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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé 

anglické školky ve m st  Brno. Diplomová práce je složena ze t í základních částí. 

V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky pot ebné pro úsp šné založení a 

fungování školky. Druhá část se zabývá provedením analýz aktuální situace na trhu a 

poslouží ke zjišt ní pot eb cílového segmentu. Poslední část obsahuje konkrétní 

podnikatelský plán na založení soukromé anglické školky, který je sestaven na základ  

poznatků z p edchozích dvou částí práce. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with a proposal of the business plan for the establishment of a 

private english kindergarten in Brno. The thesis consists of three main parts. The 

introduction summarizes the theoretical knowledge which is required for a successful 

establishment and operating of the kindergarten. The second part deals with analyses of 

the current market situation and serves to identify specific needs of the target segment. 

The final part contains the specific business plan for the establishment of a private 

english kindergarten, which is based on the findings of the two previous parts of the 

thesis. 

 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, soukromá anglická mate ská škola, analýza trhu, finanční plán, 

marketingový plán, založení podniku 
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business plan, private english kindergarten, market analysis, financial plan, marketing 

plan, setting up a business 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je podnikatelský plán pro založení soukromé anglické 

školky. Vybrala jsem si toto téma, protože mi je velmi blízké, p ijde mi velice zajímavé 

a v neposlední ad  reaguje na současnou situaci na trhu p edškolní výchovy d tí, kdy 

poptávka po mate ských školách p evyšuje jejich nabídku. V posledních letech 

zaznamenala Česká republika také vysokou poptávku po anglických školkách. Tato 

poptávka je nejen ze strany cizinců, kte í zde žijí, ale také ze strany Čechů, kte í si čím 

dál více uv domují důležitost znalostí cizích jazyků.  

V decké studie dokázaly, že učení se další eči v raném v ku je velice efektivní a 

úsp šné, protože se d ti učí jazyk p irozenou formou, kdy si veškeré ečové vjemy 

ukládají do stejné části mozku. Proto je nejlepší začít se vzd láváním v dob , kdy 

mozek roste, což je od narození do šesti let v ku. V této dob  také vznikají jazykové 

centra v mozku, jejichž počet závisí na tom, kolik jazyků se v tomto čase dít  učí. 

Důležitým p edpokladem ke správnému učení se více jazyků od narození je to, aby lidé 

v okolí dít te používali vůči n mu pouze jeden jazyk. 

Otev ení soukromé anglické školky by tedy pomohlo k zapln ní díry na trhu 

v p edškolní výchov  v anglickém jazyce. Soukromá anglická školka Kids Kingdom má 

plánované umíst ní ve m st  Brno - Královo pole a zahájení provozu je stanoveno na 1. 

zá í Ň016. P ed zahájením provozu je zapot ebí provést rekonstrukci budovy, kde bude 

školka provozována, aby budova vyhovovala hygienickým požadavkům na prostory a 

provoz za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvých. Dále bude 

provedena rekonstrukce venkovních a vnit ních prostor určených pro hraní, jídlo, 

spánek a další aktivity. 

Školka bude určena d tem všech národností bez znalosti anglického jazyka ve v ku od 

2 do 7 let. Školka bude mít celoroční provoz s otevírací dobou od 7:00 do 1Ř:00 

s flexibilním způsobem docházky. Stravování bude zajišťovat Školní jídelna 

Novolíše ská, která se zam uje na p ípravu svačinek, ob dů a p esnídávek pro 

mate ské a základní školy.  
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Školka bude nabízet nadstandardní služby v oblasti p edškolního vzd lávání d tí, které 

budou zajišťovány kvalifikovaným personálem. Výuka bude sestavena na základ  

britských osnov Early Years Foundation Stage, ale bude rozší ena i o české osnovy pro 

p edškolní vzd lávání. Dále bude mít školka bohatý program pro d ti rozší ený o 

logopedické cvičení, sportovní, um lecké a další aktivity. Individuální p ístup, 

komunikace, snaha o rozvoj osobnosti, schopností a objevení talentu dít te je hlavním 

cílem všech výchovných pracovníků školky.  
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Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení podnikatelského plánu pro založení 

soukromé anglické školky v Brn . Podnikatelský plán by m l být zpracován tak, aby byl 

vstup nové firmy na trh realizovatelný a úsp šný. Dílčím cílem práce, který zárove  

vede k úsp šnému napln ní cíle hlavního, je provedení analýzy trhu, na který se nová 

školka chystá vstoupit a usp t.  

Mezi hlavní použité metody, které byly v diplomové práci použity pat í: SLEPT 

analýza, Porterova analýza konkurenčních sil a SWOT analýza. Mezi další metody, 

které byly použity v této práci pat í - sb r sekundárních dat pomocí statistických údajů, 

sb r primárních dat - dotazníkové šet ení a další. 

Diplomová práce je rozd lena do t í hlavních částí. První část práce se zabývá 

pot ebnými teoretickými znalostmi, které jsou nutné pro vypracování celé diplomové 

práce. Krom  vysv tlení základních pojmů, jsou zde popsány nezbytné kroky k založení 

a vzniku soukromé školky. Druhá část práce se zabývá analýzami současné situace na 

trhu v p edškolní výchov , p i které bude využita široká škála analytických metod. V 

poslední části práce, která je st žejní pro tuto diplomovou práci, bude ešen reálný 

návrh podnikatelského plánu pro úsp šné založení a provoz soukromé anglické školky. 

Tento návrh bude zpracován na základ  poznatků z p edchozích kapitol.  
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1 Teoretické východisko práce 

Tato kapitola diplomové práce se zabývá p edevším pot ebnými teoretickými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro vypracování celé diplomové práce. Nejd íve budou vysv tleny 

základní pojmy, které se týkají podnikání, dále právní formy podnikání, podnikatelský 

plán a jeho struktura a v neposlední ad  teoretické východiska analýzy současného 

stavu a konkurenčního prost edí. 

 

1.1  Základní pojmy 

Nejd íve je zapot ebí ujasnit si základní pojmy, jako jsou podnik, podnikatel a 

podnikání. Poté bude zapot ebí vysv tlit právní formy podnikání, které existují v České 

republice a na základ  toho vybrat nejvhodn jší formu pro plánovanou anglickou 

školku. Prvním pojmem k vysv tlení je podnik. 

Podnikem se rozumí každý subjekt, který vykonává hospodá skou aktivitu, jenž 

spočívá v nabízení zboží či služeb na trhu. Nezáleží na tom, jakou právní formu na sebe 

podnik bere, nebo jestli p i své činnosti dosahuje zisku. Podstatné je p edevším to, že 

oslovuje zákazníky s nabídkou svých činností. Základním cílem podniků je p ežít a 

uchovat se jako podnik. ĚDvo áček a Slunčík, 2012)  

Podnik je definován v obchodním zákoníku, dle kterého se podnikem rozumí: „soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku 

nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ ĚZákon č. 51ň/1řř1 Sb., §5) 

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která samostatn  vykonává na vlastní účet 

a odpov dnost výd lečnou činnost se zám rem činit tak soustavn  za účelem dosažení 

zisku. Dle Občanského zákoníku se pro účely ochrany spot ebitele a pro účely § 1ř6ň 

za podnikatele považuje: „každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní 

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, 

popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“ ĚZákon č. Řř/Ň01ŇSb., 

§ 4Ň0ě 
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Podnikání je soustavná činnost, kterou provádí podnikatel vlastním jménem a na 

vlastní odpov dnost se zám rem dosažení zisku ĚZákon č. 51ň/1řř1 Sb., §Ňě. 

 

1.2 Právní formy podnikání 

V České republice mezi základní právní formy podnikání pat í podnikání fyzických a 

právnických osob. Každá právní forma podnikání nabízí n kolik dalších variant, ze 

kterých si podnikatel může vybrat. Tyto formy sebou nesou rozdílné práva a povinnosti 

pro podnikatele a liší se p edevším osobním ručením majitelů, da ovým dopadem a 

náklady na založení podniku. (iPodnikatel.cz, 2014) 

1.2.1 Živnostenské podnikání 

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §Ňě  

Živnost může vykonávat fyzická i právnická osoba, pokud splní podmínky určené 

živnostenským zákonem ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §5ě.  

Fyzická osoba – živnost 

Fyzickou osobou je občan, jenž si vy ídí živnostenský list Ěnebo se p ihlásí jako 

zem d lecě a splní další podmínky, které vyplývají pro podnikání ze živnostenského 

zákona, zákonů o důchodovém, sociálním a zdravotním pojišt ní, dále také da ových 

zákonů apod.  Živnostník vystupuje pod svým jménem a ručí za své podnikatelské 

aktivity celým svým majetkem. (iPodnikatel.cz, 2014) 

„Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

 dosažení v ku 1Ř let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost. ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §6ě   
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Zvláštními podmínkami pro provozování živnosti jsou odborná či jiná způsobilost, 

v p ípad , že je daný zákon nebo zvláštní p edpisy vyžadují ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., 

§7ě.    

Živnostenský zákon z hlediska p edpokladů vzniku živnostenského oprávn ní rozlišuje 

živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.  

Živnosti ohlašovací 

Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základ  ohlášení, v p ípad , že 

ohlašovatel spl uje podmínky stanovené zákonem pro danou živnost. To znamená, že 

ke vzniku živnostenského oprávn ní není t eba souhlasu či rozhodnutí živnostenského 

ú adu. 

Ohlašovací živnosti se dále d lí na živnosti emeslné, vázané a volné. 

Podmínkou pro vykonávání živností emeslných je odborná způsobilost nabytá 

vyučením v oboru, p ičemž za emesla se dají považovat jen ty činnosti, které jsou 

výslovn  uvedeny v p íloze č. 1 živnostenského zákona. 

Pro provozování živnosti vázané je nutné prokázání odborné způsobilosti jiným 

způsobem než vyučením v oboru, zpravidla je požadovaná vyšší kvalifikace. Podmínky, 

na základ  kterých může být živnost vykonávána, jsou uvedeny v p íloze č. Ň k zákonu 

č. 455/1řř1 Sb. o živnostenském podnikání. 

Pro získání živnosti volné je nutné spl ovat pouze všeobecné podmínky provozování 

živnosti, tedy zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Seznam 

oborů živností volných je stanoven na ízením vlády č. 140/Ň000 Sb. ĚZákon č. 455/1řř1 

Sb., §1ř až Ň5ě 

Odpovědný zástupce pro živnost 

V p ípad , kdy podnikatel nemá pot ebné vzd lání, praxi nebo odborné zkoušky pro 

emeslnou nebo vázanou živnost, může stanovit odpov dného zástupce. Odpov dný 

zástupce, je fyzická osoba, která odpovídá za ádný provoz živnosti a za dodržování 

živnostenskoprávních p edpisů a je ve smluvním vztahu k podnikateli. Tento zástupce 
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se musí účastnit na provozování živnosti v pot ebném rozsahu. Zástupce musí spl ovat 

všeobecné i zvláštní podmínky pro vykonávání živnosti. ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §11) 

Živnosti koncesované 

Koncesované živnosti mohou být provozovány jen a pouze na základ  koncesní listiny 

– koncese. Koncesí se rozumí státní povolení k provozování živnosti u činností 

vymezených živnostenským zákonem. U koncesovaných živností je zapot ebí odborná 

způsobilost pro tyto živnosti a ta je uvedena ve speciálních právních p edpisech, pokud 

tyto p edpisy neexistují tak jsou uvedeny v p íloze č. ň, zákona č. 455/1řř1 Sb. 

V n kterých p ípadech p ibývá podmínka zvláštní spolehlivosti. ĚZákon č. 455/1řř1 

Sb., §Ň6 a §Ň7)   

V následující tabulce jsem porovnala výhody a nevýhody živnostenského podnikání. 

Tab 1: Srovnání výhod a nevýhod živností (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

jednoduché a rychlé založení živnosti nižší schopnost získat cizí kapitál 

není pot eba základní kapitál ručení za závazky společnosti celým svým 
majetkem 

p ímé ízení a absolutní kontrola nad celým svým 
podnikáním 

povinné odvody ze zisku na sociální a zdravotní 
pojišt ní 

nižší administrativní zát ž – p edevším účetnictví problém se zastupitelností – v p ípad  delší 
nemoci to může činit velké problémy 

1.2.2 Podnikání právnických osob 

Právnické osoby jsou v Zákonu o obchodních korporacích definovány jako obchodní 

korporace. Obchodními korporacemi se rozumí obchodní společnosti a družstva.   

Mezi obchodní společnosti pat í: 

 osobní společnosti - ve ejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní 

společnost (k.s.), 

 kapitálové společnosti -  akciová společnost (a.s.) a společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.), 

 evropská společnost, 

 evropské hospodá ské zájmové sdružení. 
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Družstva se d lí na: 

 družstvo, 

 evropská družstevní společnost. (Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §1ě   

Pro tuto diplomovou práci jsou důležité p edevším osobní a kapitálové společnosti. 

Základní rozdíl t chto společností spočívá v ručení za závazky společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly v t chto společnostech. 

Tab 2: Porovnání společností (Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona č. 90/2012 Sb.) 

Kritérium Osobní společnosti Kapitálové společnosti 

 v.o.s. k.s. a.s. s.r.o. 

Počet 
zakladatelů 

min. 2 osoby 
min. Ň osoby Ěkomplementá  a 

komandista) 
min. 1 osoba min. 1 osoba 

Základní 
kapitál 

není určen 
komandista min. 5 000 Kč, ZK 

není určen 

min. 2 000 000 

Kč nebo 
80 000 EUR 

min. 1 Kč 

Orgány 
společnosti nejsou určeny nejsou určeny 

valná hromada, 
p edstavenstvo, 

dozorčí rada 

valná hromada, 
jednatelé, 

dozorčí rada 

Ručení 

neomezen  
veškerým 

svým 
majetkem 

komplementá  – veškerým 
svým majetkem, komandista – 

do výše nesplaceného vkladu 

společnost – 

neomezen , 
akcioná i za 

závazky 
společnosti 

neručí 

společnost – 

neomezen , 
společníci do 

výše 
nesplaceného 

vkladu 

Účast na 
zisku 

rovným dílem, 
neurčí-li 

společenská 
smlouva jinak 

mezi komplementá em a 

komandisty se d lí na poloviny, 
mezi komandisty v pom ru 
splacených vkladů a mezi 

komplementá i rovným dílem 

na základ  
rozhodnutí 

valné hromady 

dle pom ru 
obchodních 

podílů 

1.2.3 Výběr právní formy podnikání 

P i zakládání podniku je zapot ebí zvolit vhodnou právní formu podnikání. P i výb ru 

právní formy je t eba zvážit počet osob pot ebných k založení společnosti, minimální 

velikost základního kapitálu, obtížnost založení, ručení podnikatele za závazky vzniklé 

podnikatelskou činností, míru regulace činnosti, zastupování podnikatelského subjektu 

navenek, obor činnosti, rozsah plánovaných podnikatelských aktivit, flexibilitu právní 

formy a komplikovanost p ípadné zm ny na jinou právní formu a další. V průb hu 
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podnikání se forma podnikání dá m nit, ale nejlepší je zvolit vhodnou formu již na 

začátku, protože tak můžeme p edejít zbytečným komplikacím. 

Po zvážení charakteristik právních forem podnikání z p edešlé kapitoly jsem pro školku 

zvolila jako nejvhodn jší společnost s ručením omezeným. Tato forma podnikání se mi 

jeví jako nejvhodn jší, protože společnost může založit pouze jedna osoba, což je i můj 

p ípad. Další výhodou s.r.o. je omezené ručení za závazky společnosti a v neposlední 

ad  musím zmínit základní kapitál, který je od roku Ň014 neomezený a stačí pouhá 1 

Kč. 

Naopak nevýhodou této formy podnikání je komplikovan jší administrativa založení a 

ručení společnosti celým svým majetkem oproti živnosti. 

1.2.4  Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným byla zvolena jako nejvhodn jší forma podnikání pro 

plánovanou školku. V této části práce tedy podrobn ji popíšu charakteristiku této formy 

a kroky, které vedou k jejímu založení. 

Společnost s ručením omezeným je jednou z možných právních forem, které lze využít 

pro podnikání v České republice. Dle zákona firma musí obsahovat označení 

„společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „s.r.o.“ nebo 

„spol. s.r.o.“. ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §1ňŇě Je azena mezi společnosti kapitálové a její 

základní kapitál je tvo en vklady jednotlivých společníků. Počet společníků společnosti 

s ručením omezeným je od roku Ň014 libovolný. Společnost tedy může založit jeden 

nebo více společníků. Další zm nou je od roku Ň014 výše kapitálu, která d íve činila 

200 000 Kč a v současnosti tvo í pouze 1 Kč. 

Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem. Společníci ručí 

za závazky společnosti společn  a nerozdíln  do výše nesplacených vkladů. Tyto vklady 

společníka mohou mít pen žitou i nepen žitou formu. Výše vkladů může být určena ve 

společenské smlouv  a může být také stanovena pro jednotlivé podíly rozdíln . Podíl, 

který není spjat s žádnými zvláštními právy a povinnostmi se označuje jako podíl 

základní. A podíly, ke kterým se pojí stejná práva a povinnosti, tvo í jeden druh. ĚZákon 

č. ř0/Ň01Ň Sb., §106 a §1ňŇě 
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Nejvyšším orgánem ve společnosti s ručením omezeným je valná hromada. Dle zákona 

valnou hromadu svolává jednatel minimáln  jednou za účetní období. Valná hromada 

má n kolik pravomocí a mezi hlavní z nich pat í: rozhodování o zm n  obsahu 

společenské smlouvy, volba a odvolání jednatele, rozhodování o zm n  výše základního 

kapitálu a další rozhodnutí týkající se společnosti. Valná hromada je usnášení schopná 

pouze v p ípad , že jsou p ítomní společníci vlastnící alespo  polovinu všech hlasů. Pro 

rozhodnutí je zpravidla zapot ebí v tšina hlasů p ítomných společníků, pokud se 

nejedná o zm nu obsahu společenské smlouvy, rozhodnutí o zrušení společnosti s 

likvidací a další závažné rozhodnutí. V t chto p ípadech je totiž zapot ebí alespo  

dvout etinová v tšina hlasů všech společníků. Společník má jeden hlas za každou 1 Kč 

vkladu. Statutárním orgánem společnosti je každý jednatel, ledaže společenská smlouva 

určí, že více jednatelů tvo í kolektivní orgán. Povinnost jednatele je obchodní vedení 

společnosti. V p ípad , že má společnost více jednatelů, je zpravidla vyžadován souhlas 

v tšiny z nich pro rozhodnutí o obchodním vedení společnosti. Dále má jednatel na 

starosti vedení seznamu společníků a ádné vedení p edepsané evidence a účetnictví. 

Jednou z povinností jednatelů společnosti je také podávat informace společníkům o 

společnosti, umožnit nahlížení do dokladů společnosti a kontrolu údajů obsažených 

v p edb žných dokladech. ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §44, §155, §16ř až 171 a §1Ř1ě 

Založení s.r.o. 

„Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v 
současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení 
společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony: 

1. uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

2. složení základního jmění společnosti, nebo jeho části, 

3. získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 

4. zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

5. registrace společnosti u finančního úřadu.“ (BusinessCenter.cz, 2016a) 

Sepsání a podpis společenské smlouvy 

Společnost s ručením omezeným je založena sepsáním a podpisem společenské 

smlouvy ve form  notá ského zápisu. Společenská smlouva musí obsahovat firmu a 
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sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy, pop ípad  názvu a sídla právnické 

osoby nebo jména a bydlišt  fyzické osoby. Dále ve smlouv  musí být uveden p edm t 

podnikání, výše základního kapitálu, vkladů každého společníka i způsobů a lhůty 

splacení vkladů, také jména a bydlišt  prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým 

jednají jménem společnosti, jména a bydlišt  členů první dozorčí rady, pokud se z izuje, 

určení správce vkladu a jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.   

Složení vkladů 

Způsob složení vkladů je stanoven společenskou smlouvou. V tšinou se složí na 

bankovní účet. Rejst íkovým soudem je nejuznávan jší způsob založení nového 

bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Zápisem 

společnosti do obchodního rejst íku Ěvznikemě se vklady stávají majetkem společnosti a 

ta s nimi může voln  disponovat. 

Získání živnostenských listů 

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejst íku se dokládají p íslušná oprávn ní 

k podnikání Ěživnostenské listy, koncese atd.ě. 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

U p íslušného rejst íkového soudu se podává návrh do obchodního rejst íku. Návrh 

musí být podepsán všemi jednateli a jejich podpisy musí být ú edn  ov eny. K návrhu 

se p idávají p ílohy, které jsou vymezeny obchodním zákoníkem. Pokud jsou ze strany 

rejst íkového soudu zjišt ny formální chyby návrhu na zápis společnosti, vyžádá si 

opravu, eventuáln  dopln ní návrhu. 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

O zápisu společnosti do obchodního rejst íku vyhotoví rejst íkový soud „Rozhodnutí o 

zápisu“, které zašle doporučen  do sídla zakládané společnosti. Na tento zápis se čeká 

až půl roku. Zápisem do obchodního rejst íku skutečn  vzniká společnost s ručením 

omezeným a tímto dnem také nastává povinnost vést účetnictví. 

 



22 

 

Registrace společnosti u finančního úřadu 

Nov  vzniklá společnost se musí registrovat u místn  p íslušného finančního ú adu. 

(BusinessCenter.cz, 2016b) 

 

1.3 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vn jší i 

vnit ní okolnosti související s podnikatelským zám rem. Správn  sestavený 

podnikatelský plán je základem prosperujícího a úsp šného podnikání. P i sestavování 

podnikatelského plánu si podnikatel ujasní, na kterých trzích bude působit, jak silná je 

konkurence a jak se od ní odlišit, kolik zam stnanců bude zapot ebí, stanoví kapacity 

podniku, jak osloví zákazníky a další. Pomocí podnikatelského plánu si podnikatel 

postupn  odpoví na otázky: kde se nyní nachází, kam se chce dostat a jak toho chce 

dosáhnout? Tento plán dále pomáhá podnikateli shrnout podnikatelské cíle, jejich 

reálnost, dosažitelnost a shrnutí jednotlivých kroků, které jsou nutné k dosažení t chto 

cílů. Další důvod, proč by každý podnikatel m l sestavit podnikatelský plán, je 

nap íklad pot eba získat finanční prost edky, informovat své obchodní partnery, najít 

zam stnance či společníky atd. 

