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Abstrakt 
BARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. 

Diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2013. 

V diplomové práci se zabývám finančním řízením příspěvkových organizací zřizova-

nými územním samosprávným celkem se zaměřením na základní školy. Práce je rozdělena 

na část teoretickou a praktickou. V teoretické části obecně charakterizuji příspěvkové 

organizace a analyzuji systém financování základního školství v České republice. V praktické 

části se snažím aplikovat teorii na konkrétní případ základní školy. Především se zaměřuji 

na finanční toky plynoucí do tohoto rezortu ze státního rozpočtu a rozpočtu obce, jakožto 

zřizovatele základní školy. Také zde rozebírám alternativní způsoby financování, které škola 

získává vlastními aktivitami (čerpání zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie). Práce 

ve svém závěru obsahuje návrh zefektivnění financování dané základní školy. 
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Abstract 
BARILKOVÁ, E. Company financial assessment and optimization. Diploma thesis. Brno: 

VUT Brno, 2013. 

The diploma thesis specializes in financial management of state-funded institutions 

established by territorial autonomy, with focus on primary schools. The thesis is divided into 

theoretical and practical part. The theoretical one describes state-funded institutions and 

analyses system of financing elementary education in the Czech Republic. Practical part 

applies the theory on a specific case of primary school. Primarily with focus on financial 

flows from the state and municipal budget as a founder of the primary school. I also analyse 

alternative ways of funding, which are gained through own activities (e.g. EU structural 

funds). The final part includes the plan of financial optimization of this primary school.  
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for financial optimization 
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1 Úvod, cíl a metodika práce 

1.1 Úvod  

V předchozích letech byla již jistě sepsána řada prací, ať už seminárních, bakalářských 

nebo diplomových, na téma příspěvkové organizace. Ráda bych však využila získaných 

zkušeností z praxe − z mého zaměstnání (Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči) − 

a promítla je do své diplomové práce. 

Přestože v dnešní době vzniká spousta organizací, jejichž hlavním cílem je 

dosažení zisku, setkáváme se i s organizacemi, jejichž cíl není takto jednoznačný. 

Jejich posláním je uspokojovat potřeby lidí s pomocí státu nebo nepodnikatelské 

sféry, jedná se o tzv. neziskové organizace. 

Oblast neziskových organizací je tvořena například zájmovými sdruženími 

právnických osob, pokud mají právní subjektivitu, občanskými sdruženími, nadacemi 

a nadačními fondy, ale také příspěvkovými organizacemi, které jsou náplní mé 

diplomové práce. Tyto organizace jsou značně závislé na ekonomické situaci svých 

zřizovatelů, ale i na celé veřejné správě jako takové. 

Protože výdaje příspěvkových organizací jsou zpravidla vyšší než jejich příjmy, 

plánový rozdíl příjmů a výdajů čerpají ze státního rozpočtu ve formě příspěvků na svou 

činnost. Jsou tedy na státní rozpočet napojeny příspěvkem. V současné době jsou 

velice rozvinuté i dotace z Evropské unie, které jsou poskytovány na rozvoj činnosti 

příspěvkových organizací. Tyto organizace mohou být zřízeny státem nebo územními 

samosprávnými celky. Jelikož jsem limitována předepsaným počtem stran diplomové 

práce, příspěvkové organizace zřízené státem nebudu blíže specifikovat. 

1.2 Cíl  

Hlavním cílem práce je zhodnotit finanční situaci společnosti, konkrétně Základní 

školy Kpt. Jaroše a navrhnout, co by se dalo event. zlepšit.  

V teoretické části obecně charakterizuji příspěvkové organizace a analyzuji 

systém financování základního školství v České republice, včetně poměrových 

ukazatelů. 
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V praktické části se snažím aplikovat teorii na konkrétní případ základní školy. 

Především se zaměřením na finanční toky plynoucí do tohoto rezortu ze státního 

rozpočtu a rozpočtu obce, jakožto zřizovatele základní školy. Také rozeberu alternativní 

způsoby financování, které škola získává vlastními aktivitami (čerpání zdrojů 

ze strukturálních fondů Evropské unie aj.). 

Závěr  praktické části představuje shrnutí toho nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího 

z diplomové práce a představení obecných závěrů a konkrétních doporučení 

vyplývajících z praktické části práce. Provádím finanční analýzu za poslední tři účetní 

roky. 

1.3 Metodika práce 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Pro její 

vypracování jsem použila metody interpretace, deskripce a komparace. 

V teoretické části jsem užila především metody interpretace a deskripce. Citovala 

jsem z mnoha odborných literatur a publikací, souvisejících elektronických infor-

mačních zdrojů, právních norem týkajících se příspěvkových organizací, jejich 

hospodaření a financování. Seznam použité literatury uvádím na konci práce.  

Podklady pro svou diplomovou práci jsem hledala nejen v odborné literatuře 

a příslušných právních předpisech, ale snažila jsem se zabývat problematikou 

příspěvkových organizací v praxi. Čerpala jsem zejména z podkladů organizace, 

ve které již 8. rokem pracuji − Základní školy Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 

(např. z Výroční zprávy pro školní rok 2011 / 2012, ze Základních informací týkajících 

se školního roku 2012 / 2013, její vnitřní směrnice a dalších − často mnou vytvořených 

− dokumentů). 

V praktické části jsem se zaměřila na finanční situaci Základní školy Kpt. Jaroše, 

což je hlavním tématem této práce. Specifikovala jsem, co spadá pod hospodářskou 

činnost organizace, následně jsem podrobně popsala dosažené výsledky hospodaření 

za tři po sobě následující roky. V tomto případě jsem použila metodu komparace.  

Na konci praktické části své diplomové práce jsem především zhodnotila stávající 

finanční situaci školy a snažila se navrhnout, jak zefektivnit financování 

následujících let, popř. co by měla škola event. změnit.  
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2 Teoretická část 

2.1 Neziskový sektor 

Mezi neziskové veřejnoprávní organizace patří organizační složky státu (dříve 

rozpočtové organizace), organizační složky územních samosprávných celků, 

příspěvkové organizace státu, kraje, obcí, úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a významné organizační složky státu (např. Akademie věd ČR, Vězeňská 

služba a justiční stráž ČR, Grantová agentura ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud 

ČR). (Rektořík, 2007, str. 12) 

Charakteristickým rysem všech neziskových organizací, někdy označovaných jako 

nevýdělečné organizace, je skutečnost, že hlavním předmětem jejich činnosti není 

podnikání. Vznik, činnost, hospodaření a případný zánik jednotlivých nevýdělečných 

organizací je legislativně upraven zvláštními zákony. (Kočí aj., 2009, str. 13) 

Základní legislativní předpisy pro neziskové veřejnoprávní organizace typu 

organizačních složek a příspěvkových organizací státu, krajů a obcí:  

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

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 217/2000 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 

výdělku, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazující pokyny Ministerstva financí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů a 

• daňové zákony. (Rektořík aj., 2010, str. 57) 

2.2 Charakteristika p říspěvkových organizací 

Jak již bylo uvedeno výše, příspěvkové organizace jsou součástí neziskové sféry. Jejich 

prostřednictvím Česká republika a územně samosprávné celky zabezpečují plnění svých 
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povinností. Příspěvkové organizace nevytvářejí hrubý domácí produkt, ale naopak 

z něj formou dotací a příspěvků čerpají prostředky pro pokrytí svých potřeb. 

(Podhorský a Svobodová, 2003, str. 12) 

Činnost těchto organizací nelze provozovat na principu samofinancování, neboť 

služby poskytují většinou bezplatně, v některých případech za ceny nižší než jsou 

skutečné ceny poskytovaných služeb. Příspěvkové organizace totiž působí v oblastech: 

• vědy a výzkumu, 

• zdravotnictví, 

• sociální péče, 

• školství a kultury,  

• obrany a bezpečnosti apod. (Šelešovský aj., 2002, str. 20) 

Příspěvková organizace je povinna: 

• plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržovat stanovené 

finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, 

• vynakládat peněžní prostředky, které má k dispozici jen na účely, na které 

jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na krytí opatření nutných 

k zabezpečení nerušeného chodu příspěvkové organizace, 

• dodržet, aby úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváže 

v účetním období (běžném roce), nepřekračovaly její rozpočet na příslušné 

účetní období, 

• učinit v případě, že skutečná výše výnosů a nákladů v průběhu 

rozpočtového roku neodpovídá jejich rozpočtované výši a je předpoklad, že 

může být zhoršen rozpočtovaný hospodářský výsledek, taková opatření, 

která zajistí jeho vyrovnání, 

• do 3 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést příjmy z prodeje 

nemovitého majetku České republiky, se kterým je příslušná hospodařit; 

výjimku tvoří příjmy z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková 

organizace získala darem nebo dědictvím.“ (Podhorský a Svobodová, 2003, 

str. 13) 
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2.3 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků (dále jen příspěvkové 

organizace) zřizuje kraj nebo obec podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů § 27 - § 37 pro takové činnosti ve své působnosti, které 

jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu.  Příspěvková organizace je právnickou osobou, o jejímž vzniku 

vydá zřizovatel zřizovací listinu s obsahem podle zákona s vymezením hlavního účelu 

a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, 

jakým vystupují jménem organizace. Také vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu 

hospodářskému využití. Vznik a zrušení organizace, či změna ve zřizovací listině se 

zveřejňuje v Ústředním věstníku. Organizace se také zapisuje do obchodního 

rejstříku. 

S ohledem na odpovědnosti veřejné správy (k majetku obce a k hospodaření s jejím 

rozpočtem) stanovené zákonem je nutno za velmi významný rys příspěvkových 

organizací považovat skutečnost, že jako jediný typ právnické osoby, který může obec 

zřídit či založit, má k územním samosprávným celkům rozpočtový vztah. Tzn., že 

finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele nejsou příspěvkové organizaci 

poskytovány smlouvou podle občanského nebo obchodního práva, ale rozhodnutím 

zřizovatele o výši příspěvku. Rozpočtový vztah nepodléhá zákonu o veřejné podpoře 

(zákon č. 215/2004 Sb.) a o veřejných zakázkách (zákon č. 47/2006 Sb.). Hospodaření 

s finančními prostředky příspěvkové organizace se řídí především MRP (Material 

Requirements Planning − plánování potřeb materiálu) a rozhodnutími příslušných 

orgánů zřizovatele, tj. rady nebo zastupitelstva obce.“ (Prokůpková aj., 2010, str. 7) 

Ačkoliv má příspěvková organizace právní subjektivitu, některé úkony může 

učinit pouze se souhlasem svého zřizovatele, a to například: 

• využít i investičních úvěrů a půjček pro financování svých investičních potřeb, 

• k překlenutí časového nesouladu mezi zdroji a potřebami jí může její zřizovatel 

poskytnout návratnou finanční výpomoc, je-li předpoklad, že bude splacena 

z vlastních rozpočtovaných výnosů příspěvkové organizace (v současnosti 

nejpozději do 31. 12.), 
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• ručit za závazky svého zřizovatele nebo jiných subjektů, které zřizovatel také 

zřidil nebo založil (Peková a Pilný, 2002, str. 208) 

2.4 Hospodaření příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

(pro kterou byla zřízena) a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého 

zřizovatele.  

Dále hospodaří s prostředky svých fondů, kterými jsou: 

1. rezervní fond, 

2. investiční fond (Prostředky z tohoto fondu se používají k financování 

investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček a k odvodu 

do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží. Dále se může použít 

k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který 

příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se 

z investičního fondu převádějí do výnosů organizace.), (Kolektiv autorů Klubu 

ekonomů škol, Finanční řízení, 2009, str. 16) 

3. fond odměn a 

4. fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné 

převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je 

vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým 

provozním příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. 

Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary a prostředky převedené podle 

§ 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. 

Rezervní fond, s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3, používá 

příspěvková organizace k: 

• dalšímu rozvoji své činnosti, 

• časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

• úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 
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• úhradě své ztráty za předchozí léta.  

Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního 

fondu, s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3, použila k posílení svého 

investičního fondu. (Prokůpková aj., 2010, str. 12) 

Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních 

potřeb. Jeho zdrojem jsou: 

a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděného podle 

zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

c) investiční příspěvky ze státních fondů, 

d) výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliže to zřizovatel podle 

svého rozhodnutí připustí, 

e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním 

účelům, 

f) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. (Zákon 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., § 31) 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do 80 % stanoveného nebo přípustného objemu 

prostředků na platy.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub 

nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy 

a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, 

na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Fond kulturních a sociálních potřeb 

je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. 

(Prokůpková aj., 2010, str. 13) 

Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno jejím rozpočtem. Do rozpočtu je 

organizace povinna zahrnout příspěvek ze státního rozpočtu, případně zahrnout 

stanovený odvod do státního rozpočtu. Rozpočet musí být sestaven jako vyrovnaný 

a musí obsahovat pouze výnosy a náklady, které souvisí jen s poskytovanými službami, 

které jsou příspěvkovou organizací poskytovány v její hlavní činnosti. (Podhorský 

a Svobodová, 2003, str. 13) 
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Organizace disponuje i peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně 

peněžních prostředků ze zahraničí. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své 

příspěvkové organizaci v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.  

Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen 

ve prospěch své hlavní činnosti. Zřizovatel může organizaci povolit i jiné využití 

tohoto zdroje. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího 

roku. (Rektořík aj., 2010, str. 60) 

2.4.1 Ukazatele finanční analýzy pro neziskové organizace 

Rozhodující pro začlenění neziskových organizací do skupiny veřejně prospěšných 

organizací je skutečnost, že jejich hlavním posláním je právě veřejně prospěšná činnost 

a nikoliv zisková orientace. V žádném případě to však neznamená, že neziskové 

organizace nemohou při realizaci svého poslání vytvářet zisk, který jim v mnoha 

případech umožňuje existenci. Se souhlasem zřizovatele může organizace realizovat 

zisk pomocí své doplňkové činnosti. 

Rentabilitu  je zapotřebí vyhodnocovat velmi přísně u činnosti, která je doplňkem 

hlavního poslání organizace. U hlavní činnosti je významné vyhodnocovat rentabilitu 

pouze ve smyslu zjištění míry ztrátovosti. 

Souvislosti mezi financováním, rentabilitou i tokem hotovosti ukazují 

na potřebu skupiny ukazatelů, které by hodnotily finanční soběstačnost 

organizace. Vhodné je rozšířit výkonnostní ukazatele finanční analýzy o ukazatele 

produkční výkonnosti, které zachycují jak kvantitativní, tak i kvalitativní stránku tvorby 

a realizace veřejných produktů. 

U neziskových organizací se finanční analýza zaměřuje převážně na stavové, 

rozdílové a poměrové ukazatele. (Kraftová, 2002, str. 18) 

Já se zaměřením na poslední zmíněné ukazatele, a sice poměrové.  

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

U poměrových ukazatelů je nutné posoudit jejich úroveň, indexy změny, časové řady 

a tempa růstu, posoudit příčiny stavu a vývoje. Konstrukce a výběr poměrových 

ukazatelů závisí na tom, co chce analytik podrobit hodnocení a musí odpovídat 

zkoumanému problému.  
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U neziskových organizací podle doc. Kraftové je zapotřebí volit poměrové 

ukazatele v následující struktuře: 

• rentabilita, 

• autarkie, 

• likvidita, 

• aktivita, 

• produktivita, 

• financování, 

• investiční rozvoj / útlum. 

Nezisková organizace si vybírá ke svému sledování ty oblasti, které jsou pro ni důležité, 

stejně jako ukazatele, které ji nejvíce informují o míře dosahování stanovených 

cílů, o silných a slabých stránkách jejího finančního řízení a o možném ohrožení 

v budoucnu. (Kraftová, 2002, str. 19) 

2.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují ziskovost, výnosnost. Měří úspěšnost při dosahování 

podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami vyjadřujícími prostředky 

vynaložené na dosažení tohoto výsledku hospodaření. V případě neziskové 

organizace však zisk jako účetní hodnota není smyslem její činnosti. Tyto neziskové 

organizace ale často vedle své hlavní činnosti realizují i doplňkovou 

(tzv. hospodářskou) činnost. Cílem hlavní činnosti je vyrovnanost výnosů 

a nákladů, cílem doplňkové činnosti je zisk.  

Ukazatele rentability tedy mají v tomto případě smysl pouze pro hodnocení 

doplňkové činnosti. U neziskových organizací je možné použít následující ukazatele: 

• rentabilita nákladů doplňkové činnosti, 

• míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti (ztrátové krytí 

z hlavní činnosti), 

• rentabilita provozních příjmů doplňkové činnosti z Cash flow. (Kraftová, 2002, 

str. 20) 



 

19 

 

2.5.1.1 Rentabilita nákladů doplňkové činnosti (RNDČ) 

Nákladová rentabilita představuje jeden z nejpřísnějších ukazatelů efektivnosti. 

Poměřuje tzv. užitečný efekt v podobě zisku, který je odrazem uznané užitečnosti 

produktu pro spotřebitele po stránce kvality, kvantity i ceny, s prostředky (vstupy), 

které byly na jeho produkci vynaloženy. 

RNDČ = 
��	�Č

�	�Č
 * 100 

kde  HVDČ – hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

NDČ – náklady doplňkové činnosti 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší. Prostředky získané z doplňkové 

činnosti by měly sloužit k podpoře hlavní činnosti a také k hmotné zainteresovanosti 

pracovníků neziskové organizace. Jestliže by se výsledek ukazatele vyvíjel k záporné 

hodnotě, je nezbytné přijmout opatření ke zvrácení tohoto trendu nebo rovnou 

doplňkové činnosti zanechat. (Kraftová, 2002, str. 21) 

2.5.1.2 Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti (ZK HČ) 

Tento ukazatel také můžeme nazvat ztrátové krytí z hlavní činnosti a zachycuje 

procentuální míru, v jaké je ztráta z hlavní činnosti pokrývána ziskem z činnosti 

doplňkové. 

ZK HČ = 
��	�Č

||||��	�Č||||
 * 100 

kde  HVDČ – kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 

HVHČ – záporný hospodářský výsledek z hlavní činnosti 

Ukazatel má smysl použít pouze v případě, když je ztráta z hlavní činnosti 

a nezisková organizace uskutečňuje ziskovou doplňkovou činnost. V tomto případě má 

ukazatel významnou argumentační hodnotu. (Kraftová, 2002, str. 22) 

2.5.1.3 Rentabilita provozních příjmů doplňkové činnosti z CF (RPDČ) 

Jde o ukazatel finanční rentability provozních příjmů, který hodnotí oblast doplňkové 

činnosti neziskové společnosti z hlediska míry, v jaké tyto příjmy generují 

hotovostní toky měřené v jejich zjednodušené formě (tj. součtu zisků, odpisů 

a rezerv). 
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RP DČ = 
�		�Č


��	�Č
 * 100 =  

��	�Č�	�Č	∆∆∆∆	�	�Č


��	�Č
 * 100 

kde  CFDČ – peněžní tok z doplňkové činnosti 

PniDČ – neinvestiční příjmy z doplňkové činnosti 

HVDČ – hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

ODČ – odpisy dlouhodobého majetku využívaného pro doplňkovou činnost 

∆RDČ – přírůstek rezerv z doplňkové činnosti (rozdíl mezi vytvořenými 

a zúčtovanými rezervami v období). 

Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší. Hlavní úskalí spočívá v kombinaci 

skutečného peněžního toku proti neaktuálně pojatým příjmům. Jestliže má tedy 

nezisková organizace při hodnocení vysokou míru pohledávek, může být tento 

ukazatel negativně zkreslen. (Kraftová, 2002, str. 23) 

2.5.2 Ukazatele autarkie  

Ukazatele autarkie vyjadřují míru soběstačnosti neziskové organizace. Jde o skupinu 

speciálních ukazatelů určených k hodnocení právě neziskových organizací. Jak víme, 

nezisková organizace není zřizována kvůli zisku, a proto je hospodářský výsledek jako 

kritérium efektivnosti takové organizace sporným ukazatelem. 

V závislosti na použitých datech mohou být ukazatele autarkie hodnoceny jak 

na bázi výnosově nákladové, tak i příjmově výdajové. (Kraftová, 2002, str. 23) 

2.5.2.1 Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů (Avn DČ) 

Ukazatel odráží míru, jak je nezisková organizace soběstačná z hlediska pokrytí 

svých nákladů hlavní činnosti z dosažených výnosů, a to v procentuálním 

vyjádření. Do výnosů jsou zahrnuty i neinvestiční dotace, které představují 

nejvýznamnější část výnosů. 

