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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření dvou státních neziskových 

organizací, velké městské školy - 2. Základní školy v Moravské Třebové a malotřídní 

vesnické Základní školy v Linharticích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými 

východisky problematiky hospodaření neziskových organizací, které jsou potřebné 

k sestavení druhé praktické části, jenž se zaměřuje na konkrétní finanční analýzu příjmů a 

výdajů státních neziskových organizací. Na základě zjištěných údajů se ve třetí části práce 

uvádí porovnání příjmů a výdajů obou škol za období tří let a následné doporučení ke 

zvýšení jejich výnosů a tím i lepšímu hospodaření. 

 

ABSTRACT  

This bachelor thesis is focused on the evaluation of the management of two state non-

profit organizations, large school - 2nd Primary School in the Moravska Třebová and 

small classes school in the village of Linhartice. The first part of the thesis deals with 

theoretical problems of management of non-profit organizations, that are needed to 

build the second practical part, which focuses on specific financial analysis of the 

revenue and expenditure of state non-profit organizations. Based on the data in the third 

part presents a comparison between revenues and expenditures of both schools for a 

period of three years and subsequent recommendation to increase their yields and better 

management. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Státní neziskový sektor, hospodaření neziskové organizace, financování, základní školy, 

rozpočet. 

 

KEYWORDS  

State non – profit sector, management of the non – profit organization, financing, 

elementary shool, burget. 
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ÚVOD 

 

Součástí národního hospodářství je neziskový sektor, který se dělí na veřejný sektor, 

soukromý sektor a sektor domácností. Neziskový veřejný sektor svoje financování 

provádí prostřednictvím veřejných financí. Jeho cílem je poskytovat veřejné služby. 

 

Školství v České republice představuje nemalou část veřejného neziskového sektoru. 

Jedná se o příspěvkové organizace, které získávají část finančních prostředků na svoji 

výchovnou činnost ze státního rozpočtu a část určenou na provoz dané školy či 

školského zařízení od svého zřizovatele a mají právní subjektivitu. 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala porovnání hospodaření dvou zcela odlišných 

základních škol. Na jedné straně je to největší Základní škola v Moravské Třebové, 

která ročně čítá kolem pěti set žáků. Na straně druhé malotřídní vesnická Základní škola 

v Linharticích, která neustále bojuje o svoji existenci, nenaplňuje předepsaný počet 

dvaceti čtyř žáků a musí žádat svého zřizovatele, kterým je Obecní úřad v Linharticích o 

výjimku, aby mohla působit další školní rok. 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce se stala finanční analýza příjmů a výdajů těchto 

dvou škol za období tří let a jejich vzájemné porovnání. Pro sestavení praktické části 

jsem využila veškeré své dosavadní znalosti a vědomosti získané jak z teoretické části 

práce, tak z období studia na VUT. Snažila jsem se najít vhodné řešení jejich stávající 

hospodářské situace. 

 

Jako dílčí cíle jsem si stanovila: 

 charakteristika jednotlivých základních škol, 

 analýza nákladů a výdajů každé školy, 

 analýza příjmů obou škol, 

 vzájemné porovnání a vyhodnocení hospodaření, 

 návrh řešení na zlepšení finanční situace v každé škole. 
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Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část se zabývá 

charakteristikou národního hospodářství a jeho členění, dále definicí a strukturou 

veřejného sektoru, vymezuje pojem zisk, zaměřuje se na neziskové organizace, ke 

kterým se počítají školy a školská zařízení jako příspěvkové organizace státu. Druhá 

praktická část se zabývá porovnáním dvou zcela odlišných základních škol, provedením 

analýzy jejich veškerých příjmů a výdajů a zhodnocením jejich hospodaření. V třetí 

závěrečné části jsou uvedeny návrhy na zlepšení jejich stávající finanční situace. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části této bakalářské práce budou vysvětleny a popsány základní teoretická 

východiska problematiky hospodaření neziskových organizací. 

 

1.1 Národní hospodářství 

 

Pojmem národním hospodářství se rozumí veškerá činnost hospodářského charakteru, 

jež se uskutečňuje na určitém území, zpravidla státu (Rektořík, 2007). 

 

1.1.1 Členění národního hospodářství podle principu financování  

 

Obrázek č. 1: Členění národního hospodářství založeno na principu financování 

 

Zdroj: Rektořík, 2007, s. 13, vlastní zpracování 

 

Ziskový (tržní) sektor – představuje v národním hospodářství tu část, která se 

financuje z částek, jež byly získány prodejem těch statků, které příslušný subjekt sám 

produkuje nebo rozděluje. Tržní cena se vytváří na základě nabídky a poptávky. Cílem 

ziskového sektoru a všech organizací v něm podnikajících je zisk. 
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Neziskový (tržní) sektor – subjekty podnikající a produkující statky v této části 

národního hospodářství získávají peněžní částky pro svoji činnost z přerozdělovacích 

procesů. Cílem těchto organizací není finanční zisk, ale jedná se o užitek v podobě 

veřejné služby. 

 

Neziskový veřejný sektor – financování se uskutečňuje z veřejných financí. Tento 

sektor je řízen a spravován veřejnou správou, veškeré rozhodování probíhá veřejnou 

volbou a vše podléhá veřejné kontrole. Cílem je poskytovat veřejné služby. 

 

Neziskový soukromý sektor – cílem není zisk, ale dosažení přímého užitku. 

Financování probíhá ze soukromých peněz, ale může se též vyskytnout i příspěvek 

z veřejných financí. Jedná se o finance soukromých fyzických i právnických osob, které 

vložily své vlastní peníze do předem stanovené produkce nebo distribuce statků a 

přitom neočekávají zisk. 

 

Sektor domácností – z hlediska národního hospodářství se zapojuje do stále se 

opakujícího finančního toku a vstupuje na produktový trh. Má význam pro formování 

občanské společnosti (Rektořík, 2007). 

 

1.2 Veřejný sektor 

 

1.2.1 Definice 

 

„Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, ve které jsou ve veřejném zájmu 

uspokojovány potřeby společnosti a občanů formou statků prostřednictvím veřejných 

služeb, je financována převážně z veřejných rozpočtů, je řízena a spravována veřejnou 

správou, rozhoduje se v ní převážně s využitím veřejné volby a podléhá veřejné 

kontrole“ (Rektořík, 2004, s. 21). 
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1.2.2 Dělení veřejného sektoru 

 

1. ziskový, tržní sektor - v něm je veškerý provoz a rozvoj uskutečňován tržbami 

z prodeje různých statků, přičemž je uplatňována nabídka a poptávka za 

stanovené tržní ceny, cílem ziskového tržního sektoru je dosažení zisku. 

 

2. neziskový, tržní sektor – subjekty, jež v něm působí, většinou produkují 

různorodé statky, získávají potřebné prostředky na svůj provoz a rozvoj i 

z dalších přerozdělovacích procesů, cílem tohoto neziskového, tržního sektoru 

není zisk, ale uskutečňuje se poslání a s tím spojené užitky, tento sektor dělíme 

na veřejný neziskový sektor (veřejný sektor) a soukromý neziskový sektor a dále 

ještě na sektor domácnosti (Rektořík, 2004). 

 

1.2.3  Struktura odvětví veřejného sektoru podle potřeb  

 

I.BLOK: ODVĚTVÍ SPOLEČENSKÝCH POTŘEB 

 

- veřejná správa – uspokojování potřeb organizovaného uspořádání společnosti, 

- armáda – uspokojování potřeby ochrany území, na kterém občan žije, 

- policie – uspokojování potřeby ochrany občana a jeho majetku, 

- justice – uspokojování potřeb občana dovolat se spravedlnosti (Rektořík, 

2004). 

 

II. BLOK: ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA 

 

- školství – uspokojování potřeb vzdělávání (celoživotního), 

- kultura – uspokojování potřeb estetických prožitků, 

- tělesná kultura – uspokojování potřeby uchování a kultivace zdraví, 

- zdravotnictví – uspokojování potřeby uchování a kultivace zdraví, 
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- sociální služby – uspokojování potřeby uchování a kultivace lidského 

potenciálu v podmínkách, kdy jedinec existenčně potřebuje pomoc druhých 

(Rektořík, 2004). 

 

III. BLOK: ODVĚTVÍ POZNÁNÍ A INFORMACÍ 

 

- věda a výzkum – uspokojování potřeb poznání prostřednictvím výsledků vědy 

a výzkumu, 

- informace – uspokojování potřeb poznání pomocí informačních systémů, 

- masmédia – uspokojování poznání šířením informací hromadným způsobem 

(Rektořík, 2004). 

 

IV. BLOK: ODVĚTVÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

- doprava – uspokojování potřeby přepravy osob, 

- energetika - uspokojování potřeby využití energií (výroba, přenos a 

distribuce), 

- spoje – uspokojování potřeby přenosu informací pomocí spojových technologií 

včetně služeb s tím souvisejících, 

- vodní hospodářství – uspokojování potřeb plynoucích z dodávky vody, 

odkanalizování a čištění, 

- odpadové hospodářství – uspokojování potřeby sběru a recyklace odpadů 

s cílem kultivace životního prostředí (Rektořík, 2004). 

 

V. BLOK: ODVĚTVÍ PRIVÁTNÍCH STATKŮ PODPOROVANÝCH 

Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 

 

- bydlení – uspokojování potřeby občana bydlet, 
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- zemědělství, lesnictví, rybolov – uspokojování potřeb spojených s výživou 

(Rektořík, 2004). 

 

VI. BLOK: EXISTENČNÍCH JISTOT 

 

- zaměstnanost – uspokojování existenční jistoty cestou uspokojení potřeby 

práce, 

- soc. zabezpečení - uspokojování existenční jistoty jinou cestou než cestou 

práce, 

- životní prostředí – uspokojování existence člověka na Zemi (Rektořík, 2007). 

 

1.2.4  Charakteristické rysy veřejného sektoru 

 

- Netržní sektor – jakékoli rozhodování se nezakládá na působení tržních cen, 

zde se projevují hlasy voličů, což jsou občané, které nahrazují peněžní hlasy. 

- Neziskový sektor – subjekty, které zde působí, si nekladou za cíl dosažení 

zisku. Jde tu především o přímou produkci užitku, přičemž se dodržují kritéria 

hospodárnosti a účelnosti. V žádném případě se nepovoluje přerozdělování 

zisku. 

- Veřejné finance- -z veřejných rozpočtů, jako je státní, regionální nebo 

municipální, se provádí financování. 

- Veřejná správa – Veškeré úřady státní správy nebo samosprávy označujeme 

za veřejnou správu. 

- Veřejná volba – jedná se o postup, ve kterém jednotlivé osobní preference 

sloučí do společných rozhodování. Takovým příkladem je politické hlasování. 

Zde rozhodují všichni, kterých se to týká nebo ti, jež byli pro dané rozhodování 

zvoleni. 

- Veřejná kontrola – veřejnost má povinnost, jakož i právo, kontrolovat 

veřejnou volbu a současně i důsledky jejího rozhodování. Tato kontrola může 

být vlastní občanská, nebo prostřednictvím svých zástupců, kteří jsou voleni 

zastupitelskými orgány, ale i kontrola profesionálů (Rylková, 2012). 
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1.3 Zisk 

 

Jako zisk můžeme označit důchod z kapitálu, který byl vložen v podobě výrobní, 

finanční nebo pozemkové. Jedná se o výnos kapitálu, který zaměstnává práci. Tento 

zisk zastává funkci vloženého kapitálu a je současně zdanitelným výnosem podniku. 

V případě, že je tato daň unikajícím výnosem z kapitálu, a to především na černém trhu, 

není podstatné, zda se zisku ve skutečnosti dosahuje nebo ne. 

 

Pokud dochází k přebytku výnosů nad náklady ve výsledku hospodaření, tedy o účetní 

zisk, předpokládá se prosperita podniku. Tento účetní zisk se však nerozděluje mezi 

vlastníky kapitálu nebo manažery ve vedoucím postavení. V tomto případě se nejedná o 

znak výnosu kapitálu, který zaměstnává práci, ale o kladný výsledek hospodářské 

činnosti (Škarabelová, 2005). 

 

 „Zisk lze chápat jako důchod aktivního kapitálu, přivlastňovaný vlastníkem tohoto 

kapitálu pro vlastní potřebu nebo pro reprodukci tohoto kapitálu“ (Škarabelová, 2005, 

s. 16). 

 

Jestliže se vyskytne možnost, aby se kapitál mohl soustředit tam, kde se nejvíce 

zhodnotí, označujeme jej za rizikový. I v případě, že tento kapitál zaměstnává práci, 

s cílem nabytí zisku. Tato se však v situaci, kdy se kapitál přemístí jinam, stává 

nezaměstnanou. 

 

Aby kapitál, i když v různých formách, nabyl zisku, často se sdružuje. Jedná se o formy 

akciových společností nebo společností s ručením omezeným. Často se také sdružuje 

práce, aby získala rovné postavení s kapitálem, a tak vznikají sdružení občanů – odbory 

(Škarabelová, 2005). 

 

1.3.1 Ziskem jako důchodem z vloženého kapitálu není 

 

Výnos z těch činností, jejichž účelem nebylo dosažení zisku z vloženého kapitálu, ale 

šlo tu především o jiný užitek. Zisk není distribuován, ale vkládá se zpět k užitku, neboť 
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pro něj byly dané organizace či spolky založeny. V takovém případě se zisk nepovažuje 

za zdanitelný, nýbrž za nedaňový, či daňově zvýhodněný. 

 

Rovněž ziskem není internalizovaný náklad, čímž mohou být dividendy pracovní, 

spotřebitelské nebo z nájmu ze zápůjčky. Ten se vyplácí členu za jeho práci, spotřebu 

nebo za zápůjčku kapitálu. Takovým nákladem bývá nejčastěji mzda jako odměna za 

práci, která zaměstnává kapitál (Škarabelová, 2005). 

 

1.3.2 Vymezení pojmu neziskový 

 

- Za neziskové se považují ty aktivity, jež mají jiný cíl a účel, než přinést zisk 

zřizovateli, který vložil kapitál. 

- Rovněž za ně považujeme organizace, které byly založeny přímo k neziskovým 

účelům, jejichž cílem je dosahování netržních užitků, především společného 

společenského dobra, a to buď přímo, nebo zprostředkovaně. 