Požadavky podnikatelského plánu 

Podnikatelský pán by m l spl ovat následující požadavky: 

 stručný a přehledný – adekvátní délka textu, shrnutí myšlenek do stručného a 

plnohodnotného záv ru s veškerými důležitými fakty, snadná orientace 

v jednotlivých částech dokumentu, 

 jednoduchý a srozumitelný – žádné zbytečné technické a technologické 

detaily, využívání tabulek pro lepší p ehlednost a porozum ní, m l by být 

srozumitelný i pro banké e a investory, kte í zpravidla nemají hlubší technické 

vzd lání, 

 demonstrovat výhody produktu či služby pro zákazníka, 

 orientovat se na budoucnost – zam it se na vystižení trendů, prognóz a jejich 

využití k charakteristice toho, čeho má být dosaženo, 
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 pravdivý a reálný – pravdivost údajů a reálnost zrealizování, 

 upozornit na konkurenční výhody a silné stránky, 

 respektování rizika – pro zvýšení dův ryhodnosti je důležité identifikovat 

možná rizika a navrhnout ešení pro jejich eliminaci. 

1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského plánu není pevn  stanoven. Záleží na tom, pro koho je 

podnikatelský plán sestaven. Každý čtená  Ěinvestor, banka, potenciální společníkě má 

jiné požadavky na jeho strukturu a obsah. V dnešní dob  z důvodu nedostatku času 

mnoho investorů preferuje podnikatelský plán zpracován pouze v MS PowerPoint. 

Banka naopak vyžaduje adu dalších dokumentů a informací. Každý podnikatelský plán 

by však m l spl ovat alespo  následující základní osnovu ĚSrpová et al., Ň011ě. 

Titulní strana 

Titulní strana p edstavuje základní informace o obsahu podnikatelského plánu a 

zpravidla jsou zde uvedeny informace, jako je název a sídlo společnosti, jméno 

podnikatele, kontakty, popis podniku a povaha podnikání, způsob financování a jeho 

struktura. 

Exekutivní souhrn 

V této části plánu by m l být jasn , stručn  a výstižn  shrnut celý podnikatelský plán. 

Vyzdvihuje hlavní myšlenku a p ínosy podnikání. Je to nejdůležit jší část dokumentu, 

p i které se investor rozhoduje, zda bude plán číst celý nebo nikoliv. Jednotlivé body 

tohoto souhrnu se dále rozvíjejí až v dalších částech plánu. Podnikatel píše zpravidla 

exekutivní souhrn až na záv r, kdy má uspo ádané své myšlenky a shrnuje jen to 

nejpodstatn jší a nejzajímav jší. 

Popis podniku 

Jedná se o podrobný popis podniku, na jehož základ  si čtená  ud lá p edstavu o 

velikosti podniku. Popis podniku se zam uje p edevším na právní formu podnikání, 

nabídku nabízených výrobků či služeb, umíst ní a kapacitu provozovny, veškeré 
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vybavení provozovny, p ehled personálu podniku a v neposlední ad  na cíle a možnosti 

jejich dosažení. 

Obchodní plán 

Obchodní plán je pro podniky, které nejsou výrobního charakteru. Součástí plánu jsou 

informace o nákupu zboží a služeb a skladovacích prostorách. U podnikání ve službách 

je popsán proces poskytování služeb, subdodavatelé a jejich hodnocení p i výb ru. 

Marketingový plán 

Marketing a prodej mají výrazný vliv na úsp ch firmy. Musíme p esv dčit čtená e, že 

máme dobrou marketingovou strategii. Plán objas uje způsob, jakým budou výroby či 

služby oce ovány, distribuovány a propagovány. Další částí jsou odhady objemu 

produkce nebo služeb, ze kterých je možné odhadnout rentabilitu podniku. Často zde 

bývá formulována strategie 4P Ěprodukt, cena, distribuce, propagaceě.  

Organizační plán 

Tato část pojednává o form  vlastnictví podniku, organizační struktu e firmy, systému 

nad ízenosti a pod ízenosti, jsou zde uvedeni pracovníci podniku, jejich vzd lání, 

zkušenosti a nápl  práce. 

Hodnocení rizik 

Každý projekt v sob  skrývá riziko, proto je zapot ebí zpracovat podrobn  a kvalitn  

analýzu rizik. Podnikatel poté může navrhnout alternativní strategie pro jejich zamezení 

nebo eliminaci. Díky tomu je možné p edcházet negativním výsledkům budoucího 

vývoje podnikání.  

Finanční plán 

Finanční plán je st žejní částí každého podnikatelského zám ru, transformuje p edchozí 

části podnikatelského plánu do číselné podoby. Prokazuje jeho reálnost z ekonomického 

hlediska. Jdou zde uvedeny plánované náklady na po ízení dlouhodobého majetku, 

prost edky na po ízení ob žného majetku a prost edky na zahájení podnikatelské 
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činnosti. Výstupem jsou zpravidla plány nákladů, výnosů pen žních toků, výkaz zisků a 

ztrát, rozvaha, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic a plán financování. 

Časový harmonogram 

Znázor uje časovou náročnost projektu a jeho jednotlivých kroků. Zpravidla se stanoví 

časové milníky, kterých chceme dosáhnout a doba pot ebná pro jejich dosažení. Vždy je 

důležité také počítat s časovou rezervou.  

Přílohy 

Jedná se o dopl kovou část podnikatelského plánu.  Zpravidla zahrnuje nap íklad 

technickou dokumentaci výrobku, ceníky, smlouvy a další dokumenty, které jsou pro 

podnikatelský plán p íliš detailní. ĚSrpová et al., 2011) 

 

1.4 Teoretická východiska týkající se analytické části 

Analýza trhu je výchozí bod každého podnikání. Ukáže podnikateli, co od n j očekávají 

jeho potenciální zákazníci, ukazuje silné stránky konkurence, zda je na trhu ješt  volné 

místo, na které je vhodné se zam it apod. Všechny tyto v ci je vhodné v d t ješt  p ed 

založením podniku, je důležité znát své možnosti, prost edí, ve kterém chceme podnikat 

a p edevším v d t na co se zam it, abychom se p iblížili konkurenci, nebo ji i 

p edstihli. Všechny tyto informace podnikateli ulehčují rozhodování o jeho podnikání. 

Toto prost edí lze rozd lit na makroprost edí a mikroprost edí. ĚHanzelková et al., 

2009)   

 Makroprost edí neboli vn jší okolí firmy tvo í širší okolí firmy, které působí na 

mikroprost edí jako celek a ovliv uje i vnit ní prost edí. Pat í sem vlivy 

politicko-právní, ekonomické, technologické, demografické, geografické, 

kulturní a další. 

 Mikroprost edí neboli vnit ní okolí firmy zahrnuje okolnosti, situace a vlivy, 

které firma může významn  ovlivnit. Do tohoto vnit ního okolí pat í p edevším 

dodavatelé, konkurence, zákazníci a další.  
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Pro analyzování vn jšího a vnit ního prost edí firmy je vhodné využít analytické 

nástroje, jako je SLEPT analýza, Porterův model p ti sil, analýza dotazníkového šet ení 

a v neposlední ad  SWOT analýza. ĚKoráb et al., 2007) 

1.4.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je nástrojem pro analýzu zm n okolí. Umož uje vyhodnotit p ípadné 

dopady zm n na projekt, které pocházejí z různých oblastí. SLEPT analýza zkoumá dle 

jednotlivých faktorů různé skutečnosti. 

Sociální faktory (Social factors)  

U sociálních faktorů se hodnotí p edevším demografické faktory hlavn  ve vztahu 

k cílové skupin , nap . její růst či zmenšování, životní styl, ekonomická úrove  

obyvatelstva a její zm ny či náboženské faktory. Lze sem také za adit společensko-

politický systém a postoje zákazníků, konkurentů a dodavatelů. 

Legislativní a právní faktory (Legal and Political factors) 

Mezi legislativní faktory pat í p edevším zákony a na ízení, které ovliv ují založení a 

provoz podniku. 

Ekonomické faktory (Economic) 

Mezi ekonomické faktory lze za adit důležité makroekonomické p edpoklady a 

ukazatele, státní podporu, tržní trendy a další. Velmi důležitý je vývoj HDP, ze kterého 

vyplývá životní úrove  obyvatelstva. Dále sem pat í cyklus ekonomiky a vývoj pen z, 

neboli inflace, výše da ových sazeb a podobn . 

Technologické faktory (Technology) 

Mají podstatný vliv na konkurenceschopnost podniku. Zkoumají technologické trendy, 

podpůrné technologie a aplikace pot ebné pro daný tip podnikání. 

1.4.2 Porterův model pěti sil 

Tato analýza slouží p edevším ke zkoumání konkurenčního prost edí. Cílem modelu je 

identifikovat a pochopit síly, které v daném oboru působí, nalezení hrozeb, které by 

mohly v budoucnu pozici podniku v odv tví zhoršovat a nalezení p íležitostí, jejichž 
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využití by naopak mohlo vést ke zlepšení pozice podniku v odv tví. Jedním 

z p edpokladů, který vede k úsp šnému podniku je rozpoznání a pochopení t chto sil. 

Dále by se podnik m l snažit vyrovnat t mto silám, reagovat na n  a pokusit se zm nit 

jejich působení ve svůj užitek. ĚSedláčková a Buchta, 2006) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V zásad  jde o následujících p t sil: 

Hrozba silné konkurence (Competitive rivalry) je v tšinou nejsiln jší 

z konkurenčních sil a zpravidla vyplývá z konkurenčního boje mezi podniky, které již 

působí v dané oblasti podnikání. Podniky se snaží získat v tší podíl na trhu a také se 

snaží diferenciovat a zlepšovat jejich výrobky/služby, aby m li náskok p ed ostatními.  

Hrozba vstupu nových konkurentů (Threat of new entrance), tedy subjektů, které 

vstupují na trh nebo potenciáln  hodlají vstoupit. Síla rizika vstupu do určitého odv tví 

závisí p edevším na vstupních bariérách a očekávané reakci ostatních konkurentů.  

Hrozba substituce výrobků/služeb (Threat of substitute products or services), 

v p ípad , kdy se substitut stane díky své cen , kvalit  nebo obojímu p itažliv jší, 

n kte í zákazníci by mohli uvažovat o využití daných substitučních výrobků/služeb. 

ĚSedláčková a Buchta, 2006) 

Konkurenční síla vycházející 
z vyjednávací pozice 

dodavatelů 

Dodavatelé 
klíčových vstupů Kupující 

Konkurence v odvětví 
Konkurenční síla vyplývající 
z rivality mezi konkurenčními 

podniky 

Substituty 

Potenciální noví 
konkurenti 

Konkurenční síla vycházející 
z hrozby substitutů 

Konkurenční síla vycházející 
z vyjednávací pozice 

kupujících Konkurenční síla vycházející 
z hrozby vstupu potenciálních                

konkurentů          . 

Obr. 1: Porterův model pěti sil (Zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčková a Buchta, 2006) 
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Vyjednávací síla kupujících (Bargaining power of buyers), pokud kupující mají 

silnou smluvní sílu, mohou tlačit ceny dolů, požadovat vyšší kvalitu nebo lepší servis. 

V tšinou k tomu dochází v p ípadech, kdy nakupují ve v tším množství, existuje 

n kolik podniků nabízející stejné výrobky a služby s nižšími cenami apod. Zatímco 

slabí kupující cenu neovlivní a podnik má naopak p íležitost zvýšit ceny a mít vyšší 

zisk. 

Vyjednávací síla dodavatelů (Bargaining power of suppliers), v p ípad , kdy 

dodavatelé prodávají produkty, které nemají mnoho substitutů, nebo je nákladné p ejít 

od jednoho dodavatele k druhému apod., mají dodavatelé vysokou smluvní sílu a dokáží 

zvyšovat ceny, pop ípad  snižovat kvalitu za danou cenu, což vede k poklesu zisku. 

V opačném p ípad , kdy mají dodavatelé nízkou kupní sílu má podnik možnost 

požadovat vyšší kvalitu nebo snížit cenu. ĚDeduchová, 2001) 

1.4.3 SWOT analýza 

Smyslem SWOT analýzy je identifikovat a posoudit silné a slabé stránky podniku a 

odhalit p íležitosti a hrozby v okolí podniku. Je to strategická analýza a musí vést 

k syntéze a záv rům. Tyto záv ry se stanou výchozím bodem pro formulaci strategie. 

Podnik by m l v maximální mí e využít silné stránky k získání p íležitostí v okolí 

podniku. 

Silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky 

Silné a slabé stránky jsou interní faktory, nad kterými má podnik určitou kontrolu a 

může je ovliv ovat. 

Hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) 

Hrozby a p íležitosti jsou extérní faktory, na které firma nemá vliv. Podnik na n  může 

pouze reagovat. (Koráb et al., 2007)  
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2 Analýza současného stavu 

Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení 

soukromé anglické mate ské školy. Školka s názvem Kids Kingdom bude založena 

soukromou osobou a právní forma podnikání bude společnost s ručením omezeným. 

Tato část diplomové práce je zam ena na analýzu současné situace na trhu v p edškolní 

výchov . V první části této kapitoly je provedena SLEPT analýza, následuje Porterův 

model p ti sil, dotazníkové šet ení a na záv r je provedena SWOT analýza. 

 

2.1 SLEPT analýza 

Tato kapitola se zabývá podrobnou analýzou sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických a technologických faktorů.  

2.1.1 Sociální faktory 

Mezi významné sociální faktory, jež ovliv ují vybranou oblast působnosti, pat í 

zejména vývoj počtu obyvatelstva, v ková struktura obyvatelstva, počet narozených 

d tí, ale také ekonomická situace obyvatelstva, která je podmín na životní úrovní 

obyvatelstva a nezam stnaností. Životní úrove  obyvatelstva je stanovena na základ  

výpočtu prům rné hrubé mzdy.  

Vývoj počtu obyvatelstva 

V Brn  – m sto dle Českého statistického ú adu k datu 01. 01. Ň016 bylo evidováno 

377 028 obyvatel.  V porovnání s p edchozími p ti lety statistika vykazuje vzestupný 

stav.  K datu 31. 12. Ň010 bylo evidováno ň71 371 obyvatel, z čehož vyplývá, že počet 

obyvatel se zvýšil o 1,5Ň%. (www.brno.cz, 2016; Český statistický ú ad, Ň016a) 

V následující tabulce je znázorn n vývoj počtu obyvatel ve m st  Brno a také celkový 

počet narozených d tí od roku Ň010 do roku Ň015. Tento ukazatel je pro tuto 

diplomovou práci pom rn  st žejním, protože d ti narozené v daných letech dosáhnou 

ve školním roce Ň016/Ň017 v ku dvou až šesti let, což je v k vhodný na umíst ní d tí 

do p edškolního za ízení. Díky vysoké porodnosti a nízkému počtu míst v p edškolních 

za ízeních můžeme p edpokládat dostatek potenciálních klientů pro naši službu. 
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Tab 3: Počet obyvatel a narozených dětí v Brně (Zdroj: vlastní zpracování dle Český statistický 

úřad, 2016a) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkový počet obyvatel  
v Brn  

371 371 378 965 378 327 377 508 377 440 377 028 

Počet narozených d tí 4 511 4 401 4 365 4 308 4 427 4 405 

 

V Brn  se v současnosti nachází 1ň6 funkčních mate ských škol a v tomto roce se 

narodilo 4 405 d tí, z čehož lze usoudit, že v jednom ročníku je v prům ru ňŇ d tí na 

jedno školské za ízení. Dle vyhlášky č. 14/Ň005 Sb. o p edškolním vzd lávání však 

může být ve t íd  maximáln  Ň4 žáků a maximáln  Ň0 d tí na jednoho pedagoga. 

Z t chto informací je tedy z ejmé, že mate ské školy v Brn  jsou napln ny na 

maximum, i p esto, že Brno v posledních letech vybudovalo stovky nových míst ve 

školkách. Na zápis pro školní rok Ň016/Ň017 se dostavilo 4 516 d tí, ale místo ve 

státních školkách se našlo jen pro Ň 806 z nich, což je pouhých 6Ň%. (Mate ské školy 

Brno, 2016) 

Životní úroveň obyvatelstva     

Životní úrove  obyvatelstva je důležitým faktorem, který má výrazný vliv na naše 

podnikání - založení soukromé mate ské školy. Životní úrove  obyvatelstva stanovíme 

na základ  prům rné hrubé m síční mzdy. V následující tabulce je uveden vývoj 

prům rné hrubé m síční mzdy pro Českou republiku a Jihomoravský kraj. 

Tab 4: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a JMK v letech 2010 - 2015 (Zdroj: vlastní 

zpracování dle Českýstatistický úřad, 2016b) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 3Q 2015 

ČR 23 864 24 455 25 067 25 035 25 607 26 072 

JMK 22 956 23 306 23 953 24 206 24 883 25 428 

 

Z tabulky uvedené výše je z ejmé, že celorepubliková prům rná hrubá m síční mzda je 

o n co vyšší než v Jihomoravském kraji, ale tento rozdíl není nijak výrazný. V tabulce 

dále vidíme srovnání vývoje prům rné hrubé m síční mzdy od roku 2010 do 3. čtvrtletí 

roku 2015. Z t chto údajů je z etelné, že každý rok dochází k mírnému nárůstu dané 

mzdy. 
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Míra nezaměstnanosti 

Podíl nezam stnaných osob Ěna obyvatelstvu ve v ku 15 – 64 let) v Jihomoravském 

kraji ke konci zá í Ň015 poklesl na 53 691 uchazečů o zam stnání což je 6,6Ř%. 

V porovnání s b eznem Ň015 se počet nezam stnaných osob snížil o 10 167 uchazečů a 

v porovnání s koncem roku 2014 o 12 512 osob. (Český statistický ú ad, Ň015cě 

2.1.2 Legislativní faktory 

Na založení a chod soukromé školy mají vliv nejen sociální faktory, ale také 

legislativní, kterým je v nována tato podkapitola.  

Tato část práce se zabývá legislativními faktory, které mají vliv na založení a provoz 

soukromé školy. 

Se založením podniku jsou spojené tyto zákony: 

 zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, 

 zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání. 

Potřebné živnostenské oprávnění 

Školka bude poskytovat služby, které se týkají p edškolní výchovy d tí od 0 do 5 let a 

dále po ádání d tských rekreačn  vzd lávacích akcí. Pro toto podnikání si majitelka 

bude muset zajistit živnostenské oprávn ní na volnou živnost s názvem Mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem 

této živnosti je výchova d tí nad t i roky v ku v p edškolních za ízeních, výuka 

v soukromých školách a za ízeních sloužících odbornému vzd lávání, pokud nejsou 

za azena do rejst íku škol a školských za ízení. Tato živnost dále zahrnuje výuku 

jazyků, hru na hudební nástroj a výtvarné um ní. Díky této živnosti tedy bude možné 

nabízet různé kroužky i zájmové aktivity. (firemnifinance.cz, 2015) 

Pon vadž je možnost, že do školky budou umisťovány i d ti mladší než t i roky, m la 

by si majitelka za ídit i vázanou živnost – Péče o dítě do tří let věku. U vázané 

živnosti je zapot ebí krom  všeobecných podmínek (1Ř let, právní způsobilost a trestní 

bezúhonnostě taktéž odborná způsobilost. (firemnifinance.cz, 2015) 
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A to odborná způsobilost k výkonu povolání: 

 všeobecné sestry Ě§ 5 zákona č. ř6/Ň004, o podmínkách získání a uznávání 

způsobilosti k výkonu neléka ských zdravotních povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péčeě nebo zdravotnického asistenta  

Ě§ Ňřě nebo ošet ovatele Ě§ ň6ě nebo porodní asistentky Ě§ 6ě nebo záchraná e  

Ě§ 1Řě, 

 sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách dle zákona o 

sociálních službách Ědle § 110 odst. 4 a 6, § 116. odst. 5 a § 117 zákona č. 

10Ř/Ň006, o sociálních službáchě. 

Pokud takové vzd lání z izovatel nemá, může využít institut odpov dného zástupce. 

(firemnifinance.cz, 2015) 

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

Soukromé školky mají výhodu v tom, že nemusí p esn  dodržovat vzd lávací rámec 

Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy. Avšak provozovatelka mate ské školy 

Kids Kingdom bude čerpat z tohoto rámce a p izpůsobí si ho svým pot ebám, jak by si 

cht la školku za ídit.  V tomto zákon  jsou dále uvedeny podmínky, které by m ly být 

spln ny pro p ijetí dít te do p edškolního vzd lávání a také cíle a organizace 

p edškolního vzd lávání, které by m ly být dodrženy i z hlediska provozování 

soukromé mate ské školy. 

Školka by také m la mít svůj provozní a školní ád. V provozním ádu by m l být 

uveden denní režim, tedy kdy mají d ti p ijít do školky a kdy z ní musí odejít, čas, kdy 

se podává dopolední svačina, ob d a odpolední svačina, kdy začínají různé aktivity, 

kroužky atd. 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání určuje podrobnosti o provozu 

mate ské školy. Umož uje z izovat mate ské školy s celodenním Ědéle než 6,5 hodiny 

denn , avšak nejdéle 1Ň hodin denn ě, polodenním Ěnejdéle 6,5 hodiny denn ě a 

internátním provozem Ěvzd lávání i noční péčeě. Dále je v této vyhlášce napsáno, že 
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Školní rok začíná 1. zá í a končí ň1. srpna následujícího roku. P edškolní vzd lávání má 

ň ročníky, p ičemž do jedné t ídy lze za adit d ti z různých ročníků, apod. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Tento legislativní dokument je pro všechny typy školek, ať už se jedná o mate ské školy 

státního typu, nebo soukromého, závazný. Stanovuje kvalifikační požadavky na 

pedagogické pracovníky, jejich pracovní dobu, další vzd lávání a kariérní systém. Je 

tedy důležité pedagogické pracovníky vybírat sv domit  a pečliv , aby jejich vzd lání 

korespondovalo s požadavky tohoto zákona. Kvalifikační požadavky na pracovníky 

p edškolní výchovy mládeže jsou minimáln  st edoškolské vzd lání s maturitou a to 

vždy se zam ením na pedagogiku v p edškolním vzd lání Ěuvedeno v §6 tohoto 

zákonaě. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

Daná vyhláška up es uje pojmy jako je školní jídelna a výdejna. Školní jídelna vydává 

jídla, která sama p ipravila. Zatímco výdejna vydává jídla, která p ipravuje jiný 

provozovatel stravovacích služeb. Takže mate ská škola, nemusí mít svoji vlastní 

kuchyni, což je p ípad školky Kids Kingdom. 