Avn DČ = 
�	�Č

�	�Č
 * 100  

kde  VHČ – výnosy z hlavní činnosti 

NHČ – náklady z hlavní činnosti 
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Ukazatel lze hodnotit pozitivně, pokud je roven 100 %. Menší hodnota znamená 

nedostatečné krytí nákladů výnosy a je potřeba udělat analýzu příčin. Pokud je 

hodnota vyšší, záleží hodnocení na tom, čím je situace způsobena. Je třeba se 

zamyslet, zda by nezisková organizace neměla dotační prostředky využít jinde. 

(Kraftová, 2002, str. 24) 

2.5.2.2 Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů (A CF) 

Protože je tento ukazatel koncipován na bázi příjmů a výdajů, odbourává vliv účetních 

principů aplikovaných při účtování výnosů a nákladů. 

A CF = 



��
 * 100, resp. A CF = 


��

����
 * 100 

kde  P – příjmy 

Vd – výdaje 

 Pni – neinvestiční (provozní) příjmy 

 Vdi – neinvestiční (provozní) výdaje 

Hodnota ukazatele naznačí, zda byly příjmy generovány v dostatečné míře 

na pokrytí nákladů. Také tady by měla být hodnota rovná 100 %. (Kraftová, 2002, 

str. 24) 

2.5.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost organizace přeměnit majetek na prostředky, 

jež je možné použít na úhradu závazků. U neziskových organizací se hodnotí 

likvidita okamžitá a zpravidla i pohotová. Jestliže se budou vyskytovat u neziskové 

organizace zásoby, použijeme i ukazatel běžné likvidity . (Kraftová, 2002, str. 25) 

2.5.3.1 Okamžitá likvidita (L  I) 

Tomuto ukazateli se říká také likvidita I. stupn ě (L I) a je nejpřísnějším z ukazatelů 

likvidity , protože počítá pouze s krátkodobým finan čním majetkem, tedy 

s pohotovými peněžními prostředky. 

L I = 
	��

���
  

kde  FMk – krátkodobý finanční majetek 

 KZv – krátkodobé závazky 
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Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 0,2 až 0,5. Jestliže je velikost 

větší než 1 znamená to, že organizace je schopna okamžitě splatit veškeré 

krátkodobé závazky. (Kraftová, 2002, str. 25) 

2.5.3.2 Pohotová likvidita (L  II ) 

Do pohotové likvidity neboli likvidity 2. stupně jsou navíc zahrnuty krátkodobé 

pohledávky. Pokud máme k dispozici potřebné informace, je nutné při analýze brát 

ohled na reálnou splatnost těchto pohledávek a případně některé pohledávky 

z likvidních prostředků vyloučit. 

L II = 
	��
�

���
  

kde  FMk – krátkodobý finanční majetek 

 Pk – krátkodobé pohledávky 

 KZv – krátkodobé závazky 

Doporučená hodnota je v rozmezí 1 až 1,5. O pohotové likviditě se mnohdy hovoří 

jako o rychlém testu finančního zdraví. (Kraftová, 2002, str. 25) 

2.5.3.3 Běžná likvidita (L  III ) 

Běžná likvidita je likvidita 3. stupně a je chápána nejšířeji, protože se do ní zahrnuje 

veškerá oběžná aktiva. 

L III = 
��

���
  

kde  OA – oběžná aktiva 

 KZv – krátkodobé závazky 

Běžná likvidita nám ukazuje, kolikrát je hodnota oběžných aktiv větší než 

krátkodobé závazky. Čím vyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel, tím nižší je riziko 

platební neschopnosti společnosti. Doporučená hodnota je v rozmezí 2 až 3, což je 

hodnota finančně zdravých společností. (Kraftová, 2002, str. 25) 

2.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně organizace hospodaří se svými aktivy. 

U neziskových organizací doplňují ukazatele hodnocení. Prolínají se totiž 
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hodnocením ukazatelů ostatních oblastí, neboť míra využití jednotlivých složek majetku 

ve vztahu k výsledkům produkčního procesu a doby obratu vybraných složek majetku 

a dluhu jsou momenty, které dobře znázorňují dopady řízení neziskových organizací 

na jejich efektivnost. U těchto ukazatelů budeme výkonnost posuzovat pomocí 

výnosů, tedy hrubé hodnoty produkce. Výnosy zahrnují jak hodnotu dotací, tak 

i hodnotu uživatelských poplatků, ostatních výnosů i výnosů z hospodářské 

činnosti. (Kraftová, 2002, str. 26) 

2.5.4.1 Obrat celkových aktiv (OCA) 

Jde o jeden ze základních ukazatelů výkonnosti vloženého majetku. Udává počet 

obrátek celkových aktiv ve výnosech za daný časový interval (zpravidla za rok). 

OCA = 
�ý�

��
  

kde  Výn – celkové výnosy (z hlavní i doplňkové činnosti) 

 CA – celková aktiva, celkový kapitál (Kraftová, 2002, str. 26) 

2.5.4.2 Obrat stálých aktiv (OSA) 

Zobrazuje míru vázanosti stálých aktiv na jednotce výnosů, a to v zůstatkových 

cenách. Má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další dlouhodobý majetek. 

OSA = 
�ý�

��	��
  

kde  Výn – celkové výnosy (z hlavní i doplňkové činnosti) 

 SAZC – stálá aktiva v zůstatkové ceně 

Při posuzování ukazatelů rychlosti obratu aktiv chceme, aby počet obrátek za dané 

období byl co nejvyšší. (Kraftová, 2002, str. 26) 

2.5.4.3 Doba obratu pohledávek (DOPO) 

Tento ukazatel se doporučuje používat u neziskových organizací s vysokou 

hodnotou pohledávek, a to zejména ke zjišťování vývoje jejich relativní úrovně 

ve vztahu k výnosům. Výsledkem je počet dnů, během nichž je příjem peněz 

za každodenní výnosy zadržován v pohledávkách. Denní výnosy se vypočítají, 

jestliže se celkové výnosy vydělí 360 (podle konvence se při výpočtu používá 

360 dní v roce místo 365). 
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DOPO = 
Ø	
 

�ý�/"#$
  

kde  Ø Po – průměrná hodnota pohledávek 

 Výn – celkové výnosy za rok (Výn/360 – denní výnosy) 

Dobu obratu pohledávek je užitečné srovnávat s běžnými platebními podmínkami, 

za kterých společnost fakturuje své služby. Je-li delší než běžná doba splatnosti 

znamená to, že odběratelé neplatí své účty včas. Snahou je, aby doba obratu byla 

co nejnižší. (Kraftová, 2002, str. 27) 

2.5.4.4 Doba obratu závazků (DOZV) 

V souvislosti s dobou splatnosti vystavených faktur je zajímavé zjistit, jaké je platební 

morálka neziskové organizace vůči jejím dodavatelům. 

DOZV = 
Ø	%&

�ý�/"#$
  

kde  Ø Zv – průměrná hodnota závazků 

 Výn – celkové výnosy za rok (Výn/360 – denní výnosy) 

Dobu obratu závazků je vhodné srovnávat s dobou obratu pohledávek. Pro vyšší 

solventnost by měla být doba obratu pohledávek nižší než doba obratu závazků. 

(Kraftová, 2002, str. 27) 

2.5.4.5 Doba obratu zásob (DOZS) 

Tento ukazatel se doporučuje využívat u neziskových organizací, které mají vysokou 

hodnotu zásob. Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou 

zásoby vázány v organizaci do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. 

DOZS = 
Ø	%'

�ý�/"#$
  

kde  Ø Zs – průměrná hodnota zásob 

 Výn – celkové výnosy za rok (Výn/360 – denní výnosy) 

Je žádoucí, aby ukazatel doby obratu zásob byl pokud možno co nejnižší, tedy 

snaha nevázat dlouhodobě finanční prostředky v zásobách. (Kraftová, 2002, str. 27) 
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2.5.5 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity jsou výrazem produkční schopnosti a výkonnosti ve vazbě 

na zdroje tvorby bohatství, v daném případě práce (měřeno počtem pracovníků, 

počtem odpracovaných hodin, vyplacenými mzdovými prostředky za odvedenou práci) 

nebo kapitálu (vlastního i cizího, který je určen k produkci). (Kraftová, 2002, str. 27) 

2.5.5.1 Produktivita z výnosů (PVýn) 

Udává, kolik výnosů připadá na jednoho zaměstnance. Pro přesnější vyjádření lze 

využít hodnotu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. 

PVýn = 
�ý�

Ø	%(
  

kde  Výn – celkové výnosy (z hlavní i doplňkové činnosti) 

 Ø Zm – průměrný počet zaměstnanců 

Při trendové analýze by měl ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. (Kraftová, 2002, 

str. 27) 

2.5.6 Ukazatele financování 

Ukazatelům financování se také říká ukazatele zadluženosti nebo ukazatele finanční 

struktury , protože udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji, měří rozsah použití 

cizího kapitálu k financování organizace. U neziskových organizací mají tyto 

ukazatele trochu odlišnou pozici než u organizací v ziskovém sektoru, protože 

s ohledem na způsob financování převažuje zpravidla vlastní kapitál nad cizím. 

Cizí kapitál má nejčastěji krátkodobý charakter a týká se nejvíce závazků vůči 

dodavatelům, zaměstnancům apod. (Kraftová, 2002, str. 28) 

2.5.6.1 Míra finan ční nezávislosti (Mfn) 

Tento ukazatel také můžeme nazývat koeficient samofinancování a je stavovým 

okamžikovým indikátorem. U příspěvkových organizací nabývá většinou relativně 

vysokých hodnot tak kolem 70 %. 

Mfn  = 
��

)
 * 100 

kde  VK – vlastní kapitál 

K – celkový kapitál (Kraftová, 2002, str. 28) 
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2.5.6.2 Míra v ěřitelského rizika (Mvr) 

Míra věřitelského rizika neboli celková zadluženost hodnotí míru účasti cizího 

kapitálu na celkových zdrojích neziskové organizace. Je důležitým ukazatelem 

pro věřitele, neboť v případě likvidace neziskové organizace roste riziko věřitelů 

úměrně růstu její zadluženosti. 

Mvr  = 
��

)
 * 100 

kde  CK – cizí kapitál 

K – celkový kapitál 

Ukazatel míry finanční nezávislosti a ukazatel míry věřitelského rizika musí 

dohromady tvořit 100 %. (Kraftová, 2002, str. 28) 

2.5.6.3 Míra oddlužování (Mod) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost neziskové organizace vytvářet finanční prostředky 

na splácení dluhu. Je vhodný především u neziskových organizací, které využívají 

bankovní úvěry. M ěl by být zajištěn správný poměr mezi délkou splatnosti 

bankovních úvěrů a vytvořeným cash flow. 

Mod= 
�*

Ø	�)
 = 

��+	∆∆∆∆	,	�Č

Ø	�)
  

kde  CF – cash flow (vygenerovaný tok hotovosti) 

 Ø CK – cizí kapitál (průměrný stav) 

 HV – celkový hospodářský výsledek  

 O – celkové odpisy dlouhodobého majetku  

∆ RDČ – přírůstek rezerv z doplňkové činnosti (rozdíl mezi vytvořenými 

a zúčtovanými rezervami v období). 

Ukazatel by měl být roven 1 u bankovních úvěrů s dobou splatnosti jeden rok, 

u pětiletého bankovního úvěru by se měla hodnota ukazatele pohybovat kolem 0,2. 

(Kraftová, 2002, str. 28) 
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2.5.6.4 Finanční páka (Fp) 

Finanční páka je recipročním ukazatelem (převrácenou hodnotou) k míře finanční 

nezávislosti. Efekt finanční páky spočívá v tom, že cizí zdroje posilují celkový kapitál 

neziskové organizace a zároveň placené úroky z nich snižují daňové zatížení, 

protože jsou součástí nákladů. V tomto pojetí je třeba chápat pojem „páka“ jako 

možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů k vlastnímu 

kapitálu. 

Fp = 
�

�)
 = 

����

�)
 = 1 + 

��

�)
  

kde  K – celkový kapitál 

 VK – vlastní kapitál 

 CK – cizí kapitál 

U neziskových organizací většinou působí finanční páka pozitivně, protože tyto 

subjekty málokdy využívají úročený cizí kapitál. Jestliže je úroková míra nulová, 

nákladovost cizího kapitálu je nižší a tím se zvyšuje rentabilita celkového kapitálu. 

(Kraftová, 2002, str. 28) 

2.6 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy 

a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí. 

SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

sestává z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Doporučuje se začít 

analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak 

makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, 

technologické), tak i mikroprost ředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, 

veřejnost). Po důkladně provedené analýze OT následuje analýza SW, která se týká 

vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální 

prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita 

managementu aj.). (Jakubíková, 2008, str. 29) 
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2.6.1 O – Oportunities – Příležitosti 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch. 

2.6.2 T – Threats – Hrozby 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, trendy, události, které mohou snížit poptávku 

nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků. 

2.6.3 S – Strengths – Silné stránky 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firm ě. 

2.6.4 W – weaknesses – Slabé stránky 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si 

ostatní firmy vedou lépe.  

2.6.5 Využití SWOT analýzy při koncipování strategií 

Silné a slabé stránky firmy se určují pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. Při hodnocení silných a slabých stránek může být jako výchozí základna 

pro vyjádření určitého stavu použita klasifikace hodnotících kritérií buď podle nástrojů 

marketingového mixu 4 P – produkt (product), cena a kontraktační podmínky (price), 

distribuce – místo prodeje (place), marketingová komunikace (promotion), případně 

podrobněji podle jejich dílčích znaků. Jednotlivým kritériím, která byla vybrána 

s použitím různých výzkumných technik (dotazování, brainstormingu, diskuze atd.) je 

přisouzena váha (1 – 5), a dále jsou kritéria vyhodnocována pomocí škálování. 

Obvykle se používá škála v rozmezí – 10 až + 10, přičemž 0 znamená, že kritérium není 

zařazeno ani mezi silné, ani mezi slabé stránky. Takto firma získává základní přehled 

o svých silných a slabých stránkách, které – doplněné o předpoklady vzniku příležitostí 

a hrozeb – dále poměřují  se svými schopnostmi výrobky vyvíjet, vyrábět, financovat 

podnikatelské záměry a se schopnostmi managementu firmy. (Jakubíková, 2008, 

str. 30) 
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Obr. 1 Využití SWOT analýzy při koncipování strategií 

 

Zdroj: WEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000, 
430 s.  

SWOT analýza může být velmi užitečným způsobem sumarizace mnoha analýz 

(analýzy konkurence, strategických skupin atd.) a jejich kombinování s klíčovými 

výsledky analýzy prostředí firmy a jejími schopnostmi (PV – výrobky vyvíjet, 

připravovat, vytvářet profil nabídky, V – výrobky vyrábět, P – výrobky prodávat, F – 

podnikatelské záměry financovat, M – schopnost managementu). 

SWOT analýza může být také využita k identifikaci možností dalšího využití 

unikátních zdrojů nebo klíčových kompetencí firmy. 

Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a navíc velmi subjektivní. 

SWOT analýza je oblíbená, ale její přínos pro tvorbu strategických marketingových 

dokumentů není nijak podstatný. Stále častěji je SWOT nahrazována její 

metodickou variantou, a to kvantitativní O-T analýzou, tj. analýzou strategických 

scénářů. 

Dalšími metodami, které se zabývají příležitostmi a hrozbami vytvářenými 

v prostředí, jsou matice příležitostí a matice ohrožení. (Jakubíková, 2008, str. 31)  

2.7 Finanční řízení škol 

Činnost nestátních nevýdělečných organizací bývá ve většině případů podporována 

z různých zdrojů. V České republice není jednotnost v názvech prostředků, které jsou 
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poskytovány jako podpora činnosti těchto organizací. Proto je třeba vždy vycházet 

z právních dokumentů či charakteru přijatých prostředků. 

Prostředky na podporu činnosti lze tedy obdržet zejména ve formě: 

• dotace (většinou ze státního rozpočtu), 

• příspěvku (většinou z rozpočtu kraje či obce), 

• grantu, 

• daru, 

• sponzorského příspěvku. (Stejskal, 2008, str. 64) 

Úvodní ustanovení čtrnácté části školského zákona upravují financování škol 

ze státního rozpočtu a vymezují účelové určení finančních prostředků, na jejichž 

poskytování mají právnické osoby vykonávající činnost škol ze zákona nárok.  

Financování škol zřizovanými obcemi je důsledně dvouzdrojové. Dělí se o ně vždy 

dva veřejné rozpočty – státní rozpočet v rozsahu stanoveném v § 160 a 161 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále již jen školský zákon) a rozpočet obce jako zřizovatele ve zbývajícím 

rozsahu. Stát hradí tzv. přímé výdaje na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací 

krajům a zřizovatel (obec) hradí provozní výdaje ze svých daňových příjmů, zároveň 

hradí i veškeré investiční výdaje. 

Přímé výdaje na vzdělávání jsou finanční prostředky státního rozpočtu 

poskytované školám a školským zařízením na úhradu mzdových prostředků, sociálního 

a zdravotního pojištění, přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatních 

nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, výdajů na učební pomůcky, na školní 

potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, výdajů na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Provozní výdaje zahrnují výdaje na úhradu 

energií, opravy majetku, odpisy majetku, nákup kancelářského, školního a hygienického 

materiálu, pohonných hmot, úhradu poštovného, služeb telekomunikací, nájemného, 

pojistného, pořízení nábytku do škol atd. 

Právě při rozhodování, zda právnická osoba může finanční prostředky podle odst. 1 

školského zákona použít na konkrétní účel, působí nejčastěji aplikace ustanovení potíže. 
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Mezi problematické položky patří: 

• „Ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů“ – patří sem 

především další náklady, které zaměstnavateli vznikají přímo z jeho zákonných 

povinností. Naopak vyloučeny jsou náklady, jejichž důvodem je plnění, 

ke kterému se zaměstnavatel zavázal například v kolektivní smlouvě 

dobrovolně, aniž by k tomu byl povinen ze zákona (např. náhrada za opotřebení 

vlastní lyžařské výstroje pedagogického pracovníka při lyžařském výcviku). 

• „Výdaje na učební pomůcky“ – učební pomůckou je věc, která je využívána 

bezprostředně při výuce a její používání přímo souvisí se zprostředkováním 

obsahu vzdělávání žákům (např. cizojazyčný časopis, z kterého žáci čtou 

při vyučování, nikoliv však odborný časopis, z něhož čerpá pedagog při vlastní 

přípravě na vyučování). 

• „Výdaje na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou 

vzdělávání“ – obecně vzato jakákoliv činnost školy souvisí s jejím rozvojem 

a kvalitou vzdělávání. Pod dotčenou položku účelového určení finančních 

prostředků však patří pouze činnosti, jichž je rozvoj školy nebo kvalita 

vzdělávání převažujícím a bezprostředním účelem. 

Finanční prostředky podle § 160 odst. 1 a 2 a § 161 školského zákona jsou na činnost 

škol poskytovány normativní metodou podle počtu jednotek výkonu. Objem 

finančních prostředků na činnost konkrétní školy je v zásadě určen násobkem určité 

normované částky připadající na jednotku výkonu a skutečným počtem jednotek 

výkonu ve škole. V odst. 5 školského zákona se pro poskytování finančních prostředků 

státního rozpočtu stanovuje závaznost počtů jednotek uvedených ve školní matrice 

školy pro příslušný školní rok. V typickém příkladu základní školy zřizované obcí je 

tedy výše finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona 

poskytovaných na její činnost v daném kalendářním roce určena násobkem normované 

částky na žáka (tzv. krajský normativ) a skutečného počtu žáků ve škole 

uvedeného ve školní matrice pro daný školní rok. 

Školský zákon předpokládá, že do financování na kalendářní rok vstoupí 

přinejmenším dva rozhodné údaje, a sice počet žáků vykázaný na školní rok 

připadající na leden až srpen a na nový školní rok od září. Zákon však nevylučuje 
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častější zohlednění aktuálního počtu jednotek v matrice. Základem tedy zůstávají údaje 

vykázané ze školní matriky za daný školní rok podle § 28 odst. 5 školského zákona 

na tzv. „výkonových výkazech“.  

V § 160 odst. 1 školského zákona se stanovuje tok finančních prostředků, které 

poskytlo krajským úřadům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky (MŠMT ČR) podle republikových normativů, které dále krajské úřady 

přidělují již p římo na činnost konkrétních škol. K rozpisu prostředků jim slouží 

krajské normativy, které již nejsou členěny podle obecných věkových kategorií, jako 

normativy republikové, ale podrobně podle jednotek výkonu charakteristických 

pro jednotlivé druhy škol.  