- Neziskový je také případ, kdy se dosažený účetní zisk nerozděluje mezi 

vlastníky kapitálu nebo manažery ve vedoucím postavení. 

- Také případ, kdy práce zaměstnává kapitál nebo tento kapitál může být 

kontrolovaný prací, považujeme za neziskový. 

- O neziskové situace se jedná, jestliže máme správně účetně a současně legálně 

internalizované náklady. To se může stát tehdy, když dividendy člena družstva 

se mohou stát podezřelé, zatímco vysoký plat některého člena správní nebo 

dozorčí rady ne. 

- Neziskové jsou také výnosy charakteru „ne-osobního zisku“ nebo, ne-

spekulativního zisku“. Takové příklady se objevují v Itálii a Francii. 

- K neziskovým počítáme i aktivity, jako jsou veřejné služby distribuované 

pouze za částky do výše vlastních nákladů (Škarabelová, 2005). 
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1.4 Neziskové organizace  

 

Tyto organizace mají za úkol poskytovat veřejné služby garantované státem. Často 

vyplňují tržní mezery. Dále si vytyčily za cíl utužovat důvěru, soudržnost, vzájemnost a 

komunikaci a usnadňují lidem tvořit svůj sociální kapitál, na němž pak záleží, jak 

pracuje trh a demokracie (Škarabelová, 2005). 

 

1.4.1 Vize neziskové organizace 

 

Pro vznik neziskové organizace a pro úspěšnost jejího uplatnění a poslání je prvním 

krokem vytvoření strategického plánu. Záleží na tom, jaké tato organizace má poslání, 

zda s vytyčenou vizí členové souhlasí, jestli její dosažení bude snadné či velmi těžké 

(Rektořík, 2007). 

 

1.4.2 Poslání neziskové organizace 

 

Cílem těchto organizací není podnikání, ale přizpůsobování a zaměření činností tak, aby 

bylo dosaženo předem stanoveného užitku. Tyto organizace se však musí odlišovat od 

ostatních obdobně zaměřených. Takové poslání je důležité pro stanovování 

dlouhodobých cílů a vytýčení strategie (Rektořík, 2007). 

  



19 

 

 

1.4.3 Poslání neziskové organizace by mělo mít tyto znaky 

 

- Tyto organizace by měly uspokojovat ty potřeby všech občanů, které nedokáže 

zajistit tržní nebo i veřejný sektor, 

- organizace, které se zaměřují na vzdělání, kulturu, zdravotnictví, ochranu 

životního prostředí, charitu, sociální služby apod., by měly pracovat v duchu 

morálních zásad a ctít nezištnost, 

- všichni zaměstnanci by si měli být vědomi zaměření organizace a svým 

přispěním by se měli snažit o dosažení stanoveného cíle, 

- poslání by mělo být přesné, zejména pro vytyčení cílů, které stanoví krátkodobé, 

pružné kroky, aby jich bylo dosaženo. Měla by se upřesnit strategie, jak získat 

co nejvyšší výkonnost a efektivnost a současně dosáhnout užitku, 

- musí se brát zřetel na skutečné potřeby určitého okruhu občanů, například se 

může jednat o pacienty, školáky, různé klienty apod., a na možnosti, které daná 

organizace má. Tím mohou být technické podmínky, počet pracovníků, jejich 

vzdělání a schopnosti, ochoty se plně či částečně práci věnovat a obětovat, 

- pokud to technický stav organizace umožňuje, může se tu zahrnout i zisk, který 

je určen výhradně pro další rozvoj sdružení. V tomto případě musí jít o „daňové 

plánování“ s ohledem na stávající daňové zákony. 

Obrázek č. 2: Vztah mezi užitkem a posláním na principu „vstup-výstup“ 

Zdroj: Rektořík, 2007, s. 35 (vlastní zpracování) 
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Je nutné stanovit poslání tak, aby je pochopili a rozuměli jemu všechny cílové 

subjekty a všechny skupiny dodavatelů, a to jak finančních zdrojů, což mohou být 

sponzoři, donátoři, fondy a příspěvky z veřejných rozpočtů, tak i orgány kontroly, 

jako jsou auditoři, NKÚ, zaměstnanci finančních úřadů a ministerstev atd. 

(Rektořík, 2007). 

 

Své poslání musí neziskové organizace podrobně zpracovat do dokumentů, které se 

archivují. Jsou jimi: 

- žádost o registraci, 

- zakládací či zřizovací listina, 

- zápis do rejstříku či jiné evidence, 

- statut, 

- stanovy, 

- organizační řády, 

- výroční zprávy o hospodaření a audity´(Rektořík, 2007). 

 

1.4.4 Funkce 

 

Pomocí funkcí se realizuje poslání neziskových organizací, uskutečňuje se celý chod 

této organizace. Jejich výsledkem je: 

- tvorba statků nebo poskytování služeb, 

- vytvoření podmínek pro tvorbu těchto statků a služeb. 

 

Primární funkce – svými činnostmi zabezpečují vlastní poslání organizací. Jsou 

rozdílné, neboť záleží na tom, k jakému poslání jsou určeny, zda se jedná o školu, 

nemocnici ekologii, veřejnou správu apod. Proto tyto funkce mají značně rozličný obsah 

činností. Tyto funkce nazýváme hlavní. 

 

Sekundární funkce – aby mohly být plněny primární funkce, musí být vytvořeny 

příslušné podmínky. To zajišťují sekundární funkce, které také nazýváme 
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zabezpečovacími. Tyto mají stále stejnou strukturu ve všech organizacích neziskového 

charakteru, protože představují: 

- funkci personální, 

- funkci provozní, 

- funkci správní, 

- funkci komplexního hospodaření´(Rektořík, 2007). 

 

1.4.5 Cíle 

 

Cílem pro neziskovou organizaci je takový stav, který má za určitý časový úsek tato 

organizace dosáhnout (Rektořík, 2007). 

 

1.4.5.1 Dělení cílů podle různých hledisek 

 

Kritérium funkce 

- cíle primárních funkcí, 

- cíle sekundárních funkcí. 

 

Kritérium času 

- cíle dlouhodobé (10-15let), 

- cíle střednědobé (3-10 let), 

- cíle krátkodobé (pod 3 roky), 

- cíle operativní. 

 

Kritérium adresnosti 

Zde jsou cíle rozděleny od samotných organizací až po jednotlivé zaměstnance 

(Rektořík, 2007). 
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1.4.6 Užitky a efektivnost 

 

Užitkem produkce daného statku se u neziskového sektoru míní úroveň uspokojení 

potřeby příjemce tohoto statku, která se měří také pomocí výkonu a jakosti statku. 

Vedoucí těchto organizací by si měli stanovit systém ukazatelů, kterými lze stanovit 

míru uspokojení potřeby vycházející z vytvořeného statku. Mohou jimi být například 

rychlost vyřízení určité žádosti klienta, úroveň zdravotního stavu občanů v nemocnicích 

(příspěvková organizace), jaký je zájem a divadelní představení a jeho návštěvnost 

(obecně prospěšná společnost), jaký je zájem o studium určitého oboru na vysoké škole 

a jaké je posléze jejich uplatnění v praxi. 

 

Vnější faktory efektivnosti 

- Politické uspořádání společnosti – veřejná volba, veřejná kontrola, 

- fungování tržního sektoru, 

- konkurenční prostředí uvnitř veřejného sektoru, 

- financování neziskových organizací. 

 

Vnitřní faktory efektivnosti 

- Věda a technika - využívání poznatků z vědních oborů, 

- struktura všech činností v organizaci, 

- uplatnění veškerých forem dělby práce – a to uvnitř organizace, mezi 

organizacemi se stejným nebo i rozdílným zaměřením, případně mezinárodní 

dělba práce, 

- kvalifikace pracovníků, 

- iniciativa pracovníků, 

- systém řízení, který se představuje jako nejvyšší faktor efektivnosti neziskových 

organizací (Rektořík, 2007). 
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1.4.7 Charakteristika neziskových organizací 

 

V zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů § 18, odstavec 7 se uvádí, že jde „o 

organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem 

podnikání.“ V tomto zákoně je v § 18 dále uvedeno, že se jedná o tyto druhy organizací: 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- občanská sdružení včetně odborových organizací, 

- politické strany a hnutí, 

- státem uznávané církve a náboženské společnosti, 

- nadace a nadační fondy, 

- obce, 

- kraje, 

- organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

- příspěvkové organizace, 

- státní fondy, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- veřejné vysoké školy (Rektořík, 2007). 

 

1.5 Příspěvková organizace 

 

1.5.1 Příspěvková organizace státu 

 

„Je právnickou osobou zřízenou některým z ústředních orgánů státní správy, podle 

zákona č. 219/2000 Sb. - rozpočtová pravidla a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České 

republiky. Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu s obsahem 

podle zákona a oznámí její zřízení v Ústředním věstníku ČR. Příspěvková organizace 

vydá, po založení svůj statut, který podléhá schválení zřizovatelem, dále vydá 

organizační řád, pravidla hospodaření, odpisový řád, pravidla pro oběh účetních 

dokladů a další vnitřní předpisy vyžadované platnými zákonnými ustanoveními. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a 
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s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky 

svých peněžních fondů, kterými podle zákona jsou: 

- rezervní fond, 

- fond reprodukce majetku, 

- fond odměn, 

- fond kulturních a sociálních potřeb“ (Rektořík, 2007, s.35). 

 

Hospodařit může příspěvková organizace i s penězi, které získává jinou činností, mohou 

to být i dary jak od právnických, tak i od fyzických osob nebo ze zahraničí. Ve 

zřizovací listině vymezuje zřizovatel pro příspěvkovou organizaci hlavní činnost, 

popřípadě takovou činnost, jež je vymezena zvláštním zákonem.  

Zřizovatel stanovuje tyto finanční vztahy: 

- příspěvek ze státního rozpočtu na provoz, 

- pro financování programů a akcí to jsou individuální a systémové dotace, 

- návratná finanční výpomoc, 

- odvod z odpisů (Rektořík, 2007). 

 

1.5.2 Příspěvková organizace územních samosprávných celků 

 

„Tyto organizace zřizuje buď kraj nebo sama 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. Znamená to, že příspěvková organizace je právnickou 

osobou, o jejímž vzniku vydá zřizovatel listinu podle zákona s vymezením hlavního 

účelu, předmětu činnosti, označení, označení statutárních orgánů a způsob, jakým 

vystupují jménem organizace a také vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je 

organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu využití“ (Rektořík, 2007, s.42). 

 

„Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a 

s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, dále s prostředky fondů: 

- rezervní fond, 
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- investiční fond, 

- fond odměn, 

- fond kulturních a sociálních služeb“ (Rektořík, 2007, s.43). 

 

Rezervní fond – pokud to zřizovatel schválí, může se tento fond vytvořit ze zlepšeného 

výsledku hospodaření. Zdrojem mohou být i dary. Tento fond je využíván pro další 

rozvoj organizace, k časovému přemostění schodku mezi výnosy a náklady, k zahlazení 

ztráty z minulého roku. 

 

Investiční fond – se používá k úhradě investičních potřeb, k pokrytí splátek a úvěrů na 

investice, může také poskytovat finanční částky jiným organizacím, se kterými byla 

sjednána smlouva o společné investiční činnosti. Dále se z něj mohou čerpat prostředky 

na doplňkové opravy. Zdrojem pro vytvoření tohoto fondu jsou odpisy dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku a všechny jiné další příspěvky investičního charakteru. 

 

Fond odměn – zdrojem jsou nevyčerpané mzdové prostředky, které organizaci náleží 

podle daných mzdových předpisů na příslušný rok a to do výše 80% limitu prostředků 

na platy. Z tohoto fondu se přidělují finanční odměny zaměstnancům nebo se hradí 

překročení vyplacených finančních částek na platy. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb – zajišťuje kulturní, sociální a jiné potřeby 

zaměstnancům. Příjmy do tohoto fondu jsou ze státního rozpočtu a 2% ročního objemu 

vyúčtovaného na platy, odměny a jiné. Mezi nejčastěji použití tohoto fondu patří 

příspěvky na rekreaci, kulturu, stravování zaměstnanců, sport, bytové účely, sociální 

výpomoc apod. 

 

Pro příspěvkovou organizaci to mohou také být i finanční dary právnických nebo 

fyzických osob, ale i prostředky získané ze zahraničí. Zřizovatel dále dodává příspěvek 

své organizaci na její provoz nebo její potřeby. Jestliže příspěvková organizace při své 

doplňkové činnosti dosahuje zisku, je nutné, aby jej použila výhradně pro svoji hlavní 

činnost. Pouze zřizovatel může povolit organizaci, aby tyto prostředky použila i jiným 
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způsobem. Veškeré zůstatky finančních fondů se převádějí do dalšího roku (Rektořík, 

2007). 

 

1.6 Školství 

 

O zřizování základních škol rozhodují obce. Kraj zřizuje základní školy pro děti, které 

potřebují speciální péči, neboť mají různá zdravotní postižení, nebo školy speciální 

(Adámková, 2009). 

 

1.6.1 Financování základních škol 

 

Školství tvoří jednu část veřejného sektoru. Kvalita každého vzdělávání je závislá na 

množství peněžních prostředků, jež má zřizovatel vzdělávacích organizací k dispozici.  

Největší část finančních prostředků poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ze státního rozpočtu, který schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky svým usnesením na příslušný rok. Školství také získává prostředky ze 

státního rozpočtu i z jiných rezortů, do jejichž kompetence školy a jejich zařízení 

spadají. Jsou jimi ministerstva vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, dopravy 

apod. Také Ministerstvo práce a sociálních věcí platí ze zvláštních fondů část 

rekvalifikací. Česká republika vstoupila do Evropské unie, a tím získává také finanční 

zdroje jako subvence poskytované EU na rozvoj vzdělání prostřednictvím strukturálních 

fondů. 

 

Důležitou složkou financování regionálního školství jsou prostředky ze státního 

rozpočtu. Z jeho kapitoly 333-MŠMT se přidělují prostředky na školy a jejich zařízení 

zřizované obcemi a kraji v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Dalším významným zdrojem jsou příspěvky obcí a měst na hospodářský provoz 

veškerých mateřských škol, předškolních zařízení, školních jídelen a základních škol. 