Za zmínku stojí i následující dv  vyhlášky, které up es ují školní stravování. 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 
 

Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných. 
Tato vyhláška určuje kritéria, za kterých mohou být jídla p ipravena jiným 

provozovatelem podávána d tem. Dále tato vyhláška uvádí, jak by m la být jídla 

označena a postupy p i vykonávání osobní hygieny p i činnostech epidemiologicky 

závažných. 
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Vyhláška č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby 

Daná vyhláška stanovuje požadavky na stavby, ve kterých má probíhat dané podnikání. 

Definuje projektovou dokumentaci, rozpočtovou dokumentaci úprav a další náležitosti 

týkající se stavby. U mate ské školy je obzvlášť důležité dodržovat jisté bezpečnostní 

normy. Výše zmín né dokumentace je pot eba doložit společn  s protipožární 

bezpečností apod. 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Tato vyhláška stanovuje hygienické požadavky na prostorové podmínky, osv tlení, 

vytáp ní, vybavení nábytkem, provoz, zásobování vodou, úklid mate ských škol a další. 

Dále je provozování školky ovliv ováno zákony, které nemají vliv na založení školky, 

ale spíše na její provoz, proto jsou tyto zákony pouze zmín ny bez bližšího popisu. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmu  

 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce 

 

2.1.3 Ekonomické faktory 

Na celou společnost působní ekonomické faktory, mezi které pat í p edevším míra 

nezam stnanosti, prům rná mzda, vývoj HDP, inflace, výše da ových sazeb a další. 

Míra nezaměstnanosti 

Vysoká míra nezam stnanosti by mohla mít negativní vliv na provoz soukromé 

mate ské školy. P i vysoké mí e nezam stnanosti totiž existuje riziko, že domácnosti 

nebudou mít dostatečné finance na placení školného. Dále může nastat situace, kdy 

jeden z rodičů ztratí zam stnání a rozhodne se s dít tem zůstat doma a pečovat o n j 

sám. 
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Míra nezam stnanosti v Jihomoravském kraji je blíže popsána v kapitole 2.1.1. Sociální 

faktory. Důležitou informací ve výše zmín né kapitole je p edevším to, že míra 

nezam stnanosti v Jihomoravském kraji se v posledních dvou letech snižuje. Tudíž je 

zde menší pravd podobnost, že nastanou výše zmín né situace spojené se ztrátou 

zam stnání. 

 

Obr. 2: Nezaměstnanost (Zdroj: SURVIVAL KIT to South Moravia, 2016) 

 

Průměrná mzda 

V Jihomoravském kraji od roku Ň010 dochází každý rok k mírnému nárůstu prům rné 

hrubé m síční mzdy, bližší informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.1. 

Vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt ĚHDPě se používá pro stanovení výkonnosti ekonomiky a 

vyjad uje se v pen žních jednotkách. Je to suma celkové hodnoty statků a služeb 

vytvo ených v daném období Ěobvykle jeden rokě na určitém území. 

Hrubý domácí produkt se ve ň. čtvrtletí Ň015 meziročn  zvýšil o 4,5% a ve srovnání 

s p edchozím čtvrtletím vzrostl o 0,5%. V roce Ň016 se očekává zpomalení růstu na 

Ň,Ř%. Zvyšování HDP vede k lepší ekonomice státu. To by mohlo vést k v tší jistot  

v zam stnání rodičů d tí v p edškolním v ku, možné navýšení jejich p íjmů a díky tomu 

je tu vyšší pravd podobnost, že rodiče up ednostní soukromá za ízení pro výchovu 

svých d tí více, než aby zůstali doma a o dít /d ti se starali sami. (Český statistický 

ú ad, Ň015aě 
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Inflace 

Míra inflace vyjad uje p írůstek prům rného ročního indexu spot ebitelských cen, 

vyjad uje tedy procentní zm nu prům rné cenové hladiny za posledních 1Ň m síců proti 

prům ru p edchozích 1Ň m síců. V následující tabulce je uvedena míra inflace v ČR 

v letech 2005 – 2015. ĚČeský statistický ú ad, Ň015b)  

Tab 5: Míra inflace (Zdroj: vlastní zpracovaní dle Český statistický úřad, 2015c) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Míra 
inflace 

1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 

 

 

Z tabulky vyplívá, že v roce Ň00Ř došlo k velkému nárůstu inflace na 6,ň%. Tento 

nárůst byl zap íčin n dopady hospodá ské krize.  V roce Ň01Ň se inflace op t zvýšila na 

3,5%. a v současnosti se inflace pohybuje okolo 0,ň%, dle posledních informací 

Českého statistického ú adu.  V tabulce č. 6 je znázorn na míra inflace za rok Ň015 

v jednotlivých m sících. V současnosti i nadále zaznamenáváme pokles míry inflace. 

Tab 6: Míra inflace v průběhu roku 2015 (Zdroj: vlastní zpracování dle Český statistický úřad, 

2015c) 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2015 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

 

Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

Da ové faktory, jako je nap íklad porodné, da ové slevy na dít , odpočet školkovného a 

da ov  uznatelný základ mohou mít pozitivní či negativní vliv na porodnost. 

Porodné 

Od roku Ň015 je op t zavedeno porodné i na druhé dít . V současnosti je tedy porodné 

na první dít  1ň 000 Kč a na druhé dít  10 000 Kč. Dále se také zmírnily pravidla pro 

získání porodného a to tak, že v současnosti hranici tvo í Ň,7 násobek životního minima 

rodiny. Zatímco v roce Ň014 byla tato hranice stanovena na Ň,4 násobek životního 



37 

 

minima rodiny. Na porodné u prvního dít te tedy dosáhnou domácnosti s čistým 

p íjmem do Ň0 Ř17 Kč a matky samoživitelky do 1ň 176 Kč. U druhého dít te částka 

vzrostla ješt  více, jelikož do životního minima se započítávají všichni členové 

domácnosti, tedy i první narozené dít . Rodičovský p ísp vek se do p íjmu 

nezapočítává a ani jiné dávky. (iPodnikatel.cz, 2016) 

Daňová sleva 

Da ová sleva na první dít  zůstane v roce Ň016 stejná, jako v p edešlých t ech letech a 

to na částce 1 117 Kč za m síc. Avšak sleva na druhé, t etí a další dít  se op t navýšila. 

Sleva na druhé dít  je 1 417 Kč za m síc, což je oproti roku 2015 navýšení o 100 Kč na 

m síc, a oproti roku Ň01ň a Ň014 navýšení o ň00 Kč. Sleva na t etí a další dít  je  

1 717 Kč, což je oproti roku Ň015 navýšení o ň00 Kč, a v porovnání s lety 2013 a 2014 

je to navýšení o 600 Kč. (iPodnikatel.cz, 2016) 

Snížení daně o školkovné 

V roce 2016 si mohou rodiče op t snížit da  o tzv. školkovné. Tedy o náklady, které 

vynaloží na pobyt dít te v mate ské škole nebo jiném za ízení péče o d ti p edškolního 

v ku. Výši t chto výdajů potvrdí provozovatel školky či obdobného za ízení. Nelze si 

ale odečíst související výdaje jako t eba náklady na dopravu nebo stravné. Maximální 

výše této slevy na jedno dít  je ohraničena částkou minimální mzdy. Pro rok 2016 je 

limit stanoven na 9 900 Kč. V porovnání s p edchozími lety je to navýšení, protože 

v roce Ň015 byl tento limit stanoven na částku ř Ň00 Kč a v roce Ň014 tento limit tvo ila 

částka Ř 500 Kč. (iPodnikatel.cz, 2016) 

Výše uvedené zm ny jsou pro rodiny velmi pozitivní a mohly by mít vliv na zvýšení 

porodnosti. 

2.1.4  Politické faktory 

Politická situace má vliv na všechny stránky života v zemi a udává tedy i charakter 

podnikatelského prost edí obecn . Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 

vládu Bohuslava Sobotky Ňř. ledna 2014. Vyslovení dův ry vlád  prob hlo 1Ř. února 

2014. 
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V Programovém prohlášení vláda uvedla, že bude usilovat o zkvalitn ní legislativy. 

Občan a jeho rodina by se m li v zemi cítit svobodn , spokojen  a být na ni hrdí. 

Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní m li bezpečn  a svobodn  podnikat, platit dan  

a nabízet zam stnání. Stát pak prioritn  zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením 

zákona o státní služb  do praxe i služby pro občany, bude si vážit da ových poplatníků 

a zabrání plýtvání p i p erozd lování pen z z jejich daní. 

V prohlášení vláda dále uvedla, že bude prosazovat ekonomický program pro Českou 

republiku, který je založen na podpo e podnikání, fungující a transparentní správ , 

efektivním trhu práce, dlouhodob  udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve 

společnosti a investicích do vzd lání, v dy a výzkumu. 

Jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy je to, že vláda zajistí 

systémovou podporu p edškolního vzd lávání. S využitím evropských fondů a nov  

vzniklého národního fondu poskytne obcím prost edky na vytvo ení dostatečné kapacity 

mate ských a základních škol. Dále také, zavede poslední rok p edškolního vzd lávání 

jako povinný. (Vláda České republiky, Ň014ě 

Koncem ledna Ň016 se Sobotkova vláda dostala do druhé poloviny svého mandátu. 

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy p ipravilo novelu školského zákona, která 

byla schválena Ňň. zá í Ň015. Tato novela zavádí povinný rok p edškolního vzd lávání 

p ed zahájením povinné školní docházky, a to od školního roku 2017/2018. Školky tedy 

budou mít povinnost p ijímat všechny p tileté d ti. (Ministerstvo školství, mládeže a 

t lovýchovy, Ň015ě 

 „Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude 

možné jej plnit podle možností a potřeb dětí - buď v mateřské škole zapsané ve 

školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně,“ uvedla 

ministryn  školství Kate ina Valachová. Nárok na místo ve školce od školního roku 

Ň017/Ň01Ř budou mít také čty leté d ti, pokud o to rodiče budou stát. T íleté d ti, budou 

mít nárok na místo ve školce až od následujícího školního roku. Tímto chce vláda 

vyhov t p áním a pot ebám rodičů, kte í jsou pracovn  vytížení a pot ebují, aby bylo o 

jejich d ti ádn  postaráno. (Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy, Ň015ě  
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2.1.5 Technologické faktory 

Moderní technologie se v dnešní dob  velmi rychle vyvíjejí a dotýkají se již i d tí 

p edškolního v ku. V oblasti vzd lávání jsou v posledních letech velmi oblíbené 

interaktivní pomůcky a tabule. Z pohledu školek tyto technologie p ináší možnost 

zapojit n kolik d tí, jako kolektiv k rozvoji nebo zábav . D ti, které využívají 

interaktivní technologie již v p edškolním v ku se dob e adaptují na nástroje a aktivity, 

které budou používat po nástupu do školy. Z tohoto důvodu je pot eba sledovat vývoj 

technologií, pop ípad  najít nové vhodné technologie, které by školka mohla využít ve 

svůj prosp ch pro zkvalitn ní nabízených služeb. (AV MEDIA komunikace obrazem, 

2016) 

 

2.2 Porterův model pěti sil 

V této kapitole bude zpracován Porterův model p ti sil, který pat í k základním a 

zárove  nejvýznamn jším nástrojům pro analýzu konkurenčního prost edí firmy a jejího 

strategického ízení.  

2.2.1 Hrozba silné konkurence 

V této části analýzy je zhodnocena stávající konkurence na trhu. Vzhledem 

k nabízeným službám soukromé anglické školky Kids Kindergarten a p edevším díky 

tomu, že výuka probíhá výhradn  v anglickém jazyce, budou nejv tšími konkurenty 

školky soukromé anglické školky, pop ípad  soukromé školky s anglickou výukou. 

V Brn  se také nachází velké množství státních školek, avšak jejich kapacita není již 

dlouhodob  dostačující pro uspokojení veškeré poptávky. Od školního roku Ň017/Ň01Ř 

nov  p ibude povinný p edškolní rok, který bude v t chto státních za ízeních bezplatný. 

Školky, tedy budou muset p ijmout veškeré d ti ve v ku 5 až 6 let. Zárove  dle novely 

školského zákona od zá í Ň017 budou mít nárok na místo ve školce i čty leté d ti a od 

dalšího školního roku i d ti t íleté. Kapacita státních školek tedy bude tém  pln  

zapln na již p edškoláky a očekává se, že bude více mladších d tí, které nebudou p ijaty 

z důvodu kapacity. Rodiče mladších d tí tedy budou ešit problém kam umístit jejich 

dít , v tomto p ípad  by naše anglická soukromá školka mohla být jedním z ešení. Co 
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se týče kvality nabízených služeb školek státních, školky se nejeví jako vysoká 

konkurence pro naši plánovanou školku. Státní školky tedy nejsou moc podstatné pro 

tuto analýzu. 

Největší konkurenti Kids Kingdom 

Vybrala jsem nejv tší konkurenty pro vznikající školku. Nejd íve uvedu stručný popis 

jednotlivých školek a dále v tabulkách porovnám základní informace o jednotlivých 

školkách a jejich ceníky. Nakonec zhodnotím jejich výhody a nevýhody. 

The International School of Brno (ISB) 

Tato soukromá školka je jedním z nejv tších konkurentů školky Kids Kindergarten. 

Školka poskytuje p edškolní vzd lávání v anglickém jazyce pro d ti z celého sv ta. 

Vyučuje dle mezinárodn  uznávaného vzd lávacího programu Cambridge International 

Programme. Školka je provozována v moderním, p íjemném a atraktivním prost edí. 

Web:     www.isob.cz/cs//anglicka-skolka-brno/  

Adresa:   Čejkovická 4ňňř/10, Brno – Vinohrady, 62800 

Telefonický kontakt:  544 212 313 

E-mail:   info@isob.cz 

 

KinderGarten Brno Campus 

Dalším významným konkurentem je školka KinderGarten Brno Campus. Jedná se o 

soukromou školku, ve které výuka taktéž probíhá v anglickém jazyce. Výuka je 

sestavena dle rámcov  vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání v ČR. Školka 

je situována v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity Brno – Bohunice.  

Web:     www.kindergarten.cz/cs/anglicke-skolky/brnocampus  

Adresa:   Netroufalky 5, Brno, 62500 

Telefonický kontakt:  +420 776 878 471 

E-mail:   campus@kindergarten.cz 
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Viki Kids Club 

Viki Kids club je d tský klub s celodenní péčí o d ti. Ve školce jsou 4 t ídy, avšak pro 

tuto diplomovou práci je důležitá p edevším anglická t ída. Výuka v této t íd  se v nuje 

fyzickému a kreativnímu, komunikačnímu i jazykovému rozvoji dít te.  Program výuky 

je rozd len na témata: zví átka, barvy, rodina, čísla a počítání, písmenka a abeceda, 

roční období apod.  

Web:     www.vikikidsclub.cz/ 

Adresa:   Vodá ská Ň, Brno – Komárov, 61ř00 

Telefonický kontakt:  + 420 724 057 290  

E-mail:   info@vikikidsclub.cz 

 

Základní a mateřská škola BASIC 

Jedná se o soukromou, rejst íkovanou mate skou školu, ve které výuka probíhá 

v českém jazyce a pouze zahrnuje hodiny angličtiny n kolikrát do týdne jako součást 

programu dne. Tuto školku jsem za adila mezi nejv tší konkurenty p edevším z důvodu, 

že byla ocen na jako nejlepší soukromá mate ská školka Jihomoravského kraje za 

školní rok Ň014/Ň015 (nejškolky.cz, Ň016ě. Myslím si, že díky tomuto ocen ní školka 

p iláká pozornost rodičů od česky mluvících d tí, u kterých rodiče cht jí mít jistotu 

zaručené kvality ve vzd lávání, a proto by rodiče mohli uvažovat i o školce, kde je 

vzd lávacím jazykem čeština.  

Web:     www.skolabasic.cz 

Adresa:   Šámalova Ň411/10, Brno – Židenice, 61500 

Telefonický kontakt:  + 420 603 525 032 

E-mail:   skolka@skolabasic.cz 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní informace o výše zmín ných školkách 

Ětabulka č. 7ě a ceník a výše stravného Ětabulka č. Řě. Na základ  informací o 

jednotlivých školkách jsem vyhodnotila jejich výhody a nevýhody, které jsou uvedeny 

v tabulce č. ř. 

http://www.vikikidsclub.cz/
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  Tab 7: Základní informace o školkách (Zdroj: vlastní zpracování) 

Školka Jazyk výuky Provozní doba V kové rozmezí Celková kapacita Počet d tí/vyučující Dodavatel stravy 

ISB Angličtina 7:30 – 16:30 3 – 6 let Ň6 d tí 5, ř, 1Ň dle v ku Lakšmanna 

KinderGarten Brno 

Campus 
Angličtina 7:00 – 17:30 2 – 7 let Ň0 d tí 10 

Vitalité Zdravý 
Restaurant 

Viki Kids Club Angličtina 7:00 – 18:00 2 – 7 let Neuvedena Neuvedena 
Vitalité Zdravý 

Restaurant 

BASIC Čeština 7:00 – 18:00 2 – 6 let Neuvedena 8 Školní jídelna Horní 

   

Tab 8: Ceník školného a stravného (Zdroj: vlastní zpracování) 

Školka Rozd lení ceny 1x týdn  Ňx týdn  ňx týdn  4x týdn  5x týdn  Stravovaní/den 

ISB Celý den - - - - 17 Ř00 Kč 1 ŘŘ Kč 

KinderGarten 

Brno Campus 

Dopoledne - - 6 000 Kč 
2
 6 ř00 Kč  7 500 Kč Zahrnuto ve 

školném Celý den - - 9 000 Kč 
3
 10 ř00 Kč  11 500 Kč 

Viki Kids Club 
Dopoledne - - - - 7 000 Kč 

7ř Kč 
Celý den 2 Ň00 Kč 4 ň00 Kč 6 Ň00 Kč 8 000 Kč 9 500 Kč 

BASIC 
4
 

Dopoledne 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

6ň Kč D ti do ň let 3 ř00 Kč 5 400 Kč 6 ř00 Kč 8 000 Kč 8 500 Kč 

D ti od ň let 2 700 Kč 3 ř00 Kč 5 400 Kč 6 500 Kč 7 000 Kč 

                                                 
  1 V cen  školného není zahrnut registrační poplatek 10 000 Kč, který je jednorázovým poplatkem pro všechny nov  p íchozí studenty. 
  2 Docházet do školky ňx týdn  je možné pouze v rámci adaptačního programu na p echodné období nebo v p ípad , kdy je dít  mladší než ň roky. 
  3 Viz poznámka č. Ň. 
  4 Je možná i nepravidelná docházka, která činí 100 Kč/hod. 
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  Tab 9: Výhody a nevýhody školek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Školka Výhody Nevýhody 

ISB 

+ Výuka probíhá dle tematických plánů sestavených na základ  

britských osnov pro p edškolní vzd lávání, 

+ program pro d ti české národnosti zajišťující soulad s českým 

vzd lávacím systémem, 

+ školka je spojena se základní anglickou školou ISB. 

 

- vysoký registrační poplatek Ě10 000 Kčě, školné Ě17 800 

Kč/m sícě a stravné ĚŘŘ Kč/deně. 

 

KinderGarten 

Brno Campus 

+ Více jak polovina d tí má jako mate ský jazyk angličtinu, 

+ dopl ková služba Day Care systém – hlídání d tí mimo školku. 

 

- Výuka není rozší ena o britské či americké osnovy pro 

p edškolní vzd lávání. 

 

Viki Kids Club 

+ Exkluzivní zájmové kroužky, jako je tenis, squash, welness 

Ěsauna, pára, ví ivka), 

+ zahrádka, kde si d ti každý rok nasadí jahody, hrášek, kytičky a 
dýn  na Halloween. 

 

- D ti z anglické t ídy mají svůj program výuky, který není 
sestaven dle rámcových osnov Ěčeských či britskýchě. 

 

BASIC 

+ Spojení se základní školou BASIC, 

+ speciální adaptační program pro malé d ti. 

 

- Výuka probíhá v českém jazyce a angličtina je vedena jako 

kroužek, 

- za mimoškolní aktivity jako kroužky, výlety, divadla, plavání, 

t locvična, návšt vy zoologické zahrady, školy v p írod  a jiné 

zábavné aktivity, které školka p ipravuje, si rodiče musí p iplatit, 

protože nejsou zahrnuty ve školném. 
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Mezi další velké konkurenty, by se daly za adit anglické soukromé školky, jako je 

Safirka a nebo školka Kinder – City, ale tyto školky mají zapln nou kapacitu d tmi, co 

je už navšt vují a ani nebudou otevírat zápis pro p íští školní rok. Podle posledních let, 

je to b žný problém, tudíž s nimi v této analýze nemusíme počítat. 

2.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Situace na trhu p edškolní výchovy v Brn  a okolí je taková, že počet d tí p edškolního 

v ku vysoce p evyšuje počet kapacit jak státních, tak i soukromých školek. Rodiče 

česky mluvících d tí si také čím dál více uv domují důležitost cizích jazyků v dnešní 

dob  a pro své d ti proto hledají způsoby, jak je seznámit s anglickým jazykem co 

nejd íve. V Brn  každým rokem žije čím dál více cizinců, kte í p icházejí za prací i 

s rodinou. Proto se zvyšuje poptávka nejen po státních školkách, ale také po 

soukromých školkách, ve kterých je vyučujícím jazykem angličtina nebo alespo  

zavedeny hodiny angličtiny. V posledních letech v Brn  vzniklo n kolik nových 

soukromých školek, v tšina z nich má kurzy angličtiny pro d ti a n které z nich jsou i 

p ímo anglické. I p esto není poptávka pln  uspokojená a kapacita je stále nedostačující. 