Krajský normativ  je vyjádřením normované výše prostředků poskytovaných 

na jednotku výkonu. Například krajský normativ na 1 žáka základní školy v prvním 

stupni stanovuje, jakou částku obdrží právnická osoba vykonávající činnost základní 

školy na každého žáka v prvním stupni (v praxi se částka pohybuje nejčastěji 

mezi 27 a 32 tisíci Kč na rok). Jelikož rozpočty prostředků podle § 160 odst. 1 

školského zákona na činnost škol zřizovaných obcemi se rozepisují na kalendářní rok , 

stanovují se krajské normativy na totéž období. Promítne se do nich jednak celková 

výše finančních prostředků poskytnutých na daný kalendářní rok krajskému úřadu 

z rozpočtu MŠMT , tak i finanční ukazatele (průměrné platy, průměrné ostatní 

neinvestiční výdaje) z uplynulého roku. 

Tab. 1 Přehled republikových normativů na rok 2012  

Věková 
kategorie 

NIV * celkem 
Kč/žáka 

MP celkem 
vč. odvodů 

Kč/žáka 

ONIV* 
celkem 
Kč/žáka 

Limit 
zaměstnanců 
Zam./1000 

žáků 
3 − 5 let    38 833    38 333    500  128,607 

 6 − 14 let    49 825    48 825 1 000  130,600 
15 − 18 

let  
   57 718    56 648 1 070 145,555 

19 − 21 let    49 245   48 545    700  128,607 
KZÚV 236 720 234 220 2 500  698,862 

* KZÚV – krajské zařízení ústavní výchovy, MP – mzdové prostředky, NIV − přímé náklady 
na vzdělávání, ONIV − ostatní neinvestiční výdaje 

Zdroj: <http://www.msmt.cz> 
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Součástí krajských normativů mají být podle odst. 2 třetí věty také příplatky 

na speciální vzdělávací potřeby žáků. Příplatky stanovené ve vyhlášce MŠMT ČR 

však nepokrývají v plném rozsahu výčet speciálních vzdělávacích potřeb podle § 16 

odst. 1 až 4 školského zákona. Důvodem, proč se nestanovují příplatky na sociální 

znevýhodnění, je především obtížná normovatelnost podpůrných opatření. Nezbytná 

podpůrná opatření zde MŠMT ČR dotuje pomocí rozvojových programů 

ve vzdělávání a dotačních programů, které umožňují adresnější směřování podpory.   

2.8 Financování z Evropských fondů 

Česká republika (dále jen „ČR“) získala vstupem do Evropské unie (dále jen „EU“) 

možnost využívat podpory poskytované v rámci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, jejíž současná podoba klade velký důraz na posílení 

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

Evropská, a tedy i česká společnost se musí do budoucna vyrovnat s dynamicky 

se vyvíjejícími podmínkami globální ekonomiky a souvisejícími nároky 

na dovednosti, znalosti a flexibilitu každého jedince. Globální konkurence 

a proměnlivost trhu práce bude nutit každého jedince, aby se vzdělával po celý život. 

K naléhavosti těchto výzev přispívá v našich podmínkách současně i ta skutečnost, že 

dochází k demografickému úbytku české populace a nutnosti nahradit 

na pracovním trhu ročníky odcházející do důchodu. Nemožnost či nepřipravenost 

reagovat účinně na tyto podmínky by mohla způsobit vážné problémy v oblasti 

zaměstnanosti pracovní síly a konkurenceschopnosti ČR, a tím současně ohrozit tempo 

hospodářského růstu. 

Česká republika si uvědomuje důležitost podpory rozvoje lidského potenciálu, 

který je jedním ze základních faktorů trvale udržitelného hospodářského růstu 

„znalostních“ ekonomik rozvinutých zemí. Vzdělávací soustava musí být v tomto 

kontextu vnímána jako jeden z hlavních pilířů budoucího ekonomického úspěchu 

a sociální soudržnosti. Vzdělávací soustava jako celek musí dostatečně efektivně 

zvyšovat vzdělanostní úroveň obyvatelstva a umožnit jednotlivcům (nehledě 

na jejich sociální podmínky, různé schopnosti a očekávání) získávat a prohlubovat 

klíčové kompetence s cílem posílit jejich adaptabilitu a flexibilitu na trhu práce . 
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Vzdělávací instituce se musí stát moderními centry celoživotního učení a partnerské 

spolupráce. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, v návaznosti na strategické cíle 

Národního strategického referenčního rámce (představuje základní programový 

dokument ČR pro využívání fondů EU v období 2007 – 2013) a vzhledem k vysokému 

stupni komplexity problematiky vzdělávání připravila Česká republika pro programové 

období 2007 – 2013 samostatný Operační program Vzdělávání pro konkurence-

schopnost (dále jen „OP VK“). Tento operační program se zaměřuje na podporu 

v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR, a na utvoření 

vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. OP VK definuje zaměření a hloubku 

intervencí v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho 

rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a utváření 

vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce 

mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou. 

V rámci počátečního vzdělávání bude tento program podporovat aktivity 

zaměřené na zvýšení kvality ve vzdělávání (tj. dokončení kurikulární reformy, 

propracování a poskytnutí komplexní metodické podpory pro tvorbu vzdělávacích 

programů, jejich inovaci s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků atd.), 

zajištění rovných příležitostí ke vzdělání pro všechny bez ohledu na druh 

znevýhodnění (např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví 

či státní příslušnosti atd.), na zvyšování profesionality a společenského postavení 

pedagogických pracovníků atd. 

Z geografického hlediska je OP VK vypracován na celostátní úrovni, 

tzn. NUTS 1. Při jeho tvorbě byly reflektovány všechny základní dokumenty, které 

stanoví základní priority v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

na evropské a národní úrovni. V prvé řadě se jedná o Strategické obecné zásady 

Společenství pro soudržnost, jejichž hlavní zásady byly současně uplatněny při tvorbě 

dokumentů na národní úrovni. 

Zásadními národními dokumenty pro koncipování OP VK byl Národní 

strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 určující prioritní osy a specifické cíle. 

Dále se vycházelo z Národního Lisabonského programu 2005 −−−− 2008, Národního 

programu reforem ČR, Národního rozvojového plánu 2007 −−−− 2013 a Strategie 
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hospodářského růstu 2005 −−−− 2013. Z materiálů, které se specificky věnují oblasti 

rozvoje lidských zdrojů, byly zásadními Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 

a následný Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů. 

Z hlediska naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce zajišťuje 

OP VK především plnění strategického cíle II – Otevřená flexibilní a soudržná 

společnost, a do určité míry i strategického cíle I – Konkurenceschopná česká 

ekonomika. Samostatný OP VK je vázán na realizaci cíle Národního programu 

reforem, který je vyjádřen explicitně v globálním cíli. 

V rámci celkového finančního plánu alokace pro ČR pro Cíl Konvergence v letech 

2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % prostředků strukturálních fond ů Evropské 

unie pro Českou republiku, tj. 1 811 mil. €. OP VK je operačním programem, který 

přímo řeší otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím 

vzdělávání. Řešení této problematiky podpoří rovněž další operační programy, a to 

především OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského 

sociálního fondu a především se soustřeďuje na podporu zaměstnanosti osob 

zaměstnaných i nezaměstnaných prostřednictvím vytváření pracovních míst, 

dalším vzděláváním a sociální integrací znevýhodněných skupin obyvatelstva. 

Investice do lidí prostřednictvím intervencí Evropského sociálního fondu v programu 

OP VK jsou navázány na další operační programy, a to na OP Výzkum a vývoj 

pro inovace a OP Podnikání a Inovace, jejichž intervence podporované z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj vytvářejí vhodné kapacity, pro které je rozvoj lidských 

zdrojů a s ním spojené vhodné nastavení intervencí do vzdělávání rozhodující. 

V souladu s Nařízením Rady Evropského společenství č. 1083/2006, čl. 11 a dále 

s Nařízením Rady Evropského společenství č. 1081/2006 čl. 5 je při tvorbě OP VK 

uplatňován princip partnerství . Pro účely přípravy a zpracování operačního programu 

byla vytvořena široká pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako budoucího řídícího orgánu, 

zpracovatele, ex-ante hodnotitele, ostatních zainteresovaných ministerstev, vzdělávacích 

institucí, regionální a místní samosprávy, podnikatelské sféry a ostatních sociálních 

partnerů (dále jen „Pracovní skupina“). Pracovní skupina se scházela na pravidelných 

setkáních, pracovní verze byly zasílány k široké oponentuře a součástí prací byla i dvě 

výjezdní zasedání. Program byl rovněž představen a diskutován s veřejností na dvou 
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veřejných projednáních. Předkládaná verze OP VK je výsledkem výše popsaného 

procesu tvorby. 

Z důvodů zajištění logické návaznosti, celkové synergie a vymezení vůči ostatním 

operačním programům probíhaly v průběhu přípravy konzultace se zástupci 

zpracovatelů ostatních operačních programů. Zatímco OP Výzkum a vývoj 

pro inovace podporuje tvorbu infrastruktury nabídkové strany výzkumu a vývoje, 

OP VK podporuje aktivity, které vedou k rozvoji lidských zdrojů v této oblasti. 

OP Podnikání a Inovace pokrývá oblast podpory podnikatelských subjektů a OP VK 

podporuje vytváření celkového rámce dalšího vzdělávání, který slouží i rozvoji 

podnikové sféry, souvisejících vzdělávacích aktivit a spolupráci různých subjektů. 

Oproti OP Lidské zdroje a zaměstnanost je OP VK zacílen na zlepšení počátečního 

a dalšího vzdělávání za účelem zvyšování flexibility a adaptability jedinců, kteří již jsou 

na trhu práce, nebo do něj budou vstupovat, zatímco OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

podporuje rozvoj trhu práce a přímou podporu dalšímu vzdělávání nezaměstnaných 

ohrožených na trhu práce i zaměstnaných. Obsahuje taktéž tvorbu systémů 

pro předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn 

v zaměstnanosti. 

OP VK je koncipován jako vícecílový operační program. Vícecílovost se týká 

prioritních os zaměřených na vytvoření systémového rámce celoživotního učení a bude 

realizována prostřednictvím systémových projektů na národní úrovni, které jdou napříč 

počátečním, terciárním i dalším vzděláváním. Vícecílovost rovněž zahrnuje prioritní osy 

technické pomoci. Řídící orgán OP VK zabezpečí oddělenou evidenci národních 

projektů pokrývajících oba cíle (pro které je stanoven příspěvek) tak, že prostředky 

alokované pro Cíl Konvergence nebudou moci být využity na financování intervencí 

v území Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a naopak. Základním 

důvodem z hlediska koncepčního je jednotná příprava a realizace politik v oblasti 

vzdělávání v celé ČR. Vícecílový program tak může financovat zásadní národní 

intervence a zajistí, že systémové akce mají jednotný charakter v obou cílech, které 

jsou relevantní pro území ČR. Základním důvodem z hlediska implementace programu 

je zjednodušení řízení, monitorování a kontroly využití prostředků Evropského 

sociálního fondu, které jsou v obou dotčených cílech vydávány na stejné aktivity. 

Jednotná řídící struktura tak může efektivně zajistit dodržení a kontrolu principu 
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nepřenositelnosti finančních prostředků mezi cíli (čl. 22, 1083/2006), ale 

i hospodárné a maximálně koordinované využití finančních prostředků obou cílů. 

(Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2006, str. 1 – 3) 
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3 Praktická část 

3.1 Charakteristika Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči 

Základní škola Kpt. Jaroše v Třebíči (dále jen škola) byla zřízena jako příspěvková 

organizace dne 22. 12. 1994 s účinností od 1. 1. 1995. Zřizovatelem školy je město 

Třebíč. Městské zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu ve smyslu § 36 zákona 

č. 367/1990 Sb., o obcích, § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 

ve školství a § 31 zákona č. 576/1990 Sb. České národní rady o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění 

pozdějších předpisů. Škola jako právnická osoba vykonává v souladu se zápisem 

v rejstříku škol činnost základní školy, školní družiny, klubu a školní jídelny. 

Ředitel školy byl do funkce jmenován na základě konkurzu, který vyhlašuje 

zřizovatel, a je současně statutárním orgánem právnické osoby. Současným 

ředitelem je Mgr. Karel Dolák. 

Školu tvoří komplex pavilonů, součástí je i rozsáhlý školní pozemek se zahradou, 

skleníkem, altánem, atriem, školním a multifunkčním Oranžovým hřištěm. V rozsáh-

lých a esteticky upravených spojovacích traktech jsou umístěny tematicky zaměřené 

galerie, relaxační prostory s tenisovými stoly a bufet. Škola využívá k výuce celkem 

51 učeben a pracoven. Pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, praktických činností 

a rodinné výchovy slouží samostatné odborné pracovny. K dispozici jsou dále 3 odbor-

né učebny výpočetní techniky, školní a webové informační centrum (dále jen ŠWIC), 

keramická dílna, učitelská a žákovská knihovna, pracovně relaxační místnost apod. 

Areál školy, zejména prostory určené ke sportování jsou zpřístupněny i široké 

veřejnosti. Tělocvičny a obě školní hřiště využívá v průběhu týdne celá řada 

sportovních oddílů a zájmových skupin. 

3.1.1 Zabezpečení provozu školy 

Provoz školy zabezpečuje 34 pedagogických pracovníků (ředitel, dvě zástupkyně, 

25 učitelů a 6 vychovatelek), z toho na I. stupni 11 a na II. stupni 17 učitelů. Na chodu 

školy se dále podílí 17 provozních zaměstnanců – ekonomka, asistentka ředitele, 

školník, pracovnice školní kuchyně a uklízečky. Celkem 51 pracovníků.  
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Agenda PAM je zpracovávána třebíčskou firmou Vladimíra Kneslíková (Služba 

škole). 

K 30. 9. 2012 vykázala právnická osoba v základní škole v 19 třídách 

428 žáků, což je 45,1 % nejvyššího povoleného počtu žáků.  

Vykázaný počet žáků a strávníků v posledních letech v jednotlivých součástech 

uvádí následující tabulka. 

Tab. 2 Vykázaný počet žáků a strávníků  

Součást 
Školní rok Nejvyšší 

povolený počet 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 

Základní škola 446 455 428 950 
Školní družina 169 167 175 175 
Školní klub    32     9   22 279 
Školní jídelna 425 421 401 910 

Zdroj: Výkazy MŠMT <http://toiler.uiv.cz> 

3.1.2 Průběh základního vzdělávání 

Základní vzdělávání se uskutečňuje již od 1. 9. 2005 podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) s motivačním názvem „Vzd ělání a hra 

v kostce“, který je aplikován ve všech ročnících I. a II. stupně. Ve výuce žáků I. stupně 

se dále využívají prvky vzdělávacího programu Začít spolu (Step by Step). Výchovně 

vzdělávací činnost školy je koordinována s Mateřskou školou Duha v Třebíči, která také 

pracuje v rámci vzdělávacího programu Začít spolu.  

Od 3. ročníku jsou žáci rozdělováni na jazykovou výuku do skupin podle 

dosaženého stupně jazykových dovedností. V rámci volitelných vyučovacích bloků 

probíhá výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, od 6. ročníku navíc začala výuka 

německého jazyka. Individuální rozvoj osobnosti jednotlivých žáků je zabezpečen 

škálou volitelných, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

Ve škole pracuje šest oddělení školní družiny a jeden školní klub. Zájem 

o školní družinu a klub překračuje kapacitní možnosti školy. Prioritami školy je 

prohlubování jazykových a komunikačních dovedností se zaměřením na cizí jazyky 

a informační technologie, podpora sportovních aktivit a environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta (EVVO). 
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3.1.3 Pedagogičtí pracovníci školy 

Kvalitní personální podmínky přispívají k formování stabilního pedagogického sboru. 

Všichni pedagogičtí pracovníci na škole splňují podmínky odborné kvalifikace 

učitele pro základní školy.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je plánované, 

vychází z nastavených strategických cílů školy a uskutečňuje se s aktivním přístupem 

učitelů. DVPP směřuje do několika oblastí včetně zdokonalování jazykových 

dovedností pedagogů, v důsledku čehož se zvyšuje počet učitelů zapojených 

do mezinárodní spolupráce a realizovaných projektů. V minulém školním roce 

dokončily dvě učitelky rozšiřující studium angličtiny pro II. stupeň a v letošním školním 

roce pokračuje v rozšiřujícím studiu jedna učitelka.  

Systematicky také probíhá hodnocení pedagogů. Hospitační činnost vykonává 

vedení školy, dále vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení. Sledované 

oblasti jsou uveřejněny ve vnitřních dokumentech školy a pedagogové jsou s nimi 

pravidelně seznamováni. Závěry z hospitační činnosti jsou analyzovány na poradách 

vedení a v dokumentaci školy. Důležitým prvkem jsou také vzájemné hospitace 

pedagogů, které posilují jejich týmovou spolupráci.  

Zpětnou vazbu získává škola i z dotazníkového šetření, které směřuje do několika 

oblastí, včetně hodnocení práce pedagogů a vedení školy. Na základě vyhodnocování 

dochází ke stanovování opatření a inovací v této oblasti. Další podněty jsou také 

získávány z funkční spolupráce s rodiči a s žákovským parlamentem. 

Poskytování poradenských služeb je zajišťováno dvěma kvalifikovanými 

výchovnými poradci. Část kompetencí je v písemné podobě přenesena i na zástupkyni 

ředitele.  

Ve vyučovacích hodinách se snaží učitelé podporovat rozvoj osobnosti žáka. Volí 

vhodné formy a metody práce, které vedou především k aktivnímu zapojení žáků 

a jejich vzájemné komunikaci. Nastavená a žáky dodržovaná pravidla umožní časté 

střídání aktivit, což vede k účinnému využití času a individuálnímu přístupu k žákům. 

Účelně jsou používány motivační prvky, včetně oblasti hodnocení a forem 

sebehodnocení žáků. Rovněž jsou vhodně zařazovány také relaxační prvky, což vede 

k vytváření příjemné atmosféry při výuce. K vytváření názornosti je také vhodně 

využíváno kvalitní materiální zázemí, které je vedením školy zajišťováno a inovováno 
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v rovině výukové i z hlediska potřeb pedagogů. Učební pomůcky jsou také doplňovány 

na základě tvůrčí činnosti pedagogů. Pravidelnou součástí výuky jsou například 

vytvářené a obnovované pracovní listy pro žáky, které poskytují účinnou zpětnou 

vazbu. Žáci pravidelně pracují s různými druhy textů, při zpracovávání informací jsou 

vedeni k samostatnosti a k tvorbě různých výstupů. Příkladem jsou již tradiční 

absolventské práce, včetně prezentace a jejich obhajoby. K podpoře literární tvorby 

a zájmu o čtení směřují například i cíle realizovaného projektu Píšeme pro radost. 

Tvůrčí činnost žáků je rozvíjena i v další oblasti −−−− hudební, taneční, sportovní aj. 

Oblast výchovně vzdělávací práce podporuje podle mého názoru kvalitní odborná 

úroveň pedagogického sboru a jeho týmová spolupráce. 

3.1.4 Žáci školy 

Na škole jsou realizovány různé aktivity žáků se zaměřením na jejich tvůrčí činnost, 

především jsou žáci zapojováni do projektové výuky. Jedná se o projekty krátkodobé 

i dlouhodobé včetně mezinárodních projektů, do kterých byla škola již několik let 

zapojena. Na kvalitní úrovni jejich realizace se projevuje i stálá inovace v této oblasti. 

Jedná se například o využití zkušeností, které škola získala jako partner, což využila 

v získání pozice hlavního koordinátora dvouletého mezinárodního projektu 

Žákovské divadlo podporovaného Národní agenturou pro projekty partnerství 

Comenius v rámci programu celoživotního učení. Realizace probíhala vloni se žáky 

a učiteli z Velké Británie, Turecka, Německa a Finska s finanční podporou 

od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a od kraje Vysočina. Tento 

projekt byl završen přehlídkou dramatické tvorby žáků všech pěti partnerských škol. 

Cílem byla nejen dramatická tvorba žáků, ale i vydání knihy s příspěvky žáků. Současně 

byl propojen i s výtvarnými projekty, které se ve škole již tradičně uskutečňují. 

Co se týká počtu žáků, jejich výše má mírně klesající tendenci. 

3.1.4.1 Demografický vývoj – zápis do 1. tříd 

Do všech třebíčských škol přicházeli dne 18. a 19. ledna 2013 budoucí prvňáčci 

k zápisu. Podle vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Jindřišky Pánkové výsledky 

opět potvrdily demografický vývoj v našem městě, který příliš optimistický není. 