Obce tyto částky dostávají ze státního rozpočtu jako účelovou neinvestiční dotaci, 
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kterou rozděluje Krajský úřad. Ovšem tyto příspěvky nepokryjí hospodářský provoz 

těchto zařízení, a proto musí obce vyčleňovat ještě jiné částky ze svých vlastních 

rozpočtů. 

 

V přidělování finančních částek ve školství se pracuje s normativní metodou, což 

představuje určité prostředky připadající na jednoho žáka. Tento normativ slouží 

k výpočtu celkových finančních prostředků, které připadnou určité škole nebo 

školskému zařízení. Tyto prostředky jsou převáděny na účet krajským úřadům, jež je 

dále přidělují školám a jejich zařízením, které sám zřizuje, ale i základním a mateřským 

školám zřizovaných obcemi. 

 

Normativy jsou republikové, krajské a místní. 

 

Republikové normativy stanovují částku poskytovanou státem na pokrytí nákladů na 

jednoho žáka daného typu školy. MŠMT ji stanovuje na základě daného počtu žáků pro 

jeden celý úvazek pedagogického pracovníka, počet žáků pro úvazek nepedagoga, 

proměnlivé neinvestiční výdaje na žáka a nakonec stálé neinvestiční výdaje na třídu 

(ONIV). Tyto normativy nedělají rozdíly mezi žákem státní školy nebo soukromé. Je to 

tedy příspěvek státu na jednoho žáka. Prostřednictvím těchto normativů se vyčleňují 

finanční prostředky ze státního rozpočtu krajům na jejich účet. Z něj kraje 

prostřednictvím krajských normativů vyčleňují peníze na školy zřizované krajem, obcí 

nebo svazkem obcí. 

 

Krajské normativy stanovují na každou jednotku výkonu jeden normativ. Zde se 

například stanovuje normativ zvlášť pro teoretickou a zvlášť pro praktickou část výuky. 

 

Místní normativy postihují rozdíly v provozu škol stejného typu. 

 

Podle školského zákona jsou ze státního rozpočtu přidělovány peněžní prostředky 

(jako přímé náklady na vzdělávání) školám a školským zařízením zřizovaných obcemi 

na platy a jejich náhrady, mzdy a jejich náhrady, na odměny za pracovní pohotovost, za 

práci v dohodě či provedené mimo pracovní poměr, odstupné, pojistné, sociální 
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zabezpečení, zdravotní pojištění, příspěvky do fondu sociálních a kulturních potřeb, 

dále na náklady pro výuku žáků zdravotně postižených, na učební pomůcky, učebnice, 

na další vzdělávání učitelů. 

 

Finanční částky se přidělují podle přesného počtu žáků pro daný školní rok, avšak jen 

do výše povoleného počtu dětí. Do tohoto počtu se připočítávají i cizinci, kterým se 

podle §20 odst. 1 a 3 školského zákona poskytuje základní vzdělávání nebo jiné školské 

služby za podmínek, které jsou shodné s podmínkami pro občany České republiky. 

Státní rozpočet rovněž může poskytovat peněžní prostředky na pokusy v ověřování a na 

rozvojové programy podle § 171 odst. 1 a 2 ve školách a jejich zařízeních všech 

zřizovatelů. 

 

Pokud financování přesahuje rámec peněžních prostředků získaných ze státního 

rozpočtu, využívají se další finanční zdroje, kterými jsou především příspěvky obcí a 

měst na hospodářský provoz neboli provozní výdaje. Obce tyto peníze dostávají jako 

účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu, kterou přiděluje orgán krajského 

úřadu v souladu se zákonem č.306/1999 Sb., o poskytování dotací školským zařízením, 

ve znění pozdějších předpisů. Avšak tyto prostředky zdaleka nestačí k zajištění 

hospodářského provozu škol, a proto musí obce ještě vyčleňovat finanční prostředky ze 

svých vlastních rozpočtů. 

 

Výdaje na provoz neboli provozní výdaje zahrnují finanční prostředky, které pokrývají: 

- běžný provoz škol, což jsou energie a jiné služby, 

- nájemné, jejichž výši schválil kraj, 

- příspěvek na stravování v cizích zařízeních, která poskytují stravování, 

- vybavení škol, které musí být v souladu s koncepcí rozvoje a organizačními 

změnami, 

- stěhování v oblasti organizačních změn, 

- odpisy, které odpovídají odpisovým plánům (Adámková, 2009). 
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Obrázek 3: Rozlišení finančních prostředků škol po roce 2000 

 

Zdroj: Adámková, 2009, s. 62, vlastní zpravování 

 

1.6.2  Ředitelé škol 

 

Školy mají svoji autonomii a. právní subjektivitu. Každý ředitel tedy musí mít 

dovednosti v oblasti strategického řízení a plánování, musí vytvářet rozpočet školy, 

zajišťovat rozvoj školy, zajistit vyučovací proces, správně hodnotit žáky a učitele, 

spolupracovat s rodiči, obcemi, úřady i jinými školami. Nese plnou zodpovědnost za 

správné využívání peněžních prostředků a za přípravu podmínek pro činnost rady školy. 

 

Školská rada se zřizuje při daných školách a umožňuje zákonným zástupcům 

nezletilých dětí, zletilým studentům či žákům podílet se na správě školy, uplatnit svůj 

vliv na výchovný a vzdělávací proces, na práci školy atd. 

 

Ředitel školy tedy plně odpovídá v oblasti financování za správné využití peněžních 

prostředků získaných ze státního rozpočtu přidělených podle § 160-163 školského 

zákona v souladu s tím, na co byly přiděleny. Podle předem stanovené osnovy, kterou 

stanovilo ministerstvo, předkládá rozbor hospodaření. Dále rozhoduje o snížení nebo 
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prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4 

školského zákona. 

 

Ředitel školy je současně právnickou osobou a má: 

- pravomoc vedoucího v pracovně právních vztazích, 

- zodpovídá za vyhotovení a zveřejnění výroční zprávy školy nebo jiného 

školského zařízení, 

- rozhoduje o tom, zda daný žák bude přijat nebo nepřijat do školy nebo jejího 

zařízení, zda bude uznáno předchozí vzdělání, dále rozhoduje o odkladu povinné 

školní docházky, o přerušení studia nebo vyloučení ze školy či zřízení 

(Adámková, 2009). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Praktická část se zabývá stručnou historií a polohou města Moravská Třebová a vesnice 

Linhartice. Jsou tu charakterizovány školy, které jsem si vybrala pro analýzu jejich 

hospodářské situace a následné vzájemné porovnání. 

 

2.1 Město Moravská Třebová 

 

2.1.1 Poloha  

 

Město Moravská Třebová leží na hranici mezi Čechami a Moravou, v jihovýchodní 

části Pardubického kraje v nadmořské výšce kolem 365 m. Leží v údolí pod hřbetem 

Hřebeč s nejvyšším vrcholem Roh 660 m nm. Z jižní strany zasahuje do úrodné oblasti 

Malá Haná. Městem protéká řeka Třebůvka (Smutná, 2002). 

 

2.1.2 Historie 

 

Moravská Třebová byla založena kolem roku 1260 Borešem z Rýznburka, který tuto 

třebovskou oblast dostal od krále Václava I. za věrné služby. K osídlení města povolal 

kolonisty ze středního Německa a Horní Falce. Město se stalo centrem trhu a řemeslné 

výroby. Trhy se odbývaly již tehdy na čtvercovém náměstí. 

 

Ve městě se vystřídalo několik šlechtických rodů, z nichž nejvýznamnějším byl rod 

pánů z Boskovic (1486-1622). Město v této době se stalo středem vzdělanosti a bylo 

nazýváno moravskými Athénami. 

 

Od roku 1623 vlastnil město rod Lichtenštejnů. Měli ve městě a na zámku jen své 

úředníky. Moravskou Třebovou postihly důsledky třicetileté války, špatná hospodářská 

politika vládnoucího rodu a roku 1632 mor. Obyvatelé nesmírně zchudli. Bývalá sláva a 

bohatství města zmizely. 
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Jednou nejstrašnější ránou pro město byla morová epidemie roku 1715-16. Brány se pro 

všechny obyvatele uzavřely. Domy, kde byl někdo nakažen morem, byly označeny 

křížem a veškeré zařízení se spálilo. Zemřelo přes 900 lidí. Domy, které sloužily jako 

lazarety, byly srovnány se zemí. V červenci 1717 byl položen základní kámen 

morovému sloupu, který nechali obyvatelé města postavit na památku všem obětem této 

zákeřné epidemie. 

 

Další velkou ránou byl mohutný požár roku 1726, kdy lehlo popelem 26 domů ve 

vnitřním městě, a 186 stavení v předměstí (Smutná, 2002). 

 

Město postihly i 2 povodně, které si vyžádaly také lidské oběti a to v letech 1663 a 

1770. Nad městem se přehnaly velké bouřky a průtrže mračen, které protrhly hráze 

místnímu rybníku. 

 

V období přechodu řemesla k tovární výrobě se ve městě začal zakládat textilní 

průmysl. Byly tu zřízeny tkalcovny hedvábí, lnářská a bavlnářská výroba. Od druhé 

poloviny 19. století textilní průmysl jen rostl. 

 

V listopadu 1918, kdy vznikl samostatný Československý stát, se začalo obyvatelstvo, 

které bylo převážně německého původu, bouřit a bránilo se začlenění do nově vzniklého 

zřízení. Musela zasáhnout dokonce i armáda. Teprve po půl roce se němečtí obyvatelé 

uklidnili a armáda mohla být odvolána. Státní úřady byly obsazovány Čechy, ale obecní 

samospráva zůstala v rukou Němců. Češi žili v tomto městě v menšině. 

 

V tomto období přišli do města i ruští emigranti, kteří se tu usazovali. Bylo zřízeno i 

ruské gymnázium. Tím město ztratilo ryze německý ráz. 

 

K jeho posílení přispěl rok 1938 mnichovským diktátem, kdy bylo obnoveno německé 

panství v plné síle. Čeští obyvatelé museli utéci a zachránit si mnohdy své holé životy. 

Město leželo v Sudetech. Po konci druhé světové války se situace obrátila. Německé 

obyvatelstvo bylo odsunuto a město i celá jeho oblast byla nově osídlena (Hikl, 1949). 
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V letech 1945-1989 si Moravská Třebová ponechala a rozvíjela i nadále textilní 

průmysl. Významným podnikem se stala Hedva, která se specializovala na výrobu 

umělého hedvábí. Dalším kovoprůmyslovým odvětvím tu byl Sandrik a Rostex, místní 

pivovar, podnik Kras, který šil uniformy a sportovní oblečení, podnik Metra, Petra, 

Moravskotřebovská pekárna, okresní vodohospodářská správa, veřejná autobusová 

doprava ČSAD, Závod Státní lesní správa, provozovna Vkus a JZD (Hesoun, 1975). 

 

2.1.3 Současnost 

 

V současné době se z dřívějších prosperujících podniků zachovalo jen několik. Změnily 

majitele a staly se soukromými společnostmi. Bývalý provoz byl z velké části omezen. 

Vznikly tu ale i nové podniky, které nabídly obyvatelstvu pracovní příležitost. Na 

západním okraji města se vybudovala na rozloze 10 ha průmyslová zóna. Leží 

v blízkosti rychlostní komunikace I/35 z Olomouce na Hradec Králové a má dobré 

napojení na Prahu po dálnici D11. V této průmyslové zóně se nyní nachází podnik 

Treboplast a Atek, které se zaměřují na výrobu plastů pro automobilový průmysl, 

Kayser s výrobou šlehačkových bombiček a Protechnik Consulting.  

 

Ve městě je řada hal bývalých podniků, které byly přebudovány na jiná odvětví a 

změnily zcela svůj sortiment. Pouze malá část se zabývá zaběhlou výrobou. Hedva má 

již jen jednu tkalcovnu a barevnu a vyrábí hladké umělé tkaniny. Abner již jen částečně 

produkuje nerezové gastro nádobí a zařízení. Z dalších podniků to jsou CHAS, které 

vyrábí vstřikovací formy, velkoobchod s metrovým textilem Kosso, Moravec-Pekárny, 

pro informační systémy je tu OR-CZ, další firma pro zpracování plastických dílů pro 

automobilový průmysl Rehau, Toner s výrobou nerezových příborů a VHOS, jež se 

stará o vodohospodářství a čistotu vody ve městě. 
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2.2 Školství v  Moravské Třebové 

 

Ve městě Moravská Třebová se nachází tři mateřské školy, tři základní školy, speciální 

základní škola a škola  mateřská, které umožňují vzdělávání dětem s vývojovými či 

mentálními potížemi a zdravotně postiženým a dále jim nabízí dvouleté střední 

vzdělávání. 

 

Mezi střední školy dále patří střední integrovaná škola s maturitními obory hotelnictví a 

turismus, sociální činnost a bezpečnostně právní činnost. Tato škola zahrnuje i osm 

učebních oborů, kterými jsou kuchař-číšník, klempíř, pokrývač, zedník, kominík, 

montér suchých staveb, stravovací služby a zednické práce. Ve městě je i gymnázium a 

vojenská střední škola. 

 

2.2.1 Základní škola Palackého Moravská Třebová 

 

Pro svoji praktickou část jsem si zvolila základní školu, kterou jsem sama navštěvovala 

od první do deváté třídy a mám k ní nejbližší vztah.  

 

 

Obrázek č. 4: Logo školy 

Zdroj: Logo školy [online]. 2013 [cit. 14. března 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.google.cz/search?q=základní+škola+moravská+třebová&biw=1280&bih=827

&source=lnms&tbm> 

 

http://www.google.cz/search?q=základní+škola+moravská+třebová&biw=1280&bih=827&source=lnms&tbm
http://www.google.cz/search?q=základní+škola+moravská+třebová&biw=1280&bih=827&source=lnms&tbm
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Tato škola patří k nejnovějším ve městě. Je pavilonového typu. Slavnostně byla 

otevřena v září roku 1975. Tak jako i ostatní školy je příspěvkovou organizací s právní 

subjektivitou. V každém ročníku jak na prvním, tak i na druhém stupni, jsou paralelní 

třídy. Protože z pátých tříd odchází každoročně několik dětí na víceleté gymnázium, je 

počet tříd na druhém stupni již nižší. 