Tato oblast se op t stala zájmem politiků a začíná být podporována dotacemi od 

Evropské unie i ze strany státu. Je tedy velice pravd podobné, že v blízké budoucnosti 

vzniknou nové soukromé školky. Aby bylo možné usp t mezi nov  vznikající 

konkurencí, je nutné mít p ehled o konkurenci a o tom, jaké služby nabízí. Proto je 

nutné dbát na kvalitu vlastních služeb, vybavení školky, bezpečnost d tí, kvalitní 

personál, kvalitní program pro d ti a další. 

Co se týče bariér vstupu na trh, myslím si, že založení soukromé školky není 

legislativn , hygienicky a pedagogicky až tak náročné. Soukromé školství totiž není 

regulováno tak moc, jako státní školství a proto dostát všem požadavkům pro založení 

soukromé školky není výrazn  složit jší než v jakémkoliv jiném oboru podnikání. 

2.2.3 Hrozba substituce výrobků 

Hrozba konkurence substitutů plyne z ohrožení produktů na trhu s podobnými produkty. 

V této oblasti mohou být nazvány hlavními substituty hlídací agentury a centra, služby 

au pair, hlídání d tí prarodiči a praprarodiči a mnohé další. 
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Hlídací agentury a centra nabízejí p evážn  nárazovou formu hlídání d tí. V t chto 

centrech není sestaven program jako v mate ských školách, tedy dít  se může pomaleji 

vyvíjet a zam ovat se neustále na ty samé aktivity. V nižším v ku d tí, se toto jeví jako 

zcela nevhodné a proto se doporučují vzd lávací centra, jako školky s komplexním 

programem pro vývoj d ti. Další nevýhodou t chto center je finanční náročnost, která 

bude p i častém navšt vování jist  vyšší, než za umíst ní dít te do soukromé školky. 

Jako výhodu t chto center však můžeme považovat to, že se d ti setkávají se svými 

vrstevníky. 

Služby au pair nejsou v České republice moc rozší eny. Jedním z důvodů je fakt, že dít  

se dostane do kontaktu pouze s au pair, nikoli se svými vrstevníky, což není úpln  

vhodné pro sociální rozvoj dít te. Služba au pair by mohla být vhodná pro mladší d ti, 

kde kontakt s vrstevníky ješt  nehraje takovou roli. Dále z důvodu finanční náročnosti, 

je tato služba pom rn  náročná. Zpravidla peníze vynaložené na kapesné au pair vyjdou 

dráž než soukromá školka. V neposlední ad  musím zmínit také to, že rodiče si často 

nep ejí, aby se v jejich dom  nebo byt  pohyboval cizí člov k.  

Hlídání prarodiči se jeví jako nejlepší substitut. Prarodiče jsou lidé, kterým rodiče v í a 

finančn  nic nestojí, protože je to rodina. V nují d tem veškerou pozornost, jako by to 

byly jejich vlastní. A proto rodiče v dí, že je o jejich d ti dob e postaráno. Hlídání 

prarodiči bylo d íve velmi oblíbené, v dnešní dob  je však problém s tím, že se hranice 

důchodového v ku stále zvyšuje. Proto v tšinou dochází k tomu, že prarodiče stále 

pracují a nemohou hlídat svá vnoučata. V dnešní dob  se tedy hodn  rodičů obrací i na 

praprarodiče. Zde se ale skýtá problém v tom, že pokud je praprarodič ve vyšším v ku, 

nemusí vždy na výchovu a hlídání dít te stačit. 

2.2.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků může působit na cenu, ale také na nabízené služby. P i 

stanovení výše školného je pot eba porovnat ceník konkurence a držet se ve stejné 

cenové relaci. Dále je t eba brát na v domí ochotu potenciálních zákazníků danou 

částku akceptovat. Avšak vzhledem k napln nosti státních i soukromých školek 

vyjednávací síla odb ratelů o cen  pom rn  klesá. Naopak vyjednávací síla zákazníků o 

poskytovaných službách bude silná, neboť podnikatelský subjekt chce vyhov t p áním a 



46 

 

pot ebám zákazníků a p izpůsobit jim svoji nabídku služeb. V p ípad  sponzorování 

školky rodiči bude jejich vyjednávací síla na služby ješt  vyšší. 

2.2.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je v daném odv tví pom rn  malá. V p ípad  mate ské 

školy se bude jednat zejména o dodavatele nábytku, vybavení učeben knihami, 

hračkami, elektronikou, dále o kancelá ské pot eby, textilie, dodavatele potravin a 

barelů s vodou. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho dodavatelů daného typu, 

dodavatel toto podnikání nijak neovlivní. Je tedy možné si vybrat z nabídky dodavatelů 

dle nabízené ceny a kvality. Pokud školka nebude se službami dodavatelů spokojena, 

nebude nijak nákladné tyto dodavatele zm nit. Vyjednávací síla dodavatelů je tedy 

minimální. 

Závěr Porterovy analýzy 

Mezi nejsiln jší rizika pat í riziko stávající konkurence, která má již v současnosti 

vysokou kvalitu nabízených služeb. Avšak tato konkurence má napln nou kapacitu a na 

p íští školní rok ani neotvírá zápis pro nové studenty, tudíž tím se riziko o n co snižuje. 

I p esto by se daná konkurence m la sledovat a školka Kids Kingdom by se m la 

neustále zam ovat na zdokonalování svých služeb. Další vysoké riziko hrozí ze vstupu 

nových konkurentů na trh, kte í budou nabízet obdobné služby jako plánovaná školka, 

tedy celodenní výuku v anglickém jazyce. Mezi st ední rizika se adí riziko rostoucí síly 

zákazníků na nabízené služby.  A mezi slabá rizika se adí rizika rostoucí vyjednávací 

síly dodavatelů a substituční služby.  
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2.3 Dotazníkové šetření 

Pro získání lepší p edstavy o tom, jaké požadavky mají rodiče na mate ské školy, jsem 

vypracovala dotazník a ud lala průzkum trhu. Cílovými zákazníky školky jsou české, 

zahraniční a smíšené rodiny, které žiji p edevším v Brn  a jeho okolí. Dotazník byl tedy 

vyhotoven jak v českém tak anglickém jazyce Ěviz p íloha č. I a č. II.ě, aby oslovil co 

nejvíc našich potenciálních zákazníků. Dotazník byl zve ejn n online na stránkách 

www.survio.com a www.vyplnto.cz. Respondenti byli osloveni p edevším p es sociální 

síť Facebook.com na které se nachází n kolik skupin pro anglicky mluvící rodiče, české 

rodiče a pro cizince žijící v Brn  a okolí. Dotazník se skládal z 1ř otázek, které byly 

částečn  formulovány jako otev ené a částečn  jako uzav ené otázky. V p ípad , kdy 

respondent nem l zájem o anglickou školku, dotazník byl okamžit  ukončen. Tedy z 92 

respondentů by o školku m lo zájem Řň z nich. Ve vyhodnocení dotazníku jsou uvedená 

procenta zaokrouhlena na celá čísla. 

Respondenti 

Z odpovídajících respondentů bylo 7Ň % žen a ŇŘ% mužů. Respondenti byli v širokém 

v kovém rozmezí, rozd lila jsem je tedy do skupin v kových kategorií. Nejv tší 

skupina respondentů byla ve v ku od Ň6 - 35 let Ě70%ě, výrazn  mén  bylo respondentů 

ve v ku 1Ř - Ň5 let ĚŇ0%ě a ve v ku ň6 - 45 (10%).  Z v kové kategorie 46 let a více 

nebyl žádný respondent. Cizí národnosti bylo 6Ň % dotázaných a ňŘ % respondentů 

bylo národnosti české. Co se týče cizinců, tak byli z velmi širokého rozp tí národností, 

tedy nep evažovala skupina konkrétních národností. Mezi respondenty byli N mci, 

Belgičani, Holanďané, Fini, Francouzové, Poláci, Srbi, Rumuni, Slováci, Albánci, ale 

také jednotlivci ze zemí jako je Rusko, B lorusko, Lotyšsko, Estonsko, Kanada a další. 

Děti respondentů 

Jedno dít  do v ku 7 let má 50 % dotázaných, Ň a více d tí v daném v ku má ň5 % 

dotázaných a 10 % plánuje dít  v p íštích dvou letech. Tyto d ti pochází z českých 

rodin (38 %), bilingválních rodin Ě4Ň %ě a cizojazyčných rodin ĚŇ0 %). Doma se u 

t chto rodin mluví často n kolika jazyky, nejvíce je však zastoupen český jazyk a 

angličtina. Angličtina z důvodu, že rodiny jsou často jazykov  smíšené, nebo si platí 

chůvu, která na d ti mluví anglickým jazykem. 
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Zájem o školku a její provoz 

P i výb ru školky rodiče nejvíce ovliv uje nabídka zájmových a sportovních kroužků, 

kvalitní program školky, prvky multikulturní výchovy Ěd ti různých národnostíě a 

kvalitní učitelé. 

Dít  ve dvou letech chce do školky umístit 6Ň %, ve t ech letech a pozd ji Ňř % a d íve 

jak ve dvou letech 9 % rodičů. Nejv tší zájem byl o docházku 5x týdn  Ě66 %ě, výrazn  

menší o docházku ňx týdn  ĚŇ4 %ě a 4x týdn  Ě10 %ě. Rodiče by umístili své dít  do 

školky na celý den v 62 %, na dopoledne v 37 % a na odpoledne 1%. 

Nejv tší zájem byl o otevírací dobu od 7:00 nebo 7:ň0 a konec v 17:ň0 či 1Ř:00. Veliký 

zájem byl také o otevírací dobu v dob  prázdnin ĚŘ4 %ě. 

Cena 

P i dotazu na cenu Ěbez stravnéhoě, kterou by byli rodiče ochotni zaplatit za celodenní 

docházku 5x týdn  do školky byl vid t rozdíl mezi cizinci a lidmi české národnosti. 

Cizinci, byli v tšinou ochotni platit o n co více. Nejv tší zájem byl o cenu do 6 000 Kč 

ĚŇň %ě, nicmén  pom rn  vysoký zájem byl i o cenu do 10 000 Kč Ě1Ř %ě, do ř 000 Kč 

(16%), do 8 000 Kč Ě15 %ě a do 7 000 Kč Ě1ř %ě. Našlo se i n kolik respondentů, kte í 

by byli ochotni si za kvalitní školku zaplatit i více než 11 000 Kč, nebo respondentů, 

pro které je soukromá školka moc drahá.  

Nabízené služby 

Nabízené kroužky byly pro potenciální zákazníky dostačující. Více než polovina 

dotázaných nemá zájem o kroužek cizího jazyku, protože považují výuku v angličtin  

za dostačující pro jejich d ti. Zájem se však projevil o kroužek češtiny pro d ti cizinců 

(30 %). 

Rodiče by v 70 % p íležitostn  využili hlídací agenturu, která bude spolupracovat se 

školkou. Také projevili veliký zájem o společenské akce pro rodiče a personál školky, 

aby se mezi sebou lépe poznali. 
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2.4 SWOT analýza 

V této kapitole bude provedena SWOT analýza, jejímž úkolem je vyhodnocení silných a 

slabých stránek nov  vznikající školky a také nalezení p íležitostí a hrozeb, které 

vyplývají ze vstupu na daný trh. 

 

Tab 10: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

S1 - celodenní výuka v anglickém jazyce 

S2 - p íprava na české i anglické základní školy 

S3 - nižší počet d tí ve t íd  a individuální p ístup 

S4 - celoroční provoz 

S5 -moderní metody výuky a vysoká kvalita 
služeb 

S6 - prodloužená provozní doba 

S7 - blízká spolupráce s rodiči 

S8 - modern  a nov  vybavená školka 

S9 - multikulturní prost edí ve t ídách 

W1 - vyšší náklady pro rodiče na školné  

W2 - vysoké vstupní náklady na za ízení 

W3 - školka bez tradice a klientely 

W4 - vysoké kvalifikační nároky na personál 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

O1 - pot eba rodičů dop át d tem kvalitní, 
nadstandartní a jazykové vzd lání 

O2 - nedostatečné kapacity anglických 
soukromých školek 

O3 - p izpůsobení se individuálním pot ebám 
dít te 

O4 -  možnost rozší ení kapacit i služeb 

O5 - nedostatečné kapacity státních i soukromých 
školek 

 

T1 - vstup nové konkurence na trh - soukromé 
anglické a firemní školky 

T2 - nedostačující kapacita p i velkém zájmu 

T3 - snížená porodnost 

T4 - existující školky, které rozší í své působení 
služeb 

T5 - nedostatek vhodných zam stnanců 
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Závěr SWOT analýzy 

Z této analýzy vyplývá, že školka má spoustu silných stránek, které jsou odlišné od 

v tšiny konkurence Ěcelodenní výuka v anglickém jazyce, multikulturní t ídy, celoroční 

provoz apod.). Pokud jde o slabé stránky, tak n které z nich Ětradice školky, klientela, 

vyšší nároky na personálě by v budoucnu m ly zaniknout. Školka si totiž časem vytvo í 

svoji tradici, získá svoji klientelu, m la by mít dobré ohlasy a tím pádem by se m la 

dostat i do podv domí nových potenciálních zákazníků a personálu může nabídnout 

průb žné školení. Dále z této analýzy vyplývá, že školka má dostatek p íležitostí. Tyto 

p íležitosti by školka m la využít a m la by se i nadále soust edit na zlepšování svých 

služeb a porovnávání s konkurencí, aby za ní nezaostala. Pokud jde o hrozby, tak na 

n které z nich školka nemá vliv Ěsnížená porodnost, zm ny zákona apod.ě, jsou tu ale 

také hrozby, které školka může otočit a využít ve svůj prosp ch Ěnavýšení kapacity, 

vyškolení vhodných zam stnanců apod.ě. 
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3 Návrh podnikatelského plánu na založení školky 

Tato kapitola diplomové práce je zam ena na zpracování vlastního návrhu ešení 

podnikatelského plánu na založení soukromé anglické školky v Brn , a to na základ  

teoretických východisek a provedených analýz.  

 

3.1 Titulní strana 

Název společnosti:    Kids Kingdom – International Kindergarten, s.r.o. 

Právní forma podnikání:  společnost s ručením omezeným 

Z izovatel:    Bc. V ra Langerová Ějednatelě 

Sídlo společnosti:   Brno Ězatím blíže neurčenoě 

Webové stránky:   www.kidskingdom.cz 

Kontaktní e-mail:   KidsKingdom@kindergarten.cz 

Kontaktní telefon:   +420 777 941 932 

P edm t podnikání:   - Mimoškolní výchova a vzd lávání, po ádání  

     kurzů,  školení, včetn  lektorské činnosti. 

     - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. 

Datum založení společnosti:  1. kv tna 2016 

Zahájení podnikatelské činnosti:  1. zá í Ň016 

Základní kapitál:   1 Kč 

Vize:     poskytování nadstandardních služeb v oblasti  

     p edškolního vzd lávání d tí v anglickém jazyce  
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3.2 Exekutivní souhrn 

Podnikatelský plán je zam en na založení soukromé anglické školky v Brn . Školka 

bude založena jako společnost s ručením omezeným s jedinou majitelkou. Hlavní 

službou plánované školky bude p edškolní výchova d tí všech národností, ve v ku od Ň 

do 7 let, v anglickém jazyce. Mezi p ednosti plánované školky pat í vzd lávání dle 

britských osnov Early Years Foundation Stage, které zajišťuje p ípravu na anglické 

základní školy. Součástí osnov je také program, který zajišťuje soulad s českým 

vzd lávacím systémem. Mezi další výhody školky pat í individuální péče o každé dít , 

pravidelné návšt vy logopeda ve školce, široký výb r sportovních i výtvarných aktivit a 

v neposlední ad  výuka rozší ená o povídání o život  v Evrop . 

Podobné služby v Brn  nabízí n kolik málo školek, zpravidla však mají obsazené 

kapacity a často ani neotvírají zápis na následující školní rok. Tato mezera na trhu se 

tedy nabízí jako vhodná p íležitost pro vstup plánované školky Kids Kingdom na trh. 

Mezera na trhu se také nachází v p edškolním vzd lávání v českém jazyce, jak ve 

státních, tak i v soukromých školkách. Již n kolik let je zde problém nedostatečných 

kapacit. Dle novely školského zákona bude od zá í Ň016 zaveden povinný p edškolní 

rok a školky budou muset p ijmout veškeré d ti ve v ku 5 a 6 let. Státní školky 

nedisponují dostatečnou kapacitou, tudíž se p edpokládá navýšení mladších d tí, které 

nebudou p ijaty z důvodu kapacity. Tuto situaci plánovaná školka také může využít jako 

p íležitost, jak získat nové potenciální zákazníky. 

Hlavním cílem majitelky je vytvo ení p átelského multikulturního prost edí, ve kterém 

budou d ti spokojené, vytvo ení podv domí o dobré a kvalitní školce, získání dobrého a 

pevného postavení na trhu v oblasti p edškolní výchovy a vybrání kvalitních 

pedagogických zam stnanců. Majitelka by dále cht la nejpozd ji od Ň. roku podnikání 

dosáhnout plné kapacity školky, a pokud se školce bude da it, po ň. roce podnikání by 

majitelka cht la školku rozší it o další t ídu. 



53 

 

3.3 Popis podniku 

3.3.1 Právní forma podnikání 

Jako právní formu podnikání jsem pro školku zvolila společnost s ručením omezeným. 

Za velikou výhodu této formy podnikání považuji omezené ručení. Společník p i 

spln ní vkladů neručí vůbec svým soukromým majetkem. Další výhodou této formy 

podnikání je možnost založení společnosti pouze jednou osobou, což je i můj p ípad. A 

v neposlední ad  musím zmínit počáteční výši vkladu, která je od roku 2014 

neomezená, tedy stačí i 1 Kč. Naopak nevýhodou této formy podnikání je 

komplikovan jší administrativa založení a ručení společnosti celým svým majetkem 

oproti živnosti. 

3.3.2 Nabídka služeb 

Hlavní službou mezinárodní školky Kids Kingdom, s.r.o. bude p edškolní výchova d tí 

z celého sv ta ve v ku od Ň do 7 let. Mezi hlavní p ednosti školky pat í celodenní výuka 

v anglickém jazyce vedena kvalifikovanými pedagogy a dle možností i rodilými 

mluvčími. D ti se jazyk budou učit p irozenou formou b hem veškerých činností 

probíhajících ve školce, dále pomocí písniček, hudby, íkadel a her, což se považuje za 

nejefektivn jší způsob výuky v d tství. 

Školka postupuje dle britských osnov pro p edškolní vzd lávání Early Years 

Foundation Stage a tím žáky p ipravuje na anglické základní školy. Součástí osnov 

školky je také program, který zajišťuje soulad s českým vzd lávacím systémem. Díky 

tomuto programu budou d ti české národnosti, pop ípad  cizinci s plynulou češtinou 

p ipraveni i na české základní školy a rodiče si po dokončení p edškolní výchovy d tí 

budou moci vybrat, jaký typ základní školy zvolí, zda českou či anglickou základní 

školu. 

Mezi další poskytované služby pat í: 

 individuální péče o každé dít , která je možná díky menšímu počtu d tí ve 

t ídách, 

 zájmové kroužky, které budou zahrnuty v dopolední nebo odpolední výuce 

Ěhudební, výtvarné, dramatické, taneční, sportovní a jazykové kroužkyě, 
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 pravidelné výlety a návšt vy kulturních akcí, 

 logopedická cvičení – pravidelná návšt va logopeda v prostorách školky, 

 pravidelné informování rodičů o tom, jak si jejich d ti vedou ve školce a o jejich 

pokrocích, 

 po ádání rodičovských schůzek a společenských akcí pro rodiče a personál 

školky,  

 prodloužená provozní doba od 7:00 do 18:00 a provoz i v dob  prázdnin. 

3.3.3 Umístění provozovny a její dispoziční řešení 

Mate ská škola bude mít provozovnu v m stské části Brno – Královo pole. 

Po posouzení veškerých alternativ pro umíst ní školky, jsem se rozhodla pro rodinný 

dům v m stské části Brno – Královo pole. Dům se nachází v blízkosti tramvajové i 

autobusové zastávky a je dob e dostupný i automobilem - možné parkování v ulici. 

V blízkosti budovy se dále nachází Technické muzeum, Palackého vrch a 

Technologický park s n kolika zahraničními firmami, se kterými by školka 

v budoucnosti mohla začít spolupracovat. K domu náleží i venkovní zahrada. 

Podmínky na provozovnu školky 

Provozovna školky musí zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví d tí p i vzd lávání a 

s ním p ímo souvisejících činnostech. Provozní prostory školky i zahrada musí spl ovat 

hygienické požadavky, dle vyhlášky č. 410/Ň005 Sb. V následujících odrážkách jsou 

uvedeny n které prostorové podmínky uvedené v dané vyhlášce: 

 Nezastav ná plocha pozemku určená pro pobyt a hry d tí p edškolního v ku, 

včetn  travnaté plochy, musí činit nejmén  4 m2  na 1 dít . Pozemek musí být 

oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajišt ní bezpečnosti d tí. 

 Prostorové podmínky a vnit ní uspo ádání za ízení pro výchovu a vzd lávání 

d ti by m lo umož ovat výuku, volné hry d tí a jejich odpočinek. 

 Plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice musí činit nejmén  4 m2, 

v p ípad , kdy je ložnice nebo jídelna stavebn  odd lena, musí plocha denní 

místnosti činit nejmén  ň m2  na 1 dít . 
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 Vyhláška upravuje i počty sociálních za ízení. Na Ň0 žáků ve v ku od ň let musí 

p ipadat, alespo  jeden záchod a jedno umyvadlo. V p ípad  Kids Kindergarten, 

budou do školky chodit i d ti mladší ň let, tedy dle vyhlášky je zapot ebí 

minimáln  1 d tská mísa a 1 umyvadlo pro 5 d tí. Počet d tských mís se dá 

z jedné t etiny nahradit d tskými nočníky. (TZB - info, 2016) 

Vybavení provozovny a její dispoziční řešení 

Provozní prostory školky se budou skládat ze 4 místností, Ň sociálních za ízení, velké 

vstupní chodby a zahrady. Prostory vstupní chodby budou využity pro d tskou šatnu, ve 

které bude mít každé dít  vlastní sk í ku na ukládání oblečení a bačkůrek. Z šatny je 

p ístup do d tské koupelny, která je vybavena jedním sprchovým koutek, 4 d tskými 

toaletami, 4 umyvadly a Ň nočníky. Pro komfort d tí jsem se rozhodla, že vybavení 

tohoto sociálního za ízení bude p evyšovat hygienickými požadavky stanovené 

minimum školky. Z d tské koupelny i ze šatny je umožn n p ístup do jedné z hlavních 

místností školky. V první místnosti se nachází herna, která, je určena pro hraní d tí, 

bude zde probíhat i v tšina zájmových kroužků školky a každý den po ob d  se herna 

p em ní v odpočívárnu. Herna bude vybavena kobercem a budou tam umíst ny hračky 

Ěpanenky, kočárky, kuchy ka, autíčka, dílna, stavebnice, zví átka atd.), knihy, 

společenské hry, didaktické pomůcky, výukové st ny a panely, hmatové hry a další 

vybavení, které budou d ti využívat v rámci dalších aktivit školky. Prostory herny jsou 

dostatečn  veliké pro individuální hru i skupinky, kde se d ti mohou učit jeden od 

druhého. Z herny se dá projít velkými posuvnými dve mi do druhé hlavní místnosti, 

která je vybavena d tskými stolečky a židličkami. Tato místnost je určená ke stravování 

a aktivitám, jako je kreslení, psaní, čtení a další kreativní činnosti. Místnost je vybavena 

interaktivní tabulí, tablety, výtvarnými a psacími pot ebami. Součástí této místnosti je 

také kuchy ský kout, který bude využíván pro p ípravu jídel a nápojů pro d ti. V obou 

výše zmín ných místnostech najdete také p ebalovací pult, který poslouží pro menší 

d ti. Další místnost školky budou prozatím využívat zam stnanci školky jako šatnu, 

v budoucnu by se místnost dala použít pro navýšení kapacity školky. A poslední hlavní 

místností je editelna. Vedle editelny se nachází sociální za ízení pro dosp lé, které je 

vybaveno 1 toaletou, 1 umyvadlem, výlevkou a sk íní s vybavením na úklid. 
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Školka bude disponovat i zahradou, která bude vybavena pískovišt m, houpačkami, 

skluzavkou, zahradním domečkem, trampolínou, d tskou zahrádkou a v neposlední ad  

krytou pergolou. 

3.3.4 Kapacita školky 

Kapacita školky Kids Kindergarten bude 1Ř d tí. D ti budou rozd leny do dvou 

skupinek, tedy každý výchovný pracovník bude mít na starosti maximáln  ř d tí, což 

považuji za velikou výhodu v porovnání se státními školkami, kde je Ň0 d tí na 1 paní 

učitelku. Díky nízkému počtu d tí ve skupin  bude umožn n v tší individuální p ístup 

k d tem a tím i zvýšení kvality nabízených služeb. Do budoucna je plánováno navýšení 

kapacity školky o další t ídu, vše ale bude záviset na vývoji podnikání. 

3.3.5 Provozní doba školky 

Provozní doba školky bude od 7:00 do 1Ř:00. Školka bude otev ena ve všední dny i o 

prázdninách. V porovnání s ostatními školkami bude tato provozní doba o n co delší, 

snažím se tím vyjít vst íc rodičům, kte í mají delší pracovní dobu, nebo si po práci musí 

n co za ídit. Provozní dobu jsem stanovila na základ  vyhodnocení mého dotazníku, ve 

kterém byl nejv tší zájem o otevírací dobu v 7:00 či 7:ň0 a konec v 17:30 nebo 18:00. 

Tato prodloužená pracovní doba bude možná díky dostatečnému počtu kvalifikovaných 

pedagogů, asistentů pedagoga či studentek. Více než Ř0% respondentů také m lo zájem 

o provoz školky v dob  prázdnin, na základ  toho jsem uznala za vhodné, že školka by 

m la být otev ena i o prázdninách. Dle pot eb rodičů bude možné i v budoucnu upravit 

provozní dobu školky, vše bude záležet na domluv  majitelky a rodičů.  

Rodiče by m li dovést své dít /d ti do školky ráno v dob  od 7:00 do Ř:00, pozd jší 

p íchod bude možný pouze po domluv  s vyučujícím či paní editelkou. D ti co budou 

chodit do školky pouze na dopolední výuku, si rodiče budou zpravidla vyzvedávat ve 

1Ň:ň0. D ti co p ichází na odpolední výuku, by m li p ijít do školky ve 1Ň:00 až 1Ň:ň0. 

Rodiče si budou vyzvedávat d ti z celodenní či odpolední výuky od 16:30 do 18:00. 

Rodiče po domluv  s vyučujícími mohou p ivést své d ti do školky pozd ji než 

v určený p íchodový čas, nebo si je vyzvednout mimo vyzvedávací čas. Vše záleží na 

dohod  s vyučujícími nebo paní editelkou. 
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3.3.6 Školné 

Školné je stanoveno podle p edb žné kalkulace. Výše školného se pro jednotlivé d ti 

liší dle navšt vované výuky Ědopolední, odpolední, celodenníě a počtu dní strávených ve 

školce v průb hu m síce. Stanovení výše školného je podrobn ji popsáno 

v marketingovém plánu. 

3.3.7 Stravování 

D ti ve školce se budou stravovat ňx denn  – dopolední svačinka, ob d a odpolední 

svačinka. Školka nedisponuje prostory pro va ení ob dů, proto musel být zvolen extérní 

dodavatel. P i výb ru jsem dbala na to, aby dodavatel nabízel zdravou, pestrou a 

vyváženou stravu. Nejvhodn jší dodavatele, kte í spl ovali moje požadavky, jsem 

nakonec oslovila e-mailem a zeptala se, jakou by mi nabídli cenu pro 1Ř d tí. Nakonec 

jsem vybrala Školní jídelnu Novolíše ská, která spl ovala veškeré moje požadavky a 

paní editelka Bc. Růžena Žižlavská mi nabídla velmi p ív tivou cenu, jak pro d ti, tak 

pro zam stnance.  

Jídelníček je sestavován tak, aby spl oval zásady zdravého stravování, dodávaná jídla 

jsou vždy čerstvé, p ipravované z kvalitních surovin Ěvčetn  BIO kvalityě, bez 

chemických náhražek a konzervantů. Součástí denního menu je vždy čerstvé ovoce i 

zelenina. Jídelna poskytuje i bezlepkovou stravu a další dietní stravování.  

B hem celého dne ve školce budou mít d ti zajišt ný pitný režim Ěovocné a bylinné 

čaje, voda a kvalitní sirupy, čerstvé ovocné šťávy, mléko, kakao, atd.ě. 

Cena stravného je zahrnuta ve školném. Odhlásit stravování je možné den p edem do 

13:00. 

3.3.8 Personál 

Majitelka společnosti se bude starat o bezproblémový chod školky, administrativní 

činnost, evidenci a docházku d tí, propagaci školky, p ípravu účetních dokladů, atd. 

O d ti umíst né ve školce se budou starat 2 pedagogové na hlavní pracovní pom r, 

majitelka firmy, která si dod lá pot ebný rekvalifikační kurz, a 2 asistenti pedagoga, 

pop ípad  Ň studentky vysoké školy pedagogického zam ení, které budou pracovat na 

dohodu o provedení práce. 
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Na úklid se uzav e smlouva o provedení práce s vhodným kandidátem/kandidátkou. 

Všichni zam stnanci firmy se budou starat o základní úklid školky a údržbu za ízení. 

Velké opravy budou zajišt ny odbornou extérní firmou Ěnap . elekt iny, odpadů, atd.ě. 

Údržbu budovy a p ípadné opravy zajistí majitel budovy. 

3.3.9 Cíle 

Hlavní cíle mate ské školy jsou následující: 

 Vybrání a udržení kvalitních pedagogických zam stnanců, kte í budou vůči 

školce loajální. 

 Vytvo ení p átelského multikulturního prost edí, ve kterém budou d ti 

spokojené a budou vnímat anglický jazyk jako součást denního života. 

 Vytvo ení pov domí o dobré a kvalitní školce a ší ení tohoto dobrého jména 

mezi nové potencionální zákazníky. 

 Získání dobrého a pevného postavení na trhu v oblasti p edškolní výchovy. 

 Získání dobrého jména mezi soukromými anglickými školkami. 

 Vytvo ení dostatečného zisku pro krytí veškerých nákladů a pro soustavný 

rozvoj školky. 

 

3.4 Obchodní plán 

Obchodní plán obsahuje popis cílové skupiny zákazníků, na kterou je soukromá 

anglická školka zam ena, charakteristiku ideálního zákazníka, požadavky 

potenciálních zákazníků a popis konkurenčních výhod. 

3.4.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou rodiče, kte í mají d ti ve v ku od Ň do 7 let a hledají pro svoje 

d ti kvalitní školku s anglickou výukou. Rodiče mohou pocházet z České republiky, 

nebo z kterékoliv jiné zem . 

Z geografického hlediska p edpokládaná klientela žije p edevším v Brn . Avšak 

klientela z okolí Brna je taktéž vítána. 
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Z demografického hlediska, jak již bylo výše zmín no, je služba zam ena na d ti bez 

rozdílu pohlaví ve v ku od Ň do 7 let. 

3.4.2 Charakteristika ideálního zákazníka 

Ideálním zákazníkem jsou rodiče, kte í cht jí umístit své dít  do mate ské školy 

s anglickou výukou, ať už se jedná o českou, zahraniční nebo národnostn  smíšenou 

rodinu žijící v Brn .  

Dalším ideálním zákazníkem jsou rodiče, kte í mají dostatek finančních prost edků a 

preferují rozvoj, vysokou kvalitu vzd lání, výuku angličtiny již od d tství a komfort 

svého dít te nad stresem a nepohodlím. 

3.4.3 Požadavky potenciálních zákazníků 

Školka chce uspokojit p ání svých potenciálních zákazníků, a proto dala prostor 

rodičům pro vyjád ení názoru, jejich očekávání a požadavků na vhodnou školku pro 

umíst ní jejich dít te. Z vyhodnocení dotazníku vyplynuly tyto požadavky pro 

anglickou školku: 

 Otevírací doba od 7:00 do 1Ř:00. Tato otevírací doba by m la rodičům usnadnit 

ranní shon, pop ípad  budou-li pracovat p esčas, nebude problém dít  

vyzvednout ze školky o n co pozd ji. 

 Menší skupinky d tí než ve ve ejných školkách. V Kids Kingdom bude 

maximáln  ř d tí na 1 pedagoga. 

 Rozší ení aktivit školky o d tské zahradničení a va ení. 

 Možnost umístit do školky dít  s d tskými plenkami. Školka bude vybavena 

p ebalovacími pulty i nočníky. 

 Umíst ní školky v blízkosti m stské dopravy. 

 Spolupráce s hlídací agenturou pro zajišt ní hlídání d tí mimo otevírací dobu 

školky. 

3.4.4 Konkurenční výhody 

Cílem školky Kids Kingdom je dosáhnout specifického vnímání služeb v podv domí 

zákazníků a odlišit se od konkurence na daném trhu. Chceme zákazníkům nabídnout 

n co nad rámec nabídky ostatních konkurentů. 
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 P íprava pro anglické i české základní školy. 

 Celodenní výuka v anglickém jazyce s kvalitními a zkušenými pedagogy za 

nižší ceny než u konkurence. 

 Možnost po domluv  p ivád t i odvád t d ti mimo p ivád cí a vyzvedávací čas. 

 Provoz školky i o prázdninách. 

 Velmi osobní p ístup k d tem i rodičům. 

 Moderní nov  vzniklá školka. 

 

3.5 Marketingový plán 

Dobrý marketingový plán je základním p edpokladem pro úsp ch nabízených služeb na 

trhu. Na základ  výstupů ze SWOT analýzy v této kapitole stanovím marketingové cíle 

školky. Podle t chto cílů dále stanovím základní složky marketingového mixu, které 

ovliv ují zákazníky p i výb ru našich služeb. Mix se skládá ze 4P – Product (produkt), 

Price (cena), Place (distribuce) a Promotion (propagace). 

3.5.1 Cíle marketingového plánu 

Školka má spoustu silných stránek, které se liší od v tšiny konkurence. Mezi hlavní 

marketingové cíle pat í: upozorn ní na nov  vzniklou anglickou školku, informovat 

ve ejnost o nabízených službách, oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků, dostat se 

jim do podv domí a v neposlední ad  zaujmout cílovou skupinu zákazníků. 

3.5.2 Marketingový mix 

Produkt 

Hlavní nabízenou službou školky Kids Kingdom, bude p edškolní výchova v anglickém 

jazyce pro d ti ve v ku od Ň do 7 let. Školka se bude zam ovat p edevším na 

vzd lávání a celkovou p ípravu d tí pro vstup na základní školu, na rozvoj talentu a 

dovednosti d tí s individuálním p ístupem ke každému dít ti. Výuka bude vedena 

kvalifikovanými pedagogy s vysokou úrovní angličtiny. 

Školka bude postupovat dle britských osnov pro p edškolní vzd lávání Early Years 

Foundation Stage. Školka bude určena d tem všech národností bez znalosti anglického 
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jazyka. D ti se budou učit jazyk p irozenou a zábavnou formou, pomocí her budou 

rozvíjet své v domosti a komunikační dovednosti na základ  vlastních prožitků 

z praktických činností a aktivit. 

Osnovy budou dále rozší eny o program, který bude zajišťovat soulad s českým 

vzd lávacím systémem. Výhodou tohoto programu je p íprava d tí české národnosti, 

pop ípad  cizinců s plynulou češtinou na české i anglické základní školy. 

Mezi další poskytované služby pat í: 

 individuální péče o každé dít , která je možná díky menšímu počtu d tí ve 

skupinkách, 

 zájmové kroužky, které budou zahrnuty v dopolední nebo odpolední výuce 

Ěhudební, výtvarné, dramatické, taneční, sportovní, jazykové kroužky, kreativní 

dílna a zahradničení pro d ti), 

 pravidelné výlety a návšt vy kulturních akcí, 

 logopedická cvičení – pravidelná návšt va logopeda v prostorách školky, 

 pravidelné informování rodičů o tom, jak si jejich d ti vedou ve školce a o jejich 

pokrocích, 

 po ádání rodičovských schůzek a společenských akcí pro rodiče a personál 

školky,  

 prodloužená provozní doba od 7:00 do 1Ř:00 a provoz i v dob  prázdnin. 

Cena 

Cena školného bude stanovena podle p edb žné kalkulace, viz tabulka č. 11 a bude v ní 

taktéž ponechán prostor pro zisk, což je cíl každé podnikatelské aktivity. P i určování 

ceny jsem zohlednila taktéž ceny konkurence v blízkém okolí, které se pohybují 

v rozmezí od 7 000 Kč do 17 800 Kč za m síc. Cena školného by nem la být p íliš 

vysoká, ale také by nem la být výrazn  nižší než u konkurence. 
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Tab 11: Předběžná měsíční kalkulace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Přímé mzdy 81 200 Kč 

Správní režie 33 000 Kč 

- nájemné 17 500 Kč 

- energie 5 000 Kč 

- pracovní materiál 1 000 Kč 

- služby 4 500 Kč 

- pojistné 3 000 Kč 

Vlastní náklady výkonu 112 200 Kč 

 

Pro stanovování správné ceny je důležité najít vhodnou hranici mezi ochotou zákazníka 

za služby zaplatit a mírou zisku plánované školky. Naše klientela bude mít d ti ve 

v kovém rozmezí od Ň do 7 let a bude mít zájem o rozdílnou délku pobytu dít te ve 

školce, proto bude nutné stanovit rozdílné ceny za nabízené služby, dle doby, kterou 

dít  stráví ve školce. Rodiče se mohou rozhodnout mezi dopolední, odpolední nebo 

celodenní docházkou. Rodiče si taktéž mohou vybrat, kolikrát do týdne umístí své dít  

do školky. Školka však bude p ednostn  p ijímat d ti, které budou docházet na 

celodenní docházku a 5x týdn . Ceny jednotlivých variant jsou stanoveny v tabulce č. 

12. 

Dalším klíčovým faktorem je vybrání správné strategie podniku. Jako nová školka 

nechceme rodiče odstrašit vysokými cenami. Proto bude nejlepší stanovit nižší ceny p i 

vstupu na trh a pozvolné zdražování v reakci na oblíbenost a zapln nost školky. Ceny 

však nebudou navyšovány n jak radikáln . Chceme, aby školka m la dobré jméno, 

které tvo í mezi potenciálními zákazníky nejlepší reklamu a p i rozši ování provozovny, 

či otevírání nových školek s tímto názvem, by se nám tato reklama mohla 

n kolikanásobn  vrátit. 

Tab 12: Výše školného (Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dní v týdnu 
5x týdně 

celodenní d. 
4x týdně 

celodenní d. 
3x týdně 

celodenní d. 
Půldenní 
docházka 

Cena za měsíc 8 ř00 Kč 8 400 Kč 7 ř00 Kč 4 500 Kč 

Cena za 1 den 445 Kč 5Ň5 Kč 65ř Kč - 
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Vlastní náklady výkonu činí 11Ň Ň00 Kč, tyto náklady neobsahují zisk. Cena školného 

na celodenní docházku 5x týdn  je stanovena na Ř ř00 Kč. Kapacita školky je 1Ř d tí. 

Tedy m síční p íjem ze školného p i pln  napln né kapacit  bude 160 Ň00 Kč. 

Minimální počet d tí, který je nutný na pokrytí nákladů je 1ň d tí, kdy m síční p íjem 

tvo í 115 700 Kč.  

Cena zahrnuje školné na 1 m síc, celodenní pitný režim a stravné Ě1x ob d, Ňx svačinaě, 

veškeré zájmové kroužky, které probíhají b hem dopolední a odpolední výuky, výlety a 

návšt vy kulturních akcí a v neposlední ad  logopedické cvičení, které probíhají 

jednou týdn . Aby tempo všech d tí ve t íd  bylo identické, je velmi důležité, aby dít  

docházelo 4x - 5x týdn  do školky. V rámci adaptačního programu a v p ípad , kdy je 

dít  mladší než ň roky je možná i půldenní docházka, pop ípad  celodenní docházka 

minimáln  ňx týdn . Je možné uplatnit sourozeneckou slevu 10%, kterou je možné 

uplatnit na Ň. a každého dalšího sourozence. 

S rodiči bude podepsaná smlouva Ěobvykle na 10 - 1Ň m sícůě, ve které budou uvedeny 

povinnosti, podmínky, práva a sankce. Platba školného lze uhradit na účet školky, 

pop ípad  v kancelá i majitelky. Platba za školné se musí vždy uhradit nejpozd ji do 21. 

p edchozího m síce. Platba je paušální a v p ípad  nep ítomnosti dít te se nevrací. 

V p ípad  dlouhodobé nemoci je možná individuální domluva na vrácení pen z, 

pop ípad  sleva na další m síc. Nástup dít te je možný kdykoliv v průb hu školního 

roku, dle zapln né kapacity.  

Místo 

Mate ská školka bude fungovat jako „rodinný tip“ a provozovna bude umíst na 

v rodinném dom  se zahradou. Umíst ní provozovny je plánováno v m stské části Brno 

– Královo pole. V nabídce realitní kancelá e Sreality.cz se nachází 4 patrový rodinný 

dům k prodeji a majitelka soukromé školky je v kontaktu s plánovaným kupcem domu a 

jednají o pronájmu spodního patra se zahradou. Plánovaná cena pronájmu činí 17 500 

Kč. Podrobn jší informace o umíst ní školky jsou uvedeny v kapitole č. ň.ň.ň - 

Umíst ní provozovny a její dispoziční ešení. (Sreality.cz, 2016) 
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Propagace 

Kvalitní propagace je nezbytnou záležitostí pro úsp šné uvedení nov  vznikající firmy 

na trh. Plánované zahájení činnosti školky je stanoveno na 1. zá í Ň016, ale k tomuto 

datu je pot eba již mít zajišt né d ti, které do školky budou docházet. Z tohoto důvodu 

je nutné začít s propagací s dostatečným p edstihem.  

Mezi hlavní cíle propagace školky Kids Kingdom pat í: upozornit na nov  vzniklou 

anglickou školku, informovat ve ejnost o nabízených službách, oslovit co nejširší 

skupinu potenciálních zákazníků, dostat se jim do podv domí a zaujmout cílovou 

skupinu. Ve ejnost bude seznámena se školkou Kids Kingdom pomocí následujících 

propagačních kanálů: 

Webové stránky společnosti 

V dnešní dob  jsou webové stránky současn  i vizitkou společnosti. Pomocí kvalitních 

webových stránek, můžeme u potenciálního zákazníka docílit pozitivního prvního 

dojmu o naší společnosti. Webové stránky školky budou p ehledné, stručné a vzhled 

bude p izpůsoben oboru podnikání. Stránky budou ve veselých barvách a budou 

obsahovat základní informace o školce, nabízených službách, výši školného, 

kontaktních údajích, provozní dob  a personálu. V sekci pro rodiče bude zve ejn n 

harmonogram školního roku, harmonogram týdne a informace o zápisu. Na webu budou 

vystavovány novinky o d ní ve školce, kalendá  s plánovanými akcemi, fotogalerie 

prostor školky a uskutečn ných akcí.  

Webové stránky školky budou spušt ny t i m síce p ed plánovaným otev ením školky 

na adrese www.KidsKingdom.cz. Registrace domény cz stojí Ň1ř Kč/rok. 

Účet na Facebook.com 

Facebook, Inc. je v současnosti nejznám jší a nejv tší sociální síť na sv t  s 1,59 

miliard aktivních uživatelů m síčn  ĚTechnet.cz, 2016). Na této sociální síti mohou 

registrovaní uživatelé společn  komunikovat, sdílet informace, obsah jiných uživatelů, 

komentovat a označovat p ísp vky. Majitelka školky na této sociální síti založí profil 

anglické školky Kids Kingdom, na kterém budou kontaktní informace, odkaz na 

webové stránky, novinky ze školky, aktuální fotografie a informace o plánovaných 
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akcích, zm nách a další důležité informace. Za pomoci tohoto účtu bude možné 

obeznámit co nejvíce potenciálních klientů s nov  vznikající školkou.  