V letošním školním roce bylo přijato sice více žáků do 1. ročníku než tomu bylo 

v předešlých letech, ale někteří rodiče raději žádají o odklad povinné školní 
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docházky o jeden školní rok. Důvody jsou různé, ať už zdravotní stav, psychická 

a školní nezralost dítěte, ale v dosti případech je to jen z „prodloužení si dětství“. Což je 

těžko prokazatelné, když mají rodiče opatřeny všechny důležité dokumenty, které jsou 

k odkladu třeba. Letos bylo školních odkladů dokonce 19, což je téměř jedna celá 

třída. 

Úbytek žáků se každoročně projevuje i na odchodu žáků z 5. ročníku na víceletá 

gymnázia a z 9. ročníku na střední školy a učiliště. 

Tab. 3 Přehled počtu žáků 1. ročníku v jednotlivých školních letech 

Školní rok 

 
Celkový 

počet žáků 
 

Počet dívek Počet chlapců 

2004 / 2005 55 24 31 

2005 / 2006 54 21 33 

2006 / 2007 53 31 22 

2007 / 2008 52 29 23 

2008 / 2009 60 31 29 

2009 / 2010 47 27 20 

2010 / 2011 53 20 33 

2011 / 2012 68 31 37 

2012 / 2013 54 21 33 

2013 / 2014* 83 54 29 

* předpoklad dle zápisu do 1. tříd 

Zdroj: Výroční zprávy ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2004 – 2013 

Kapacita školy je daleko vyšší, než je aktuální celkový stav žáků. Vedení školy stále 

usiluje o obnovení dobrého jména školy a důvěryhodného prostředí. 

Následující graf zachycuje právě demografický vývoj žáků 1. ročníku.  
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Graf č. 1 Demografický vývoj – budoucí prvňáčci 

 

Zdroj: Výroční zprávy ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2004 – 2013 

3.1.5 Materiální a technické vybavení školy, spolupráce s rodičovskou veřejností 

V poslední době došlo k pozitivnímu posunu v materiálním vybavení a využívání 

informačních technologií, rozvoji zájmových aktivit, kvalitativním změnám 

v personální oblasti a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem 

motivace a podpory rozvoje osobnosti učitelů. V rámci grantového projektu 

z Evropských sociálních fondů bylo vybudováno školní a webové informační centrum 

s novým vybavením pro výpočetní techniku a učebnou s další interaktivní tabulí. 

Škola je velmi otevřená vůči rodi čovské veřejnosti a informuje ji o dění 

a plánovaných akcích. Ke komunikaci používá obvyklé způsoby, ale také aktuální 

a bohaté internetové stránky školy (www.zsjarose.cz). Pořádá různé besídky nebo také 

tvoření pro rodiče a jejich děti. Rodiče se mohou kdykoliv účastnit vyučování nebo 

zájmových aktivit žáků. Myslím si, že partnerské vztahy školy s rodičovskou veřejností 

a spolupracujícími organizacemi jsou funkční a cílevědomě rozvíjené.  

3.1.6 Školní kuchyň a jídelna 

Školní stravování je službou pro žáky, jejich rodiče i zaměstnance školy. Ve školní 

jídelně je umožněno odebírat obědy za přijatelnou cenu i veřejnosti. 
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V několika posledních letech došlo ve školní jídelně k velkým změnám, zejména 

v úrovni a rozsahu poskytovaných služeb, v technickém vybavení kuchyně 

(např. zakoupení nového konvektomatu, vodní fritézy, víceúčelové pánve), ale 

i v administrativ ě školní jídelny. Jídelna byla vybavena kvalitnější výpočetní 

technikou a zcela novou vzduchotechnikou. Byl zaveden také bezstravenkový 

identifikační systém čipů a karet, zlepšila se i skladba jídelního lístku. Ve školní jídelně 

se v současné době stravuje 401 osob. 

3.2 Profilace školy a plán rozvoje 

Profilace školy a plán rozvoje vychází z koncepčních dokumentů a jsou v nich 

zohledněny místní podmínky. Strategie školy je promyšlená, participuje na ní 

pedagogická rada školy. Realizuje se postupnými kroky, přičemž omezujícím faktorem 

jsou finanční prostředky, přestože je škola ve velké míře získává i z jiných zdrojů, 

např. grantů.  

Zaměřím se zejména na financování školy za poslední tři kalendářní roky 

(2010, 2011, 2012). Škola v těchto obdobích hospodařila především s peněžními 

prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu (dále jen SR), tj. s dotacemi na přímé 

náklady na vzdělávání (NIV), účelově určenými dotacemi, příspěvky na provoz 

od zřizovatele a vlastními příjmy . Náklady na vzdělávání tvořily největší objem 

peněžních prostředků, kterými škola zajišťovala svoji činnost. 96,97 % finančních 

prostředků ze SR bylo čerpáno především na mzdové náklady, zákonné odvody 

a základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Zbývajících 3,03 % 

z poskytnutých prostředků bylo čerpáno na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), 

ze kterých škola hradila především nákup učebnic, učebních textů a pomůcek, osobních 

ochranných pracovních pomůcek, cestovné na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP) a plavecký výcvik. 

Finanční prostředky ze SR byly škole poskytovány prostřednictvím Krajského 

úřadu kraje Vysočina. Tyto peněžní prostředky pokryly v těchto letech průměrně 

73,39 % celkových ročních neinvestičních nákladů školy. Každým rokem docházelo 

z důvodu rozpočtových opatření k poklesu objemu přidělených finančních prostředků 

ze státního rozpočtu. 
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Dalším velmi důležitým zdrojem financování byly finanční prostředky 

z rozpočtu zřizovatele. Z peněžních prostředků na provoz od zřizovatele byly hrazeny 

veškeré provozní náklady (energie, vodné - stočné, výdaje na údržbu a opravy, revize, 

telefonní poplatky, služby spojů a další). Zřizovatel se mimo to podílel i na financování 

nákupu učebních pomůcek, školních potřeb a vzdělávání nepedagogických 

pracovníků školy. Poskytnuté peněžní prostředky od zřizovatele v letech 2010 − 2012 

měly mírně kolísající tendenci a pokryly v průměru 17,87 % z celkových ročních 

neinvestičních nákladů školy. Kromě těchto finančních prostředků poskytl zřizovatel 

investiční prostředky ve výši Kč 393 000,-- za účelem spolufinancování vyhlášených 

rozvojových projektů (Státní informační politika vzdělávání zaměstnanců – SIPVZ, 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – EVVO). 

3.3 Strategie rozvoje školy 

Pro další rozvoj jednotlivých oblastí činností školy je stanoven strategický plán rozvoje. 

V něm jsou stanoveny důležité cíle, prostředky, směry a nástroje k dosažení 

optimálního rozvoje školy. Tento proces je uskutečňován řadou kroků spočívajících 

především ve zmapování vnějšího a vnitřního prostředí školy (pro tento krok jsem 

použila metodu SWOT analýzy), stanovení dalších postupů a následnou jejich 

kontrolou, neboť všechny tyto kroky musí být průběžně vyhodnocovány. 

Strategii bych mohla definovat jako postup k dosažení vytyčených cílů školy, které 

by měly zaručit další rozvoj a prosperitu. Stanovené cíle by měly být uskutečňovány 

v souladu s vizí školy. Strategie by měla instituci připravit na všechny situace, které 

mohou nastat vzhledem k tomu, že se současná doba vyznačuje častými změnami 

a značnou mírou nejistoty. Smyslem strategického řízení je hledat postupy, které škole 

zajistí konkurenční výhody oproti ostatním. K tomu, aby bylo strategické řízení účelné, 

musí vycházet ze znalostí okolí silných i slabých stránek instituce. 

3.4 SWOT analýza školy 

SWOT analýzu jsem zpracovala zejména na základě dotazníkové ankety, která je 

každoročně vyplňována anonymně rodiči žáků. Respondenty pomocných nástrojů 

analýzy byli i žáci a zaměstnanci školy. Cílem byla autoevaluace a analýza výchozího 

stavu školy.  
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3.4.1 O – Opportunities – Příležitosti 

(skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit „zákazníka“ 

a přinést úspěch nebo jako nové možnosti rozvoje školy nebo jako potlačení slabých 

stránek školy) 

• změna legislativy – tvorba vlastního školního vzdělávacího programu, 

• novelizace zákonů, 

• vstup do Evropské unie – možnost spolupráce škol i v mezinárodním pojetí, 

• vytvoření rozmanité a prosperující vzdělávací soustavy, 

• dobrá spolupráce a komunikace se zřizovatelem (Městský úřad v Třebíči) – podpora 

činností školy, 

• projektové činnosti, zahraniční spolupráce, 

• propojenost všech součástí školy – snadný přechod žáků ze školy do školní družiny, 

klubu či jídelny, 

• celoživotní vzdělávání – dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

• nové směry ve vzdělávání – důraz na kompetence, 

• praktické založení výuky, 

• dobré uplatnění na středních školách – vysoké procento úspěšnosti při přijímacích 

zkouškách, 

• volnočasové aktivity, mimoškolní činnost – kroužky, 

• image školy na veřejnosti. 

3.4.2 T – Threats −−−− Hrozby 

(skutečnosti, trendy, události, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost „zákazníků“ − studentů, rodičů, zaměstnanců atd.) 

• snížení porodnosti − úbytek populace, 

• finanční zabezpečení výuky, 

• negativní politické vlivy, 

• skeptický pohled učitelů na situaci ve školství i co se týká budoucnosti, 

• v návaznosti na snižování ekonomických toků − možnost snížení kvality výuky, 

• změna legislativy, 

• vzdělání nemá ve společnosti prioritu, 

• prioritou společnosti je honba za penězi, 
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• sklon podřizovat se negativním jevům ve společnosti, 

• malý zájem podnikatelů o spolupráci se školami, 

• neschopnost žáků zvládnout druhý cizí jazyk, 

• stoupající četnost užívání návykových látek − zvyšování drogové závislosti, 

• možnost výběru školy podle uvážení rodičů − přednost dle bydliště, spádovosti, 

dopravní dostupnosti, zaměstnání rodičů atd., 

• proces slučování škol, 

• lepší uplatnění pedagogických pracovníků v jiných oblastech než je školství. 

3.4.3 S – Strengths −−−− Silné stránky 

(skutečnosti, které přinášejí výhody jak rodičům, žákům, tak i pedagogům) 

3.4.3.1 V lidském potenciálu 

• kvalita pedagogického sboru – 100% kvalifikovanost, týmová spolupráce, 

• ochota pedagogů k dalšímu vzdělávání, 

• ochota pracovníků školy ke změnám, 

• vhodná věková různorodost pedagogického sboru, 

• mužský prvek ve výchově a vzdělávání. 

3.4.3.2 Budova a okolí, materiální vybavení 

• poloha školy – krásné a klidné okolí, blízkost přírody, 

• prostorové podmínky, 

• hezky upravené a nové moderní vnitřní prostory (kmenové i odborné učebny, 

kabinety, jídelna, oddělení školní družiny, pavilon tělocvičen aj.), 

• vysoká úroveň vybavení školy – moderní didaktické a učební pomůcky (interaktivní 

tabule aj.), 

• moderní počítačové vybavení v každé učebně – volný přístup žáků, 

• kvalitní a pestré stravování (dostatek ovoce a zeleniny) ve školní jídelně, 

• vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v základní škole, zájmové vzdělávání 

ve školní družině, školní stravování ve školní jídelně. 

3.4.3.3 Výchovně vzdělávací proces 

• klidný a laskavý, ale přesto náročný individuální přístup k dětem, 
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• pozitivní klima školy – dobré vztahy mezi pracovníky, dobré vztahy s rodiči 

(neformální setkávání rodičů a pedagogů, podpora školních akcí), vztah žáků 

ke škole, 

• spolupráce na ŠVP, 

• pravidelné srovnávací testování při výstupu žáků ze školy, 

• využití počítačů a internetu při výuce, volný přístup na vysokorychlostní internet 

pro žáky, informační webové stránky školy, 

• vzdělávání dětí bez drog a šikany, 

• výuka jazyků pro děti v rámci povinného i zájmového vzdělávání, 

• pomoc a individuální doučování žáků, 

• větší volnost ve výuce (odbourává časovou tíseň), 

• větší propojenost mezi jednotlivými předměty, 

• kladení důrazu na zdravý životní styl, 

• projektové vyučování, 

• návštěvy divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, planetária, bazénu, domu dětí 

a mládeže. 

3.4.3.4 Zájmové vzdělávání 

• široká nabídka mimoškolních akcí pro žáky, rodiče i veřejnost – rozvoj osobnosti dětí 

mimo vyučování, 

• vzájemné poznávání, propojenost školy a rodiny, 

• pestrý výběr zájmového vzdělávání (kroužky), 

• účast žáků školy v mnoha soutěžích a olympiádách. 

3.4.3.5 Ostatní 

• zapojení do projektů Zdravé město zaštítěné Městským úřadem v Třebíči, 

• otevřenost školy pro rodiče – možnost spoluúčasti na vyučování, 

• dobrá spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a sdružením rodičů (SRPŠ), 

• provoz školní družiny a školního klubu (velký výběr kroužků a mimoškolních 

aktivit), 

• dobrá sociální skladba žáků (rodinné zázemí), 
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• dodržování tradic školy (vánoční besídka, maškarní, slavnostní vyřazování žáků 

9. ročníku, sportovní soutěže, kulturní akce aj.), 

• dobrá spolupráce a propojenost jednotlivých součástí školy (školy, družiny, školního 

klubu a jídelny), 

• ochota ke změnám. 

3.4.4 W – Weaknesses – Slabé stránky 

(věci, které škola nedělá dobře nebo ty, ve kterých si ostatní školy vedou lépe) 

3.4.4.1 V lidském potenciálu 

• malá univerzálnost učitelů II. stupně, 

• špatné ohodnocení práce učitele − jen „tabulkový plat, absence osobního ohodnocení 

(chybí motivace), 

• malá ochota práce na PC (u starších pedagogů). 

3.4.4.2 Budova a okolí, materiální vybavení 

• špatný vztah žáků k materiálnímu vybavení. 

3.4.4.3 Výchovně vzdělávací proces 

• nízká úroveň samostatné práce žáků II. stupně, 

• odchod „lepších“ žáků na výběrové školy, víceletá gymnázia. 

3.4.4.4 Ostatní 

• omezené finanční zdroje na rozvoj, provoz a údržbu školy. 

Je nutné, aby škola dokázala tyto hrozby a své slabé stránky vyhodnotit a učinila 

opatření k eliminaci odstranění slabých stránek a hrozeb a posílení svých stránek 

silných. Pokud takovéto opatření umí zahrnout do své strategie řízení, má šanci uspět 

v dnešním konkurenčním boji na trhu v oblasti vzdělávání. 

3.4.5 Stanovené priority školy 

• naplněnost školy − udržení provozu, 

• postupný rozvoj školy (exteriéru, interiéru), 

• udržet stávající kvalitní pedagogický sbor a aprobovanost, 
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• udržet dobrou spolupráci s rodiči, veřejností a zřizovatelem, 

• aktivity školy, zájmové vzdělávání a další nabídky přizpůsobovat dle poptávky, 

• důraz na výuku cizích jazyků (zejména angličtiny) a uplatnění ICT ve výuce, 

• důraz na změnu postojů, nových forem i obsahu vzdělávání v souvislosti s vlastním 

školním vzdělávacím programem, 

• autoevaluace školy i žáků, její prezentace, práce s výsledky, 

• informovanost rodičů, veřejnosti, zřizovatele a dalších o činnostech školy, 

• prezentace školy, budování image a informace o nabídkách školy. 

3.5 Finanční řízení a hospodaření školy 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací je především ovlivněno vztahem 

k rozpočtu zřizovatele a jeho vlivem na ekonomické rozhodování příspěvkové 

organizace.  Funkci zřizovatele plní rada obce. Finanční vztahy ke zřizovateli se řídí 

zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a metodickými pokyny. Vždy je třeba dbát na důsledné oddělení 

investičních a provozních prostředků a rozlišování hlavní a doplňkové činnosti. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získá z hlavní 

činnosti (úplata za služby, tržby za prodej zboží, náhrady od pojišťoven), s peněžními 

prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele (zejména příspěvek na provoz) 

a s dotací z Kraje Vysočina (příspěvek na mzdy a neinvestiční výdaje). Dále hospodaří 

s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, 

včetně peněžních prostředků, které jsou poskytnuty z Národního fondu a ze zahraničí. 

 Příspěvková organizace může dále hospodařit s dotací na úhradu provozních 

výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, a s dotací na úhradu 

výdajů podle mezinárodních smluv, díky kterým jsou České republice svěřeny 

peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského 

prostoru.  

V případě, že se dotace poskytnuté z rozpočtu Evropské unie a na základě 

mezinárodních smluv nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se 

do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech, na které byly 

určeny, a musí se použít na stanovený účel. V rezervním fondu se pak tyto zdroje 

sledují odděleně. Prostředky, které však na stanovený účel nebyly použity, podléhají 
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finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, v němž byl splněn účel, na který byla 

dotace poskytnuta. 

Jako hlavní činnost příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, 

školní družiny, školní jídelny a školního klubu. Základní škola plní ve své hlavní 

činnosti úkoly, které jsou stanoveny podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Hlavní činností základní školy je poskytovat základní 

vzdělávání a výchovu žáků, jejichž cílovou skupinou jsou děti od 6 let z Třebíče 

a jejího blízkého okolí. 

Školní družina je rozdělena do šesti oddělení. Pod vedením pedagogických 

pracovníků z obou stupňů základní školy, školní družiny, klubu i externích pracovníků 

pracuje 23 kroužků zaměřených na široké spektrum zájmových činností. Součástí 

programu školní družiny jsou také návštěvy filmového představení „Bijásek“.  

Základní škola provozuje se souhlasem zřizovatele, vedle své hlavní činnosti, také 

činnost doplňkovou. Jedná se o stravování cizích strávníků, pronájem sportovního 

areálu, tělocvičen, multifunkčního sálu, tříd, jazykové učebny, pronájem prostorů 

pro nápojové automaty a školní bufet. Jednotlivé činnosti jsou vedeny odděleně 

analytikou jako střediska, u kterých je, za účelem kladného výsledku hospodaření, 

kontrolován pravidelně výsledek hospodaření. Jednotlivé činnosti nesmí být ztrátové. 

Každoročně se provádí kalkulace nákladů jednotlivých středisek. 

Příspěvkové organizace patří mezi zajímavější problematiku než běžné podniky, 

pro něž je hlavním cílem dosažení zisku a následně jeho maximalizace. A to především 

z důvodu, který jsem již zmiňovala v úvodu, že příspěvkové organizace jsou zakládány 

za účelem provozování činnosti a uspokojování potřeb toho, kdo příspěvkovou 

organizaci zřídil. Vzhledem k tomu, že nejsou zřízeny za účelem dosahování zisku, 

nelze tedy očekávat, že budou schopny samostatně hospodařit bez finančního příspěvku 

zřizovatele.  

3.5.1 Rozbor hospodaření −−−− rok 2010 

V roce 2010 došlo k významným změnám v účetnictví státu. Vedení příspěvkových 

organizací je od 1. 1. 2010 upraveno zejména zákonem o účetnictví č. 563/1991 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 a Českými účetními standardy 

č. 701 – 704.  
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Mezi důležité změny v postupech účtování od 1. 1. 2010 patří účtování na Jmění 

účetní jednotky a upravující položky, Fondy účetní jednotky, Výsledky hospodaření, 

Rezervy, Dlouhodobé závazky, Dlouhodobé pohledávky, Závěrkové účty. Došlo 

ke změnám názvů a čísel účtů v účtové třídě 5 a 6, 0. Do účtové třídy 1 byly doplněny 

účty pro účtování o opravných položkách. V účtové třídě 9 byly zřízeny nové 

podrozvahové účty, zejména pro sledování podmíněných pohledávek a závazků. 

Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči byly v roce 2010 poskytnuty účelové dotace 

a dary v celkové výši Kč 23 791 796,58. Sponzorské dary činily celkem Kč 144 885,-. 

Mezi nejvýznamnější sponzorské dary můžeme zařadit dar od Sdružení rodičů a přátel 

školy na nákup kopírovacího papíru, pořízení měřící techniky, projekt Globe škola, 

vybavení školní družiny aj. v celkové výši Kč 78 000,-. Od Dřevozpracujícího 

výrobního družstva dostala škola peněžní prostředky na oslavy 25. výročí školy 

a projekt partnerství Comenius ve výši Kč 10 000,- a od společnosti E-ON Česká 

republika, s. r. o. peněžní prostředky na provedení úsporných energetických opatření 

v budově školy a rekonstrukci osvětlení ve výši Kč 25 000,-.  

Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územně 

samosprávných celků byly ve výši Kč 23 685 835,21. Z Krajského úřadu Vysočina 

činila dotace na přímé náklady ve výši Kč 17 200 000,-. Závazné ukazatele rozpočtu 

jsou mzdové prostředky – tj. platy a ostatní platby za provedenou práci, pojistné, fond 

kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a ostatní neinvestiční náklady, které jsou určeny 

na nákup učebnic, školních potřeb, pomůcek, výukových programů, atd.  

Z územně samosprávných celků byla škole přidělena dotace ve výši 

Kč 5 306 572,-. Tato dotace byla určena na neinvestiční náklady, provoz školy. 

Významnou položkou jsou Projekty partnerství Comenius v rámci Programu 

celoživotního učení. Grantový projekt Comenius byl přímo financován ze zahraničí, 

přijaté dotace patřily na výnosový účet 649, nikoliv na 672. 

Základní škole byly dále poskytnuty účelové prostředky:  

• Účelová dotace na realizaci rozvojového programu „Hustota“ a „Specifika“ 

Výše dotace činila celkem Kč 308 000,-. Prostředky byly použity na platy asistentů 

pedagoga, podporu mimořádně nadaných žáků, individualizaci vzdělávání, zákonné 

odvody a specifika obce s rozšířenou působností.   
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• Granty ze systému Zdravého města Třebíč 

Škola se zúčastnila 2 projektů: 

− Dyslektická olympiáda s dotací  Kč 6 000,-, 

− Globe škola s dotací                  Kč 5 750,-. 

Granty byly v účetnictví odděleny podle účelových znaků a řádně proúčtovány. 

• Soutěž ve sběru lahví a sběru papíru 

V kategorii základní školy činil příspěvek Kč 6 000,-. 

• Příspěvek v souladu s dokumentem „Zásady podpory školských zařízení 

zřizovaných Městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2010 –

2011“ − na činnost projektového manažera byla poskytnuta dotace ve výši 

Kč 80 400,-.  

• Rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku (program MŠMT ČR) 

 Celková výše dotace byla Kč 42 000,-. 

• Grantový projekt Školní a webové informační centrum (II. stupeň)  

Jedná se o operační program evropských fondů Vzdělávání pro konkurence-

schopnost −−−− zvyšování kvality ve vzdělávání II. stupně základní školy − navrho-

vání, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy. Cílem 

je rozvíjet zaměstnanost, zvyšovat význam základního a odborného vzdělávání 

a odborné přípravy na trhu práce a neustále zlepšovat dovednosti s ohledem 

na inovace a znalostní ekonomiku. Během roku 2009 byly vybudovány dvě nové 

moderní počítačové učebny. Byl vytvořen webový portál, kde mají žáci volný 

přístup k nejdůležitějšímu učivu základní školy v elektronické podobě. Jednotlivé 

předměty (zpracované pro II. stupeň ZŠ) jsou: český jazyk, matematika, fyzika, 

chemie, zeměpis, přírodopis, dějepis, němčina, angličtina, informatika, 

environmentální výchova, výchova k občanství. Současně se tvoří terminologický 

slovník a projekce pro práci s interaktivní tabulí. Informace mají žáci i učitelé 

k dispozici na webu v průběhu vyučování i po jeho skončení. Celková výše 

projektu činila Kč 2 960 162,01. Tato částka byla rozdělena na neinvestiční 

a investiční výdaje. V dalším roce byly náklady na neinvestiční výdaje ve výši 
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Kč 667 731,01. Kraji Vysočina byly vždy předkládány čtvrtletní monitorovací 

zprávy, ve kterých škola vykazovala a dokladovala profinancované náklady. 

Na základě schválené monitorovací zprávy byly škole na zvláštní bankovní účet 

poskytnuty další prostředky. Tato částka se skládala z prostředků ESF 85 % 

a prostředků státního rozpočtu 15%. 

• Grantový projekt Školní a webové informační centrum (I. stupeň) 

Jedná se o operační program evropských fondů Vzdělávání pro konku-

renceschopnost − zvyšování kvality ve vzdělávání I. stupně základní školy. 

Do projektu byli zapojeni pedagogové I. stupně, kteří vytvářeli výukové 

programy. Cílem projektu  bylo umožnit žákům I. stupně snadnější dosažitelnost 

učiva základní školy, která byla zpracována v elektronické podobě a zpřístupněna 

ve školním a webovém centru. Učivo, které je náplní Školního vzdělávacího 

programu, bylo díky učitelům rozpracováno tak, aby mohl žák kdykoliv vyhledat 

náplň práce vyučovacích jednotek jednotlivých předmětů. Vedle obsahu učiva 

zpracované materiály obsahují také testy a pracovní listy k ověření znalostí žáků. 

Zahájení realizace projektu proběhlo dne 1. 12. 2010, datum ukončení realizace 

projektu byl stanoven na 30. 6. 2012. Maximální výše finanční podpory 

na uvedený projekt byla Kč 1 550 857,41. V roce 2010 byla proúčtována částka 

Kč 63 249,20. Tato částka se skládá z prostředků Evropského sociálního fondu 

85 % a prostředků státního rozpočtu 15%.  

• Grantová smlouva Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního 

učení − Projekt „Student English Theatre“ 

Akce se uskutečnila v období od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2010. Národní agentura 

poskytla příspěvek ve výši EUR 16 000. Z tohoto projektu byly financovány v roce 

2009 výjezdy do Turecka a Velké Británie, dále proúčtování pracovních cest 

v České republice v celkové výši Kč 318 986,32. V roce 2010 byly financovány 

zahraniční cesty pedagogických pracovníků do Turecka. Projekt byl ukončen 

v České republice v Třebíči v  Národním domě zdařilým závěrečným divadelním 

vystoupením žáků za účasti všech partnerských škol. Národní agentuře byla zaslána 

závěrečná zpráva o čerpání mezinárodních mobilit. Na základě schválené 

finanční kontroly  projektu byl škole poskytnut doplatek grantu. Bylo schváleno 
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31 uznatelných mobilit. V roce 2010 byla proúčtována celková částka ve výši 

Kč 70 762,34. Projekt Comenius byl přímo financován ze zahraničí. 

• Grantová smlouva Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního 

učení − Projekt „Evropské mýty a legendy“ 

Akce proběhla v období od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012. Národní agentura poskytla 

příspěvek ve výši EUR 17 000, v rámci tohoto projektu se uskutečnilo 

24 mezinárodních mobilit. Projekt byl schválen a škola obdržela zálohu grantu 

ve výši EUR 13 600 odpovídající 80 % celkové maximální výši grantu.  V roce 

2010 bylo profinancováno Kč 35 199,03 (nákup kancelářského materiálu, dohoda 

o provedené práci, účast pedagogických pracovníků na pracovní schůzce 

v Německu – Jena). Projekt Comenius byl přímo financován ze zahraničí. 

Následující tabulka zobrazuje účelové prostředky, které byly škole poskytnuty v roce 

2010. 

Tab. 4 Přehled poskytnutých účelových prostředků za rok 2010 

Účel peněžních prostředků Částka v Kč 

Příspěvek na provoz a neinvestiční výdaje − Město 
Třebíč 

  5 306 572,00 

Příspěvek PET lahve – Grantový systém Města Třebíč        17 750,00 

Příspěvek na mzdy a neinvestiční výdaje – Kraj Vysočina 17 200 000,00 

Dotace „Hustota a specifika“ – Kraj Vysočina      308 000,00 

Dotace MŠMT na vybavení žáků – Kraj Vysočina        42 000,00 

Dotace „Zásada podpory škol a školských zařízení“        80 400,00 

Projekt ŠWIC I. stupeň (85 %)        53 874,86 

Projekt ŠWIC I. stupeň (15 %)          9 507,34 

Projekt ŠWIC II. stupeň (85 %)      567 571,34 

Projekt ŠWIC II. stupeň (15 %)      100 159,67 

Projekt Comenius – Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy Praha 

     105 961,37 

Celkem 23 791 796,58 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 
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3.5.1.1 Celková rekapitulace 

Z příspěvku ze státního rozpočtu na mzdy a neinvestiční výdaje bylo financováno 

63,06 % celkových nákladů školy, dotace Hustota a pedagogika (1,13 %), dotace 

MŠMT školní vybavení žáků (0,15 %), z rozpočtu Města (19,82 %) a evropské fondy 

vzdělávání pro konkurenceschopnost (2,68 %). 

Výnosy z činnosti tvořily projekty partnerství Comenius, tržby z prodeje služeb – 

školní a závodní stravování, docházka do školní družiny a klubu, prodej karet a čipů, 

zúčtování fondů, náhrady škod, mimoškolní činnost žáků, tržby z prodaného 

nepotřebného materiálu (10,07 %). Výnosy z pronájmu tělocvičen, školního hřiště, 

z prostor školy a ze stravování cizích strávníků činily 3,09 %.  

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 provozuje doplňkovou činnost – 

stravování cizích strávníků, pronájem sportovního areálu, tělocvičen, multifunkčního 

sálu, tříd, pronájem prostoru pro nápojové automaty a školní bufet. Jednotlivé činnosti 

jsou vedeny jako střediska, odděleny analytikou. Za účelem kladného výsledku 

hospodaření je koncem měsíce září kontrolován výsledek hospodaření jednotlivých 

středisek, jednotlivé činnosti nesmí být ztrátové. Každoročně se provádí kalkulace 

nákladů jednotlivých středisek. 

Tab. 5 Přehled struktury výnosů, z nichž jsou hrazeny provozní náklady 

Provozní výnosy 2010  
hlavní a doplňková činnost 

Kč Procenta 

Příspěvek ze státního rozpočtu 
na mzdy a neinvestiční výdaje 

   17 200 000,00    63,06 

Dotace Hustota a pedagogika        308 000,00      1,13 

Dotace MŠMT školní vybavení 
žáků 

        42 000,00      0,15 

Příspěvek územně samosprávného 
celku, granty 

   5 404 722,00    19,82 

Evropské fondy vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

      731 113,21     2,68 

Výnosy z činnosti   2 746 246,30   10,07 

Finanční výnosy          1 165,03     0,00 

Doplňková činnost      842 412,00     3,09 

Celkem 27 275 658,54 100,00 
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Provozní náklady 2010  
hlavní a doplňková činnost 

Kč Procenta 

Náklady ze státního rozpočtu 
na mzdy a neinvestiční výdaje 

 17 200 000,00   63,37 

Náklady hrazené z dotace Hustota 
a pedagogika 

      308 000,00     1,13 

Náklady dotace MŠMT školní 
vybavení žáků 

        42 000,00     0,15 

Náklady − příspěvek územně 
samosprávného celku, granty 

   5 345 424,70   19,70 

Evropské fondy vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

      731 113,21     2,69 

Náklady z činnosti    2 746 246,30   10,12 

Finanční náklady           1 165,03     0,00 

Doplňková činnost       766 680,21     2,82 

Celkem  27 140 629,45 100,00 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

      135 029,09  

Daň z příjmu                  0,00  

Výsledek hospodaření po zdanění       135 029,09  

 Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010  

3.5.1.2 Výsledek hospodaření po zdanění 

Celkový výsledek hospodaření byl ve výši Kč 135 029,09. Hlavní činnost byla 

v tomto roce zisková, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení byl Kč 59 297,30 

a zisk z doplňkové činnosti činil K č 75 731,79. 

Finanční prostředky Města Třebíč byly použity na zabezpečení běžného 

provozu. Během roku byla provedena rozsáhlá rekonstrukce střechy pavilonu 

tělocvičen. Po odkrytí střechy došlo k vytopení veškerých prostor. Vlivem prosakující 

vody byly promáčeny stropy, omítky, obložení, podlahy a zasaženy veškeré místnosti 

tohoto pavilonu. Škole byl navýšen příspěvek na provoz, po České pojišťovně byla 

požadována náhrada škody, která byla později vykryta.  

Koncem roku bylo provedeno výběrové řízení na nákup vybavení odborných 

učeben, kabinetů, skladů a dílen. Do výše uvedených prostor byl zakoupen nový 

nábytek.  
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Další významnou položkou byl nákup výpočetní techniky do odborné pracovny. 

Finance z rezervního fondu byly použity na nákup počítačů. Současně došlo k výměně 

zastaralých, nepoužitelných počítačů, které byly pro výuku již nevyhovující. 

Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energie, která se člení 

analyticky v rámci hlavní a doplňkové činnosti, což vyplývá z následující tabulky. 

Tab. 6 Přehled spotřeby energie v hlavní a doplňkové činnosti 

Spotřeba energie Hlavní činnost Doplňková činnost 

Elektrická energie    475 571,65   53 130,85 

Voda      98 020,56   17 505,20 

Plyn      32 450,13     1 949,14 

Tepelná energie 1 852 876,11   76 960,29 

Elektrická energie domovní odpady      22 547,00            0,00 

Celkem 2 481 465,45 149 545,48 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010  

Na opravy a udržování byly v roce 2010 v hlavní činnosti vynaloženy náklady ve výši 

Kč 330 639,30 a v doplňkové Kč 12 408,91. Tato položka zahrnuje běžné opravy 

elektrické instalace, opravu spotřebičů školní jídelny, automatické pračky, zasklení 

oken, pročištění odpadu, opravu šicích strojů, radiomagnetofonů, odstranění revizních 

závad elektronického zabezpečovacího systému a elektrických rozvaděčů, přenosných 

přístrojů, výměnu jističů, zářivek, opravy počítačové sítě, předepsané revize, aktualizaci 

příruček a softwarových programů. Během roku bylo provedeno několik oprav 

kopírovacího stroje značky DSm725. Jeho opravy se stávaly nerentabilní, proto škola 

začala uvažovat o nákupu nového kopírovacího stroje, aby mohla zabezpečit výuku. 

Do nákladů z činnosti −−−− ostatní služby −−−− se zahrnují známky do spotřeby, 

zhotovení webového portálu, deratizace, plavání, udržovací poplatek za internet, 

předplatné studijních kurzů, telefonní poplatky, udržovací poplatky webových stránek, 

vstupné, výukové programy, jízdné, doprava žáků, programy, služby SPAM-Firewal, 

služby zobrazovacího systému na Karlově náměstí – meteorologická stanice, přepravné, 



 

59 

 

odvoz tuhého odpadu, převzetí a odstranění zbytků jídel ze školní jídelny, stočné, 

účastnický poplatek Globe, zpracování mezd, nájemné a ostatní finanční náklady. 

V roce 2010 byly v hlavní činnosti vynaloženy náklady ve výši Kč 1 400 583,47 

a v doplňkové činnosti Kč 7 686,27. 

V rámci mzdových nákladů z neinvestiční dotace Města Třebíč byl hrazen 

správce hřiště ve výši Kč 100 000,-.  

Z ostatních nákladů byly hrazeny poplatky za vedení účtu v Komerční bance, 

pojištění majetku, žáků a zaměstnanců školy, pokladny a zhodnocení majetku (v hlavní 

činnosti vynaložená výše nákladů činila Kč 152 299,35 a v doplňkové činnosti 

Kč 4 454,28). 

Jmění účetní jednotky bylo sníženo o odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

Kč 115 572,-. Na základě požadavků zřizovatele byl odvod odpisů ve výši 100 %. 

V roce 2010 nebyl vytvořen investiční fond. Fond ze zlepšeného výsledku 

hospodaření byl vyčerpán – úspora daňové povinnosti za roky 2007, 2008, 2009 

(nakoupena výpočetní technika do počítačové učebny). Rezervní fond z ostatních 

titul ů byl tvořen příjmem sponzorských darů ve výši Kč 140 000,-, výdej z tohoto 

fondu činil K č 135 641,60.  

Přehled o stavu vlastního kapitálu poskytuje následující tabulka. 

Tab. 7 Přehled o stavu vlastního kapitálu a fondů za rok 2010 

Jmění účetní jednotky a upravující 
položky 

Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 

Jmění účetní jednotky 1 598 139,26 1 482 567,26 

Celkem               0,00               0,00 

Fondy účetní jednotky Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 

Fond odměn   11 000,00             0,00 

Fond kulturních a sociálních služeb 200 493,36   64 132,58 
Fond rezervní tvořený ze zlepše-
ného hospodářského výsledku 

  76 979,58            0,00 

Rezervní fond z ostatních titulů   64 825,00 562 166,51 

Fond reprodukce majetku, 
investiční fond 

    2 856,57    2 856,57 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010  
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Čerpání rozpočtu školy za rok 2010 bylo vyrovnané, během roku došlo k navýšení 

částky rozpočtu v důsledku likvidací škod v pavilonu tělocvičen. Veškeré prostředky 

byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.  

K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Vše proběhlo 

bez závad.  

3.5.1.3 Kontroly za dané období 

V kalendářním roce 2010 proběhly celkem 3 kontroly, a sice Okresní správou 

sociálního zabezpečení, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Domem zahraničních 

služeb, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. 

Předmětem kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení bylo ověření 

správného stanovení pojistného, plnění povinností v nemocenském a v důchodovém 

pojištění. Zejména byly kontrolovány mzdové listy, rekapitulace mzdových složek, 

přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění, podklady pro výpočet náhrady mzdy 

za  prvních 14 dní pracovní neschopnosti a dohody o pracovní činnosti. Kontrolovaným 

obdobím bylo 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Vše proběhlo bez závad. 

Předmětem kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny Třebíč byly doklady 

od roku 2007 do konce října 2010. Byla provedena kontrola oznamovací povinnosti, 

kontrola plateb a termínů splatnosti. Vše proběhlo bez závad. 

Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací 

programy Praha kontrolovala kopie dokladů o cestě a pobytu v zahraničí za každého 

účastníka mezinárodní mobility, jízdenky, palubní vstupenky, potvrzení o účasti vydané 

hostitelskou partnerskou institucí. Vše proběhlo bez závad. 

3.5.2 Rozbor hospodaření – rok 2011 

Vedení příspěvkových organizací je od 1. 1. 2011 upraveno zejména zákonem 

o účetnictví č. 563/1991 ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009, kterou se 

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

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., 

Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 707 (dále též 

ČÚS). 
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Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči byly v roce 2011 poskytnuty účelové dotace 

a dary v celkové výši Kč 24 201 057,- a sponzorské dary činily celkem Kč 1 091 458,-. 

K nejvýznamnějším v tomto roce patřil především dar od společnosti MICo, spol. s. r. o. 

na vybavení počítačové učebny na I. stupni ve výši Kč 991 430,-. Dále od Sdružení 

rodičů a přátel školy dostala škola peněžní prostředky na Projekt partnerství Comenius 

ve výši Kč 30 000,-, na nákup kopírovací papíru Kč 15 000,- a na realizaci projektu 

Globe Kč 8 000,-. V neposlední řadě se do tohoto roku řadí také finanční prostředky 

od společnosti Kelcom International Třebíč, s. r. o. na projekt partnerství Comenius 

ve výši Kč 10 000,-. 

Výnosy z nároků územních rozpočtů z transferů byly čerpány k 31. 12. 2011 

ve výši Kč 23 925 983,19. Dotace na přímé náklady z Krajského úřadu Jihlava byla 

ve výši Kč 16 522 000,-. Závazné ukazatele rozpočtu jsou mzdové prostředky, tj. platy 

a ostatní platby za provedenou práci. Neinvestiční náklady zahrnují odvody pojistného, 

odvody fondu kulturních a sociálních služeb a ostatní neinvestiční přímé náklady, které 

jsou určeny na nákup učebnic, školních potřeb, pomůcek, výukových programů a dále 

ostatní neinvestiční výdaje a náhrady (např. při nemoci zaměstnanců).  

Z územně samosprávných celků byla škole přidělena dotace ve výši 

Kč 4 805 695,-. Tato dotace je určena na neinvestiční náklady a provoz školy. 

Zahrnuje  příspěvek na provoz, během roku navýšení o tyto dotace: PET lahve, 

Dyslektická olympiáda, Globe, příspěvek na plavání, činnost projektového manažera. 

Na nákup kopírovacího stroje byla přidělena investiční dotace ve výši Kč 53 280,-.  

Významnou položkou je grant Comenius „Evropské mýty a legendy“. Zahájení 

projektu bylo dne 1. srpna 2010, ukončení 31. července 2012. Projekt Comenius byl 

přímo financován ze zahraničí. 

Základní škole byly dále poskytnuty tyto účelové prostředky:  

• Účelová dotace na realizaci rozvojového programu „Hustota“ a „Specifika“  

Výše dotace činila celkem Kč 181 000,-.  Závazný ukazatel byla částka Kč 89 000,- 

určená na platy pedagogických pracovníků, Kč 45 000,- na platy nepedagogických 

pracovníků, odvody pojistného Kč 46 000,- a odvody fondu kulturních a sociálních 

potřeb Kč 1 000,-. 
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• Granty Města Třebíče Zdravé město  

Škola se zúčastnila dvou projektů a získala dotace ve výši: 

− Dyslektická olympiáda     Kč 6 000,-, 

− Globe škola       Kč 6 500,-. 