 

Obrázek č. 5: Základní škola Moravská Třebová 

 

Zdroj: Budova 2. ZŠ [online]. 2015 [cit.16. března 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.2zsmtrebova.cz/dokumenty/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_20132014.pd

f> 

 

Tabulka č. 1: Počty žáků v 2. ZŠ v Mor Třebové 

Školní rok Stupeň Počet dětí 
Počet 

otevřených tříd 

2011/2012 
1. stupeň 326 15 

2. stupeň 184 8 

2012/2013 
1. stupeň 337 15 

2. stupeň 186 8 

2013/2014 
1. stupeň 351 15 

2. stupeň 199 9 

2014/2015 
1. stupeň 374 15 

2. stupeň 212 9 

Zdroj: Evidence žáků, vlastní zpracování 

http://www.2zsmtrebova.cz/dokumenty/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_20132014.pdf
http://www.2zsmtrebova.cz/dokumenty/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_20132014.pdf
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2.2.1.1 Organizační struktura školy 

 

Obrázek 6: Organizační struktura pracovníků školy 

 

Zdroj: Evidence pracovníků, vlastní zpracování 

 

2.2.1.2 Státní rozpočet 

 

Každoročně jsou škole přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy a 

platy zaměstnanců a jejich náhrady, pojistné, sociální a zdravotní pojištění, příspěvky 
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do fondu sociálních a kulturních potřeb, na učební pomůcky, učebnice, na další 

vzdělávání a školení učitelů a jiných pracovníků a také na platy pedagogických 

asistentů, kteří jsou přiděleni ke zdravotně postiženým dětem. 

 

Ředitel školy musí vypracovat Zahajovací výkaz k 30. 9. příslušného roku, ve kterém je 

uveden přesný počet žáků, kteří do školy k tomuto datu chodí. Podle normativu na 

jednoho žáka, který se každým rokem mění, je vypočítán základ na daný rok a škole 

jsou přiděleny peníze. Po tomto datu již nehraje žádnou roli, jestli ze školy odejde jeden 

nebo deset dětí, anebo naopak přijde. Stanovená částka je daná a neměnná do konce 

školního roku. Veškeré finanční prostředky se ze státního rozpočtu musí ke konci roku 

vždy plně vyčerpat. Nelze je převést do dalšího roku. 

 

Z toho vyplývá, že pro školu je nevýhodnější, když může otevřít třídy s počtem dětí 

kolem 25. Je to ideální počet, neboť škola získává na platy pedagogů potřebný obnos. 

Jestliže dojde k situaci, kdy je ve třídě počet pod 20, je méně finančních prostředků a ne 

všichni učitelé mohou být zaměstnáni na plný úvazek. Tato škola může sloučit paralelní 

třídy, ale hrozí situace, že ve třídě je příliš velký počet dětí, což se nelíbí dětem, 

pedagogům a ani rodičům. Ti mají na výběr jinou školu ve městě. Pak dochází k odlivu 

dětí a pro příští školní rok může škola počítat opět s nižším rozpočtem. 

 

2.2.1.3 Příspěvky z rozpočtu města 

 

Zřizovatelem školy je město Moravská Třebová. Protože škole nemohou stačit 

prostředky ze státního rozpočtu, přiděluje město ze svého rozpočtu ještě další částku, 

která je převážně určena na provoz školy. Jsou z ní hrazeny veškeré energie, potřebné 

revize, různé opravy a malování tříd, chodeb, kabinetů a na další služby či potřeby, 

které si škola stanovila. To je například nákup kancelářských papírů, barev do tiskáren, 

tonerů do kopírek a další. Škola dostane opět stanovenou finanční částku, se kterou 

musí vyjít. 
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Jestliže se však stane, že dojde k nějaké neplánované akci, se kterou se v rozpočtu 

nepočítalo, musí škola zažádat město o mimořádný příspěvek. Je jen na městě, zda této 

žádosti vyhoví v plné míře, či nikoli.  

2.2.1.4 Školní družina 

 

Ke škole patří i školní družina, která zajišťuje výchovnou práci především pro děti 

prvního stupně. Její provoz je denně od 6 do 9 hodin, pokud je to zapotřebí v rámci 

pravidelného školního vyučování, a dále od 11.45 do 16.30 hodin. Ve školní družině 

pracují 4 vychovatelky, které dále provozují i různé tělovýchovné a výtvarné kroužky. 

Počet dětí, které mohou navštěvovat školní družinu je v letošním roce 120. Je to 

stanovená hranice, kterou nesmí škola překročit. Tuto částku si škola stanovila sama. Za 

každé dítě vybírá škola 160,- Kč měsíční poplatek. I kroužky, které vedou vychovatelky 

v odpoledních hodinách, mají stanovený roční poplatek, 60,- Kč. Pouze Keramická 

dílna vybírá 200,- Kč, aby byla možnost nákupu potřebného materiálu. 

 

Ke kroužkům, které škola provozuje, patří Školní klub, kroužek Šikula, kde děti pracují 

převážně s papírem, Hrátky s přírodou, v němž se děti učí chránit přírodu a starat se o 

domácí mazlíčky. Mají svůj koutek, ve kterém pěstují morče, zakrslého králíka, 

osmáky, andulky, rybičky a pískomily. Keramická dílna pracuje s keramickou hlínou. 

Děti zhotovují svoje výrobky, které se vypalují a následně glazurují. Velmi oblíbeným 

kroužkem je plavání. Využívá se tu místní bazén. Ten se rovněž uplatňuje i ve Zdravém 

cvičení, jež probíhá 2x týdně. Střídá se cviční v tělocvičně a v bazénu. Žákyně prvního 

stupně rády navštěvují cvičení se stuhami a chlapci florbal.  

 

Poplatky: 

- 160,- Kč měsíčně za dítě, které chodí do školní družiny, 

- 60,- Kč ročně za každý kroužek, 

- 200,- Kč ročně za Keramickou dílnu. 

 

Tyto poplatky částečně přispívají na energie, jako je plyn, voda a elektřina. Dále na 

nákup hraček pro žáky, materiál pro výtvarnou a pracovní činnost, příspěvky na výlety 
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dětí, které se uskutečňují dvakrát do roka. Poplatky však nepokryjí celkové náklady na 

tyto energie a materiály. Jedná se spíše o přilepšení finančních prostředků pro žáky ve 

školní družině. 

2.2.1.5 Školní jídelna 

 

Součástí školy je i školní jídelna, která dává strávníkům k výběru denně 2 jídla. Obědy 

odebírají školní děti, zaměstnanci, ale jsou i nabízeny ostatní veřejnosti. Tato školní 

jídelna ještě zabezpečuje obědy pro Základní školu Komenského Moravská Třebová. 

Obědy jsou denně dováženy v poledne do jídelny, kterou tamní škola provozuje na ulici 

Josefské. 

 

Školní jídelna denně zabezpečuje vaření čaje v zimním období a přípravu šťávy ze 

sirupu v teplých měsících pro žáky. Připravuje vždy 2 várnice na každé podlaží. Dříve 

byl tento pitný režim zajišťován na oba stupně školy, ale žáci druhého stupně neměli 

nadále zájem. Proto se čaj připravuje jen pro děti z prvního stupně a ze školní družiny. 

Ve školní jídelně pracuje 7 kuchařek, 1 vedoucí školní jídelny a 1 účetní zaměstnaná na 

poloviční úvazek. 

 

Cena čaje je 20 Kč na měsíc za žáka 

 

Cena stravenek: 

- žáci 7-10 let – 22,- Kč za jeden odebraný oběd, 

- žáci 11-4 let – 24,- Kč za jeden odebraný oběd, 

- žáci 15 a více – 25,- Kč za jeden odebraný oběd. 

 

Cizí strávník platí plnou cenu 53,- Kč. Tyto snížené ceny platí žáci jen v případě, že 

jsou daný den ve škole. V případě absence žáka není nárok na výše uvedenou cenu 

stravenek. Jestliže si daný oběd neodhlásí a je jedno, jestli je strava odebrána či nikoliv, 

musí uhradit cenu stravného v plné výši. Totéž se týká i zaměstnanců školy, kteří platí 

17,- Kč za jeden odebraný oběd. U zaměstnanců přispívá FKSP 11,- Kč a o zbytek se 
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dělí město, které přispívá na potraviny, a státní rozpočet, jež hradí mzdovou a provozní 

režii. 

 

Tato škola provozuje stravování cizích strávníků. Jedná se o vedlejší hospodářskou 

činnost, ze které má škola určitý zisk a ten se počítá do výnosů hospodaření školy. Aby 

mohla být tato činnost prováděna, musel být vystaven živnostenský list. Obědy jsou 

vydávány i široké veřejnosti, která o ně projeví zájem. Jídlo si mohou lidé sníst přímo 

ve školní jídelně, nebo si je nechají dát do jídlonosičů. Výdejní doba pro tyto zájemce je 

20 minut před příchodem žáků ze školy, a to od 11.20 h.  

 

2.2.1.6 Tělocvičny a bazén 

 

Samostatný pavilon patří dvěma tělocvičnám a bazénu. Menší tělocvična je vybavena 

gymnastickým nářadím a velká tělocvična slouží převážně pro sportovní hry, neboť její 

podlaha má umělý povrch. Součástí velké tělocvičny je i horolezecká stěna. Hojně ji 

využívá také horolezecký kroužek při Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové. 

 

Chloubou školy je bazén se čtyřmi dráhami. Je dlouhý 17 m. Slouží dětem od prvního 

ročníku, družinám a plaveckým kroužkům k naučení či zdokonalení jejich plaveckých 

dovedností. Jak tělocvičny, tak i bazén využívají různé organizace a podniky, které si je 

pronajímají. Bazén není přístupný veřejnosti. Za 1 hodinu bazénu je jednotně stanovená 

cena 500,- Kč. Pouze mateřské školy mají sníženou sazbu na 300,- Kč. Pro malou 

tělocvičnu je dána částka 130,- Kč a pro velkou 380,- Kč. 

 

K areálu školy patří i hřiště. Jeho atletická dráha má umělý povrch a měří 300 m. 

Rekonstrukci hřiště financovalo město Moravská Třebová a v současné době jej 

spravují městské Technické služby. Byl tu vybudován úsek pro vrh koulí, skok daleký a 

víceúčelové hřiště s umělým trávníkem pro týmové sportovní hry. Během dopoledního 

a odpoledního vyučování využívají celého hřiště také místní školy. Odpoledne a večer 

může hřiště navštívit i široká veřejnost a sportovní oddíly. Poplatky za využití hřiště 

nejsou vybírány. 
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Pronájem tělocvičen a bazénu je jednou nejvýznamnějších složek finančních příjmů 

školy. Jedná se o vedlejší hospodářskou činnost, na kterou nemusel být vystaven 

živnostenský list. Veškeré příjmy jsou zahrnuty do výnosů školy.  

Poplatky: 

- 500,- Kč za hodinu bazénu pro organizace a jiná zařízení 

- 300,- Kč za hodinu bazénu pro mateřské školy 

- 130,- Kč za hodinu v malé tělocvičně 

- 380,- Kč za hodinu ve velké tělocvičně 

 

Získané finanční prostředky z pronájmu jsou použity k úhradě energií, potřebných pro 

provoz jak tělocvičen, tak bazénu. Menší část přispívá k nákupu chemikálií, čisticích 

prostředků a poplatků za telefon a poštovné. Každé čtvrtletí se provádějí uzávěrky, při 

kterých se vypočítává procento, kolik peněz připadne na jednotlivé položky. 

 

V roce 2011 se škola zúčastnila republikového finále v Pětiboji Martiny Sáblíkové a 

získala první místo. Výhra 600 000,- Kč umožnila škole vybudovat víceúčelové hřiště 

na venkovním prostranství školy. Toto hřiště je určeno výhradně dětem této školy.  

 

V roce 2012 získala škola v Oranžovém pětiboji třetí místo a získala tak částku 

100 000,- Kč od Nadace ČEZ, kterou použila na modernizaci přírodovědné učebny. 

Bylo možné vybavit třídu novým demonstračním nábytkem a pořídit nové pomůcky pro 

výuku přírodopisu. 

 

Tato škola se dosti věnuje sportu a sportovním hrám. Žáci se účastní mnoha sportovních 

soutěží, na které jsou potřeba finanční prostředky. Tyto poskytuje rozpočet města jak na 

dopravu autobusy, tak i na pořádání některých soutěží. Velkým přínosem pro školu je 

finanční pomoc ze strany sponzorů, kteří přispívají na různé sportovní soutěže. A to jak 

na jejich pořádání, tak i na dopravu soutěžících žáků do jiných měst. 
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2.2.1.7 Sběr papíru 

 

Od loňského školního roku začala škola sbírat starý papír. 2x do roka byl vyhlášen den, 

kdy mohli žáci přinést do školy starý papír. V šatnách byl vyhrazen prostor, kde žáci 

osmého ročníku tyto balíčky odebírali a zvážili. Každé třídě byl zapsán příslušný počet 

odevzdaných kilogramů a následně vyhlášena vítězná třída. Objednané auto s vlečkou 

odvezlo sběr do sběrných surovin. Získané prostředky ze sběru byly rozděleny mezi 

třídní učitele, kteří je použili na vylepšení prostředí v příslušné kmenové třídě. Za 

loňský rok byla tato částka 1643,- Kč pro každou třídu.  

 

2.2.1.8 Sdružení rodičů 

 

Je známé do roku 1990 jako SRPŠ. Toto sdružení má za úkol zlepšovat především 

materiální podmínky dětí ve škole. Má svoje stanovy, účetnictví a jiné dokumenty. 

Každoročně vybírá od nejstaršího sourozence na škole příspěvek 200,- Kč na rodinu.  

Toto sdružení pomáhá škole uspořádat každoročně Májovou veselici, jejíž výtěžek pak 

rovněž přerozděluje.  

