 

(částečná úhrada provozních nákladů školy v poloţce zpracování účetnictví). Konečný stav 

fondu ze zlepšeného VH k 31.12.2010 je tedy 247,14 Kč. Fond je jako v minulých letech kryt 

finančními prostředky na běţném účtu školy. 

 

Fond FKSP 

Stav fondu FKSP byl k 1.1.2010 ve výši 21 128,69 Kč a na konci roku k 31.12.2010 byl jeho 

stav ve výši 44 683,45 Kč. Fond je krytý stejným způsobem jako v předchozích létech. 

 

Hospodářský výsledek v roce 2010 činil 0,- Kč. Tudíţ i v tomto roce je poţadavek na 

návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření bezpředmětný. Ani v tomto roce organizace 

nevyvíjela ţádnou doplňkovou činnost. 
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4.5 Shrnutí hospodaření základní školy 

Tab. 4.9 Výnosy a náklady organizace v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

Nákladové 

poloţky 
2007 2008 2009 2010 

Spotřeba 

materiálu 
163,73 174,78 219,43 216,74 

Spotřeba 

energie 
254,98 316,21 344,79 510,16 

Opravy a 

udrţování 
15,71 5,49 21,99 2,03 

Cestovné 3,48 7,63 10,94 12,12 

Sluţby 338,85 310,35 397,59 354,36 

Mzdové náklady 2295,00 2464,33 2952,05 2748,66 

Sociální, 

zdravotní 

pojištění a 

sociální náklady 

852,42 925,55 1047,16 974,01 

Daně a poplatky 0 0 0 0 

Odpisy DNM a 

DHM 
12,27 12,27 12,27 12,27 

Ostatní náklady 23,59 26,44 27,08 30,77 

Náklady celkem 3960,03 4243,05 5033,3 4861,12 

Výnosové 

poloţky 
2007 2008 2009 2010 

Provozní dotace 3959,76 4211,71 4921,35 4657,45 

Výnosy 

z prodeje 

vlastních 

výrobků a sluţeb 

0 0 0 10,00 

Ostatní výnosy 0,27 33,11 113,41 193,67 

Výnosy celkem 3960,03 4244,82 5034,76 4861,12 

Hospodářský 

výsledek 
0 1,77 1,46 0 

Zdroj: Zpráva o činnosti příspěvkové organizace rok 2007, 2008, 2009 a 2010 

 

 Základní škola má vţdy na začátku daného roku sestaven rozpočet, který by měl být 

dodrţen. V průběhu roku jsou sledovány náklady a výnosy organizace (viz tabulka č. 4.9). 

Mezi příjmy, s nimiţ organizace hospodaří, patří především příspěvek ze státního 

rozpočtu a příspěvek zřizovatele. Ve sledovaném období se příspěvky ze státního rozpočtu 

pohybovaly okolo 70 aţ 80 % a příspěvky zřizovatele okolo 18 %. Ostatní výnosy závisejí na 

vlastní aktivitě školy a ve sledovaném období se postupně zvyšovaly - nejvyšší hodnoty 

dosahovaly v roce 2010 a tvořily zhruba 4 % celkových výnosů organizace. 
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 Mezi nejvyšší náklady organizace patří náklady na mzdové prostředky, které se ve 

většině případů pohybují okolo 56 -59 %, a náklady na zákonné pojištění, které se pohybovaly 

ve sledovaném období okolo 21 %. Tyto náklady jsou hrazeny z dotací MŠMT, a tudíţ 

výsledek hospodaření organizace nijak neovlivňují. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců organizace dokládá Příloha č. 3 (viz Příloha č.3). 

Druhou nejvýznamnější nákladovou poloţku tvoří provozní náklady, které se pohybují 

okolo 20 aţ 23 % celkových nákladů organizace a jsou hrazeny z příspěvků zřizovatele. Ve 

sledovaném období tyto náklady kaţdoročně rostly. Tento růst provozních nákladů byl 

způsoben rostoucími náklady na energie. 

V období let 2007 aţ 2010 organizace nikdy nehospodařila se zhoršeným výsledkem 

hospodaření, vţdy hospodařila se zlepšeným výsledkem hospodaření (rok 2008, 2009) 

popřípadě nulovým výsledkem (rok 2007, 2010) viz graf č. 4.9. V případě zlepšeného 

výsledku hospodaření, byl vţdy tento po schválení radou převeden do rezervního fondu školy. 

 

Graf č. 4.9 Výsledky hospodaření v jednotlivých letech 
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5 Závěr 

Cílem práce v teoretické části bylo nastínit historický vývoj českého školství aţ po 

současný stav, dále obeznámit s jednotlivými právními formami škol a financováním českého 

školství. V praktické části bylo cílem stanovit doporučení pro další vývoj finančního 

zabezpečení na základě provedené analýzy hospodaření mnou vybrané základní školy - 

konkrétně Základní školy Příbor, Dukelská 1346, příspěvkové organizace, jejímţ 

zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

Řešení bylo stanoveno na předpokladu, ţe financování základních škol, jak bylo 

pouţito u základní školy, jejímţ zřizovatelem je kraj, je vyhovující. Na základě provedené 

analýzy hospodaření v období let 2007 aţ 2010 byl tento předpoklad potvrzen. Škola v daném 

období dokázala svými výnosy plně pokrýt všechny své náklady a úspěšně hospodařila 

s vyrovnaným rozpočtem, případně se zlepšeným výsledkem hospodaření. Z toho lze usoudit, 

ţe finanční toky ve školství jsou nastaveny vyhovujícím způsobem (viz Příloha č. 4). 