Všechny granty byly v účetnictví odděleny podle účelových znaků a řádně proúčtovány. 

• Soutěž ve Sběru PET lahví 

Finanční prostředky z rozpočtu města jsou oceněním účasti v soutěži ve sběru PET 

lahví ve školním roce 2010 / 2011 – kategorie základní školy, výše dotace činila 

Kč 2 000,-. 

• Příspěvek na činnost projektového manažera 

Příspěvek byl v souladu se „Zásadami podpory školských zařízení zřizovaných 

Městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2011 – 2012. Dotace 

na období roku 2011 činila Kč 80 400,-.  

• Příspěvek na podporu plavání žáků 3. ročníku 

Příspěvek byl škole přidělen na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 

Třebíč. Výše příspěvku byla Kč 27 000,-, došlo tím k navýšení rozpočtu 

organizace. 

• Rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku“ − Program MŠMT ČR 

Tento program se vztahuje na účelově určené prostředky na nákup školního 

vybavení pro žáky l. ročníku základní školy, kteří zahájili vzdělávání ve školním 

roce 2011 / 2012. Celková výše dotace činila Kč 56 000,-.  

• Rozvojový program MŠMT na rok 2011 „Posílení platové úrovně pedagogických 

pracovníků s vysokoškolským vzděláním“ 

Program byl realizován ve dvou etapách. V 1. etapě byla dotace určena 

na přepočtený počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním 

a odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Ve 2. etapě rozšíření poskytnutí finančních prostředků pro pedagogické pra-

covníky, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a nemají vysokoškolské vzdělání a pro pedagogické pracovníky, kteří 

nesplňují odbornou kvalifikaci. Celková výše dotace činila Kč 521 000,-.  



 

63 

 

• Grantový projekt „Školní a webové informační centrum“ − II. stupeň 

V roce 2011 činily náklady na neinvestiční výdaje Kč 667 609,26. Kraji Vysočina 

byly předkládány čtvrtletní monitorovací zprávy , ve kterých škola vykazovala 

a dokladovala profinancované náklady, aktivity a monitorovací indikátory. 

Na základě schválené monitorovací zprávy byly škole na zvláštní bankovní účet 

poskytnuty prostředky na financování projektu. K 31. 12. 2011 byl vytvořen 

rezervní fond ve výši Kč 53 260,66.  

• Grantový projekt „Školní a webové informační centrum (I. stupeň) 

V roce 2011 byla proúčtována částka Kč 652 050,48, z přidělených financí byla 

zakoupena výpočetní technika ve výši Kč 199 920,- (10 ks notebooků se softwarem 

MS Office 2010, 1 ks projektoru Acer, 10 ks WIFI a 1 ks projekčního stativového 

plátna). Kraji Vysočina byly pravidelně předkládány vyplněné čtvrtletní 

monitorovací zprávy, ve kterých škola vykazovala a dokladovala profinancované 

náklady, aktivity a monitorovací indikátory. Na základě schválené monitorovací 

zprávy byly škole na zvláštní bankovní účet poskytnuty prostředky na financování 

projektu. Náklady byly členěny na přímé a nepřímé. K 31. 12. 2011 byl vytvořen 

dohadný účet aktivní, proběhlo vypořádání transferu ve výši Kč 277 416,49.   

• Grantová smlouva Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního 

učení − Projekt s pracovním názvem „Evropské mýty a legendy“  

V roce 2011 byly uskutečněny dvě zahraniční pracovní cesty. Ve dnech 

28. 3. 2011 – 4. 4. 2011 se partnerské schůzky ve Finsku zúčastnilo 

6 pedagogických pracovníků a 6 žáků školy. Partnerské schůzky v Liverpoolu 

ve dnech 5. – 10. 9. 2011 se zúčastnily dvě učitelky. Ve sledovaném roce bylo 

vyčerpáno z dotace Kč 275 073,81. Projekt probíhal za finanční podpory Kraje 

Vysočina a současně i školy. Byl určen podíl příjemce dotace z vlastních zdrojů 

a dále ze sponzorských darů. Z vlastních zdrojů použito Kč 27 524,17, 

ze sponzorských darů Kč 63 522,15. Dotace Kraje Vysočina ve výši Kč 50 000,- 

byla využita v roce, kdy se uskutečnil výjezd do Řecka.  

• Projekt „EU peníze školám“ − v rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost (OPVK) 

Škola tento projekt realizuje od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014 s pracovním názvem 

„Vzd ělání a hra v kostce – šablony“. Na realizaci projektu škola získala dotaci 
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ve výši Kč 1 731 030,-. V roce 2011 byla přijata zálohová platba ve výši 

60 % celkových nákladů projektu členěná ve struktuře 85 % Evropský sociální fond 

Kč 882 825,30 a 15 % státní rozpočet Kč 155 792,70. Během roku bylo použito 

Kč 220 628,45. Nedočerpaná dotace ve výši Kč 817 989,55 byla k 31. 12. 2011 

převedena do rezervního fondu pod názvem Nespotřebované dotace z rozpočtu 

Evropské unie. 

V následující tabulce jsou vybrané účelové prostředky získané v roce 2011. 

Tab. 8 Přehled poskytnutých účelových prostředků za rok 2011 

Účel peněžních prostředků Částka v Kč 

Příspěvek na provoz a neinvestiční výdaje − 
Město Třebíč 

  4 683 795,00 

Příspěvek PET lahve – Grantový systém Města 
Třebíč 

         2 000,00 

Příspěvek na základě „Zásad na podporu škol 
a školských zařízení“ 

       80 400,00 

Dotace na realizaci projektu „Dyslektická 
olympiáda“ 

        6 000,00 

Dotace na realizaci projektu „Globe škola“         6 500,00 

Dotace na podporu plavání       27 000,00 
Dotace na mzdy a neinvestiční výdaje Kraj 
Vysočina 

16 522 000,00 

Dotace „Pedagogové s vysokoškolským 
vzděláním“ 

     521 000,00 

Dotace „Hustota a pedagogika“      181 000,00 
Dotace „Školní vybavení žáků 1. ročníku“       56 000,00 
Projekt ŠWIC I. stupeň (85 %)     646 290,42 

Projekt ŠWIC I. stupeň (15 %)     305 760,06 

Projekt ŠWIC II. stupeň (85 %)     567 467,87 

Projekt ŠWIC II. stupeň (15 %)    100 141,39 
Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(85 %) Peníze do škol 

   187 534,18 

Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(15%) Peníze do škol 

     33 094,27 

Projekt Comenius – Národní agentura 
pro evropské vzdělávací programy Praha 

   275 073,81 

Celkem 24 201 057,00 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2011 
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3.5.2.1 Výsledek hospodaření po zdanění 

Celkový výsledek hospodaření byl ve výši Kč 68 672,37. Hlavní činnost byla 

ve sledovaném roce zisková, výsledek hospodaření činil K č 45 115,17. Zisk 

z doplňkové činnosti byl Kč 23 557,20. 

Významnou položkou v nákladech školy tvoří spotřeba energie, která je členěna 

analyticky v rámci hlavní a doplňkové činnosti, což vyplývá z následující tabulky. 

Tab. 9 Přehled spotřeby energie v hlavní a doplňkové činnosti 

Spotřeba energie Hlavní činnost Doplňková činnost 

Elektrická energie    511 966,45   52 575,70 
Voda      92 345,26   17 801,24 
Plyn      32 990,94     1 933,84 
Tepelná energie 1 628 359,18   78 135,82 
Elektrická energie domovní odpady               0,00            0,00 

Celkem 2 265 661,83 150 446,60 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2011 

Finanční prostředky Města Třebíč byly použity na zabezpečení běžného provozu. Byl 

zmodernizován kamerový systém, elektronické zabezpečovací zařízení, proběhla 

výměna telefonní pobočkové ústředny, digitálního anténního systému, nakoupen 

kopírovací stroj AFICIO MP285 SET ve výši Kč 113 280,-. Současně škola obdržela 

sponzorský dar od firmy MICo, spol. s. r. o Třebíč v podobě kopírovacího stroje 

pro vybavení multimediální učebny ve výši Kč 71 988,-. 

Na opravy a udržování byly v roce 2011 vynaloženy v hlavní činnosti náklady 

ve výši Kč 429 067,71 Kč a v doplňkové činnosti Kč 12 837,03. Tato položka zahrnuje 

běžné opravy elektrické instalace, výměnu zářivek, opravu spotřebičů školní jídelny, 

opravu kopírovacích strojů, zasklení oken, pročištění odpadu, opravu šicích strojů, 

radiomagnetofonů, odstranění revizních závad elektronického zabezpečovacího systému 

a elektrických rozvaděčů, přenosných přístrojů, výměnu jističů, zářivek, opravy 

počítačové sítě, předepsané revize, aktualizaci příruček a softwarových programů.  

Do nákladů z činnosti −−−− ostatních služeb − patří známky do spotřeby, zhotovení 

webového portálu, deratizace, plavání, udržovací poplatek za internet, předplatné 

studijních kurzů, telefonní poplatky, udržovací poplatky webových stránek, vstupné, 

výukové programy, jízdné, doprava žáků, programy, služby SPAM-Firewall, služby 
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zobrazovacího systému na Karlově náměstí – meteorologická stanice, přepravné, odvoz 

tuhého odpadu, převzetí a odstranění zbytků jídel ze školní jídelny, stočné, účastnický 

poplatek Globe, zpracování mezd, nájemné a ostatní finanční náklady. V roce 2011 

byly v hlavní činnosti vynaloženy náklady ve výši Kč 1 445 311,93 a v doplňkové 

činnosti Kč 7 577,76. 

Ze mzdových nákladů – z neinvestiční dotace Města Třebíč byl hrazen správce 

hřiště ve výši Kč 100 000,-.  

Do ostatních nákladů spadají poplatky za vedení účtu v Komerční bance, a. s., 

pojištění majetku žáků a zaměstnanců školy, pokladny a zhodnocení majetku (v hlavní 

činnosti vynaložená výše nákladů činila Kč 155 143,60 a v doplňkové činnosti 

Kč 4 833,68). 

Jmění účetní jednotky bylo sníženo o odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

Kč 119 075,-.  Na základě požadavků zřizovatele byl proveden odvod odpisů ve výši 

100 %, nebyl tedy vytvořen investiční fond. Jmění se navýšilo o darovací smlouvu 

Města Třebíč – kamerový systém, elektronické zabezpečovací zařízení, telefonní 

pobočková ústředna, digitální anténní systém, nákup kopírovacího stroje AFICIO 

MP285 SET ve výši Kč 113 280,-.  

Škola obdržela i sponzorský dar od firmy MICo, spol. s. r. o Třebíč v podobě 

kopírovacího stroje pro vybavení multimediální učebny ve výši Kč 71 988,-. 

3.5.2.2 Stav vlastního kapitálu 

Fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl navýšen o částku Kč 120 029,09 

z hospodářského výsledku za rok 2011. Během roku se posílil investiční fond 

a zastupitelstvem Města Třebíč byl schválen nákup nového kopírovacího stroje. 

Z tohoto fondu bylo dále hrazeno sociální a zdravotní pojištění při čerpání fondu 

odměn. 

Fond rezervní z ostatních titulů – během roku 2011 byly do rezervního fondu 

z ostatních titulů přijaty finanční dary na projekt Comenius Evropské mýty a legendy, 

na dofinancování projektů Dyslektická olympiáda a Globe a nákup materiálu. Dary byly 

během roku použity a řádně vyúčtovány (přiznání k darovací dani bylo řádně podáno). 

Dle Českých účetních standardů písmena c) byl fond navýšen 31. 12. 2011 o částku 
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Kč 871 250,21. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie byly použity 

v roce 2012. 

Fond odměn byl navýšen o částku Kč 15 000,- ze zlepšeného výsledku hos-

podaření. K 31. 12. 2011 byly finanční prostředky použity. 

Tab. 10 Přehled o stavu vlastního kapitálu a fondů za rok 2011 

Jmění účetní jednotky a upravující 
položky 

Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

Jmění účetní jednotky 1 482 567,26 2 091 350,26 

Dotace na pořízení dlouhodobého 
majetku 

              0,00               0,00 

Fondy účetní jednotky Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

Fond odměn            0,00             0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb   64 132,58   50 290,80 

Fond rezervní tvořený ze zlepše-
ného hospodářského výsledku 

           0,00   54 778,09 

Rezervní fond z ostatních titulů 562 166,51 924 230,80 

Fond reprodukce majetku, 
investiční fond 

    2 856,57    2 856,57 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2011 

Čerpání rozpočtu školy za rok 2011 bylo vyrovnané. V roce 2011 byla pořízena nová 

multimediální učebna pro žáky I. stupně základní školy. Tato učebna byla pořízena 

sponzorským darem firmy MICo, s. r. o. Třebíč ve výši Kč 991 340,-. 

K 31. 12. 2011 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Vše proběhlo 

bez závad. Bylo provedeno finanční vypořádání s Krajem Vysočina – veškeré 

poskytnuté dotace byly vyčerpány. 

3.5.2.3 Kontroly za dané období 

V roce 2011 byla provedena krajským ú řadem veřejnoprávní kontrola realizovaného 

grantového projektu Školní a webové informační centrum, která byla zaměřená 

na procedurální, obsahovou, finanční stránku projektu a průběhu aktivit.  



 

68 

 

Kontrolované období bylo 1. 4. 2009 – 30. 6. 2011. V rámci provedené kontroly 

nebyly shledány žádné nedostatky v realizaci projektu a plnění povinností 

příjemce finanční podpory z Operačního programu vzdělání pro konkurence-

schopnost. Realizace projektu a jeho vyúčtování probíhalo v souladu s platnou 

dokumentací a v souladu se Smlouvou o realizaci grantového projektu. Díky tomu 

nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

3.5.3 Rozbor hospodaření – rok 2012 

Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči byly v roce 2012 poskytnuty účelové dotace 

v celkové hodnotě Kč 23 570 198,84 a sponzorské dary ve výši Kč 115 423,-. 

K nejvýznamnějšímu v tomto roce patřil zejména dar od Sdružení rodičů a přátel 

školy v celkové výši Kč 98 000,-. Tento dar byl určen na nákup kopírovacího papíru 

v hodnotě Kč 15 000,-, na realizaci projektu Globe ve výši Kč 8 000,-, na realizaci 

projektu Comenius v hodnotě Kč 70 000,- a na vybavení školní družiny v ceně 

Kč 5 000,-. V neposlední řadě sem v tomto roce patřily také finanční prostředky 

od společnosti VEMA, a. s. Brno na přípravu a organizaci Dyslektické olympiády 

ve výši Kč 9 000,-, na projekt Comenius Kč 3 000,- a hmotný dar Lékárny 

Vltavínská Praha, pobočka Třebíč, která škole poskytla materiál pro  vybavení 

lékárniček umístěných v prostorách školy. 

Výnosy z nároků územních rozpočtů z transferů byly čerpány k 31. 12. 2012 

v celkové výši Kč 23 671 268,20. Dotace z Krajského úřadu Jihlava na přímé 

náklady činila Kč 17 008 900,-. Mezi závazné ukazatele rozpočtu patří mzdové 

prostředky, tj. platy a ostatní platby za provedenou práci. Do neinvestičních 

nákladů se zahrnují odvody pojistného, odvody do fondu kulturních a sociálních 

potřeb a ostatní přímé neinvestiční náklady, které jsou určeny na nákup učebnic, 

školních potřeb, pomůcek, výukových programů. Dále pak ostatní neinvestiční výdaje, 

náhrady (např. při nemoci zaměstnanců).  

Z územně samosprávných celků byla škole přidělena dotace ve výši 

Kč 4 979 153,50. Tato částka zahrnuje příspěvek na provoz, tj. neinvestiční náklady 

školy. Během roku došlo ještě k navýšení o příspěvky ze soutěže ve sběru PET lahví, 

Dyslektické olympiády, projektu Globe, příspěvek na plavání a činnost projektového 

manažera. V kalendářním roce 2012 nebyla poskytnuta žádná investiční dotace. 



 

69 

 

Významnou položkou je projekt Comenius „Evropské mýty a legendy“. 

Zahájení projektu proběhlo 1. srpna 2010, ukončení projektu připadlo 

na 31. července 2012. Comenius je přímo financován ze zahraničí. Národní agentura 

poskytla příspěvek na financování nákladů ve výši EUR 17 000. Celkové vynaložené 

náklady na projekt činily K č 703 247,27.  

Z programu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) byl 

škole poskytnut grant, který činil EUR 17 000, tj. Kč 409 774,32. Vlastní podíl školy 

byl Kč 193 472,95, dotace z Kraje Jihlava činila Kč 100 000,-.  

Základní škole byly dále poskytnuty tyto účelové prostředky, o které byl 

navýšen i rozpočet:  

• Granty Města Třebíče Zdravé město  

Škola se zúčastnila dvou projektů a získala dotace ve výši: 

− Dyslektická olympiáda     Kč 6 000,-, 

− Globe škola       Kč 7 200,-. 

• Soutěž ve Sběru PET lahví 

Tyto finanční prostředky z rozpočtu města jsou oceněním účasti v soutěži ve sběru 

PET lahví – kategorie základní školy. Její výše činila Kč 10 000,-. 

• Příspěvek na činnost projektového manažera 

Příspěvek byl v souladu se „Zásadami podpory školských zařízení zřizovaných 

Městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2011 – 2012. Dotace 

na období roku 2012 činila Kč 80 400,-.  

• Příspěvek na podporu plavání žáků 3. ročníku 

Příspěvek byl škole přidělen na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 

Třebíč. Výše příspěvku byla Kč 62 961,50. 

• Dotace na vybavení školní kuchyně 

Jedná se o dotaci na vybavení školní kuchyně v souvislosti s nově budovanou 

třídou Mateřské školy DUHA Třebíč, Kpt. Jaroše 835/31, Třebíč, odloučené 

pracoviště Kpt. Jaroše 836, Třebíč. Mateřská škola zahájila provoz ke dni 1. 9. 2012, 

stravování zajišťuje naše škola. Celková výše dotace činila Kč 60 000,-.  
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• Grantový projekt „Školní a webové informační centrum“ − II. stupeň 

V roce 2012 byly náklady na neinvestiční výdaje Kč 207 120,58. Kraji Vysočina 

byly předkládány vyplněné čtvrtletní monitorovací zprávy , ve kterých škola 

vykazovala a dokladovala profinancované výdaje, aktivity a monitorovací 

indikátory. Na základě schválené monitorovací zprávy byly škole na zvláštní 

bankovní účet poskytovány prostředky na financování projektu. K 31. 3. 2012 

byl projekt vyúčtován a závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána na Krajský 

úřad Jihlava. Konečné vyúčtování a schválení projektu proběhne v průběhu 

roku 2013. K ukončení projektu byl vydán propagační materiál − brožura, která 

velice dobře zhodnotila široké veřejnosti průběh a důležitost tohoto projektu. 

Výdaje byly hrazeny z projektu ŠWIC pro II. stupeň ZŠ. 

Tab. 11 ŠWIC II. stupeň − přehled čerpání za rok 2012 

Rozlišení Částka v Kč 

Prostředky ESF (85 %) 176 052,48 

Prostředky SR (15 %)   31 068,10 

Celkem 207 120,58 

ESF – Evropský sociální fond, SR – státní rozpočet 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2012 

K 31. 12. 2012 byla vytvořena dohadná položka pasivní ve výši Kč 75 040,06. 

• Grantový projekt „Školní a webové informační centrum (I. stupeň) 

V roce 2012 byla proúčtována částka Kč 341 861,- přímých nákladů a Kč 78 881,- 

nepřímých nákladů. V roce 2012 byl projekt ukončen, udržitelnost však 

pokračuje. Byly zakoupeny propagační předměty a došlo k úpravě webového 

portálu. Kraji Vysočina byly pravidelně předkládány vyplněné čtvrtletní 

monitorovací zprávy, ve kterých škola vykazovala a dokladovala profinancované 

výdaje, aktivity a monitorovací indikátory. Na základě schválené monitorovací 

zprávy byly škole na zvláštní bankovní účet poskytovány prostředky 

na financování projektu. K 30. 6. 2012 byl projekt vyúčtován a závěrečná 
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monitorovací zpráva byla odeslána na Krajský úřad Jihlava. Konečné vyúčtování 

a schválení projektu proběhne v průběhu roku 2013. 

Tab. 12 ŠWIC I. stupeň − přehled čerpání za rok 2012 

Rozlišení Částka v Kč 

Prostředky ESF (85 %) 357 628,71 

Prostředky SR (15 %)   63 110,97 

Celkem 420 739,68 

ESF – Evropský sociální fond, SR – státní rozpočet 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2012 

Náklady jsou členěny na přímé a nepřímé. K 31. 12. 2012 byl vytvořen dohadný účet 

aktivní , vypořádání transferu ve výši Kč 251 870,52.   