 

Tabulka č. 2: Přerozdělení financí získaných z příspěvků SRPŠ 2014/2015 

Cizí jazyky 1. Stupeň 3000,- Kč 

Tělesná výchova 2. Stupeň 8000,- Kč 

Tělesná výchova 1.stupeň 4000,- Kč 

Tělesná výchova 1.stupeň 3000,- Kč 

Tělesná výchova 2.stupeň 3000,- Kč 

Klubovna 4000,- Kč 

Adaptační pobyt 5000,- Kč 

Český jazyk 1. Stupeň 4000,- Kč 

Výtvarná výchova 2. stupeň 2000,- Kč 

Kabinet Př+Vl 1. Stupeň 4000,- Kč 

Kabinet Př 2. Stupeň 2000,- Kč 

Kroužek Šikula 2000,_ Kč 
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Doprava na LVK VII.A 5000,- Kč 

Doprava na LVK VII.B 5000,- Kč 

Doprava na LVK VII.C 5000 - Kč 

Kroužek Hrátky s přírodou 2000,- Kč 

Keramika 2000,- Kč 

Prevence +žákovský parlament 4000,-Kč 

40. výročí založení školy 12000,- Kč 

Cizí jazyky 2. Stupeň 1500,- Kč 

Vybíjená, dopravní soutěž 2500,- KČ 

Holandsko – doprava 3000,- Kč 

Výtvarná výchova 1. stupeň 15x200,- tj. 3000,- Kč 

Odměny dětem 22x500,- tj. 11000,- Kč 

Odměny 9.A 1000,- Kč 

Odměny 9.B 1000,- Kč 

Zápis do 1. Tříd 3000,- Kč 

Školní družina  4x1500,- tj. 6000,- Kč 

Akce 1. Stupeň 2500,- Kč 

Finanční gramotnost 1000,- Kč 

Soutěže: Zpěv 1. Stupeň 500,- Kč 

Čtete rádi? 500,- Kč 

McDonald 1000,- Kč 

Recitace 1. st. 500,- KČ 

Recitace 2.st. 500,- KČ 

Školní klub: Florbal 500,- Kč 

Plavání 500,- Kč 

Zdravé cvičení 500,- Kč 

Stuhy 500,- Kč 

Celkem 119 500,- Kč 

Zdroj: Zpráva o rozdělení finančních prostředků 2014/2015, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3:  Čerpání prostředků z Májové veselice 2014 Přerozdělení financí 

získaných z příspěvků SRPŠ 2014/2015 

Školní družina 3000,- Kč 

Prevence kriminality 5000,- Kč 

Klubovna 3000,- Kč 

První stupeň 4000,- Kč 

Druhý stupeň 4000,- Kč 

Nástěnky u TV 3000,- Kč 

Družba se Slovenskem 4000,- Kč 

Celkem 26 000,- Kč 

Zdroj: Přerozdělení financí získaných z příspěvků SRPŠ 2014/2015, vlastní zpracování 

 

2.2.1.9 Učební pomůcky 

 

Každoročně dostává škola příspěvek ze státního rozpočtu dle příslušného normativu na 

žáka na nákup učebních pomůcek. Žáci prvních ročníků dostávají slabikáře, 

matematiky, pracovní sešit do prvouky, písanky, vodové barvy, modelínu a štětce. Na n 

nákup přispívá i Sdružení rodičů částkou, kterou škola vytěžila na Májové veselici. Tyto 

pomůcky dětem zůstávají. V ostatních ročnících jsou dětem učebnice zapůjčeny. 

Příslušné pracovní sešity a sešity na psaní si od druhého ročníku musí žáci zakoupit 

sami. 

 

Kromě učebnic pro prvňáčky jsou nakupovány nové učebnice, jiné pak také náhradou 

za poškozené a nevyhovující knihy. Ne však všichni žáci se ke svým zapůjčeným 

pomůckám chovají odpovědně a často učebnice dosti poškodí. Proto učitelé vždy 

svědomitě učebnice vybírají, zapisují jejich stav na konci školního roku, rozdávají 

dětem další do postupujícího ročníku a rovněž kontrolují jejich stávající kvalitu. Pokud 

zjistí, že žák tuto učebnici poškodil úmyslně nebo z nedbalosti, hlavně u nově vydaných 

knih, stanoví částku, kterou od dětí vybere a se seznamem předá hospodářce školy. 

Finanční částka, která se vybere za poškozené učebnice, je zahrnuta do výnosů školy. 
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2.2.1.10 Vzdělávání učitelů 

 

Na vzdělávání a školení pedagogických pracovníků dostává škola finanční prostředky 

ze státního rozpočtu. Všichni učitelé procházejí povinnými školeními, jako je školení 

První pomoci, Bezpečnost práce, Požární ochrana, různé kurzy psychologie a práce 

s postiženými dětmi a s žáky s vývojovými poruchami. Je to z důvodu integrace 

postižených dětí jak zdravotně, tělesně, tak i mentálně do normálního zdravého 

kolektivu dětí. I když tyto děti mají své asistenty a pedagogové mají vzdělání, aby 

mohli s těmito dětmi pracovat, je velkým přínosem ještě svoje dosavadní znalosti více 

prohlubovat. 

 

Kromě těchto společných akcí si mohou učitelé vybírat ze široké nabídky titulů mnoha 

školících center v celé republice. Vybírají si hlavně podle své aprobace a zájmu o danou 

tematiku či problém. 

 

Škola se zapojuje do různých projektů Evropské unie. Aby mohly být splněny určité 

požadavky, které je potřeba splnit k dosažení stanovených cílů, bývají učitelé rovněž 

proškolováni vždy v určitém oboru. Na tato proškolení přichází peníze z Evropské unie. 

 

2.2.1.11 Pedagogický asistent 

 

V současné době je trendem integrovat děti se zdravotním, tělesným či mentálním 

postižením mezi zdravé žáky. Je to jednak z finančních důvodů státu, který zrušil 

spoustu škol, ve kterých byly tyto děti vzdělávány, tak i z důvodu naučení se dětí 

s těmito odlišnými jedinci žít. Mohu říci, že si děti v daných třídách na takto 

handicapované jedince zvyknou, přijmou je mezi sebe a vůbec jim nepřipadne, že se 

nějak od nich odlišují. Naučí se těmto dětem pomáhat, hrát si s nimi a brát je takové, 

jaké jsou. 

 

Tato škola vybudovala bezbariérový přístup do školy a ve škole. K některým dětem 

zajistila pedagogické pracovníky, kteří s nimi v hodinách pracují a věnují se jim. Tito 

asistenti jsou přidělováni k dětem, které mají psychické či mentální postižení. Pro tyto 
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pracovníky dostává škola finanční prostředky ze státního rozpočtu. Není to však 

většinou na plný, ale jen na částečný úvazek, podle toho, jakou jeho část ministerstvo 

školství stanoví. 

 

V České republice jsou vypisovány různé rozvojové programy, ve kterých jsou 

poskytovány finanční prostředky na pedagogické asistenty v plné výši. Zde však děti 

musí splňovat všechna předepsaná kritéria. Tato škola však těchto programů nedosáhla.  

 

2.2.1.12 Osobní asistent 

 

K dětem, které jsou nějakým způsobem postižené tělesně, jsou přiděleni osobní 

asistenti. Tyto pracovníky získává škola z Úřadu práce ve Svitavách, nebo jeho pobočce 

v Moravské Třebové. Úřad práce poskytuje škole při tom určitou finanční částku, která 

však nepokrývá náklady na plat pro tohoto pracovníka. Škola proto žádá město o 

poskytnutí finanční částky, která by dorovnala potřebné náklady. 

 

2.2.1.13 Fondy na škole 

 

Škola hospodaří se čtyřmi fondy. Je to rezervní fond, investiční fond, fond odměn a 

fond kulturních a sociálních potřeb. 

 

Rezervní fond – je tvořen z hospodářského výsledku školy a různých sponzorských 

darů. Škola jej může využívat k financování téměř všeho, kromě mezd. Pokud jej chce 

použít, musí žádat zřizovatele o souhlas. 

 

Investiční fond – je vytvořen z hospodářského výsledku, z odpisů hmotného i 

nehmotného majetku a dalších investičních příspěvků. Tento fond může zřizovatel 

odebrat. Využít investiční fond lze pouze na investiční činnost, ke splácení splátek 

investičních úvěrů nebo na drobné opravy. 
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Fond odměn – je podpořen doplňkovou činností, nevyčerpané finanční prostředky, které 

byly škole přiděleny na mzdy ze státního rozpočtu. Ředitel musí vždy zažádat 

zřizovatele o souhlas, jak může tento fond použít a rozdělit, vše, podle daných předpisů. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb – do tohoto fondu přispívá státní rozpočet a škola 

2% z celkového ročního objemu, který byl vyúčtován na platy a odměny. Tento fond 

slouží ke kulturnímu vyžití zaměstnanců školy. 

 

2.2.1.14 Finanční prostředky z  Evropské unie 

 

Evropská unie je ekonomické a politické sdružení 28 států. Vznikla v roce 1993. Česká 

republika se stala členem v roce 2004. Tímto vstupem získala Česká republika možnost 

zapojit se do programů i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožnilo v roce 2010 převážně 

mimopražským základním školám získat finanční dotaci pro rozvíjení znalostí a 

schopností v oblastech: 

- čtenářská a informační gramotnost, 

- informační a telekomunikační technologie, 

- cizí jazyky, 

- matematika, 

- přírodní vědy, 

- finanční gramotnost, 

- inkluzívní vzdělávání. 

Tento projekt vystupuje pod názvem Peníze školám. Cílem projektu bylo zlepšení 

výuky v těchto oblastech, další vzdělávání pedagogů, používání nových učebních 

pomůcek a materiálů a vyučovacích metod. Zvláštní pozornost byla věnována nadaným 

žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla tu snaha o snížení výskytu 

rizikového chování u dětí základních škol. Na tyto aktivity byla vyčleněna částka 4,5 

miliardy Kč. 
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Základní škola si podala projektovou žádost a tohoto projektu se zúčastnila. Jednalo se 

o dvouletý projekt. Učitelé vypracovávali šablony v programech Inspire, Smart a Power 

point. Tyto šablony odučili a dodnes je při výuce používají. Škola získala dotaci, která 

se odvíjela od počtu žáků. Učitelé byli odměňováni finanční částkou 300,- Kč za každou 

vypracovanou a odučenou šablonu a škola mohla ze zbylých prostředků vybavit některé 

učebny interaktivními tabulemi a počítači.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2013/2014 

projekt Tablety do škol. Cílem tohoto projektu je začleňovat tablety do výuky na 

základních školách a naučit pedagogy těchto dotykových zařízení využívat ve výuce. 

Tablet by se měl stát jednou z nejpoužívanějších pomůcek v oblasti výuky v digitálním 

světě. 

 

Škola se do projektu přihlásila v letošním školním roce 2014/2015. Získala 270 000,- 

Kč. Dvacet učitelů získalo tablety, za které nesou hmotnou zodpovědnost. Účastní se 

několika školení, kde jsou seznamováni s obsluhou a prací na tabletech. Každý z nich 

na závěr musí zpracovat úkol, čímž prokáže znalost ovládání a využívání tohoto 

dotykového zařízení. 

 

Zapojení se do projektů vyhlášených Evropskou unií je jednou možností, jak může 

škola získat finanční prostředky. Tyto peníze však nemůže libovolně použít, jak by 

chtěla. Jsou vždy účelové. V rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si 

škola podala žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o 

víceletý tematický program, v jehož rámci lze čerpat prostředky z Evropského 

sociálního fondu. Výzva MŠMT sed týká jak žáků základních škol, tak i učitelů. 

Ministerstvo školství, mládeže a sociálních věcí stanovilo tyto klíčové aktivity: 

- čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti, 

- zahraniční jazykový kurz pro učitele, 

- stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných 

a technických předmětů v zahraničí, 

- zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 
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Žádosti se podrobí výběrovému řízení. Pro tuto výzvu má MŠMT částku 800 milionů 

Kč, kterou rozdělí základním školám, které nejsou v Praze. Ředitel školy předpokládá, 

že se podaří tento projekt získat. 

 

2.2.1.15 Sponzoři školy 

 

Tato škola má své sponzory z místních podnikatelů nebo firem. Škola se na ně obrací v 

době, kdy potřebuje zaštítit nějakou akci, kterou sama pořádá nebo se jí účastní. 

Takovými akcemi bývá třeba zápis dětí do prvních ročníků. Místní pekárny vždy 

dodávají pro tyto děti nějaký koláček, muffin nebo jinou pozornost.  

 

Tato škola pořádá také výtvarnou soutěž přes kreslící programy na PC. Jedná se o 

celorepublikovou akci, kdy jsou pozváni účastníci, je slavnostně vyhlášen vítěz a je 

zajištěno pohoštění s obědem. Sponzorem jsou místní počítačové firmy. 

 

Škola drží družbu se školou v Dánsku. Hostí dánské učitele a děti, zajišťuje jim 

program, ubytování a stravování. Bez sponzorů by tyto přátelské návštěvy nemohla 

uskutečnit. I když na tyto akce přispívá i město, jsou vyčleněny nějaké prostředky 

z vedlejší hospodářské činnosti. Na oplátku zase jezdí na návštěvu do Holandska, ale 

ani tato návštěva se neobejde bez finančních sponzorských příspěvků, neboť pronájem 

autobusu a cesta tam i zpět přestavuje nemalý obnos. 

 

Obdobná situace je s družbou se slovenskou školou v Banské Štiavnici. Každé dva roky  

Škola se účastní mnoha sportovních a atletických závodů, některé také sama pořádá. 

Sponzoři často dotují platby za autobusy nebo přispívají na pořádání závodů. 

 

2.2.2 Základní údaje o hospodaření 

 

Na konci školního roku vypracovává každá škola výroční zprávu, ve které uvádí 

základní údaje o škole, popisuje materiálně technické podmínky vzdělávání, seznamuje 

s organizací školního roku, udává přehled pracovníků školy a rozpracovává údaje o 
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vzdělávání žáků a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Shrnuje údaje o 

aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, o výsledcích inspekční činnosti. Představuje 

projekty, které jsou realizované školou. Součástí této zprávy jsou základní informace o 

hospodaření školy. Zde jsou prezentovány příjmy a výdaje z rozpočtu zřizovatele, dále 

ze státního rozpočtu a u některých škol i z doplňkové činnosti. Tyto zprávy jsou 

zveřejňovány na webových stránkách škol a tím jsou zpřístupněny široké veřejnosti.  