Majitelka tuto sociální síť již využila p i práci na analytické části této práce, kdy na 

n kolika skupinách na facebooku zve ejnila Dotazník k diplomové práci – Založení 

soukromé anglické školky v Brn . Majitelka využila p edevším skupiny, jež jsou 

založené pro cizince či anglicky mluvící lidi žijící v Brn . Nejvíce respondentů bylo ze 

skupin: „Foreign mothers and mothers-to-be living in Brno“ a „Mums in Brno and 

Kurim“. V t chto dvou skupinách jsou p edevším zahraniční maminky žijící v Brn  a 

české maminky, které cht jí učit d ti anglickému jazyku již od d tství. Majitelka je 

s n kterými z nich stále v kontaktu, protože projevily veliký zájem o otev ení školky 

Kids Kingdom. Majitelka tyto skupiny využije i pro propagaci facebookového profilu 

školky tím, že ho na výše zmín ných skupinách zve ejní. Existuje n kolik dalších 

skupin, kde bude profil školky zve ejn n ň m síce p ed zahájením výuky, mezi hlavní 

z nich pat í: Foreigners in Brno, Foreigners.cz Brno, English speaking people in Brno, 

English in Brno, Nina English, Brno Foreigners, Brno Expat Centre, Czech for 

foreigners in Brno, skupiny firem působících v Brn  a další. 

Výhody propagace  

 Snadná reprezentace novinek o školce, možnost sdílení událostí, fotografií a 

dalších důležitých informací týkajících se Kids Kingdom.  

 Majitelka pomocí sdílení profilu školky na různých skupinách může oslovit co 

nejširší skupinu potenciálních zákazníků. 

 Potenciální zákazníci mohou tuto stánku využít pro své dotazy. Majitelka bude 

tuto facebookovou stránku denn  navšt vovat a bude mít možnost rychle 

reagovat na veškeré dotazy. 

 Uživatelé mohou pomocí sdílení profilu školky Kids Kingdom – International 

Kindergarten rozší it informace o nové anglické školce v Brn  mezi další 

uživatele, ze začátku mezi nimi budou p edevším p átelé a známí majitelky. 

 V neposlední ad  musíme zmínit, že celá tato propagace na facebook.com je 

zdarma, protože založení a provoz profilu nic nestojí.   
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 Registrace do katalogů firem 

V dnešní dob  existuje n kolik typů katalogů firem, které poskytují návšt vníkům 

portálu stručné informace o konkrétní firm . Tyto katalogy po registraci firmy 

automaticky vytvo í firemní detail s názvem společnosti, kontaktními údaji, adresou, 

informacemi o nabízených službách a odkaz na webové či facebookové stránky 

společnosti. Mate ská školka využije n kolik z t chto katalogů, jako další možnost 

reklamy. Propagace pomocí t chto katalogů bude zdarma. Jako nejvhodn jší katalogy, 

byly vybrány: 

 firmy.cz – jedná se o pravideln  aktualizovaný seznam firem a institucí s aktivní 

činností působící na území ČR, 

 detsky-seznam.cz – tento portál je určen rodičům a slouží pro hledání školek, 

d tských center, h iští, kroužků a dalších užitečných v cí, 

 SeznamŠkol.eu – nejv tší online databáze českých škol, která je úzce zam ena 

na školky, školy a jejich cílové skupiny zákazníků.  

Reklamní plakáty a letáky 

Reklamní plakáty a letáky byly d íve velmi oblíbené, v dnešní dob  se díky internetu 

často dostávají do pozadí. Tento typ reklamy je časov  i finančn  pom rn  náročný a 

vzhledem k velikosti Brna, počtu d tských léka ů v Brn  a d tských center se tato 

propagace nejeví jako ta nejvhodn jší. I p esto ale budou reklamní plakáty a letáky 

zapot ebí, alespo  na n jakých místech. Na letácích a plakátech budou uvedeny 

základní informace o otev ení školky, hlavní nabízené služby a kontakty Ěadresa, 

webové stránky, e-mail, telefon, dny otev ených dve íě. Majitelka by cht la plakáty i 

letáky umístit do zahraničních firem působících v Brn , protože se snaží oslovit 

p edevším jejich zam stnance, jako svoji potenciální klientelu. Dále budou umíst ny 

v n kterých českých firmách působících v Brn . A v neposlední ad  budou plakáty i 

letáčky vyv šeny ve školce na den otev ených dve í i b hem celého školního roku. 

Grafický návrh letáků majitelka provede sama a pro jejich tisk byla vybrána společnost 

BONA MEDIA s.r.o., která nabízí nejlepší cenu za pot ebné množství. P edpokládaná 

objednávka činí ň00 ks letáků velikosti A5, 100 ks plakátů velikosti Aň s 20 

odtržitelnými kontakty a 150 ks vizitek. Náklady na tisk jsou uvedeny v tabulce č. 1ň.  
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Tab 13: Náklady na tisk (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na tisk 

Produkt Počet ks Cena/ks Cena celkem 

Letáky vel. A5 300 ň Kč 900 Kč 

Plakáty A3 100 ř Kč 900 Kč 

Vizitky 150 Ň,40 Kč 360 Kč 

Cena celkem - - 2 160 Kč 

 

Spokojený zákazník 

Všichni zam stnanci školky se budou snažit, aby se d ti ve školce cítili p íjemn  a aby 

se jim tam líbilo. Spokojené dít  znamená spokojený rodič a spokojený rodič může být 

ta nejlepší reklama. Tento rodič o školce ekne pár známým, ti to eknou jejich známým 

a tak to půjde dál a dál. Tímto způsobem vznikne dobrá pov st školky a vytvo í se 

dobrá image Kids Kingdom. Díky dobré pov sti může školka získat nové potenciální 

zákazníky. Tento princip však funguje i naopak. V p ípad , kdy dít  nebude spokojeno, 

bude i rodič nespokojený, a to by mohlo vést ke ztrát  stávajících zákazníků a v horším 

p ípad  i ke vzniku špatného jména školky, které by mohlo vést až k nezájmu o 

nabízené služby. Avšak všichni pedagogové se budou snažit být s d tmi kamarády a 

budou dbát na jejich individuální pot eby, aby bylo každé dít  spokojené.  

Náklady na propagaci školky Kids Kingdom 

Celkové náklady spojené s propagací školky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab 14: Náklady na propagaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na propagaci 

Tvorba webových stránek společnosti Zdarma 

Registrace domény cz Ň1ř Kč/rok 

Účet na facebook.com Zdarma 

Registrace do katalogů firem Zdarma 

Tišt ná propagace 2 160 Kč 

Cena celkem 2 379 Kč 
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3.6 Organizační plán 

V následující kapitole jsou uvedeny informace o personální struktu e ve školce. Jsou 

zde popsány pracovn  právní vztahy, časová a mzdová organizace, up esn ní povinností 

budoucích zam stnanců a uspo ádání školního programu b hem roku. 

3.6.1 Organizační struktura 

Majitelka společnosti bude jediným vlastníkem a bude vykonávat funkci editelky a 

jednatele, proto bude organizační struktura společnosti velice jednoduchá.  V čele 

společnosti bude majitelka a všichni ostatní zam stnanci budou její pod ízení, avšak 

všichni zam stnanci budou mít možnost vyjád it se k činnostem školky, sdílet 

p ipomínky, nápady i námitky. Organizační struktura bude liniová a je znázorn na na 

obrázku č. ň. 

 

Obr. 3: Organigram (Zdroj: vlastní zpracování) 

Personální obsazení a pracovněprávní vztahy 

Ve školce budou zam stnáni 2 pedagogičtí pracovníci, 2 brigádníci - asistenti pedagoga, 

pop ípad  studentky vysoké školy pedagogického zam ení, pracovník na úklid, extérní 

účetní a extérní logoped.  

Pedagogičtí pracovníci budou mít uzav enou pracovní smlouvu na dobu určitou s t í 

m síční zkušební dobou a dvoum síční výpov dní lhůtou. Pracovník bude mít právo na 

Majitelka 

Pedagogický 
pracovník 

Pedagogický 
pracovník 

Asistent 

pedagoga 

Asistent 

pedagoga 

Úklidový 
pracovník 

Extérní 
logoped 

Extérné 

účetní 
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Ň0 dnů dovolené. Po odpracovaném roce bude v p ípad  spokojenosti z obou stran 

smlouva prodloužena na dobu neurčitou. 

Asistenti pedagoga, pracovník na úklid, extérní účetní a extérní logoped budou pracovat 

na dohodu o provedení práce. Jejich výpomoc se p edpokládá vždy na n kolik hodin 

týdn , tudíž nebudou p esahovat DPP stanovených ň00 hodin za rok. 

Pracovní smlouvy budou obsahovat popis pozice, pracovního úvazku, den nástupu do 

práce, místo výkonu práce, pracovní dobu, nárok na dovolenou a stanovení její délky, 

způsob stanovení mzdy/odm ny za provedení práce, způsob vyplácení mzdy/odm ny, 

informace o výpov dní lhůt  a další práva a povinnosti zam stnavatele a zam stnance. 

Pracovní smlouva bude písemná a ve dvou vyhotoveních. 

3.6.2 Pracovní doba 

Pracovní doba majitelky a pedagogických pracovníků bude 42,5 hodin týdn , tedy 8,5 

hodiny denn . Pedagogičtí pracovníci však pot ebují i čas na p ípravu a konzultaci 

programu pro d ti s majitelkou, proto budou mít n které dny v týdnu zkrácenou výuku. 

Asistenti pedagoga budou b žn  pracovat ř a 6 hodin týdn , záleží na sudém a lichém 

týdnu. V p ípad  pot eby Ěnemoc, dovolená, atd.ě bude jejich pracovní doba dočasn  

prodloužena pro zástup pedagogických pracovníků. Pracovník na úklid bude pracovat 6 

hodin týdn . V tšinu dní v týdnu na úklid postačí 1 hodina, protože výchovní pracovníci 

budou zajišťovat b žný úklid hraček apod., jedenkrát týdn  Ěpond líě však bude pot eba 

v tší úklid, pro který jsou vyhrazené Ň hodiny jeho pracovní doby, viz harmonogram 

pracovní doby zam stnanců.  

Pro znázorn ní pracovní doby všech zam stnanců jsem vytvo ila následující tabulku, ve 

které každá barva n koho symbolizuje: majitelka Ěčervenáě, pedagogičtí pracovníci 

(modrá a zelená), asistenti pedagogů (žlutá) a pracovník na úklid (fialová).  

Tab 15: Harmonogram pracovní doby zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 

07:00 

07:59 

08:00 

08:59 

09:00 

09:59 

10:00 

10:59 

11:00 

11:59 

12:00 

12:59 

13:00 

13:59 

14:00 

14:59 

15:00 

15:59 

16:00 

16:59 

17:00 

17:59 

18:00 

18:59 

19:00 

19:59 

                          

                          

                          

                        PO 
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Jak již bylo výše zmín no, provozní doba školky je 11 hodin denn . Aby byla pokryta 

celá provozní doba školky, harmonogram je stanoven tak, že pedagogičtí pracovníci, 

majitelka a asistenti pedagoga budou mít stanovené rozdílné časy pro nástup a odchod z 

práce. V následujících tabulkách Ěč. 16 a č. 17ě je naplánované obsazení zam stnanců 

v jednotlivých t ídách, které se liší v sudém a lichém týdnu. Otev ení a zav ení školky 

vždy provede majitelka, která se bude o d ti starat v dob  ranního p íchodu a 

odpoledního odchodu. Z tabulky lze vyčíst, že pedagog 1 a asistent 1 mají na starosti 

t ídu 1 a pedagog 2 a asistent 2 se starají o t ídu Ň. Toto rozd lení výchovných 

pracovníků zajišťuje bližší vztah zam stnanců k d tem a možnost v tšího 

individuálního p ístupu k d tem.  

Tab 16: Harmonogram vychovatelů a tříd –  Po, St, Pá – v liché týdny a Út, Čt – v sudé týdny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

T ída 
07:00 

07:59 

08:00 

08:59 

09:00 

09:59 

10:00 

10:59 

11:00 

11:59 

12:00 

12:59 

13:00 

13:59 

14:00 

14:59 

15:00 

15:59 

16:00 

16:59 

17:00 

18:00 

1                       
2                       

 

Tab 17: Harmonogram vychovatelů a tříd - Út, Čt - v liché týdny a Po, St, Pá - v sudé týdny  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

T ída 
07:00 

07:59 

08:00 

08:59 

09:00 

09:59 

10:00 

10:59 

11:00 

11:59 

12:00 

12:59 

13:00 

13:59 

14:00 

14:59 

15:00 

15:59 

16:00 

16:59 

17:00 

18:00 

1                       

2                       

 

3.6.3 Mzdové ohodnocení 

M síční hrubá mzda jednotlivých zam stnanců je uvedena v následující tabulce č. 1Ř. 
Tato mzda bude dále záviset na délce spolupráce. V p ípad  prosperity školky bude 
taktéž možné navýšení m síční hrubé mzdy, zavedení osobního ohodnocení a dalších 

benefitů. 
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Tab 18: Výše měsíční hrubé mzdy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíční hrubé mzdy jednotlivých zaměstnanců 

Majitelka 15 000 Kč 

Pedagogický pracovník 20 000 Kč 

Asistent pedagoga 3 000 Kč 

Pracovník na úklid 1 500 Kč 

3.6.4 Požadovaní vzdělání a náplň práce 

Každý pracovník bude vybírán dle p ísných kritérií. P i výb ru vhodných pracovníků se 

bude zohled ovat spln ní daných požadavků, praxe v oboru, vzd lání uchazečů a další. 

Každý p ijatý pracovník bude mít stanovenou nápl  práce a bude zodpov dný za její 

pln ní.  

 

Majitelka – náplň práce 

 Propagace a marketingová činnost 

 Výb r vhodných zam stnanců a dodavatelů 

 Starat se o bezproblémový provoz školky, plánování a rozpis sm n 

 Zajišt ní dodržování p edpisů pro provoz anglické školky a p edepsaných revizí 

 Administrativní činnost a p íprava účetních dokladů 

 Zajišt ní režijního materiálu  

 Vedení evidence a docházku d tí 

 Kontrola stavu a hygieny vybavení školky  

 Konzultace školního harmonogramu se zam stnanci a jeho plánování 

 Hlídání d tí 

 

 

 

 

 



72 

 

Pedagogický pracovník  

Požadavky 

 Minimáln  st edoškolské zdravotnické vzd lání nebo odpovídajícího sm ru - 

p edškolní pedagogika, p ednost bude dána uchazečům s vyšším vzd láním 

  Aktivní a velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem Ěvyžadováno 

p i každodenní komunikaciě 

 Samostatnost, spolehlivost, zodpov dnost, entusiasmus, vlastní iniciativa a 

schopnost ešit vypjaté situace 

 P íjemné vystupování, výborné komunikační, organizační a prezentační 

schopnosti 

 Kreativita, zájem o výtvarné, hudební či sportovní aktivity 

 Trp livost s d tmi, výborný a v elý vztah k d tem, osobní p ístup a zkušenost 

s prací s nimi alespo  1 rok 

 Ochota se dále vzd lávat a zájem o Montessori metodiku 

 Výhodou je studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí, absolvování 

zdravotnických nebo jiných kurzů a hra na hudební nástroje 

 Nadšení a zájem o práci s d tmi! 

Nápl  práce 

 Vedení vlastní t ídy d tí p edškolního v ku – maximáln  ř d tí 

 Péče a vzd lávání d tí hravou a kreativní formou 

 Komunikace s ostatními výchovnými pracovníky - podílení se na p íprav  

denního programu školky – vymýšlení, plánování a organizace výletů, aktivit, 

besídek, apod. 

 Vedení portfolia d tí, sledování, kontrola a hodnocení výsledků vzd lávacího 

programu 

 Komunikace s rodiči Ěosobn  ve školce p i p edávání d tí, e-mailem, 

telefonicky) 

 Kvalifikovaná péče o d ti mladší 3 let, aktivní plánování jejich denního 

programu Ěv p ípad  zdravotní sestryě 
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Asistent pedagoga 

Požadavky 

 Pedagogické vzd lání, p ípadn  studium na VŠ pedagogického sm ru 

 Aktivní znalost anglického jazyka – úrove  minimáln  BŇ 

 Trestní bezúhonnost, zodpov dnost a spolehlivost 

 P íjemné vystupování a kladný vztah k d tem 

 Kreativita a vlastní iniciativa 

 Časová flexibilita a ochota se učit novým v cem a dále se vzd lávat 

Nápl  práce 

 Hlídání d tí a podílení se na jejich vzd lávání 

 Komunikace s ostatními výchovnými pracovníky – pomoc p i plánování aktivit, 

besídkách, apod. 

 Zástup za pedagogy ve výjimečných situacích Ěnemoc, dovolenáě, 

 komunikace s rodiči Ěosobn  ve školce p i p edávání d tí, e-mailem, 

telefonicky) 

 P i pracovních setkáních s majitelkou a ostatními pedagogy možnost prezentovat 

vlastní nápady 

 

Pracovník na úklid 

Požadavky 

 Trestní bezúhonnost, zodpov dnost, spolehlivost 

 Časová flexibilita 

 Praxe s úklidem výhodou 

Nápl  práce 

 Úklid prostor školky 

 Udržování čistoty hraček a dalších d tských pomůcek 

 Zodpov dnost za čistotu ve školce 
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3.6.5 Denní harmonogram 

Školka Kids Kingdom bude ve všední dny otev ena od 7:00 do 1Ř:00. Prázdninová 

provozní doba bude up esn na až v průb hu školního roku, dle zájmu rodičů 

Ěpravd podobn  kratší provozě. 

Denní harmonogram 

7:00   Otev ení školky 

7:00 – 8:00  P íchod d tí do školky, scházejí se v hrací místnosti a probíhá 
volná aktivita 

8:00 – 8:45 Společné p ivítání, ranní cvičení, pohybové a hudební aktivity 

8:45 – 9:15 Hygiena, dopolední svačinka a p edstavení plánu dne 

9:15 – 10:15 Rozd lení do vlastních t íd, vedené skupinové a individuální 
aktivity (výtvarné tvo ení – kreslení, modelování, vyráb ní a další 
hravé učení na rozvíjení v domostí a komunikačních dovednostíě 

10:15 - 11:45 P íprava na pobyt venku, pobyt venku, společné hry, d tské 
zahradničení a volné aktivity d tí.  

12:00 – 12:30 P íchod d tí na odpolední výuku, hygiena, ob d, odchod d tí po 
ob d  

12:30 – 14:30 P íprava k odpočinku mladších d tí, odpočinek, vzd lávání 
starších d tí - p edškolní p íprava, zájmové kroužky, návšt va 
logopeda  

14:30 – 15:00 P evlékání z pyžamek a volné aktivity 

15:00 – 15:30  Hygiena, odpolední svačinka  

15:30 – 17:00  Sportovní aktivity, kolektivní činnosti Ětaneční, hudební,   

   dramatické, sportovní kroužkyě a pobyt venku 

17:00 – 18:00  Hry, individuální práce do odchodu 

16:30 – 18:00  Odchod d tí domů 

18:00   Zav ení školky 

 

P íchodové a odchodové časy jsou uvedeny v harmonogramu dne, který p i zápise 

obdrží každý rodič. Po domluv  s výchovnými pracovníky je však možné dohodnout se 

na individuálním p íchodu či odchodu dít te. 
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V harmonogramu dne jsou popsány b žné každodenní činnosti. Jedenkrát do týdne je 

v programu dne také povídání o život  v Evrop .  Pedagogové budou zábavnou formou 

vypráv t d tem, jak se v různých zemích žije, co je tam k vid ní a co je na nich 

zajímavé. Lekce budou zpest eny o vyráb ní vlajek, kreslení obrázků z prázdnin v 

cizích zemích, ochutnávku jídel, poslouchání písniček a prohlížení obrázků z daných 

zemí. Lekce budou p izpůsobeny i národnostem d tí, aby se d ti dozv d li n co i o 

zemích, odkud pochází jejich kamarádi. 

Roční harmonogram 

B hem školního roku bude program d tí rozší en i o speciální akce a tradiční slavnosti. 

Výchovní pracovníci budou d tem vypráv t o anglických i českých svátcích, budou 

s d tmi porovnávat rozdíly a nakonec svátky oslaví společn . Pokud budou mít rodiče 

zájem, bude možné do programu za adit i oslavy ze zemí odkud d ti pocházejí. Pomoc a 

nápady rodičů budou vždy vítány.  

 1. září - p ivítání d tí po prázdninách a seznámení se s novými kamarády 

 Podvečer všech svatých (Halloween)  - zdobení t íd, vyráb ní dýní, maškarní 

halloweenský den 

 Drakiáda - poušt ní draků na Palackého vrchu s rodiči 

 Mikuláš - mikulášská nadílka v jiném pojetí – školka bude plná čertíků a   

andílků 

 Vánoce - povídání o vánočních tradicích v Evrop , zdobení stromečků,  výroba 

dárků, vánoční besídka  

 Radovánky ve sněhu – stav ní sn huláků, koulovačka 

 Masopust – vyráb ní masek na karneval 

 Den svatého Valentýna – školku zaplaví červená barva a srdíčka, vyráb ní 

Valentýnek pro rodiče  

 Den svatého Patrika 17. 3. – d ti p ijdou v zeleném oblečení, vyráb ní 

čty lístků a podkov pro št stí 

 Vítání jara – sout že na školní zahrad  

 Velikonoce – povídání o velikonocích v Evrop , ochutnáme českého Beránka a 

vyzkoušíme si anglický Pancake day 
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 Noc plná pohádek – p espání ve školce, vypráv ní pohádek a d tských p íb hů 

 Letní prázdniny – hravá školka  

 Další plánované akce – Den Země, Přivítání léta, Výlety do blízkého okolí 

(Zoo, přehrada, příroda), Zahradní slavnosti, Rozloučení se s dětmi co 
odchází na prázdniny, pasování školáků a další 

 

3.7 Hodnocení rizik 

Podnikání sebou p ináší adu rizik, která mohou zásadn  ovlivnit celé podnikání. 

N kterým t mto rizikům se dá p edcházet, pop ípad  ovlivnit jejich dopad na 

podnikání. Abychom mohli navrhnout opat ení pro zmírn ní dopadu t chto rizik, je 

důležité jednotlivá rizika identifikovat, určit s jakou pravd podobností mohou nastat a 

také závažnost jejich dopadu na plánovanou školku. Mezi nejdůležit jší rizika 

ovliv ující mate skou školku pat í: 

 Riziko špatného výběru zaměstnanců  

Toto riziko je nutné eliminovat již p i samotném výb ru zam stnanců a p i výb rovém 

pohovoru. Ve školce budou zam stnanci v p ímém kontaktu s d tmi i s jejich rodiči. 