Zaměříme-li se u vybrané organizace na její hospodaření, největší část příjmů tvoří 

prostředky ze státního rozpočtu k financování přímých výdajů škol a školských zařízení a 

druhou největší část příjmů tvoří dotace zřizovatele. V posledním roce však došlo k poklesu 

dotace ze státního rozpočtu, coţ vedlo ke sníţení průměrných platů zaměstnanců organizace o 

6 %. Tento pokles byl způsoben úbytkem ţáků školy. Pokračoval-li by tento úbytek ţáků, 

mohl by škole nastat problém v podobě ubývajícího počtu výkonů, coţ by následně vedlo ke 

sniţování stavů zaměstnanců. Takto vzniklá situace by poté měla nepříznivý vliv na jiţ tak 

malý počet pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. Příspěvek zřizovatele byl 

ve sledovaném období pozvolně zvyšován, a to z důvodu růstu cen energií, které jsou z něj 

hrazeny. 

Mezi nejvyšší náklady na provoz školy patřily náklady na mzdové prostředky, které 

jsou kryty ze státního rozpočtu, a dále pak náklady na provoz, zejména náklady energií, které 

jsou kryty zvyšujícím se příspěvkem zřizovatele. Do budoucna můţe organizaci v oblasti 

energií, konkrétně v nákladech na vytápění, nastat problém s krytím těchto nákladů 

z příspěvku zřizovatele. Příčina je v tom, ţe budova, ve které sídlí škola, není v majetku 

zřizovatele - MSK, ale je v majetku města Příbor. V budově kromě ZŠ Příbor, Dukelská 1346, 

p.o. sídlí ještě dva další školské subjekty, které jsou právě zřízeny městem Příbor a všechny 

tyto subjekty vyuţívají společný otopný systém. Z tohoto důvodu organizace nemůţe přímo 

ovlivňovat své náklady na vytápění, ani tudíţ vyuţít moţnosti odběru cenově zvýhodněných 

energií od vybraného dodavatele, kterého vybírá MSK pro své spravované subjekty. 
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Mým návrhem, jak zlepšit hospodaření školy, je eliminovat provozní náklady školy, 

obzvláště náklady na energie, které jsou velmi vysoké, například zateplením budovy a 

výměnou starých oken za plastová, čímţ by došlo k omezení úniku tepla a úspoře energií.  

Zvýšení příjmů školy můţe organizace dosáhnout také tím, ţe se více zapojí do 

rozvojových programů financovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, krajem 

či fondů EU. Organizace sice čerpala finanční prostředky z těchto rozpočtů, ale existuje 

mnoho dalších programů, kterých by se účastnit mohla, např. Podpora čtenářství na 

základních školách, Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků a další. 

Rovněţ návrh, který by mohl přinést větší objem finančních prostředků pro organizaci, 

je pronájem odborných učeben, především nově vybudovaného ekologického střediska 

Větrník pro různé odborné semináře a akce. 
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H   Průměrný počet odučených hodin ve třídě za týden 

ICT   Informační a komunikační technologie 

IČO   Identifikační číslo 

JČ   Jiná činnost 

KZÚV   Krajská zařízení ústavní výchovy 

MFČR   Ministerstvo financí České republiky 

MP   Mzdové prostředky 

MS 1. st  Metodické sdruţení 1. stupně (1.-5. ročník) 

MS 2. st  Metodické sdruţení 2. stupně (6.-9. ročník) 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NIV   Neinvestiční výdaje 

No   Průměrný počet ţáků na jednoho nepedagogického pracovníka 

Np   Průměrný počet ţáků na jednoho pedagoga 

PO   Příspěvková organizace 

Po   Průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka 

Pp   Průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka 

p.r.   Postupný ročník 

PZ   Počet zaměstnanců 

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

ONIV   Ostatní neinvestiční výdaje 

OP VK  Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OŠ KÚ  Odbor školství krajského úřadu 

OŠMS   Odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

OU   Odborné učiliště 

SIPVZ   Státní informační politika ve vzdělávání 

SOŠ   Střední odborná škola 

SOU   Střední odborné učiliště 

ŠPO   Školská právnická osoba 

RgŠ   Regionální školství 

RN   Republikové normativy 

ÚIV   Ústav pro informace ve vzdělávání 

ÚSC   Územně samosprávný celek 

ÚZ   Účelový znak 

VH   Výsledek hospodaření 

VP   Průměrný týdenní rozsah přímé vyučovací činnosti 

ZŠ   Základní škola 

Ţ   Průměrná naplněnost ţáků ve třídě
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Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce 

 

 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 

odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO  a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TOU, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 5.5.2011 

 

 

 

 

……………………………… 

Palatá Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

Jičínská 93 

742 58 Příbor 
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