 

Tabulkab č. 4: Ukázka zveřejnění příjmů a výdajů v roce 2012 ve výroční zprávě 

školy (v Kč) 

Tržby Městský úřad Kraj 

Dotace 4 997 000,00 17 222 397,83 

Dotace ÚZ 33015, 33027, 

I. ročník 

 698 062,00 

Dotace z PK, KÚ, MŠMT 58 000,00  

Dotaze z ÚP 60 500,00  

Vlastní tržby 255 932,64  

Nekrytý fond oběž.aktiv  65,17 

Dary – čerpání z RF 27 813,00  

Tržby – LVK, adapt. pob. 147 824,00  

Tržby – obědy 2 215 059,00  

Tržby celkem 7 762 128,64 17 920 525,00 

Čerpání celkem 5 362 489,21 17 920 525,00 

El. energie 639 702,43  

Voda 436 762,30  

Plyn 1 872 296,38  

Opravy, údržba 328 624,96  

DHIM, DNIM 295 131,03  

Telefon, internet, poštovné 117 173,14  

Revize + rozbory 202 435,21  

Čist. prostř. + kanc.potřeby 179 362,39  

Ostatní dr. nákup 23 276,47  
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Mzdy 353 000,00 12 578 077,00 

Odvody z mezd 123 650, 00 4 410 196,18 

Odpisy 80 133,00  

Učebnice, uč. pomůcky 41 053,70 165 534,00 

Vzdělávání 24 586,00 29 115,00 

Cestovné 17 013,00 14 913,00 

Ochr. pomůcky 4 779,64 26 791,83 

Poj. ODP ORG 0,042% 54 864,00 56,121,16 

Software 67 563,10  

Ost. služby 155 041,14 11 638,00 

Adaptační pobyt 95 786,37  

DNP  49 741,00 

LVK 107 341,00  

Pod modrou oblohou 32 654,00  

Flétn. soubor, FIZ.KR. TV 52 000,00  

Dotace SRPŠ 14 163,00  

Potraviny ŠJ 2 130 789,88  

 

Doplňková činnost 

Tržby 1 071 047,00  

Výdaje 978 014,61  

Materiál 978 014,61  

Energie 326 502,45  

Režie, opravy, odpisy 188 726,80  

Mzdy + odvody 367 605,36  

Zdroj: Výroční zpráva školy, vlastní zpracování 

 

2.2.3 Dotace základní škole 

 

Základní školy jsou plně závislé na dotacích ze státního rozpočtu a dotacích od svého 

zřizovatele. Pro porovnání výše dotací, které školy získávají, jsem si zvolila období tří 
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po sobě jdoucích roků. Zkoumala jsem rok 2012, 2013 a 2014 k 31.12. příslušného 

roku. 

 

Tabulka č. 5: Rozpis dotací k 31. 12. 2012 

Poskytovatel NIV v Kč 

Dotace ze SR – MŠMT 17 920 525,00 

EU peníze školám 843 769,58  

Dotace od zřizovatele 4 752 000,00 

Dotace z úřadu práce  

NIV dotace celkem 23 516 294,00 

Zdroj: Rozpis dotací ZŠ v Mor. Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy k 31.12.2012, 

vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6: Rozpis dotací k 31. 12. 2013 

Poskytovatel NIV v Kč 

Dotace ze SR – MŠMT 19 022 000,00 

EU peníze školám 59 702,36 

Dotace od zřizovatele 5 137 000,00 

Dotace z úřadu práce 95 472,86 

NIV dotace celkem 24 314 175,22 

Zdroj: Rozpis dotací ZŠ v Mor. Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy k 31.12.2013, 

vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 7: Rozpis dotací k 31. 12. 2014 

Poskytovatel NIV v Kč 

Dotace ze SR – MŠMT 20 555 711,00 

EU peníze školám  

Dotace od zřizovatele 4 877 000,00 

Dotace z úřadu práce 90 000,00 

Granty z KÚ Pk 65 000,00 

NIV dotace celkem 25 587 711,00 

Zdroj: Rozpis dotací ZŠ v Mor. Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy k 31.12.2013, 

vlastní zpracování 
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Graf č. 1: Neinvestiční dotace v období 2012-2014 pro ZŠ v Mor. Třebové 

 

Zdroj: Tabulky rozpisů neinvestičních dotací, vlastní zpracování 

 

2.2.4 Zhodnocení 

 

Příspěvky ze státního rozpočtu nelze navýšit. Jsou škole přiděleny na základě počtu 

žáků, kteří navštěvují školu k datu 30. 9. V posledních letech přibylo dětí do prvních 

ročníků a jsou otvírány vždy 3 třídy s počtem dětí kolem 25. 

 

Při porovnávání dotací ze státního rozpočtu jsem zjistila, že v roce 2013 byl tento 

příspěvek vyšší skoro o 2 000 000 Kč a to z důvodu vyššího počtu žáků, kteří nastoupili 

k povinné školní docházce. Dále MŠMT přispělo částkou 7 000 Kč na vybavení školy 

pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru. Jednalo se o děti, které byly 

tělesně postižené. K těmto dětem byli přiřazeni pedagogičtí asistenti z úřadu práce, pro 

které činil příspěvek 95 472,86 Kč. Také zřizovatel, kterým je MÚ v Moravské 

Třebové, přidělil škole vyšší dotaci oproti předcházejícímu roku. Celkové dotace jsou 

v roce 2013 téměř o 1 000 000 Kč vyšší.  
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V roce 2014 došlo k opětovnému nárůstu žáků a zvýšil se příslušný normativ pro 

výpočet dotací ze státního rozpočtu. Z přidělených finančních prostředků ze SR se 

vyčlenila částka 10 400 Kč na podporu výuky dalšího cizího jazyka. Dále se přispělo na 

zvýšení platů pedagogických pracovníků částkou 38 475 Kč a bylo vyčleněno 130 836 

Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství. V tomto roce opět pracovali na 

škole pedagogičtí asistenti, kteří se starali o žáky se zdravotním postižením. Nově 

přibyly finanční částky z grantů poskytované Krajským úřadem Pardubického kraje. 

Bylo přiděleno 15 000 Kč na podporu rozvoje zahraničních vztahů s Holandskem a 

50 000 Kč jako příspěvek soutěže Pod modrou oblohou. 

 

Při analýze neinvestičních dotací je zřejmé, že každým rokem se zvyšují dotace jak ze 

státního rozpočtu, tak i od zřizovatele. Významnou roli tu hraje zapojování školy do 

projektů Evropské unie. 

 

Výhodou této školy je, že stojí na velkém sídlišti, kde je pravděpodobnost mladých 

rodin s dětmi. Každý učitel má plný úvazek. 

 

Tím, že škola může pronajímat tělocvičny, školní bazén a poskytovat obědy cizím 

strávníkům, plynou pro školu finanční prostředky, které jsou využívány na provoz 

školy. 

 

Město poskytuje na provoz školy další potřebné finanční prostředky. Protože je škola 

pavilonového typu, je tedy dosti rozlehlá, tím pádem jsou nejvyšší náklady na energie. 

Město v současné době provedlo příslušná opatření. Byly namontovány úsporné vodní 

baterie na všechna umyvadla. Investovalo do centrálního digitálního řízení vytápění ve 

všech prostorách školy a byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky v bazénu. 

V současné době je celá škola zateplována a jsou vyměněna všechna okna, která již byla 

v nevyhovujícím stavu. Jedná se tu o náklady, které město již plánovalo a vyčlenilo 

finanční částku na realizaci těchto úkonů. Tyto náklady se promítnou do nákladů 

následujícího roku. 
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2.2.5 SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky: 

- plně kvalifikovaní učitelé, 

- výborné výsledky ve vzdělání, nejvyšší úspěšnost v přijímacím řízení na střední 

školy, 

- výuka cizího jazyka již od prvního ročníku, 

- Zavedení plavání v rámci tělesné výhovy od prvního ročníku 

- Zapojení se do projektu Férová škola, Rodiče do škol, Ovoce do škol 

- Zařazení dítěte dle pohybových schopností již od první třídy s vazbou na činnost 

přípravek oddílů TJ Slovan atletika (fotbal, lední hokej) 

- Škola umožňuje základní vzdělávání dětem s tělesným postižením, vybudovala 

bezbariérový přístup 

- Již na prvním stupni je vyučována informatika, k tomuto účelu má škola dvě 

vybavené počítačové učebny 

- Třídy jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi, nebo diaprojektory a počítači 

- Pro výuku cizích jazyků je nově vybavena učebna 

- Žáci šestých ročníků se účastní adaptačního pobytu v přírodě 

- Na škole pracuje ranní i odpolední družina 

- Pro žáky je připravena spousta zájmových kroužků 

- Ke škole patří školní jídelna, kde si mohou děti vybrat vždy ze dvou jídel 

- Možnost využití zrenovovaného školního hřiště 

 

Slabé stránky: 

- Odliv žáků z pátých ročníků na gymnázium 

- Nemocnost pedagogických i provozních zaměstnanců 

- Dosti početné první třídy 

- Pozdější příjezd ranních autobusů pro děti z Boršova 

- Vysoké náklady na energie 

- Hrozba poklesu počtu žáků prvních ročníků v budoucích letech 
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Příležitosti 

- Pronajímání tělocvičen a bazénu 

- Vaření obědů pro cizí strávníky 

- Sběr druhotných surovin 

- Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry 

- Spolupráce s veřejností – akce pro širokou veřejnost 

- Prezentace veškerých úspěchů dosažených v soutěžích či v oblasti vzdělávání 

- Každoroční uspořádání Dne otevřených dveří 

- Každoroční vystoupení žáků na školní akademii 

 

Hrozby 

- Odchod mladých lidí za prací do velkých měst a tím snížení porodnosti 

- Snižování normativů 

- Nedostatečné finanční prostředky na provoz školy 

- Snižování úvazku učitelům nebo propouštění nadbytečných pracovníků 

- Dlouhodobá nemocnost zaměstnanců 

- Nástup žáků do malotřídních škol ve svém bydlišti 
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3  Obec Linhartice 

 

3.1 Poloha a historie 

 

Obec Linhartice leží v těsné blízkosti města Moravská Třebová v údolí řeky Třebůvky. 

Nadmořská výška této vísky je 336 m n. m. První písemná zmínka pochází z roku 1365, 

kdy byla obec součástí třebovského panství. Obec byla založena německými kolonisty, 

kteří sem byli pozváni Borešem z Rýzmburku ze středního Německa a Horní Falce. 

Vesnice se zabývala převážně zemědělstvím. Roku 1832 tu byla vybudována cihelna. 

Roku 1904 vznikl v této obci mlýn a pila. Na okraji vesnice byla vybudována továrna 

na výrobu kovového zboží, z níž později vznikl podnik Metra Linhartice, který se 

specializoval na výrobu různých druhů forem. Tato vesnice byla do konce druhé 

světové války německá. Teprve po odsunu Němců dochází k novému osídlení českými 

obyvateli. 

  

V obci žije nyní kolem 600 obyvatel. V současné době nabízí obecní úřad levné 

pozemky pro rodinnou výstavbu, a proto se v posledních letech počet obyvatelstva 

pomalu zvyšuje. Obyvatelé si velice cení zdejšího minerálního pramene. Velkým 

přínosem bylo vybudování železniční stanice. V současné době najdeme ve vesnici 

kulturní dům s tanečním sálem, starou dědičnou rychtu z 16. století, velký sportovní 

areál s fotbalovým a volejbalovým hřištěm (Martínková, 2015). 

 

3.1.1 Základní škola v Linharticích 

 

Tuto malou dvoutřídní školu jsem si vybrala pro srovnání s velkou městskou školou. Je 

tu jen první stupeň a již se několikrát uvažovalo, že se tato škola zruší. Přesto však byla 

zachována, děti ji rády navštěvují a samotná obec, jako její zřizovatel, má zájem, aby 

v jejich vesnici stále fungovala. 

 

Základní škola v Linharticích byla otevřena roku 1842. Budova byla přízemní a měla 

pouze jednu třídu. Ve škole byl i byt pro řídícího učitele. Později se škola rozšířila na 
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dvě třídy. Do školy chodilo v té době 140 žáků. Až do konce roku 1945 byla škola 

výhradně německá. Teprve 20. srpna 1945 se stala školou českou. Jako řídící učitel tu 

nastoupil Jaroslav Kotal, který měl před sebou nelehký úkol. Čekala na něj zubožená 

budova, kterou musel opravit, vybavit potřebnými pomůckami a zajistit bezchybný 

školní provoz. 

 

Škola prošla ještě několika přestavbami. Zhotovilo se sociální zařízení, zavedlo se 

plynové topení a neustále se vylepšuje interiérové vybavení. 

 

Zdroj: Základní škola Linhartice [online]. Poslední revize 2009 [cit.16. března 

2015]. Dostupné z WWW: <http://zslinhartice.webnode.cz/album/fotogalerie-o-

nas/#skola-08-jpg1> 

 

Základní škola je v současnosti jednopatrová budova. V přízemí se nachází šatny, 

sociální zařízení pro žáky a personál, samostatná třída pro školní družinu, kabinet pro 

učební pomůcky a malá tělocvična s nářaďovnou. 

 

V prvním poschodí můžeme najít 3 třídy a ředitelnu. Ve dvou učebnách je zapojeno 6 

počítačů. Ve třetí je nainstalována interaktivní tabule a 2 počítače, zpětný projektor, 3 

Obrázek č.7: Budova Základní školy Linhartice 
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tiskárny a 2 kopírky. K dispozici tu jsou 4 notebooky. V této místnosti se nachází i 

školní knihovna. 

 

Ke škole přímo patří i školní zahrada. Jedná se o zatravněný pozemek, do kterého jsou 

vsazeny koše na košíkovou. Tento prostor slouží dětem v hodinách tělesné výchovy i ve 

chvílích relaxace. Vyučování tělesné výchovy probíhá přímo ve škole v malé tělocvičně 

či na školní zahradě, nebo děti dochází do sálu nedalekého kulturního domu a na 

fotbalové hřiště. Plavecký výcvik probíhá v krytém bazénu ve Svitavách. Po dobu 

plaveckého výcviku sem dojíždějí děti linkovým autobusem. 