V p ípad  pochybení zam stnance hrozí ztráta zákazníků a vznik špatného jména 

školky. Proto bude editelka mate ské školky již p i výb rovém ízení, které bude 

částečn  probíhat v anglickém jazyce, klást velký důraz na kvalifikovaný personál 

s v elým p ístupem k d tem a úrove  jejich angličtiny. P ed nástupem do práce ješt  

každý zam stnanec projde intenzivním školením, aby byl zajišt n bezproblémový 

průb h výchovy a vzd lávání d tí. 

 Riziko nedostatečného oslovení potenciálních zákazníků 

Důsledek podcen né propagace, nebo špatn  zvolené propagace by mohl vést 

k nedostatečnému napln ní kapacit školky. V důsledku toho hrozí nedostatečný zisk pro 

krytí nákladů, což by z dlouhodobého hlediska mohlo vést až k likvidaci společnosti. 

Správn  zvolenou marketingovou strategií a kvalitní reklamou lze toto riziko 

eliminovat. Pokud i p esto nebude napln na kapacita po 1. zápisu, propagace se navýší 

a ud lá se Ň. zápisové kolo. 
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 Nízká poptávka v letních měsících 

B hem léta bude poptávka po našich službách nižší, protože n které d ti budou trávit 

prázdniny s rodinou. Z tohoto důvodu budeme p es léto nabízet letní školku i pro ostatní 

d ti z Brna, protože hodn  školek je p es léto zav eno a rodiče pot ebují zajistit péči o 

dít . Letní školka pomůže stávajícím klientům, kte í nemají kam umístit své d ti na léto, 

a zárove  školce p iláká novou klientelu. 

 Riziko nevhodně stanovené ceny  

Cena za poskytované služby musí být adekvátní k jejich objemu, kvalit  a nem la by se 

n jak výrazn  lišit od konkurence. Stanovením p íliš vysoké ceny bychom mohli 

odradit potenciální zákazníky, kte í by v tomto p ípad  zvolili levn jší konkurenci. 

Naopak stanovení p íliš nízkých cen vede ke ztrát  zisku a v potenciálních zákaznících 

by to mohlo vyvolat pocit, že služby poskytované jejich d tem, nejsou tak kvalitní a to 

by mohlo klienty odradit od výb ru naší školky. 

 Riziko nárůstu konkurence 

Trh s p edškolní výukou v anglickém jazyce je v Brn  vysoce neuspokojen. Již 

v posledních letech každý rok vzniklo n kolik anglických školek a klubů, proto se dá 

s velikou pravd podobností očekávat nárůst nové konkurence, pop ípad  rozší ení 

provozoven stávající konkurence. Toto riziko můžeme eliminovat diferenciovanými a 

vysoce kvalitními službami v oblasti p edškolního vzd lávání. Již od prvního plánování 

se majitelka taktéž snaží vyhov t p áním potenciálních zákazníků, které zjistila formou 

online dotazníku, čímž již p ed založením školky získala pozornost potenciální 

klientely. Vybudováním dobrého jména se dá riziko nárůstu konkurence eliminovat. 

 Změny v legislativě 

Riziko legislativních zm n nijak nemůžeme ovlivnit, pokud toto riziko nastane, školka 

ho bude muset p ijmout. V p ípad , že nastanou n jaké zm ny v oblasti našeho 

podnikání, mohlo by to mít finanční vliv na školku, nap . zm ny v oblasti da ového 

zatížení – sazby dan  z p idané hodnoty nebo dan  z p íjmu. 
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 Riziko úrazu 

Toto riziko je velmi závažné a je velmi důležité tomuto riziku p edcházet a co nejvíce 

ho eliminovat. V p ípad  úrazu dít te by mohla nastat konfliktní situace s rodiči, došlo 

by k poškození jména školky, tím snížení dův ry v nabízené služby a v nejhorším 

p ípad  i ohrožení zdraví dít te. Abychom mohli úrazům dít te p edcházet, je nutné 

vytvo it bezpečné prost edí v mate ské školce a odstran ní nebezpečných p edm tů, 

které budou skladovány na zajišt ných místech, kam se d ti nedostanou. Pedagogové 

budou zodpov dní za dohlížení na d ti a d ti se b hem výuky budou učit i o 

zodpov dném chování venku, ve školce, na zahrad , ale i doma s rodiči. Je velice 

pravd podobné, že k menším zran ním dojde, ale je pot eba zabránit zran ním v tšího 

rozsahu, jako jsou zlomeniny, apod. Všichni zam stnanci budou pojišt ni vůči profesní 

odpov dnosti. 

3.7.1 Kvantifikace rizik 

V následující tabulce je uvedena stupnice pravd podobnosti s jakou výše zmín ná rizika 

mohou nastat a stupnice dopadu rizik na plánovanou školku. Možná rizika dle t chto 

stupnic ohodnotím a po vynásobení pravd podobnosti a dopadu získám celkovou 

hodnotu rizika, viz tabulka č. Ň0. Na základ  ohodnocení bude dále sestavena mapa 

rizik - obrázek č. 4. 

Tab 19: Stupnice pravděpodobnosti a dopadu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika 

0,1 - 1,0 tém  nemožná - velmi malá tak ka neznatelný - velmi malý 

1,1 - 2,0 výjimečn  možná - malá drobný - malý 

2,1 - 3,0 b žná - st ední významný - st ední 

3,1 - 4,0 velmi pravd podobná - vysoká velmi významný - vysoký 

4,1 - 5,0 tém  jistá - velmi vysoká nep ijatelný - velmi vysoký 
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Tab 20: Kvantifikace rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadí Faktor rizika 
Pravděpodobnost 

(1-5) 

Dopad 

(1-5) 

Ocenění rizika 

(1-25) 

1. 
Špatný výb r 
zam stnanců 

1,5 3 4,5 

2. 
Nedostatečné oslovení 

zákazníků 
2,5 4 10 

3. 
Nízká poptávka v letních 

m sících 
2,1 2 4,2 

4. Nevhodn  stanovená cena 3 3,5 10,5 

5. Nárůst konkurence 3,5 1,5 5,25 

6. Zm ny v legislativ  1,1 1,5 1,65 

7. Riziko v tšího úrazu 1,1 5 5,5 

 

Mapa rizik 

Dle p edchozí tabulky ohodnocení rizik jsem sestavila mapu rizik. Na ose x je 

znázorn na pravd podobnost, že riziko nastane a na ose y dopad rizika. Zakreslila jsem 

jednotlivé rizikové faktory, s tím, že v pravém horním kvadrantu můžeme vid t kritické 

rizika a v levém horním kvadrantu rizika významná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4: Mapa rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.8 Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejdůležit jších částí podnikatelského plánu. Kvalitn  

vypracovaný finanční plán prokazuje reálnost podnikatelského zám ru z ekonomického 

hlediska. V této části práce je navrženo financování počátečních nákladů, jsou zde 

určeny počáteční a provozní náklady, p edpokládaný m síční p íjem a v neposlední ad  

výpočet výsledku hospoda ení a stanovení cash flow pro první t i roky podnikání. 

3.8.1 Financování počátečních nákladů a vklady do společnosti 

Majitelka zvolila jako nejvhodn jší možnost financování počátečních nákladů na 

založení společnosti vlastní úspory a půjčku od rodinného p íslušníka. Banky totiž pro 

poskytnutí úv ru zpravidla požadují alespo  1 rok podnikatelské historie, což je pro 

majitelku, která teprve začíná podnikat výrazná komplikace. Společnost tedy bude 

disponovat t mito vklady: 

 dlouhodobá, bezúročná půjčka od majitelky společnosti ve výši Ň50 000 Kč se 

splatností 15 let a zahájením splácení po Ň letech podnikání, 

 bezúročná půjčka od rodinného p íslušníka ve výši 100 000 Kč, která je splatná po 

dobu 5 let, se zahájením splácení po 1 roce podnikání, a to m síční splátkou ve výši 

2 100 Kč. 

V p ípad , kdy se bude školce da it je možné výše zmín né půjčky splatit p edčasn  a 

bez jakýchkoliv sankcí. 

Základní kapitál společnosti ve výši 1 Kč bude vložen na účet společnosti. 

Majitelka do společnosti dále bezplatn  zapůjčí na základ  smlouvy o pronájmu 

notebook značky Lenovo, telefon a rádio s CD p ehrávačem. 

3.8.2 Počáteční náklady 

Náklady na založení společnosti 

Pro založení společnosti s ručením omezeným je zapot ebí sepsání zakladatelské listiny, 

kterou sepíše notá  formou notá ského zápisu. Odm na notá e za sepsání tohoto 

zakladatelského dokumentu závisí na výši základního kapitálu společnosti. Nejnižší 

cena notá ského zápisu je 4 000 Kč bez DPH Ě4 Ř40 Kč s DPHě a platí pro výši 
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základního kapitálu od 1 Kč do Ň66 500 Kč, což je p ípad plánované školky Kids 

Kingdom. Notá  zajistí taktéž další pot ebné doklady, jako je výpis z Rejst íku trestů, 

nebo výpis z Katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo. 

Po spln ní p edchozích kroků následuje vy ízení živnostenského oprávn ní a vložení 

základního kapitálu na bankovní účet společnosti. 

Poslední krok, který vede ke vzniku společnosti je zápis do obchodního rejst íku. Ten je 

možné uskutečnit dv ma způsoby, a to podáním návrhu u p íslušného soudu na zápis 

firmy do obchodního rejst íku, který činí 6 000 Kč, nebo požádáním notá e o provedení 

p ímého zápisu s.r.o. do obchodního rejst íku za soudní poplatek Ň 700 Kč. Vzhledem 

k finančním nákladům, které je pot eba vynaložit na zápis společnosti do obchodního 

rejst íku, ale také k nákladům časovým, se jeví jako nejvhodn jší varianta – p ímý zápis 

za pomoci notá e. (www.brno.cz, 2016 ; JUDr. Marcela Fianová / notá ská kancelá , 

2016.) 

V následující tabulce je uvedena kalkulace nákladů na založení společnosti s ručením 

omezeným s jediným společníkem a jednatelem. 

Tab 21: Náklady na založení společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Úkon Cena 

Sepsání zakladatelské listiny u notá e 4 Ř40 Kč 

Ov ování listin a podpisů 500 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí a z rejst íku trestů Ň4Ň Kč 

Poplatek za živnostenské oprávn ní 1 000 Kč 

Bankovní poplatky za účet pro složení základního kapitálu 0 Kč 

P ímý zápis do obchodního rejst íku - notá  2 700 Kč 

Výpis z obchodního rejst íku 100 Kč 

Výpis z živnostenského rejst íku 100 Kč 

Celkové náklady na založení společnosti 9 482 Kč 
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Náklady na stavební úpravy školky a její vybavení  

Mezi počáteční náklady se také adí náklady na stavební úpravy školky a její vybavení. 

Prostory školky Kids Kingdom musí spl ovat veškeré normy, na ízení a hygienické 

požadavky ze strany státu, proto bude zapot ebí vynaložit náklady p edevším na 

rekonstrukci sociálních za ízení a jejich vybavení.  Dále budou vynaloženy náklady na 

nábytek školičky, kuchy ské vybavení, pot eby pro spánek a hygienu d tí, hračky, 

vzd lávací, výtvarné a psací pot eby a v neposlední ad  na čisticí prost edky a další. 

P ehled veškerých nákladů pot ebných na rekonstrukci, za ízení a technické vybavení 

školky jsou v následující tabulce. 

Tab 22: Náklady na stavební úpravy a vybavení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Stavební úpravy  

Úpravy sociálních za ízení a jejich vybavení Ěd tské mísy, umyvadla, 

sprcha, výlevka, nočníky, záv sná koupelnová police s kelímky) 

18 000 Kč 

Malby, nát ry a stavební úpravy místností 22 000 Kč 

Vybavení školky  

Koberce a linoleum 15 000 Kč 

Vybavení šatny Ěsk í ky, lavičky, odkapávač na boty) 20 200 Kč 

Vybavení kuchy ského koutu Ělednička, myčka, jídelní p íbory a 
nádobí, plastové nádobí pro nejmenší a na zahradu a další kuchy ské 
vybaveníě 

13 ň00 Kč 

D tský nábytek Ěstoly, židle, vysoké židle, p ebalovací pulty, úložné 
prostory s boxy)  

27 ř00 Kč 

Vybavení na spaní Ěmatrace, postýlky, polštá e, pe inyě 20 700 Kč 

Hračky, hry, didaktické pomůcky a knihy 20 000 Kč 

Výpočetní technika Ěnotebook, interaktivní tabule, tablety, tiskárnaě 36 ř00 Kč 

Kancelá ské vybavení, výtvarné a psací pot eby 2 500 Kč 

Textil Ěprost radla, povlečení, ručníky, ut rky, hadry na podlahu) 3 Ň00 Kč 

Vybavení na úklid, vysavač, čisticí prost edky, toaletní papír, mýdlo a 
další 

4 000 Kč 

Vybavení zahrady Ěpergola, pískovišt  + hračky, houpačky, skluzavka, 
zahradní domeček, trampolínaě 

15 000 Kč 

Finanční rezerva 50 000 Kč 

Počáteční náklady celkem  268 700 Kč 
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Celkové počáteční náklady činí ŇŘ0 561 Kč a zahrnují náklady na založení společnosti, 

propagaci školky, stavební úpravy a vybavení provozovny. 

3.8.3 Předpokládané provozní a mzdové náklady 

Provozní náklady společnosti zahrnují pravidelné m síční platby, které se vztahují na 

provozování školky Kids Kingdom. Tyto náklady jsou rozd leny na fixní a variabilní 

náklady. Mezi nejvýznamn jší fixní náklady pat í p edevším náklady na mzdy 

pedagogických pracovníků, editelky a pracovníka na úklid, nájemné provozovny, 

zálohy na vodu a energie, pojišt ní za ízení a odpov dnosti, platby za externí účetní, 

svoz odpadu a pravidelné poplatky za p ipojení k internetu a telefon, které bude 

sjednáno u společnosti O2 - tarif Internet + volání ČR. V následující tabulce jsou 

uvedeny veškeré plánované fixní náklady na první rok podnikání. 

Tab 23: Fixní náklady na první rok (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Částka měsíčně Částka ročně 

Náklady na mzdy 75 Ň00 Kč 902 400 Kč 

Nájemné provozovny 17 500 Kč 222 000 Kč 

Zálohy na vodu a energie 5 000 Kč 60 000 Kč 

Pojišt ní 3 000 Kč 36 000 Kč 

Poplatky za telefon a internet 700 Kč 8 400 Kč 

Extérní účetní 1 000 Kč 12 000 Kč 

Čistírna, prádelna ř00 Kč 10 Ř00 Kč 

Svoz odpadu - 3 000 Kč 

Ostatní náklady  1 000 Kč 12 000 Kč 

Celkové fixní náklady 104 300 Kč 1 278 600 Kč 

 

Mezi variabilní provozní náklady pat í p edevším náklady na extérního logopeda a 

asistenty pedagoga, kte í do školky dochází dle pot eby od zá í do června a b hem 

letního provozu nejsou zapot ebí. V následující tabulce jsou uvedeny plánované 

variabilní náklady, které jsou stanoveny na základ  odborného odhadu. 
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Tab 24: Variabilní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Částka měsíčně Částka ročně 

Extérní logoped 1 000 Kč 10 000 Kč 

Asistenti pedagoga 6 000 Kč 60 000 Kč 

Stravné ř00 Kč 10 Ř00 Kč 

Celkové variabilní náklady 7 900 Kč 80 800 Kč 

 

Mzdové náklady 

V této části práce jsou vypočítané mzdové náklady, které zam stnavatel musí vynaložit 

na zam stnance. Celkové mzdové náklady zahrnují plat majitelky, Ň výchovných 

pracovníků, Ň asistentů pedagoga a pracovníka na úklid. P edpokládá se, že všichni 

zam stnanci budou mít podepsané prohlášení poplatníka dan , díky kterému, budou 

moci uplat ovat slevy na dani. V p ípad  majitelky a výchovných pracovníků se 

mzdové náklady skládají z částky, kterou zam stnavatel vyplácí m síčn  svým 

zam stnancům a z odvodů na sociální a zdravotní pojišt ní. Výpočet mzdových nákladů 

na editelku školky je uveden v tabulce č. Ň5 a výpočet mzdových nákladů na výchovné 

pracovníky je uveden v tabulce č. 26. 

Tab 25: Výpočet mzdových nákladů – ředitelka (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 15 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojišt ní 675 Kč Ě4,5%ě 1 ň50 Kč Ěř%ě 

Sociální pojišt ní ř75 Kč (6,5%) 3 750 Kč ĚŇ5%ě 

Odvody celkem (zdrav. + soc. pojištění) 1 650 Kč 5 100 Kč 

Superhrubá mzda (základ pro výpočet zálohy na daň) 20 100 Kč 20 100 Kč 

Záloha na da  z p íjmu 3 015 Kč Ě15%ě  

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Záloha na daň po uplatněných slevách 945 Kč  

Čistá mzda 12 405 Kč  

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 20 100 Kč 
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Tab 26: Výpočet mzdových nákladů – výchovný pracovník (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 20 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojišt ní ř00 Kč Ě4,5%ě 1 Ř00 Kč Ěř%ě 

Sociální pojišt ní 1 ň00 Kč Ě6,5%ě 5 000 Kč ĚŇ5%ě 

Odvody celkem (zdrav. + soc. pojištění) 2 200 Kč 6 800 Kč 

Superhrubá mzda (základ pro výpočet zálohy na daň) 26 800 Kč 26 800 Kč 

Záloha na da  z p íjmu 4 0Ň0 Kč Ě15%ě  

Sleva na dani 2 070 Kč  

Záloha na daň po uplatněných slevách 1 950 Kč  

Čistá mzda 15 Ř60 Kč  

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 26 800 Kč 

 

Asistenti pedagoga a pracovník na úklid budou placeni podle počtu odpracovaných 

hodin. Asistenti pedagoga mají stanovené ohodnocení na 100 Kč/hod a pracovník na 

úklid 6Ň,50 Kč/hod. Ve výpočtu mzdových nákladů t chto pracovníků je pro 

zjednodušení uvedená plánovaná pracovní doba. Tito pracovníci budou pracovat na 

dohodu o provedení práce. Z této dohody se neodvádí sociální a zdravotní pojišt ní, 

protože m síční p íjem t chto brigádníků nep esahuje 10 000 Kč. V p ípad  dohody o 

provedení práce pokud zam stnanec nepodepíše prohlášení o dani, zam stnavatel mu 

srazí da  15%. Od roku Ň014 však tuto sraženou da  může zam stnanec získat zp t 

pomocí da ového p iznání za p íslušný rok. V p ípad  školky Kids Kingdom se 

p edpokládá, že brigádníci podepíší prohlášení o dani, díky kterému bude možné 

uplatnit slevy na dani. Pokud brigádníky budou studenti, mohou uplatnit jak slevu na 

poplatníka, tak slevu na studenta. Slevy se totiž vzájemn  neruší, ale sčítají se. 

V tabulce č. Ň7 je uveden výpočet mzdy t chto pracovníků. 
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Tab 27: Výpočet mzdových nákladů – asistent pedagoga, pracovník na úklid (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Zaměstnanec a jeho hrubá mzda 
Asistent 

3 000 Kč/30 hod 

Pracovník na úklid 
1 500 Kč/24 hod 

Záloha na da  z p íjmu (15%) 450 Kč ŇŇ5 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 

Sleva na studenta ňň5 Kč ňň5 Kč 

Záloha na da  po uplatn ných slevách 0 Kč 0 Kč 

Čistá mzda 3 000 Kč 1 500 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele na 
zaměstnance  3 000 Kč 1 500 Kč 

 

Celkové mzdové náklady, které zam stnavatel m síčn  vynaloží na zam stnance, činí 

81 Ň00 Kč, viz tabulka č. ŇŘ. 

Tab 28: Celkové mzdové náklady na zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Počet Mzdové náklady/zaměstnanec Celkové mzdové náklady 

editelka  1 20 100 Kč 20 100 Kč 

Výchovný pracovník 2 26 Ř00 Kč 53 600 Kč 

Asistent pedagoga 2 3 000 Kč 6 000 Kč 

Pracovník na úklid 1 1 500 Kč 1 500 Kč 

Celkové náklady na mzdy 81 200 Kč 

 

3.8.4 Předpokládané měsíční příjmy 

Hlavními p íjmy mate ské školy Kids Kingdom budou platby za školné. Školka bude 

mít celoroční provoz. B hem letních prázdnin se očekává zvýšená poptávka po 

službách, pon vadž státní i n které soukromé školky mají omezený provoz v letních 

m sících. 

Dalšími možnými p íjmy mohou být dotace z ú adu práce pro začínající podnikatele, 

p ípadn  dotaze za umíst ní uchazeče z evidence ú adu práce a sponzorské dary, avšak 

ty se nedají p edem určit, proto s nimi nebudeme v této části počítat. V následující 
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tabulce jsou uvedeny p edpokládané m síční p íjmy pro pesimistickou, realistickou a 

optimistickou variantu v 1. roce podnikání 

Tab 29: Předpokládané měsíční příjmy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta Pesimistická Realistická Optimistická 

Napln ní kapacit 
Celodenní docházka 

12 d tí 

Celodenní docházka 

15 d tí 

Celodenní docházka 

1Ř d tí 

M síční p íjem 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

 

3.8.5 Výsledek hospodaření školky Kids Kingdom 

Výsledek hospoda ení je rozdíl mezi náklady a výnosy školky. V tabulce č. ň0 je 

uveden výpočet výsledku hospoda ení pro první rok podnikání. Náklady a výnosy jsou 

účtovány k okamžiku vzniku. Výnosy jsou tvo eny tržbami z prodeje v závislosti na 

napln ní kapacit a jsou určeny pro pesimistickou Ě1Ň d tíě, realistickou Ě15 d tíě a 

optimistickou Ě1Ř d tíě variantu. Platby za školné se vždy platí do Ň1. p edchozího 

m síce.  Náklady jsou tvo ené p edevším náklady na mzdy zam stnanců, nájemným 

provozovny, zálohami na vodu a energie a dalším. Pronájem a pojišt ní se vždy platí 

poslední týden p edcházejícího m síce, zálohy na vodu a energie koncem m síce a 

mzdy do 14. následujícího m síce. Provozovna školky bude pronajata od července, aby 

byl dostatek času na provedení rekonstrukce prostor a za ízení školky, majitelka bude 

mít pracovní smlouvu od 1. srpna a ostatní zam stnanci od 1. zá í. První plánované 

p íjmy, budou koncem srpna, kdy rodiče budou posílat peníze za školné na zá í. 