• Dotace na realizaci projektu „EU peníze školám“ − v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

V roce 2012 byla přijata zálohová platba ve výši 40 % celkových nákladů projektu 

členěná ve struktuře 85 % Evropský sociální fond Kč 588 550,20 a 15 % státní 

rozpočet Kč 103 861,80. Během roku bylo použito Kč 854 285,08. Nedočerpaná 

dotace ve výši Kč 656 116,47 byla k 31. 12. 2012 převedena do rezervního fondu 

pod názvem Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie. Během 

kalendářního roku 2012 byla nakoupena výpočetní technika, keramická tabule 

a výukové programy. 

V následující tabulce jsou vybrané účelové prostředky získané v roce 2012. 

Tab. 13 Přehled poskytnutých účelových prostředků 

Účel peněžních prostředků Částka v Kč 

Příspěvek na provoz a neinvestiční výdaje − 
Město Třebíč 

  4 751 592,00 

Příspěvek PET lahve a sběr        11 000,00 

Příspěvek na základě „Zásad na podporu škol 
a školských zařízení“ 

       80 400,00 
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Dotace na realizaci akce „European Myths and 
Legends“ 

     100 000,00 

Dotace na realizaci projektu „Dyslektická 
olympiáda“ 

         6 000,00 

Dotace na realizaci projektu „Globe škola“          7 200,00 

Dotace na podporu plavání        62 961,50 

Dotace na vybavení školní kuchyně        60 000,00 

Dotace na mzdy a neinvestiční výdaje − Kraj 
Vysočina 

17 008 900,00 

Projekt Školní a webové informační centrum −  
I. stupeň (85 %)   

     357 628,71 

Projekt Školní a webové informační centrum −  
I. stupeň (15 %)   

       63 110,97 

Projekt Školní a webové informační centrum −  
II. stupeň (85 %)   

     176 052,48 

Projekt Školní a webové informační centrum −  
II. stupeň (15 %)   

       31 068,10 

Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
(85 %) − OPVK Peníze do škol 

     726 142,30 

Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
(15 %) − Peníze do škol 

     128 142,78 

Finanční podpora − Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy Praha 
Comenius 

     101 069,36 

Celkem 23 671 268,20 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2012 

3.5.3.1 Výsledek hospodaření po zdanění 

Celkový výsledek hospodaření je ve výši Kč 50 554,44. Hlavní činnost je v tomto 

roce zisková, výsledek hospodaření činí Kč 9 366,38. Zisk z doplňkové činnosti byl 

ve výši Kč 41 188,06. 

Významnou položkou v nákladech školy tvoří spotřeba energie, která je členěna 

analyticky v rámci hlavní (Kč 2 197 674,76) a doplňkové činnosti (Kč 194 595,65). 

Finanční prostředky Města Třebíč byly použity na nákup HOT – SPOT 

(centrální jednotky včetně licence pro řízení koncových bodů) a po celé škole byly 

provedeny úpravy týkající se zavedení bezdrátového připojení internetu pomocí Wifi 

sítě. 
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Na opravy a udržování byly v roce 2012 vynaloženy v hlavní činnosti náklady 

ve výši Kč 399 999,90 a v doplňkové činnosti Kč 15 179,48. Tato položka zahrnuje 

běžné opravy elektrické instalace, výměnu zářivek, opravu spotřebičů školní jídelny, 

opravu kopírovacích strojů, zasklení oken, pročištění odpadu, opravu šicích strojů, 

radiomagnetofonů, odstranění revizních závad elektronického zabezpečovacího systému 

a elektrických rozvaděčů, přenosných přístrojů, výměnu jističů, zářivek, opravy 

počítačové sítě, předepsané revize, aktualizaci příruček a softwarových programů.  

Do nákladů z činnosti −−−− ostatních služeb − patří známky do spotřeby, zhotovení 

webového portálu, deratizace, plavání, udržovací poplatek za internet, předplatné 

studijních kurzů, telefonní poplatky, udržovací poplatky webových stránek, vstupné, 

výukové programy, jízdné, doprava žáků, programy, služby SPAM-Firewall, služby 

zobrazovacího systému na Karlově náměstí – meteorologická stanice, přepravné, odvoz 

tuhého odpadu, převzetí a odstranění zbytků jídel ze školní jídelny, stočné, účastnický 

poplatek Globe, zpracování mezd, nájemné a ostatní finanční náklady. V roce 2012 

byly v hlavní činnosti vynaloženy náklady ve výši Kč 1 421 971,61 a v doplňkové 

činnosti Kč 11 324,28. 

Do ostatních nákladů spadají poplatky za vedení účtu v Komerční bance, a. s., 

pojištění majetku žáků a zaměstnanců školy, pokladny a zhodnocení majetku (v hlavní 

činnosti vynaložená výše nákladů činila Kč 72 771,-. 

Jmění účetní jednotky bylo sníženo o odpisy dlouhodobého majetku v celkové 

hodnotě Kč 221 592,-. Na základě požadavků zřizovatele byl proveden odvod odpisů 

ve výši 100 %. Nebyl tedy vytvořen investiční fond.  

3.5.3.2 Stav vlastního kapitálu 

Fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl navýšen o částku Kč 53 762,37 

z hospodářského výsledku za rok 2012. Použil se jako daňová úspora ve výši 

Kč 35 760,-, z toho se nakoupilo HOT – SPOT (centrální jednotka včetně licence 

pro řízení koncových bodů). 

Co se týká rezervního fondu z ostatních titulů, během roku škola přijala finanční 

dary na projekt Comenius „Evropské mýty a legendy“, na dofinancování projektů 

„Dyslektická olympiáda“ a projektu „Globe“ a z těchto darů nakoupila potřebný 

materiál pro zmiňované projekty. Dary byly během roku použity a řádně vyúčtovány. 

Současně bylo podáno přiznání k darovací dani.  Podle jiného právního předpisu 
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dle Českého účetní standardu č. 704, bod 6.3.1 písmeno c) byl fond navýšen 

31. 12. 2012 o částku Kč 656 116,47. Jedná se o nespotřebované dotace z projektu 

Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost − Peníze do škol. 

Fond odměn byl navýšen o částku Kč 15 000,- ze zlepšeného výsledku 

hospodaření. K 31. 12. 2012 byly finanční prostředky použity, tím pádem fond 

odměn vykazuje nulovou hodnotu. 

Tab. 14 Přehled o stavu vlastního kapitálu a fondů za rok 2012 

Jmění účetní jednotky a upravující 
položky 

Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012 

Jmění účetní jednotky 2 091 350,26 1 869 758,26 

Dotace na pořízení dlouhodobého 
majetku 

              0,00               0,00 

Fondy účetní jednotky Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012 

Fond odměn            0,00             0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb   50 290,80   74 720,08 

Fond rezervní tvořený ze zlepše-
ného hospodářského výsledku 

  54 778,09   72 690,46 

Rezervní fond z ostatních titulů 924 230,80 689 943,46 

Fond reprodukce majetku, 
investiční fond 

    2 856,57    2 856,57 

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2012 

Čerpání rozpočtu školy za rok 2012 bylo vyrovnané. K 31. 12. 2012 byla provedena 

inventarizace majetku a závazků, vše proběhlo bez závad. Veškeré protokoly 

a zprávy o hospodaření jsou založeny na základní škole. Zároveň bylo provedeno 

finanční vypořádání s Krajem Vysočina.  

3.5.3.3 Kontroly za dané období 

V kalendářním roce 2012 proběhly celkem 4 kontroly, a sice Krajskou hygienickou 

stanicí, Českou školní inspekcí, Krajským úřadem Vysočina a Městským úřadem 

Třebíč. 
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Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní 

pracoviště Třebíč provedla dne 24. 5. 2012 kontrolu  plnění požadavků Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 852/2004 o hygieně 

potravin  a § 7, § 19, § 20, § 21, § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a dále vyhlášky č. 137/2004 v platném znění. 

Místním šetřením a kontrolou bylo zjištěno, že ve skladu suchých potravin byl 

v době kontroly skladován džem s datem minimální trvanlivosti do 02/2012, papírový 

karton s rozpustným nápojem s datem minimální trvanlivosti do 01/2012  a ochucující 

sypký přípravek s datem minimální trvanlivosti do 04/2012. Zboží nebylo označeno 

a odděleně uloženo. Žádná bloková pokuta nebyla uložena, zboží bylo zlikvidováno. 

Česká školní inspekce, Inspektorát v kraji Vysočina, se sídlem v Jihlavě vykonala 

dne 11. 6. 2012 státní kontrolu  na místě podle § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem inspekční činnosti bylo podle § 174 odst. 2 písm. d) školského 

zákona vykonávání státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona 

a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávacích a školských služeb. 

V žádné kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

Pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina 

se sídlem v Jihlavě provedly dne 7. 6. 2012 veřejnosprávní kontrolu na místě.  

Předmětem kontroly byla realizace projektu „European Myths and Legends“, 

blíže specifikovaného v Žádosti o poskytnutí podpory, který byl podpořen dle Pravidel 

Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích 

projektů. 

V realizaci projektu nebyly zjištěny žádné změny oproti původnímu 

projektovému záměru. Ústním šetřením realizace projektu a všech předložených 

písemností souvisejících s projektem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dotace byla 

použita ke stanovenému účelu a v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě 

o poskytnutí podpory a podmínkách čerpání přidělené dotace ze dne 7. 2. 2012 

na realizaci projektu „European Myths and Legends“. 
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Pracovník útvaru interního auditu M ěsta Třebíč provedl 2. − 4. 7. 2012 

veřejnosprávní kontrolu na místě. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými 

prostředky dle § 9 a § 11 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole za rok 2011. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření.  
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4 Shrnutí a doporučení 

4.1 Celkové zhodnocení finanční situace podniku 

Na základě provedené podrobné finanční analýzy se nyní zaměřím na zhodnocení 

hospodaření společnosti. 

4.1.1 Náklady v hlavní a doplňkové činnosti 

Základní škola sleduje každoročně své náklady odděleně pro hlavní a doplňkovou 

činnost.  

Náklady hlavní činnosti základní školy lze sledovat ve skupinách, kde se jedná 

o materiálové náklady na provoz, výuku, ostatní materiálové náklady, drobný hmotný 

krátkodobý majetek, drobný hmotný dlouhodobý majetek, náklady na reprezentaci, 

ostatní služby, mzdové náklady a odpisy.  

Náklady v jednotlivých letech jsou téměř srovnatelné. Největší položku tvoří 

mzdové náklady, ve kterých je také zahrnuto odstupné a zákonné odvody sociálního 

pojištění. Další velkou položkou jsou materiálové náklady, a to především na provoz jak 

hlavní, tak doplňkové činnosti. Do těchto nákladů je zahrnut zejména čisticí 

a kancelářský materiál, dále náklady na spotřebu energie, opravy a udržování.  

Náklady v doplňkové činnosti jsou členěny pouze na materiálové náklady 

na provoz, služby, energie a mzdové náklady.  

V následující tabulce jsou zachyceny celkové náklady v jednotlivých letech, které 

jsou rozděleny podle hlavní a doplňkové činnosti základní školy. 

Tab. 15 Porovnání nákladů v hlavní a doplňkové činnosti v letech 2010 − 2012 

Rok 
Náklady v hlavní činnosti                              

[v Kč] 
Náklady v doplňkové činnosti     

[v Kč] 

2010 26 373 949,24    766 680,21 

2011 26 774 750,40    760 314,80 

2012 26 257 921,16    812 726,94 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 
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Následující grafy zobrazují srovnání celkových nákladů v hlavní a doplňkové činnosti 

v letech 2010 – 2012. 

Z grafu vyplývá, že celkové náklady v hlavní činnosti byly v rozmezí 26 až 27 

mil. Kč. Nejvyšší celkové náklady v hlavní činnosti byly v roce 2011, kdy činily 

Kč 26 774 750,40. Bylo to způsobeno zejména vytopením pavilonu tělocvičen 

a školních družin, kdy došlo k velkým škodám na majetku školy. Byly vynaložený 

nemalé náklady spojené s likvidací škod a rekonstrukcí vodou poničených pavilonů. 

Graf č. 2 Srovnání celkových nákladů v hlavní činnosti v letech 2010 − 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 

Graf č. 3 Srovnání celkových nákladů v doplňkové činnosti v letech 2010 − 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 
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Z výše uvedeného grafu je znát, že celkové náklady v doplňkové činnosti byly 

v rozmezí 760 až 813 tis. Kč. Nevyšší celkové náklady v doplňkové činnosti byly 

v roce 2012, kdy činily K č 812 726,94, a to z důvodu velké spotřeby tepelné energie 

pro cizí složky, kterým pronajímáme školní prostory. 

4.1.2 Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 

Základní škola sleduje každoročně své výnosy odděleně pro hlavní a doplňkovou 

činnost.  

Výnosy hlavní činnosti lze rozdělit na několik skupin, a to příspěvek 

od zřizovatele, ostatní dotace a granty, výnosy z prodeje svých služeb a ostatní výnosy.  

V hlavní činnosti tvoří největší podíl výnosů dotace a granty, jež jsou 

nejvýznamnější položkou ve všech sledovaných letech. Zřizovatel nepřispívá základní 

škole na financování doplňkové činnosti, peněžní prostředky tudíž získává především 

z prodeje svých služeb.  

V doplňkové činnosti není takové množství výnosů jako v činnosti hlavní, a proto 

výnosy hospodářské činnosti jsou členěny pouze na výnosy z prodeje služeb a výnosy 

z pronájmů.  

V následující tabulce jsou zachyceny celkové výnosy v jednotlivých letech, které 

jsou rozděleny podle hlavní a doplňkové činnosti základní školy. 

Tab. 16 Porovnání výnosů v hlavní a doplňkové činnosti v letech 2010 − 2012 

Rok 
Výnosy v hlavní činnosti                                                        

[v Kč] 
Výnosy v doplňkové činnosti                            

[v Kč] 

2010 26 433 246,54    842 412,00 

2011 26 819 865,57    783 872,00 

2012 26 267 287,54    853 915,00 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 
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Následující grafy zobrazují srovnání celkových výnosů v hlavní a doplňkové činnosti 

v letech 2010 – 2012. 

Z grafu je zřejmé, že celkové výnosy v hlavní činnosti byly v rozmezí 26 až 27 

mil. Kč. Nejvyšší celkové výnosy v hlavní činnosti byly v roce 2011, kdy činily 

Kč 26 819 865,-. Škola totiž v tomto roce obdržela účelovou dotaci, obdržela 

finanční dar téměř ve výši Kč 1 000 000,- na vybavení učebny s výpočetní 

technikou pro žáky I. stupně. 

Graf č. 4 Srovnání celkových výnosů v hlavní činnosti v letech 2010 − 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 

Graf č. 5 Srovnání celkových výnosů v doplňkové činnosti v letech 2010 − 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 
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Z výše uvedeného grafu je vidět, že celkové výnosy v doplňkové činnosti byly 

v rozmezí 783 až 845 tis. Kč. Nevyšší celkové výnosy v doplňkové činnosti byly 

v roce 2012, kdy činily K č 853 815,-. Důvodem je navýšení počtu organizací 

a zájmových útvarů, kterým naše škola pronajímá své prostory, převážně 

sportoviště (tělocvičny, multifunk ční sál a venkovní hřiště). 

4.1.3 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. V případě kladného výsledku se 

jedná o zisk, v případě záporného čísla o ztrátu . Ve všech třech sledovaných letech 

dosahuje naše škola zisku, ať už v hlavní nebo doplňkové činnosti, což dokladuje 

následující tabulka. 

Tab. 17 Porovnání zisků v hlavní a doplňkové činnosti v letech 2010 − 2012 

Rok 
Zisk v hlavní činnosti                                                        

[v Kč] 
Zisk v doplňkové činnosti                             

[v Kč] 

2010 59 297,30    75 731,79 

2011                45 115,17    23 557,20 

2012   9 366,38    41 188,06 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 

Následující grafy zobrazují srovnání zisků v hlavní a doplňkové činnosti v letech 2010 – 

2012. 

Z grafu je zřejmé, že zisk v hlavní činnosti byl v rozmezí 9 až 60 tis. Kč. Je to 

poměrně vysoké rozmezí. V hlavní činnosti má zisk sice klesající tendenci, nikoliv 

však zápornou hodnotu. Není tedy důvod k obavám, klesající zisk je způsoben 

neustálým úbytkem žáků na škole a tedy i stále menším příspěvkem od Krajského 

úřadu v Jihlavě (s normativy na žáka souvisejí i mzdové prostředky). Nejvyšší zisk 

v hlavní činnosti byl v roce 2010, nejnižší naopak v loňském roce 2012.  



 

82 

 

Graf č. 6 Srovnání zisku v hlavní činnosti v letech 2010 − 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 

Co se týká srovnání zisků v doplňkové činnosti, tak nejnižšího zisku škola dosáhla 

v roce 2011, to má však své opodstatnění. Z důvodu vytopení tělocvičen, byl pavilon 

na půl roku zcela uzavřen a tím pádem škola tyto prostory nemohla ani prona-

jímat.  

Graf č. 7 Srovnání zisku v doplňkové činnosti v letech 2010 − 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 
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4.1.4 Dotace a dary 

Jak jsem již zmiňovala, základní škola je financována z více zdrojů. Kromě vlastních, 

které získává ze své hlavní a doplňkové činnosti, je základní škola financována také 

z cizích zdrojů. Cizími prostředky jsou především příspěvky od zřizovatele 

(Město Třebíč), který poskytuje základní škole především peněžní prostředky na její 

provoz. Dále mezi cizí prostředky, jež jsou škole poskytovány, patří různé transfery 

(příspěvky, dotace a granty) a dary. Z těchto prostředků jsou financovány nejrůznější 

druhy projektů, kterých se základní škola účastní.  

Následující tabulka uvádí celkové srovnání financování ve sledovaných letech 

2010, 2011 a 2012. 

Tab. 18 Přehled dotací a darů v letech 2010 − 2012 

Rok 
Dotace na provoz                     

a mzdy [v Kč] 
Účelové dotace                                      

[v Kč] 
Dary [v Kč] 

2010 22 506 572,00 1 285 224,58    144 885,00 

2011 21 205 795,00 2 995 262,00 1 091 458,00 

2012 21 760 492,00 1 910 776,20    115 423,00 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 

Následující graf zobrazuje porovnání cizích zdrojů z předešlé tabulky. Dotace 

na provoz a mzdy se pohybují ve všech třech sledovaných letech téměř na stejné úrovni. 

Avšak účelová dotace se v roce 2011 proti dalším dvěma obdobím výrazně navýšila. 

Škola totiž obdržela nejvyšší finanční dar ve výši téměř Kč 1 000 000,- na vybavení 

učebny s výpočetní technikou pro žáky I. stupně. 
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Graf č. 8 Srovnání objemu cizích zdrojů financování v letech 2010 − 2012    

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za rok 2010 − 2012 
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• ŠWIC pro I. a II. stupeň 

Jednalo se o operační program evropských fondů Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. Především šlo o zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento projekt byl 

rozdělen na I. a II. stupeň základní školy. Cílem tohoto projektu, jak jsem již 

popisovala, bylo umožnit žákům přístup k učivu, které bylo zpracováno 

v elektronické podobě a bylo zpřístupněno ve školním a webovém informačním 

centru. Předpokladem také bylo, že služby tohoto centra budou žáci moci využívat 

nejen v průběhu vzdělání na základní škole, ale také po jeho ukončení. Projekt byl 

zpřístupněn celé široké veřejnosti. 

• Dyslektická olympiáda 

Dyslektické olympiády se vždy účastnili žáci ze základní školy, u nichž byla 

diagnostikována dyslexie nebo specifická porucha učení. Účastnili se jí žáci z celého 

Kraje Vysočina. Soutěžní týmy plnily různé úkoly přírodovědného kvízu, netradiční 

matematiky, sportovní disciplíny atd. Cílem bylo umožnit dětem s poruchami učení 

zažít pocit úspěchu při reprezentaci své školy a především pozvednout jejich 

sebevědomí. 

• Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost − Peníze do škol 

Tento projekt byl zejména zaměřen především na individualizaci výuky, vytváření 

nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

4.2.1 Ukazatele rentability 

Vyjadřují ziskovost, výnosnost − srovnávají zisk s jinými veličinami vyjadřujícími 

prostředky vynaložené na dosažení zisku.  