 

Základní škola v Linharticích má dvě třídy. Jednu třídu tvoří děti z prvního a třetího 

ročníku a druhou žáci druhého, čtvrtého a pátého ročníku. Celková kapacita je 40 žáků. 

 

Tabulka 8: Počty žáků v ZŠ v Linharticích 

Školní rok Počet žáků 

2014/2015 22 

2013/2014 14 

2012/2013 17 

2011/2012 15 

Zdroj: Evidence žáků, vlastní zpracování 

 

Součástí školy je i mateřská škola, která sídlí v samostatné secesní dvoupodlažní 

budově vzdálené asi 100 m. Je jednotřídní s celodenní péčí o věkově smíšené skupiny 

předškolních dětí. Školku navštěvuje 18 dětí. Pro děti jsou k dispozici dvě místnosti, 

kde si mohou hrát a jedna ložnice pro odpolední odpočinek. V budově se nachází také 

školní kuchyně, která vaří obědy i dětem ze základní školy a pracovníkům školy. Tato 

mateřská škola je umístěna do prostorné zahrady s velkým pískovištěm a řadou 

průlezek. Ve druhém poschodí se nachází školní jídelna, která slouží dětem prvního 

stupně a učitelkám. 
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Na škole je také několik zájmových kroužků, které vedou učitelky. Jedná se o Redakci 

školního časopisu, Písničky s kytarou, Přírodovědný, Dramatický a Pohybový, dále pak 

o Český jazyk hrou a Anglický jazyk hrou. Všechny tyto kroužky jsou zdarma. 

 

V této škole pracují: 

- ředitelka, má plný úvazek, 

- 1 učitelka, má také plný úvazek, 

- 1 učitelka, důchodkyně na 0,37 úvazku, 

- 1 vychovatelka, má 0,7 úvazku, 

- školnice, která pracuje současně i jako uklízečka na 0,66 úvazku, 

- 2 učitelky v mateřské škole, mají plný úvazek, 

- školnice a současně uklízečka pro mateřskou školu s 0,56 úvazku, 

- 1 vedoucí stravování, má 0,2 úvazku (vybírá poplatky za obědy), 

- 1 kuchařka s plným úvazkem, 

- 2 účetní              pracovnice pro mzdy a pokladnu s 0,2 úvazku, 

                            pracovnice pro rozpočet s 0,1 úvazku, 

- 1 správce sítě s 0,2 úvazku. 

Obrázek č.8: Budova Mateřské školy v Linharticích 

Zdroj: Mateřská škola Linhartice [online]. Poslední revize 2009 [cit.17. března 

2015]. Dostupné z WWW: <http://zslinhartice.webnode.cz/album/fotogalerie-

materska-skola/#skolka-01-jpg> 
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3.1.2 Státní rozpočet a příspěvky obecního úřadu 

 

Tak jako všechny školy, musí i tato malotřídní škola vyplnit Zahajovací výkaz k 30. 9. 

příslušného roku. Na jeho základě získá škola částku ze státního rozpočtu. Tato je 

vypočítána normativní metodou, kdy na jednoho žáka připadá příslušná výše finančních 

prostředků. Tyto peníze jsou určeny na platy zaměstnanců, vzdělávání učitelů, na 

pomůcky apod. 

 

Problémem této školy je, že nedosahuje povolený počet žáků 24, což je stanovené 

minimum. Ředitelka této základní školy musí žádat o výjimku svého zřizovatele Obecní 

úřad v Linharticích. Jestliže obecní úřad výjimku povolí, zavazuje se k tomu, že 

dorovná finanční schodek mezi příspěvkem ze státního rozpočtu a potřebnými náklady 

školy. Protože obyvatelé vesnice Linhartice mají zájem o udržení školy, obecní úřad 

s výjimkou souhlasí. Pro příští školní rok se dokonce předpokládá s navýšením žáků na 

24, což vyřeší škole hodně problémů. 

 

Kromě dorovnání schodku mezi prostředky ze státního rozpočtu a skutečnými 

potřebami, poskytuje zřizovatel Obecní úřad v Linharticích ze svého rozpočtu škole na 

její provoz další finanční částku, kterou si škola předem stanovila. Je jen na zřizovateli, 

jakou výši může škole poskytnout. Z těchto peněz se hradí energie, revize, různé 

opravy, kancelářský materiál apod. Škola dostane přidělen určitý finanční obnos, se 

kterým musí celý rok hospodařit. Pokud jí nestačí nebo dojde k nějakým mimořádným 

nákladům, musí ředitelka žádat obecní úřad o další příspěvek. 

 

3.1.3 Vedlejší hospodářská činnost 

 

Tato malá škola je závislá na svém zřizovateli Obecním úřadě v Linharticích. Nemá 

žádnou možnost jiné činnosti, ze které by měla nějaké výnosy. Nemá tělocvičnu, jako 

ZŠ v Moravské Třebové, kterou by pronajímala. Spíše sama využívá místního sálu 

v kulturním domě. Nemá ani jiné prostory, které by měla k dispozici pro cizí uživatele. 

Obědy jsou vařeny jen pro děti ze školy i školky, pro své zaměstnance a pracovníky. 

Jedná se o neziskovou příspěvkovou organizaci v plném rozsahu. 
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3.1.4 Opravy, renovace, inovace 

 

Tato malá škola se neustále potýká s nedostatkem finančních prostředků. Přesto se 

Obecní úřad v Linharticích dobře o školu stará a dodává finanční prostředky na 

potřebné opravy, aby bylo zajištěno kvalitní zázemí pro její chod. Byla provedena 

výměna svítidel na chodbách a schodišti, inovovalo se připojení k internetu, mohly být 

zakoupeny nové výukové programy na počítač a nové řady učebnice do českého jazyka. 

Byly provedeny i jiné drobné opravy v budově školy a na školní zahradě, musely být 

upraveny vchodové dveře pro přívod vzduchu k plynovému kotli, obnovily se venkovní 

nátěry a zamulčovaly se okrasné plochy školní zahrady. Mohly být průběžně 

doplňovány školní potřeby a pomůcky potřebné pro výuku. Doplnily se sloní i venkovní 

hry pro děti ve školní družině, které využívají i školní děti. Všechny tyto opravy, 

renovace a inovace financuje výhradně zřizovatel. 

 

Obě školy mají stejné problémy se zabezpečováním oprav, renovací a inovací. Jsou 

odkázáni na svého zřizovatele. ZŠ v Moravské Třebové je pavilonová škola, podstatně 

větší a na tyto finanční prostředky náročnější. Dvoutřídka v Linharticích je podstatně 

menší, náklady na opravy jsou tedy mnohem menší. Jenže obecní úřad musí navíc 

vyrovnávat rozdíl mezi příspěvkem ze státního rozpočtu a skutečnými potřebami školy. 

 

3.1.5 Pitný režim 

 

Dětem byl celoročně zajištěn každodenní pitný režim. Děti platí ročně 100,- Kč a je jim 

vařen čaj. Ze školní zahrady jim byla dávána jablka a čaj se obohacoval o med, který 

nosili do školy rodiče. 

 

3.1.6 Školní jídelna 

 

Ve školní jídelně pracují 2 pracovnice. Vedoucí stravování, která má na starosti výběr 

peněz za obědy a příslušné účetnictví. Pracuje tu na 0,2 úvazku. Dále pak kuchařka 

s plným úvazkem.  
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Tato škola nemá živnostenský list, aby mohla vařit i cizím strávníkům a tedy nemá jiný 

finanční zisk, jako Základní škola v Moravské Třebové. Kapacita jídelny je 60 

strávníků, ale vaří se jen pro 13 dětí ze školy, 19 dětí ze školky a pro zaměstnance.  

 

3.1.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

V této oblasti opět škola naráží na nedostatek finančních prostředků. Přesto však 

ředitelka našla cestu k dalšímu vzdělávání sebe i ostatních dvou učitelek. Jedná se 

převážně o samostudium odborné literatury a časopisů. Samozřejmě se také účastní 

vzdělávacích akcí. Ředitelka stanovila, aby se každý z nich účastnil alespoň dvou 

školení ročně. Vyhledávají se proto méně finančně náročné semináře. Jsou i akce, které 

jsou bez poplatků. Tyto také škola využívá.  

 

Ve srovnání se ZŠ v Moravské Třebové si tu učitelé nemohou vybírat ty akce, které by 

nejlépe odpovídaly jejich zaměření či zájmu. Musí vzít za vděk těm, které jsou jim 

dostupné. 

 

3.1.8 Sběr papíru 

 

Děti donášejí do školy starý papír, který se soustřeďuje v přilehlé kůlně. Když se její 

prostory zaplní, objedná ředitelka auto, které jej odveze do sběrných surovin. Za 

výtěžek se nakupují výkresy a jiné potřeby do výtvarné a pracovní výchovy a část je 

věnována na odměny pro děti.  

 

3.1.9 Sponzoři 

 

Nevýhodou je, že škola nemá žádné sponzory. Před třemi roky chodil do školy žák, 

jehož rodiče podnikali. V tu dobu zakoupili vždy pro školu nějaké sportovní vybavení, 

jako jsou florbalové hole, míčky apod.  
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3.1.10 Pedagogický nebo osobní asistent 

 

Ve škole nejsou zdravotně, tělesně nebo mentálně postižené děti, proto nemá škola 

žádné asistenty. Pokud by tu byl pedagogický asistent, dostávala by škola na něj 

finanční prostředky ze státního rozpočtu. Pokud by tu byl osobní asistent u tělesně 

postižených dětí, musela by jej financovat obec.  

3.1.11 Finanční prostředky z Evropské unie 

 

I tato malá škola se účastnila projektů vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Byl to program Peníze školám, ve kterém získali 300 000 Kč. Z těchto 

peněz si škola zakoupila dataprojektor, multifunkční zařízení a dva nové počítače, 

interaktivní tabuli. Učitelé vypracovávali šablony, které museli odučit. Za tuto práci 

získávali 400,- Kč za jednu šablonu.  

 

V současné době se škola zapojila i do projektu Tablety do škol. Tři učitelé obdrželi 

tablety, na kterých se učí pracovat a využívat je při výuce.  

 

3.1.12 Škola – centrum kulturního života v obci 

 

Škola úzce spolupracuje s rodiči, školní družinou, mateřskou školou a se zástupci obce 

Linhartice. Děti vystupují na různých akcích pořádaných sborem pro občanské 

záležitosti nebo Klubem seniorů. Škola informuje veřejnost o svých akcích zprávami, 

fotografiemi a výkresy na internetových stránkách a ve vývěskách obce. Škola vyrábí 

drobné dárečky na Den matek, které pak občanské sdružení předává starším ženám 

v důchodu. 

 

3.1.13 Základní údaje o hospodaření 

 

Pro srovnání jsem vybrala také údaje o hospodaření školy v roce 2012, které byly 

uveřejněny ve výroční zprávě této školy ve školním roce 2012/2013. 
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Tabulka č. 9: Ukázka zveřejnění příjmů a výdajů v roce 2012 ve výroční zprávě 

školy (v Kč) 

Název Částka v Kč 

Příjmy – dotace SR 2 136 570,00 

Výdaje – spotřeba materiálu 15 397,00 

Cestovné 5 464,47 

Služby 2 785,00 

Hrubé mzdy ZŠ 799 819,00 

Hrubé mzdy MŠ 515 810,00 

Hrubé mzdy ŠJ 170 371,00 

DNP – náhrady nemoc 906,00 

Zdravotní pojistné 133 800,00 

Sociální pojistné 371 200,00 

Jiné soc. náklady 7 044,00 

Zákonné soc. náklady 15 403,53 

Celkem výdaje SR 2 136 570,00 

Příjmy z fondů EU – počáteční stav na RF 202 405,00 

Čerpání dotace 142 375,00 

Zůstatek převeden do RF 60 030,00 

Výdaje – spotřeba materiálu 2 792,00 

Cestovné 526,00 

Služby 12 698,00 

OON – mzdy 78 500,00 

DDHM a DDNM 47 859,00 

Celkem výdaje 142 375,00 

Příjmy – zřizovatel – dotace 435 000,00 

Tržby za služby 160 058,00 

Tržby školné 20 125,00 

Výnosy z prodeje materiálu 507,00 

Úroky z běžného účtu 601,05 

Fond odměn 78 000,00 

Ostatní příjmy 584,00 

Příjmy celkem 853 875,05 

Výdaje – spotřeba materiálu 253 002,17 
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Energie 155 558,37 

Opravy 3 600,00 

Cestovné 1 097,53 

Služby 137 278,00 

Hrubé mzdy 180 189,00 

Doplatek z fondu 78 000,00 

Doplatek pojistného 68 738,00 

Zákonné soc. náklady 1 561,39 

Ostatní pokuty a penále 558,00 

Ostatní výdaje 20 816,00 

DDHM a DDNM 4 282,00 

Výdaje celkem 904 680,46 

Hospodářský výsledek -50 804,81 

Zdroj: Výroční zpráva ZŠ a MŠ v Linharticích za rok 2012, vlastní zpracování 

 

V tomto roce výdaje převýšily příjmy o 50 805,41 Kč. Uvedený schodek uhradil 

zřizovatel školy, kterým je Obecní úřad v Linharticích. 

 

3.1.14 Dotace ZŠ 

 

Pro porovnání uvádím rozpis dotací pro Základní a Mateřskou školu v Linharticích, o 

které se musí obě školy podělit. 

 

Tabulka č. 10: Rozpis dotací k 31.12.2012 

Poskytovatel NIV v Kč 

Dotace ze SR – MŠMT 2 136 570,00 

EU peníze školám 153 336,00  

Dotace od zřizovatele 435 000,00 

Dotace z úřadu práce  

NIV dotace celkem 2 724 906,00 

Zdroj: Interní dokumenty školy, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 11: Rozpis dotací k 31.12.2013 

Poskytovatel NIV v Kč 

Dotace ze SR – MŠMT 2 038 000, 00 

EU peníze školám 142 375,00 

Dotace od zřizovatele 587 000,00 

Dotace z úřadu práce  

NIV dotace celkem 2 767 375,00 

Zdroj: Interní dokumenty školy, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 12: Rozpis dotací k 31.12.2014 

Poskytovatel NIV v Kč 

Dotace ze SR – MŠMT 2 049 563,00 

EU peníze školám 60 030,00 

Dotace od zřizovatele 820 000,00 

Dotace z úřadu práce  

NIV dotace celkem 2 929 593,00 

Zdroj: Interní dokumenty školy, vlastní zpracování 

 

Graf č 2: Vývoj dotací v letech 2012 - 2014 v Kč 

 

Zdroj: Interní dokumenty školy, vlastní zpracování 
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3.1.15 Zhodnocení 

 

Tak jako v Základní škole v Moravské Třebové, i zde dochází k navyšování dotací. 