Z tabulky č. ň0 lze vypozorovat, že školka generuje již první rok zisk ve všech 

variantách. Pro nadcházející roky je velmi důležité, aby si školka hned první rok ud lala 

dobré jméno a image mezi konkurenty a rodiči. Díky dobrému jménu a pozitivním 

referencím by mohl vzrůst zájem nových potenciálních zákazníků, což by mohlo zajistit 

optimistickou variantu pro následující roky. Majitelka chce dosáhnout nejpozd ji od Ň. 

roku podnikání plné kapacity školky, proto bude výsledek hospoda ení první rok 

stanoven dle realistické varianty a v následujících letech dle optimistické varianty. 

P edpokládaný zisk se pro následující roky nem ní. Co se týče nákladů, tak budou 

každý rok o letních prázdninách sníženy o náklady na logopedického pracovníka a dva 
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asistenty pedagoga (7 000 Kčě, kte í do školky dochází pouze od zá í do června. Od 

druhého roku podnikání také p ibyde náklad na splácení půjčky od rodinného 

p íslušníka, který tvo í Ň 100 Kč m síčn  a od t etího roku náklad na splácení půjčky od 

majitelky, který činí 1 600 Kč m síčn . V p ípad  realistické a optimistické varianty, 

také dojde k navýšení nákladů na mzdy pedagogických pracovníků a majitelky, dle 

stanovených podmínek o dlouholeté pracovní spolupráci Ň rok celkov  o Ň 000 Kč a ň 

rok o 3 000 Kč. P edpokládaný vývoj zisků v prvním až t etím roce je stanoven 

v tabulce č. ň1. 

Tab 30: Výsledek hospodaření (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíc Náklady 
Příjmy 

pesimistická v. realistická v. optimistická v. 

červen 20 500 Kč - - - 

červenec 25 500 Kč - - - 

srpen 25 500 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

zá í 51 100 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

íjen 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

listopad 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

prosinec 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

leden 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

únor 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

b ezen 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

duben 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

kv ten 112 Ň00 Kč 106 Ř00 Kč 133 500 Kč 160 Ň00 Kč 

Celkem 1 020 200 Kč 1 068 000 Kč 1 335 000 1 602 000 Kč 

Výsledek 
hospodaření  47 800 Kč 314 800 Kč 581 800 Kč 

 

Tab 31: Předpokládaný vývoj zisků (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období 1. rok 2. rok 3. rok 

Zisk 314 Ř00 Kč 497 500 Kč 445 Ř00 Kč 
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Jestli bude dosaženo plánovaných zisků po ň. roce podnikání, celkový zisk p ed 

zdan ním bude činit 732 000 Kč. Majitelka by v tomto p ípad  mohla p edčasn  splatit 

půjčky a rozší it provozovnu o další t ídu školky.  

3.8.6 Předpokládané Cash flow 

V této části práce bude stanovené cash flow na první t i roky podnikání. V tabulce č. ňň 

je zachyceno p edpokládané cash flow pro první rok podnikání v realistické variant . 

Od druhého roku si majitelka dala za cíl naplnit plnou kapacitu školky, proto bude 

plánované cash flow pro 2. a 3. stanoveno v optimistické variant . V p íloze č. III a č. 

IV je uveden detailní výpočet cash flow pro druhý a t etí rok podnikání. P edpokládaný 

počáteční a konečný stav cash flow na první t i roky podnikání je uveden v tabulce č. 

32. 

Tab 32: Předpokládané cash flow na 3 roky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 1. realistická v. 2. optimistická v. 3. optimistická v. 

Počáteční stav CF 124 Ř1Ř Kč 439 618 937 118 

Konečný stav CF 439 61Ř Kč 937 118 1 382 918 
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  Tab 33: Předpokládané cash flow na 1. rok (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen 

Počáteční stav CF 124 818 104 318 78 818 186 818 269 218 290 518 311 818 333 118 354 418 375 718 397 018 418 318 

Příjmy 0 0 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 

Školné 0 0 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 

Dary, dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje 20 500 25 500 25 500 51 100 112 200 112 200 112 200 112 200 112 200 112 200 112 200 112 200 

Náklady na mzdy 0 0 0 20 100 81 200 81 200 81 200 81 200 81 200 81 200 81 200 81 200 

Nájemné 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Voda a energie 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Pojišt ní 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Telefon, internet 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Extérní účetní 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Extérní logoped 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Stravné 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Čistírna, prádelna 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Ostatní náklady 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Splátky půjček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konečný stav CF 104 318 78 818 186 818 269 218 290 518 311 818 333 118 354 418 375 718 397 018 418 318 439 618 
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3.9 Harmonogram realizace 

V harmonogramu realizace, který je uveden níže, jsou znázorn ny plánované časové 

náklady jednotlivých kroků, které vedou k úsp šnému založení a zahájení provozu nov  

vznikající anglické školky Kids Kingdom. Plánované zahájení provozu je stanoveno na 

1. zá í Ň016. 

Tab 34: Harmonogram realizace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Průzkum trhu, dotazníkové šet ení          

Založení společnosti          

Propagace, spušt ní webových stránek, 
účtu na soc. síti a další 

         

Inzerát a výb rové ízení zam stnanců          

Nájemní smlouva a pojišt ní          

Rekonstrukce prostor, stavební úpravy          

Vybavení a p íprava prostor školky          

Oslovení dodavatelů, cenové kalkulace, 
uzav ení smluv  

         

Zápis d tí a dny otev ených dve í          

Zahájení provozu - školního roku          
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvo ení podnikatelského plánu pro založení 

soukromé anglické školky v Brn . Podnikatelský plán by m l být zpracován tak, aby byl 

vstup nové firmy na trh realizovatelný a úsp šný. P ed návrhem podnikatelského plánu 

bylo nutné nastudovat teoretická východiska práce, problematiku založení společnosti a 

provedení analýzy trhu, na který se školka chystá vstoupit. 

Soukromá anglická školka Kids Kingdom bude založena jako společnost s ručením 

omezeným. Na základ  porovnání charakteristik společností v teoretické části práce, 

byla tato forma podnikání zvolena jako nejvhodn jší. Mezi nejv tší výhody s.r.o. pat í 

omezené ručení za závazky společnosti, minimální výše základního kapitálu 1 Kč a to, 

že společnost může být založena pouze jednou osobou, což je i p ípad plánované 

školky. 

V analytické části bylo z provedených analýz zjišt no, že o soukromou anglickou 

školku je v Brn  vysoký zájem a že m sto Brno je vhodným strategickým místem pro 

založení soukromé anglické školky, a to p edevším díky svojí velikosti, dostupnosti, 

struktu e obyvatelstva, strategické poloze a v neposlední ad  díky meze e na trhu 

v p edškolní výchov  v anglickém jazyce.  

Návrhová část práce vychází z p edchozích kapitol. P ed zahájením podnikání bude 

zapot ebí vybrat správné prostory pro provoz školky, upravit je dle hygienických 

požadavků a obstarat jejich vybavení. Dále je nutné vybrat vhodné zam stnance a 

dodavatele. Zahájení provozu je naplánováno na 1. zá í Ň016, k tomuto datu je však 

nezbytné již mít zajišt né d ti. Proto je nutné zajistit kvalitní propagaci, která upozorní 

na nov  vzniklou školku a informuje ve ejnost o nabízených službách. K oslovení co 

nejširšího okruhu potenciálních zákazníků poslouží webové stránky společnosti, účet na 

sociální síti Facebook.com, registrace do katalogů firem a v neposlední ad  reklamní 

plakáty a letáky. 

Na základ  provedených analýz bylo sestaveno portfolio nabízených služeb, které bude 

zákazníkům nabízet n co nad rámec nabídky ostatních konkurentů. Hlavní službou 

plánované školky bude p edškolní výchova d tí všech národností od Ň do 7 let 

v anglickém jazyce. Školka bude postupovat dle britských osnov Early Years 
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Foundation Stage, avšak bude zajišt n soulad i s českým vzd lávacím systémem, aby 

byly d ti p ipraveny jak pro anglické, tak i české základní školy. Školka bude dále 

nabízet široké rozp tí zájmových kroužků a aktivit, výlety a návšt vy kulturních akcí, 

návšt vy logopeda a spoustu dalších služeb. Za velikou výhodu se dá považovat i 

celoroční provoz a prodloužená otevírací doba od 7:00 do 1Ř:00. 

Na záv r je v práci vypracován finanční plán, ve kterém jsou vyčísleny veškeré 

plánované náklady a p íjmy. Školka by m la generovat zisk v pesimistické Ě1Ň d tíě, 

realistické Ě15 d tíě i optimistické Ě1Ř d tíě variant  již od prvního roku podnikání. 

Finanční plán tedy prokázal reálnost podnikatelského plánu z ekonomického hlediska. 

V prvním roce se p edpokládá mén  d tí Ěrealistická variantaě, avšak v následujících 

letech je očekávána pln  zapln ná kapacita. Pokud se tedy školce bude da it podle 

plánu, po t etím roce podnikání bude kapacita školky rozší ena o další t ídu. 

Uvedený podnikatelský plán pro založení soukromé anglické školky je realizovatelný a 

šance na úsp ch plánované školky jsou vysoké. I p esto by se školka Kids Kingdom 

m la neustále zam ovat na zdokonalování svých služeb a reagovat na m nící se trh. 

Jsem p esv dčená, že cíl práce byl napln n. 
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Přílohy 

Příloha I : Dotazník v českém jazyce 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou 5. ročníku Podnikatelské fakulty VUT v Brn . Cht la bych Vás požádat o vypln ní 
dotazníku pro moji diplomovou práci. Obsahem mé práce je podnikatelský plán pro založení soukromé 
anglické mate ské školy. 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jestli by byl zájem o tuto školku v Brn , up esnit rozsah nabízených 
služeb, stanovení provozní doby školky, výši školného a zjistit další p ání potencionálních zákazníků. 

Cílovou skupinou respondentů jsou rodiče Ěmatka nebo otecě, kte í mají alespo  jedno dít  do 7 let. 
Dalšími respondenty mohou být i páry, které v nejbližších dvou letech plánují potomka. 

Dotazník je anonymní. P i odpovídání na otázky prosím zaškrtn te všechny odpov di, které pro Vás platí 
a vystihují Vaši situaci. 

D kuji Vám za Váš čas a názor. 

V ra Langerová 

 

1. Kolik máte dětí ve věku do 7-mi let? 

aě 1 dít . 

bě Ň a více d tí. 

cě Plánujeme dít  v p íštích Ň letech. 

dě Nemáme d ti v tomto v kovém rozmezí. 

2. Měli byste zájem o soukromou anglickou 
školku, kde výuka probíhá výhradně v 
anglickém jazyce? 

aě Rozhodn  ano. 

bě Ne. ĚMůžete p ejít na konec dotazníku a 
dotazník ukončit. D kuji Vám za Váš čas.) 

cě Záleží na dalších nabízených službách. 

3. Co dalšího by Vás při výběru této školky 
ovlivnilo? 

aě Kvalitní učitelé v této mate ské škole Ěrodilý 
mluvčí a učitelé s vysokou úrovní angličtinyě. 

bě Kvalitní program této mate ské školy. 

cě P íprava jak pro anglické, tak i české základní 
školy. 

dě Menší počet d tí ve t ídách než v klasické 
státní MŠ a v tší možnost individuální péče. 

eě Doporučení od známých. 

fě Prvky multikulturní výchovy Ěd ti různých 
národnostíě. 

gě Nabídka zájmových a sportovních kroužků. 

hě Delší provozní doba, než ve stáních 
mate ských školách. 

iě Jiné důvody Ěuveďte, prosímě. 

4. Jaké jste národnosti? (Uveďte, prosím.) 

5. K jakému typu rodiny patříte? 

aě Česká rodina. 



 

 

bě Bilingvní rodina Ějazykové smíšenáě. 

cě Cizojazyčná rodina Ěmluvící cizím jazykemě. 

6. Jakým jazykem (popř. jakými jazyky) se 
mluví u Vás doma? (Uveďte, prosím.) 

7. Od kolika let byste chtěli Vaše dítě/děti 
umístit do mateřské školy? 

aě D íve jak ve dvou letech. 

b) Ve dvou letech. 

cě Ve t ech letech a pozd ji. 

d) Až poslední rok p ed základní školou. 

8. Kolikrát týdně byste chtěli, aby Vaše dítě 
docházelo do školky? 

aě 1x týdn . 

bě Ňx týdn . 

cě ňx týdn . 

dě 4x týdn . 

eě 5x týdn . 

9. Jaká provozní doba by Vám nejvíce 
vyhovovala? 

a) 7:00 – 17:30 

b) 7:30 – 17:30 

c) 7:00 – 18:00 

d) 7:30 – 18:00 

eě Jiná, prosím uveďte: 

10. Na jakou část dne byste chtěli dát Vaše 
dítě do školky? 

a) Jen na dopoledne (do 12:30). 

b) Jen na odpoledne (od 12:00). 

cě Na celý den. 

11. Měli byste zájem o provoz školky v době 
prázdnin? 

a) Ano. 

b) Ne. 

12. Kolik byste byli ochotni platit měsíčně za 
1 dítě v soukromé anglické školce s celodenní 
docházkou, 5x týdně? ĚCena zahrnuje kroužky, 
ale nezahrnuje stravnéě. 

a) Do 6 000 Kč. 

b) Do 7 000 Kč. 

c) Do 8 000 Kč. 

d) Do 9 000 Kč. 

e) Do 10 000 Kč.  

f) Do 11 000 Kč. 

gě Za kvalitní školku si rádi p iplatíme i více 
než 11 000 Kč. 

hě Soukromá školka je moc drahá, rad ji 
zvolíme jiný typ školky Ěstátní, nebo soukromou 
českou školkuě. 

13. Školka bude mít hudební, výtvarné, 
taneční, sportovní a plavecké kroužky. Jaké 
další kroužky byste uvítali? (Uveďte, 
prosím.) 

 

14. Uvítali byste i kroužky cizích jazyků? 

a) Ano, kroužek češtiny pro d ti cizinců. 

bě Jiný cizí jazyk Ěprosím, uveďte jakýě: 

cě Ne, výuka v angličtin  stačí, nemáme zájem o 
další jazyky. 

15. Kdyby školka spolupracovala s ověřenou 
hlídací agenturou, která by poskytovat 
služby hlídání mimo otevírací dobu školky 
(po otevírací době školky, po večerech, o 
víkendech a státních svátcích), využili byste 
této služby? Díky spolupráci naší školky a 
hlídací agentury, by Vám byla poskytnuta 
sleva na jejich služby. ĚZam stnanci této 
agentury se domluví v českém, anglickém, 
n meckém, francouzském, špan lském a 
ruském jazyce.ě 

aě Ano, pravideln . 



 

 

bě Ve výjimečných p ípadech. 

cě Určit  ne. 

16. Uvítali byste společenské akce pro rodiče, 
abyste se lépe poznali s ostatními rodiči a 
personálem školky? 

aě Určit  ano. 

bě Spíše ano. 

cě Spíše ne. 

dě Určit  ne. 

17. Prosím, vyberte Vaše pohlaví: 

aě Muž 

bě Žena 

18. Prosím, vyberte Vaši věkovou kategorii 

a) 18 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

dě 46 let a více  

19. Místo pro Váš názor, připomínky a přání. 

 

Konec dotazníku. Mockrát Vám d kuji za Váš čas a odpov di. Pokud máte zájem o zaslání výsledků. 
Zadejte zde Váš email. 

  



 

 

Příloha II: Dotazník v anglickém jazyce 

Hello, 

I am a student of the Faculty of Business and Management at the Brno University of Technology. I would 

like to ask you for filling out a short questionnaire for my diploma thesis. The purpose of my work is to 

make a business plan for the establishment of a private English kindergarten.  

The goal of this questionnaire survey is to discover whether people would be interested in such a 

kindergarten in Brno. Besides that I would also like to specify the range of services offered, the opening 

hours and the tuition fees and find wishes of potential customers.  

The target group of respondents is parents (mother or father) who have at least one child under age of 

seven. Other respondents may be couples who plan to have a baby within two years. 

The questionnaire is anonymous. Choose the most suitable answers for your situation. You can choose 

more than one answer. Please, tick off all the answers suitable for you. 

Thank you very much for your time and opinion.  

V ra Langerová 

1. How many children do you have under the 

age of 7? 

a) 1 child. 

b) 2 or more children. 

c) We plan a baby in next 2 years. 

dě We don’t have children in this age range. 

2. Would you be interested in a private 

English kindergarten, where lessons are 

taught exclusively in English?  

a) Yes.  

b) No.  

c) It depends on other services  offered. 

3. What else would affect you in selection of a 

kindergarten. 

a) The quality of teachers in kindergarten 

(native speakers and teachers with a high level 

of english). 

b) Quality of the kindergarten program. 

c) Preparation for English and Czech 

elementary school.  

d) The equipment of the kindergarten. 

e) A smaller number of children in the 

classroom than in a typical state kindergarten 

and a bigger possibility of individual care. 

f) Recommendations from acquaintances. 

g) The elements of multicultural education 

(children of various nationalities). 

 

h) Wide offer of hobby groups and sport 

activities. 

 

i) Longer opening hours (than in state 

kindergartens). 

k) Other reasons (please, name them): 

4.What is your nationality? (Name, please.) 

5. What type of family do you belong to? 

a) Czech family. 

b) Bilingual family (mixed language in a 

family). 

c) Foreign  family (speaks foreign language). 

  

6. What is the primary language spoken in 

your home? Are there any other languages 

spoken? (Please, name.) 

 



 

 

7. At what age would you like to enrol your 

child in a kindergarten? 

a) Sooner than in two years. 

b) In two years. 

c) In three years and later. 

d) Last year before elementary school. 

8. How many days per week you would like 

your child to attend preschool? 

a) 1x a week 

b) 2x a week 

c) 3x a week 

d) 4x a week 

e) 5x a week 

9. What opening times would you prefer the 

most? 

a) 7:00  – 17:30 

b) 7:30 – 17:30 

c) 7:00 – 18:00 

d) 7:30 – 18:00 

e) Other (please specify): 

10. At what part of the day would your child 

attend kindergarten? 

a) Morning sessions until 12:30. 

b) Afternoon sessions (from 12:00). 

c) For the full day. 

11. Would you be interested in using the 

kindergarten during the holidays? 

a)Yes. 

b) No. 

12. How much would you be willing to pay 

for one child in the private English 

kindergarten with full day attendance, 5 days 

a week? (Price includes all sport and art 

activities - and does not include meal plan.) 

a) Up to 6,000 CZK. 

b) Up to 7,000 CZK. 

c) Up to 8,000 CZK. 

d) Up to 9,000 CZK. 

e) Up to 10,000 CZK.  

f) Up to 11,000 CZK. 

g) We are willing to pay more than 11,000 CZK 

for a high-quality kindergarten.  

h) Private kindergarten is too expensive, we'd 

better choose another type of kindergartens 

(state or private Czech kindergarten).  

13. The Kindergarten will offer music, art, 

dance and sports program. What other 

activities would you like us to offer?  

14. Would you like us to offer foreign 

language courses? 

a)Yes, course of Czech language for foreigners' 

children.  

b) Other language (name, please): 

c) No, teaching in English is enough, we have 

no interest in other languages. 

15. If the kindergarten would cooparated 

with a proven babysitting agency. Would you 

be interested in childcare outside opening 

hours? 

a) Yes, regularly. 

b) Occasionally. 

c) No. 

 

 



 

 

16. Would you appreciate social events for 

parents and employees in order to get to 

know each other better? 

a) Definitely yes. 

b) Rather yes. 

c) Rather not. 

d) Definitely not. 

17. Please, select your gender: 

a) Male. 

b) Female. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Please, select your age group 

a) 18 – 25 years 

b) 26 – 35 years 

c) 36 – 45 years 

d) 46 years and more.  

19. Place for your opinions, prompts and 

wishes. 

 

  



 

 

Příloha III: Cash flow na 2. rok podnikání - optimistická varianta 

Položka červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen 

Počáteční stav CF 439 618 460 918 481 118 534 018 585 918 629 818 673 718 717 618 761 518 805 418 849 318 893 218 

Příjmy 133 500 133 500 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 

Školné 133 500 133 500 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 

Dary, dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje 112 200 113 300 107 300 108 300 116 300 116 300 116 300 116 300 116 300 116 300 116 300 116 300 

Náklady na mzdy 81 200 81 200 75 200 75 200 83 200 83 200 83 200 83 200 83 200 83 200 83 200 83 200 

Nájemné 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Voda a energie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Pojišt ní 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Telefon, internet 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Extérní účetní 1000 1000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Extérní logoped 1000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Stravné 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Čistírna, prádelna 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Splátky půjček 0 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Konečný stav CF 460 918 481 118 534 018 585 918 629 818 673 718 717 618 761 518 805 418 849 318 893 218 937 118 

 



 

 

Příloha IV: Cash flow na 3. rok podnikání - optimistická varianta 

Položka červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen 

Počáteční stav CF 937 118 954 318 970 918 1 020 218 1 068 518 1 107 818 1 147 118 1 186 418 1 225 718 1 265 018 1 304 318 1 343 618 

Příjmy 133 500 133 500 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 

Školné 133 500 133 500 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 160 200 

Dary, dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje 116 300 116 900 110 900 111 900 120 900 120 900 120 900 120 900 120 900 120 900 120 900 120 900 

Náklady na mzdy 83 200 83 200 77 200 77 200 86 200 86 200 86 200 86 200 86 200 86 200 83´6 200 86 200 

Nájemné 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Voda a energie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Pojišt ní 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Telefon, internet 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Extérní účetní 1000 1000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Extérní logoped 1000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Stravné 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Čistírna, prádelna 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Splátky půjček 2 100 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 

Konečný stav CF 954 318 970 918 1 020 218 1 068 518 1 107 818 1 147 118 1 186 418 1 225 718 1 265 018 1 304 318 1 343 618 1 382 918 

 

 