Tab. 19 Ukazatele rentability 

 2010 2011 2012 
Hospodářský výsledek DČ   75731,79    23557,20   41188,06 
Náklady DČ 766680,21 760314,80 812726,94 
Rentabilita nákladů DČ          9,88          3,10          5,07 
Peněžní tok DČ   75731,79   23557,20  41188,06 
Provozní výnosy DČ     842412,00    783872,00    853915,00 
Rentabilita provozních výnosů DČ           8,99           3,01          4,82 
* DČ – doplňková činnost 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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4.2.1.1 Hodnocení ukazatelů rentability 

Ani jeden z výsledků rentability náklad ů DČ se nevyvíjí k záporné hodnotě, tzn., že 

škola může dál provozovat doplňkovou činnost v podobě pronájmů sportovišť, učeben 

a stravování cizích strávníků. Hodnota tohoto ukazatele byla nejvyšší v roce 2010 

a naopak nejnižší rok poté. 

Ukazatel míry pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti má 

smysl použít pouze v případě, když je ztráta z hlavní činnosti a nezisková organizace 

uskutečňuje ziskovou doplňkovou činnost. V tomto případě by měl ukazatel významnou 

argumentační hodnotu. Což v našem případě ale nemá, protože Základní škola 

Kpt. Jaroše nemá hlavní činnosti ztrátovou. 

Naše škola nemá vysokou míru pohledávek, tím pádem ani ukazatel rentability 

provozních výnosů doplňkové činnosti nemůže být negativně zkreslen. Nejvyšší 

hodnota ukazatele byla v roce 2010, nejnižší opět v roce 2011. 

Při analýze rentability organizace jsem zaznamenala její ziskovost v roce 

2010. U všech ukazatelů v oblasti rentability můžeme pozorovat jejich stoupající 

tendenci. Hodnoty rentabilit nejvíce ovlivňují výsledek hospodaření. 

Graf č. 9 Ukazatele rentability 

 

* DČ – doplňková činnost 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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4.2.2 Ukazatele autarkie  

Vyjadřují míru soběstačnosti neziskové organizace a mohou být hodnoceny jak na bázi 

výnosově nákladové, tak i příjmově výdajové. 

Tab. 20 Ukazatele autarkie 

 2010 2011 2012 

Výnosy z HČ 26433246,54 26819865,57 26267287,54 

Náklady z HČ 26373949,24 26774750,40 26257921,16 

Autarkie HČ na bázi výnosů a 
nákladů 

          100,23          100,17          100,04 

Provozní výnosy 26432081,51 26818789,44 26266463,80 

Provozní náklady 26372227,61 26769748,01 26256156,30 

Autarkie HČ na bázi příjmů a výdajů          100,23         100,18          100,04 

* HČ – hlavní činnost 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 

4.2.2.1 Hodnocení ukazatelů autarkie 

Všechny ukazatele autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů jsou vyšší jak 

100%, tzn., že dostatečně pokrývají výnosy náklady. Lze to tedy hodnotit pozitivně 

a není třeba dělat analýzu příčin nedostatečného krytí nákladů výnosy. Současně však 

hodnoty nepřevyšují výrazně 100 %, tím pádem organizace nemusí dotační prostředky 

využívat jinde. 

Hodnota ukazatelů celkové autarkie na bázi příjmů a výdajů naznačuje, že byly 

příjmy generovány v dostatečné míře na pokrytí nákladů. Také tady se všechny 

ukazatele pohybují kolem 100 %. 
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Graf č. 10 Ukazatele autarkie 

 

* HČ – hlavní činnost 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 

4.2.3 Ukazatele likvidity 

Vyjadřují schopnost organizace přeměnit majetek na prostředky použitelné 

na úhradu závazků.  

Tab. 21 Ukazatele likvidity 

 2010 2011 2012 

Krátkodobý finanční majetek 3441685,43 3009780,76 2559527,27 

Krátkodobé závazky 3733736,13 2964721,49 2795402,95 

Okamžitá likvidita            0,92            1,02            0,92 

Krátkodobé pohledávky    1253975,27 1325525,01 1372070,87 

Pohotová likvidita           1,26            1,46            1,41 

Oběžná aktiva    5042635,51 4610264,75 4230882,59 

Běžná likvidita            1,35            1,56             1,51 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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4.2.3.1 Hodnocení ukazatelů likvidity  

Doporučená hodnota okamžité likvidity neboli likvidity I. stupn ě je v rozmezí 

0,2 až 0,5. Jestliže je velikost větší než 1 znamená to, že organizace je schopna 

okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky. Což splňuje pouze ukazatel v roce 2011, 

i když v ostatních letech jsou těsně pod hodnotou 1.  

Doporučená hodnota pohotové likvidity neboli likvidity II. stupn ě je v rozmezí 

1 až 1,5, což splňují všechny tři roky, tzn., že škola nemusí žádné ze svých pohledávek 

z likvidních prostředků vyloučit. 

Běžná likvidita neboli likvidita III. stupn ě ukazuje, kolikrát je hodnota oběžných 

aktiv větší než krátkodobé závazky. Čím vyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel, tím 

nižší je riziko platební neschopnosti společnosti. Doporučená hodnota je v rozmezí 

2 až 3, což je hodnota finančně zdravých společností. Těchto hodnot naše organizace 

nedosahuje, všechny tři výsledky se pohybují kolem 1,5. 

I když škola nedosahuje u okamžité a běžné likvidity doporučených hodnot, 

výrazně se jim alespoň přibližuje, čímž si zaručuje dostatečnou likviditu a škola je 

tedy schopná plnit včas své závazky. Právě nízká likvidita se odráží v nízkých 

hodnotách čistého pracovního kapitálu, ovšem jeho hodnoty jsou vždy kladné, což 

znamená, že dlouhodobý majetek není financován z krátkodobých zdrojů. 

Graf č. 11 Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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4.2.4 Ukazatele aktivity 

Měří efektivnost hospodaření organizace s aktivy.  

Tab. 22 Ukazatele aktivity 

 2010 2011 2012 

Celkové výnosy HČ a DČ 27275658,54 27603737,57 27121202,54 

Celková aktiva   5980488,14  6156900,38   5555926,22 

Obrat celkových aktiv               4,56              4,48              4,88 

Stálá aktiva v zůstatkové ceně     937852,63  1546635,63  1325043,63 

Obrat stálých aktiv             29,08            17,85           20,47 

Průměrná hodnota pohledávek     250795,05    220920,84  228678,48 

Denní výnosy      75765,72      76677,05    75336,67 

Doba obratu pohledávek              3,31              2,88            3,04 

Průměrná hodnota závazků    414859,57    296472,15  399343,28 

Doba obratu závazků              5,48              3,87            5,30 

Průměrná hodnota zásob    346974,81   275580,78  301149,85 

Doba obratu zásob             4,58             3,59           4,00 

* HČ – hlavní činnost, DČ – doplňková činnost 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 

4.2.4.1 Hodnocení ukazatelů aktivity 

Počet obrátek celkových aktiv ve výnosech u všech třech sledovaných let dosahuje 

hodnoty necelých 5 za dané časové období. 

Počet obrátek stálých aktiv je nejvyšší v roce 2010, nejnižší pak rok nato. Tento 

ukazatel má význam při rozhodování o tom, zda máme pořídit další dlouhodobý 

majetek. 

Při posuzování ukazatelů rychlosti obratu aktiv  chceme, aby počet obrátek 

za dané období byl co nejvyšší. 

Doba obratu pohledávek ve všech třech sledovaných obdobích je cca 3, během 

kterých je příjem peněz za každodenní výnosy zadržován v pohledávkách. Čím bude 

doba obratu nižší, tím lépe. 

V souvislosti s dobou splatnosti vystavených faktur také zjišťujeme, jaká je 

platební morálka neziskové organizace vůči jejím dodavatelům.  
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Porovnáme-li dobu obratu závazků s dobou obratu pohledávek, zjistíme, že 

naše škola je vysoce solventní, jelikož ve všech třech sledovaných případech je doba 

obratu pohledávek nižší než doba obratu závazků. 

Je žádoucí, aby ukazatel doby obratu zásob byl pokud možno co nejnižší, tedy 

snaha nevázat dlouhodobě finanční prostředky v zásobách. Výsledky naší školy se 

pohybují v rozmezí cca 3,6 až 4,6. Vyjadřují, že průměrně 4 − 5 dnů jsou zásoby vázány 

v organizaci do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. 

Graf č. 12 Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 

4.2.5 Ukazatele produktivity 

Udávají produkční schopnost a výkonnost vázaných na zdrojích tvorby bohatství. 

Tab. 23 Ukazatele produktivity 

 2010 2011 2012 

Celkové výnosy HČ a VČ 27275658,54 27603737,57 27121202,54 

Průměrný počet zaměstnanců             52,76            51,73             49,71 

Produktivita z výnosů     516966,29     533611,78      545599,44 

* HČ – hlavní činnost, DČ – doplňková činnost 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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4.2.5.1 Hodnocení ukazatelů produktivity 

Tyto ukazatele udávají, kolik výnosů připadá na jednoho zaměstnance, používá se 

hodnota průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Při trendové analýze by měl 

ukazatel vykazovat rostoucí tendenci, což v našem případě splňuje a dokazuje to 

následující graf.  

Graf č. 13 Trendová analýza – produktivita z výnosů 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 

4.2.6 Ukazatele financování 

Neboli ukazatele zadluženosti (také ukazatele finanční struktury) udávají vztah mezi 

cizími a vlastními zdroji. Měří rozsah použití cizího kapitálu k financování organizace. 

U neziskových organizací převažuje zpravidla vlastní kapitál nad cizím. Cizí kapitál má 

totiž často krátkodobý charakter a týká se nejvíce závazků vůči dodavatelům a zaměst-

nancům. 

Tab. 24 Ukazatele financování 

 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál  2246782,01  3192178,89  2760523,27 
Celkový kapitál 5980518,14 6156900,38 5555926,22 
Míra finanční nezávislosti          37,57          51,85          49,69 
Cizí kapitál 3733736,13 2964721,49 2795402,95 
Míra věřitelského rizika          62,43          48,15          50,31 
Finanční páka           2,66               1,93              2,01 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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4.2.6.1 Hodnocení ukazatelů financování 

Míra finan ční nezávislosti neboli koeficient samofinancování je stavovým 

okamžikovým indikátorem. U příspěvkových organizací nabývá většinou relativně 

vysokých hodnot (70 %), v naší škole tento koeficient nenabývá až tak výrazných 

hodnot. Za poslední tři roky se pohybuje v rozmezí 37,5 – 52 %. Je to dáno také tím, že 

jsme finančně závislí na zřizovateli (Městském úřadě v Třebíči). 

Míra v ěřitelského rizika neboli celková zadluženost hodnotí míru účasti cizího 

kapitálu na celkových zdrojích organizace.  

Ukazatel míry finanční nezávislosti a ukazatel míry věřitelského rizika musí 

dohromady tvořit 100 %, což splňujeme. 

Finanční páka je převrácenou hodnotou k míře finanční nezávislosti. Efekt 

spočívá v tom, že cizí zdroje posilují celkový kapitál neziskové organizace a zároveň 

placené úroky z nich snižují daňové zatížení, protože jsou součástí nákladů. Jedná se 

také o možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů 

k vlastnímu kapitálu. U naší školy působí finanční páka pozitivně, protože málokdy 

využívá úročený cizí kapitál. Všechny tři ukazatele se pohybují v rozmezí 1,9 až 2,7. 

Graf č. 14 Ukazatele financování 

 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kpt. Jaroše za školní roky 2010 – 2012 
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Po provedení zhodnocení finanční situace školy jsem při porovnání jednotlivých 

ukazatelů s doporučenými hodnotami mohla konstatovat, že finanční zdraví 

organizace je celkově dobré. Škola se nepotýká se závažnými problémy, produkuje 

zisk a má dobré jméno na trhu. 

4.3 Návrhy na zlepšení hospodaření 

Příspěvková organizace by měla efektivně využívat prostředky, které získává 

především v podobě transferů a darů a hospodařit s co nejmenšími náklady. 

Podle zjištěných výsledků lze říci, že základní škola hospodaří v rámci svého 

vymezeného účelu. Případné zlepšení hospodaření lze provést dvěma způsoby. Lze 

buď zvyšovat výnosy, nebo naopak snižovat náklady. 

4.3.1 Zvyšování výnosů 

Pokud jde o cestu zvyšování výnosů, lze navrhnout pár možností, jak toho dosáhnout. 

Jelikož velkou část tvoří transfery (příspěvky, granty, dotace) a dary, jež škola získává 

především na nejrůznější projekty, díky kterým rozvíjí svoji činnost, je jednou 

z možností návrh nějakého nového projektu.  

V současné době se nabízí možnost využít nových výzev strukturálních fondů 

Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, zvyšování kvality 

pro vzdělávání, rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. V roce 2012 

škola podala žádost v rámci grantového projektu Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost na finanční podporu ve výši Kč 2 980 000,-. Projekt 

„Vytvo ření a ověřování evaluačních nástrojů školy pro zjišťování úrovně 

vědomostí a dovedností žáků“  navazuje na předchozí projekty Školní webové 

a informační centrum pro I. a II. stupeň. Nový projekt má umožnit vytvoření 

evaluačního nástroje pro testování vědomostí a kompetencí žáků základní školy. 

Testování by mělo probíhat prostřednictvím redakčního systému webového portálu, 

což umožní žákům přístup k jednotlivým testům nejen ve škole, ale také z domova. 

Předpokládaná realizace projektu je od 1. 4. 2013 – 31. 1. 2015. 

Další možností, jak zvýšit výnosy, může být rozšíření pronájmu nebytových 

prostor, např. pro výuku cizích jazyků (v kmenových nebo odborných učebnách 
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v odpoledních hodinách za úplatu), kulturní či sportovní činnosti (ať už v pavilonu 

tělocvičen, který je kompletně zrekonstruován, v případě pěkného počasí ve venkovním 

atriu školy či na školních hřištích). V prostorách dílen školníka však vidím skryté 

rezervy. Je zde spousta nevyužitých místností, které byly původně využívány jako 

sklady a archivy (v minulosti byly vyklizeny a přemístěny). Je škoda, aby zely 

prázdnotou, protože jsou kompletně zrekonstruovány (nová elektroinstalace, 

rekonstrukce podlah a vodovodních rozvodů). Zájem o pronájem projevil místní taneční 

soubor, který by zde trénoval a vedl taneční kurzy pro veřejnost. U nových pronájmů je 

však třeba získat všechny možné externí informace o platební morálce daného subjektu. 

Zda je schopen zaplatit a zda má dostatečný kapitál, popřípadě, zda platí včas jiným 

subjektům. Dále by měly být obchodní vztahy kvalitně smluvně zajištěny. Je třeba 

stanovit jasné vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem, předem definovat, jak budou 

řešeny případné spory, a to včetně jasných pravidel splácení závazků a případné sankce. 

Je potřeba evidovat faktury po lhůtě splatnosti spolu s časem uplynulým od doby 

splatnosti a mít určený způsob jejich vymáhání. 

Možnost, jak zvýšit tržby, se také nabízí zvýšení cen poskytovaných služeb. 

V hlavní činnosti se jedná o stravné žáků, poplatek za družinu a poplatek za kroužky. 

V doplňkové činnosti pak o cenu stravného pro veřejnost a cenu nájemného. Nabízí se 

ovšem otázka, jestli by byl stále takový zájem o nabízené služby, kdyby byly dražší. 

Jestli by v takovém případě neklesla současně poptávka.  

4.3.2 Snižování nákladů 

Pokud by se jednalo o zlepšení hospodaření školy prostřednictvím snižování nákladů, 

lze se zaměřit na ty, které tvoří největší část. Tento způsob je poněkud složitější, 

protože škola již měla snahu snížit náklady na minimum a další snížení by už 

nemuselo být jednoduché. Dalo by se však uvažovat o nějakých návrzích. 

Vzhledem k tomu, že významnou položku tvoří náklady na spotřebu energie 

(tepelná, elektrická energie, voda, plyn), dalo by se snížit náklady právě zde. Jedná se 

především o tepelnou energii, kdy tyto výdaje ročně činí téměř 2 mil. Kč. Tuto 

skutečnost by mohlo vyřešit postupné zateplení školní budovy.  Nejdříve by se však 

musely vynaložit nějaké finanční prostředky, ale postupem času by se tato 

investice do zateplení vrátila (formou snížení nákladů právě na tepelnou energii). 
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Tento návrh by měl být, po potvrzení dotace v roce 2013, zrealizován. Půjde o výměnu 

oken a zateplení vnějšího skeletu jednotlivých pavilonů komplexu školních budov.  

Dalším námětem může být snížení počtu pedagogů a tím následné snížení 

nákladů na jejich mzdy a odvody zákonného pojištění. Musí se však brát v úvahu, že 

počet pedagogů by měl odpovídat učebním plánům a podmínkám regionálního 

financování škol, a také, že počet pedagogů je závislý na normativu a počtu žáků 

ve škole. Popřípadě aby snížení počtu zaměstnanců nebylo na úkor kvality výuky 

či chodu a provozu školy. Každoročně je prováděna mzdová inventura s cílem 

spravedlivého rozdělení mezd a odměn pro zaměstnance školy.  

4.3.3 Návrh řešení – SWOT analýza 

Z celkových výsledků SWOT analýzy, které jsem získala po vyhodnocení všech jejích 

složek, vyplývá, že škola je plně srovnatelná s jakoukoliv školou stejného typu. 

Postupnými kroky se podařilo upevnit její postavení a konkurenceschopnost 

na trhu, výrazně zlepšit její image, nabídku aktivit a výchovně vzdělávací proces. 

Škola je ohrožena úbytkem populace a s tím spjatým každoročním úbytkem žáků, což 

má za následek slučování tříd, event. propouštění pedagogů. Prognóza dalšího 

vývoje organizace je při zachování současných podmínek dobrá. 

K řešení stávajícího stavu školy (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) 

s ohledem na stanovené priority navrhuji následující možnosti: 

• vytvořit tým pro realizaci rozvoje školy sestavený ze zástupců zřizovatele, rodičů, 

zaměstnanců a školské rady, 

• vytvořit informační publikaci nabídek školy a zajistit její distribuci současným 

i potencionálním zákazníkům (marketingová propagace), 

• zadat profesionální firmě natočení prezentačního filmu o škole na DVD a zajistit jeho 

distribuci současným i potencionálním zákazníkům, 

• pravidelně představovat činnost školy formou dnů otevřených dveří – pozvat 

prostřednictvím tisku, plakátů veřejnost, rodiče, zástupce města Třebíč (starostu, 

zastupitele), 

• prezentovat vhodnou formou výsledky autoevaluačních testů žáků i školy, 

• prezentovat školu rodičům z okolních sídlišť a obcí,  
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• neustálá aktualizace ŠVP − sledování změn, 

• DVPP zaměstnanců dle plánu a priorit, 

• vhodnou formou a motivací (prostředí, klima školy, osobním ohodnocením) udržet, 

příp. zajistit kvalifikované a ochotné spolupracovníky. 
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5 Závěr 

Vznik příspěvkových organizací byl dle mého názoru správným krokem do budoucna. 

Na základě faktů uvedených v teoretické i praktické části mohu konstatovat, že hlavní 

problematikou příspěvkových organizací zůstává hospodaření s majetkem. Součas-

ný stav, kdy příspěvkové organizace nemohou vlastnit majetek a k veškeré změně stavu 

majetku (včetně získaných darů) potřebují souhlas zřizovatele, jim nedává dostatečnou 

volnost rozhodování. Ovšem z pohledu zřizovatele je jasné, že chce mít kontrolu 

nad hospodařením jím zřízené organizace. 

Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 

činností – v oborech hlavních a doplňkových aktivit – a s peněžními prostředky přijatý-

mi z rozpočtu svého zřizovatele. Využívají také prostředky svých fondů i přijaté dary 

od fyzických a právnických osob jak z tuzemska, tak ze zahraničí. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci Základní školy 

Kpt. Jaroše v Třebíči. Na základě této analýzy formulovat určitá opatření pro mana-

gement školy, která by vedla ke zlepšení a zajištění trvalé finanční stability organizace. 

Je zřejmé, že Základní škola Kpt. Jaroše hospodaří s majetkem a finančními 

prostředky zodpovědně a plně využívá poskytnutých dotací od zřizovatele. 

Každoročně se projevuje využití těchto zdrojů v úpravě exteriéru, ale i interiéru školy. 

Práce pro mne byla přínosem, jelikož jsem díky ní mohla uplatnit své teoretické 

znalosti v praxi. Věřím, že práce bude užitečná nejen pro mne, ale také pro vedení školy 

a poskytne jim potřebné informace. Dále bude záležet přímo na managementu, zda 

zváží některé mé návrhy a zda je uvede do praxe. Pokud se tak stane a škola informace 

využije ke zlepšení finančního řízení, bude to znamenat, že jsem splnila cíl své práce. 
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