V roce 2013 se celkové dotace zvýšily, ale pouze o 40 000 Kč. Příspěvek ze státního 

rozpočtu byl o 100 000 Kč menší. Dokonce i příspěvek z fondu EU byl v roce 2013 o 

10 000 Kč nižší a to v obou případech i přes tu skutečnost, že se zvýšil počet dětí 

navštěvující školu o dva žáky. Příspěvky od zřizovatele musely pokrýt vzniklý schodek 

mezi příjmy a výdaji ze státního rozpočtu. Dotace od zřizovatele se v roce 2013 zvýšily 

o 140 000 Kč. 

 

V roce 2014 dostala škola ze státního rozpočtu o 10 000 Kč více. Z toho bylo určeno 

3 705 Kč na zvýšení platů pedagogických pracovníků a 20 858 Kč na zvýšení platů 

pracovníků regionálního školství. Zřizovatel v roce 2014 uvolnil o 400 000 Kč vyšší 

dotaci škole. 

 

3.1.16 SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky 

 

- Dobrý stav školy, 

- kvalitní vybavení počítači, interaktivní tabulí, 

- kvalifikovaní učitelé, 

- rodinné prostředí, 

- klidná část vesnice se zahradou, 

- mimoškolní zájmová činnost, 

- spolupráce s občanským sdružením, 

- prezentace školy na internetových stránkách, 

- vstřícnost školy. 
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Slabé stránky 

 

- Neustálá nutnost žádat zřizovatele o výjimku, 

- odliv dětí do městské školy v důsledku zaměstnání svých rodičů, 

- nenaplněnost tříd, 

- dojíždění dětí do Svitav v rámci plaveckého výcviku, 

- přecházení dětí do školní jídelny, 

- dojíždění linkovým autobusem za kulturními akcemi do přilehlého města, 

- sloučení dvou i tří ročníků do jedné třídy. 

 

Příležitosti 

 

- Získávat finanční prostředky ze sběru druhotných surovin, 

- získávat finanční prostředky ze sběru léčivých bylin, 

- prezentace školy na veřejnosti, 

- zaujmout svojí školní, mimoškolní náplní a zájmovou činností především mladé 

rodiny s potencionálními školáky, 

- možnost čerpat dotace i z fondů Evropské unie. 

 

Hrozby 

 

- Odliv žáků do městské školy, 

- úbytek dětí ve vesnici, 

- nedostatek finančních prostředků z rozpočtu obecního úřadu, 

- příliš nízká dotace ze státního rozpočtu. 
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3.1 Porovnání hospodářských výsledků obou škol 

 

V závěrečné části jsem porovnávala hospodářské výsledky obou škol za tříleté období 

po sobě jdoucích roků 2012 – 2014. Výsledky jsem zhodnotila a stanovila jsem oběma 

školám návrhy na zlepšení jejich hospodářské situace. 

 

Tabulka č. 13: Hospodářský výsledek Základní školy v Moravské Třebové 

Rok Hospodářský 

výsledek 

Hlavní činnost Dílčí činnost 

2012 88 484,98 29 123,78 59 361,20 

2013 80 729,98 7 000,00 73 729,90 

2014 199 094,85 7 404,06 191 690,79 

Zdroj: Interní dokumenty Základní školy v Moravské Třebové, vlastní zpracování 

 

Tabulkač. 14: Hospodářský výsledek Základní školy v Linharticích 

Rok Hospodářský 

výsledek 

Příjmy Výdaje 

2012 -50 805,41 2 634 250,05 2 685 055,43 

2013 0,00 3 075 522,81 3 075 522,81 

2014 126 175,96 3 085 055,46 2 958 879.50 

Zdroj: Interní dokumenty Základní školy v Linharticích, vlastní zpracování 

 

3.1.1 Zhodnocení hospodářských výsledků 

 

Základní škola v Moravské Třebové dosahovala vždy ziskového hospodářského 

výsledku v období tří sledovaných let. Je to způsobeno nejvíce dílčí činností, kterou 
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může provozovat. Může pronajímat tělocvičny a bazén, vaří obědy pro cizí strávníky. 

Tato činnost představuje nemalou částku v hospodářském výsledku. 

 

Hlavní činnost je závislá na dotacích od zřizovatele. Promítají se tu také příjmy za 

poškozené učebnice, za sběr druhotných surovin, pomerančové kůry apod. Výhodou se 

staly sponzorské finanční dary škole, které nejvíce poskytují soukromé firmy, jejichž 

jednatelé mají děti v této škole. Protože se jedná o největší školu ve městě, chodí sem 

nejvíce dětí a tím je větší pravděpodobnost vyššího množství sponzorských darů. 

 

Dotace ze státního rozpočtu se hospodářského výsledku nedotknou, neboť musí být ke 

konci kalendářního roku vždy vyčerpány. Nelze je převést do dalšího roku. 

 

Odlišná situace je v Základní škole v Linharticích, kde ve školním roce 2011/2012 

nastoupila nová paní ředitelka. Myslím si, že i tato situace se odráží na hospodářském 

výsledku školy, kde je patrné, že v roce 2012 je ukazatel výsledku záporný, neboť 

výdaje převýšily příjmy. Dotací ze státního rozpočtu se to netýká, neboť musely být 

finanční prostředky také plně vyčerpány a nelze je překročit. V tomto případě výdaje 

převýšily příjmy od zřizovatele. Tato škola nemá takovou možnost vedlejší hospodářské 

činnosti jako škola v Moravské Třebové. Získává pouze nepatrnou finanční částku ze 

sběru papíru a vyřazeného elektromateriálu. 

 

Přesto se hospodaření ve sledovaných letech zlepšovalo. V roce 2013 již ukazatel není 

záporný, nýbrž nulový. V následujícím roce 2014 hodnota hospodářského výsledku 

vykazovala zisk. Dle mého názoru paní ředitelka lépe poznala chod školy a dokázala 

s finančními prostředky dobře nakládat. Jistým přínosem se staly i dotace z fondů 

Evropské unie. 
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3.1.2 Doporučení pro ZŠ v Moravské Třebové  

 

Výhodu této školy vidím především v tom, že stojí na velkém sídlišti s vyšší 

pravděpodobností bydlení mladých rodin s dětmi. Každý učitel má plný úvazek. 

 

Tím, že škola může pronajímat tělocvičny, školní bazén a poskytovat obědy cizím 

strávníkům, plynou pro školu finanční prostředky, které jsou využívány na provoz 

školy. 

 

Škola nemůže ovlivnit příspěvek ze státního rozpočtu. U města může v případě potřeby 

podat žádost o finanční podporu. Jedinou ziskovou činností jsou pronájmy a 

poskytování stravování cizím strávníkům. 

 

Co může ale ovlivnit, je snaha získat více žáků a tím navýšit dotaci ze státního rozpočtu. 

Myslím si, že učitelé v tomto ohledu dělají hodně práce, ale přesto bych doporučovala 

školu co nejvíce zviditelnit. Žáci dosahují výborných výsledků v učení. V letošním roce 

se všichni z devátých tříd dostali hned v prvním kole na střední školy. Mezi nimi byly i 

prestižní a umělecké školy. Jedná se o velký úspěch, o kterém by měla vědět i široká 

veřejnost. Svědčí to o kvalitní práci tamních učitelů. 

 

Škola se zapojuje do různých soutěží, ve kterých se žáci umisťují na stupních vítězů. 

Jedná se jak o sportovní soutěže, tak i recitaci, zpěv, výtvarné soutěže apod. Bylo by 

dobré tyto úspěchy prezentovat v místním tisku Třebovský zpravodaj, na vývěskách ve 

městě, webových stránkách školy a případně v besedách s rodiči dětí v mateřských 

školách. 

 

Velkou výhodou této školy se jeví skutečnost, že má vše takzvaně pod jednou střechou, 

což ostatním školám ve městě chybí. Týká se to hlavně školní jídelny, neboť ostatní děti 

musí docházet do jiných stravovacích zařízení ve městě.  

 

Neopomenutelným prvkem pro vyzdvižení školy bych uvedla plavecký bazén. Děti již 

od prvního ročníku mají jednu hodinu týdně plavání v rámci tělesné výchovy. Ve třetím 
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ročníku probíhá plavecký výcvik, na který nemusí nikam dojíždět. Na škole fungují i 

plavecké kroužky, které zájemci mohou navštěvovat. Pro školní družinu se také 

vyhrazují hodiny v bazénu. Doporučila bych tyto přednosti více veřejně prezentovat. 

 

Dobré by bylo vymyslet projekty, ve kterých by byla zapojena i veřejnost nebo děti 

z mateřských škol. Pro projekty bych viděla využití období Halloweenu, Vánoc, 

Velikonoc, vítání jara, Den matek a Den dětí. Mohly by se otevřít veřejnosti výtvarné 

dílny, pro děti uspořádat různé zájmové akce, soutěže, sportovní odpoledne, hrátky ve 

školních prostorách s využitím veškeré dostupné moderní techniky. Hlavním cílem 

těchto aktivit by se měla stát snaha získat co největší počet potencionálních školáků. 

Dětem i rodičům by se měla škola co nejvíce zalíbit a na tomto základě si ji zvolit. 

 

3.1.3 Doporučení pro ZŠ v Linharticích 

 

Protože škola má plnou závislost na příspěvcích ze státního rozpočtu, který se stanovuje 

normativní metodou podle počtu žáků ke dni 30. 9. příslušného školního roku a 

nedosahuje potřebný počet, doporučovala bych co nejvíce popularizovat školu, více 

zviditelňovat úspěchy dětí v soutěžích, například vyhlášením vítězů nebo dobrých 

umístění místním rozhlasem, více s dětmi vystupovat na veřejnosti či pořádat akce 

v přítomnosti místních obyvatel.  

 

Ke škole patří i mateřská škola. Mohly by se uskutečňovat různé besedy s rodiči 

budoucích prvňáčků, při kterých by se popularizovala místní škola. Doporučovala bych 

rovněž pozvat rodiče s dětmi do školních prostor a uspořádat pro ně zábavná odpoledne 

v podobě výtvarných dílen, výroby cukrářských produktů, přípravy soutěží a zábavy jak 

pro rodiče, tak pro děti. Tak jako u předešlé školy bych doporučovala využít ročního 

období, kdy se rovněž slaví svátky Vánoc, Halloweenu, Velikonoc a podobně. Děti 

z mateřské školy by mohly navštěvovat zdejší školu, kde by na ně čekaly rozličné hry, 

soutěže, výtvarné aktivity, manipulace s interaktivní tabulí a počítači, návštěva školní 

zahrady a malé tělocvičny. 
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Jak jsem se již zmínila, obec Linhartice poskytuje levné stavební parcely a rozrůstá se. 

Většinou jde o mladé lidi, kteří buď již mají rodinu, nebo se ji chystají založit. 

Předpokládá se tudíž větší počet dětí, které by mohly navštěvovat místní školu. 

Problémem však zůstává, že rodiče, kteří dojíždějí do Moravské Třebové do 

zaměstnání, vozí svoje děti s sebou do školy do města.  

 

Obecní úřad jako zřizovatel má zájem, aby děti z Linhartic chodily do zdejší školy. Ve 

spolupráci s paní ředitelkou by měli vymyslet lákadlo pro rodiče, aby se rozhodli dávat 

svoje děti zde do školy a ne je vozit do Moravské Třebové. Tím se sníží i finanční 

zatížení obce, která vyrovnává schodek mezi příspěvky ze státního rozpočtu a 

skutečnými náklady.  

 

Některé obce dávají rodičům prvňáčků určitou finanční částku. Myslím si, že to není 

nutné, i když se to stává velkým lákadlem. Stačil by třeba penál, batůžek nebo nějaká 

hra pro děti a přitom vyzdvihnout, jaké výhody plynou z místní školy. Pro děti pracuje 

školní družina, mohou navštěvovat spoustu zájmových kroužků, zapojují se do 

zajímavých a přitažlivých projektů. Protože počet dětí ve škole není vysoký, poskytuje 

školní zařízení dětem domácí prostředí. Největší výhodou pro děti se stala skutečnost, 

že děti nemusí dojíždět každý den z vesnice do města a rodiče je nemusí vozit. Občas 

dojde k nečekané události, kdy nebudou moci své děti odvézt a ony pak musí samy 

cestovat autobusem.  
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na porovnání hospodaření dvou zcela 

odlišných základních škol. Velké městské Základní školy v Moravské Třebové a malé 

malotřídní vesnické školy v Linharticích.  

 

První část charakterizuje národní hospodářství a jeho členění, soustřeďuje se na 

neziskové organizace, na způsob jejich financování a fungování. Rozebírá především 

příspěvkové organizace - základní školy. Tato teoretická část zpracovala potřebné 

podklady pro další praktický oddíl.  

 

Druhá část uvádí historická fakta v životě města Moravská Třebová a vesnice 

Linhartice. Nastiňuje hospodářský chod jednotlivých škol. Podrobněji rozebírá finanční 

situaci ve školách, možnosti dílčích činností, zabývá se neinvestičními dotacemi a 

jinými finančními zdroji, zkoumá způsob hospodaření v období po sobě jdoucích tří let 

2013-2014.  

 

Ve třetí části jsem porovnala a vyhodnotila hospodaření obou škol. Snažila jsem se najít 

řešení pro zlepšení jejich současné situace a rozpracovala jsem možná doporučení.  

Cílem mé práce bylo najít optimální řešení pro neziskové příspěvkové organizace ke 

zlepšení jejich finanční situace., které by bylo možné aplikovat v praxi. Úzce jsem 

spolupracovala s hospodářskou pracovnicí, která vede účetnictví oběma školám, 

s řediteli obou škol a vedla jsem rozhovory s jejími učiteli. Svoji studii a návrhy jim 

ráda poskytnu.   
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