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Resumé 

 

Závěrečná práce se zabývá problematikou hospodaření škol, úlohou účetních pracovníků v 

těchto školách a jejich kompetencemi.  

V teoretické části práce vychází z daných zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se 

hospodaření, vzniku a financování příspěvkových organizací. 

Přináší poznatky z oblasti vedení hospodaření a účetnictví na mateřských a základních 

školách. Nedílnou součástí této práce je i dotazníkové šetření, které vyhodnocuje názory 

ředitelů škol a jejich účetních pracovníků. 

 

 

 

 

Summary 

Final thesis deals with money management of schools, the role of accounting staff in these 

schools and their competencies. 

In the theoretical part of this thesis is based on relevant laws, notices and statutes concerning 

the management, creation and financing of contributory organizations. 

It provides an understanding of the leadership and management accounting at the nursery and 

primary schools. Integral part of this work is the questionnaire survey, which evaluated the 

views of directors and their accounting start. 
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Úvod 

 

Školy v naší republice vždy plnily pouze vzdělávací a výchovnou funkci. Otázky 

hospodářské, finanční, pracovněprávní a správní povahy za ně v převážné míře řešily státní 

orgány, v posledním období především školské úřady. Hospodaření v mateřských školách se 

provádělo formou  jednoduchého účetnictví. Škola hospodařila s financemi určenými na 

provoz školy a s financemi určenými na školní stravování. Na mateřské škole se vedly dva 

účetní deníky. Účetní deník týkající se čerpání financí na provoz školy vedla zpravidla 

ředitelka školy, druhý deník se týkal financí potřebných na školní stravování. Tuto agendu 

zastávala hospodářka, která pracovala ve funkci vedoucí školní jídelny. Ta také vykonávala  

jednoduché účetní práce např. kontrolovala účetní doklady - faktury, paragony po formální 

stránce, starala se o jejich proplacení a dále je připravovala k odevzdání nadřízenému orgánu, 

v té době odboru školství. Odbor školství nebo jeho technickohospodářská servisní organizace 

dále toto účetnictví zpracovávala podle svých potřeb. 

Po roce 1989 došlo k výrazné změně v postavení škol tím, že nově přijatá právní úprava jim 

poskytla možnost získat právní subjektivitu, tedy řešit řadu problémů podle vlastního uvážení 

v mezích platné legislativy.  

U mateřských škol stanovil zákon č. 390/1991 Sb. povinný přechod do právní subjektivity od 

ledna 1995, zákon č. 395/1991 Sb. tento termín následně zrušil. Právní úprava přijatá na konci 

roku 1994 odstoupila od stanoveného data plošného přechodu škol k právní subjektivitě a 

ponechala tak jednotlivým školám možnost výběru, kdy tento krok spolu se souhlasem 

zřizovatele učiní (od 1. 1. 2003 musí být všechny školy i školská zařízení právními subjekty).  

Ředitelé škol se museli při přechodu školy na právní subjektivitu rozhodnout, zda škola bude 

rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací. Zatímco rozpočtová organizace hospodaří pouze 

s rozpočtovými prostředky stanovenými zřizovatelem, příspěvková organizace hospodaří 

s finančními prostředky získanými vlastními aktivitami a činností a s těmi, které získala 

z rozpočtu svého zřizovatele tzv. příspěvkem. Většina škol proto zvolila formu příspěvkovou, 

pro jednodušší a pružnější finanční politiku. 

K vyčíslení výsledku hospodaření slouží vnitropodnikový informační systém – účetnictví. 

Účetnictví tvoří soustavu informací, pomocí nichž se sleduje hospodářská činnost v peněžním 

vyjádření,  stav a pohyb majetku. Pro školu je nezbytné zabezpečit  odpovídajícím způsobem 
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vedení účetnictví, aby byla kontrola nad hospodařením školy a potřebné informace pro 

správná rozhodování ředitele. 

Ředitelky mateřských škol tak stály před úkolem, zda vedení účetnictví zadají externí firmě, 

která bude za školu provádět veškeré účetní operace anebo zda zaměstnají zkušenou účetní, 

která samostatně povede účetnictví školy pomocí vhodného účetního programu na počítači. 

Cílem této práce je nahlédnout do způsobu hospodaření mateřských škol a zjistit úlohu, 

kompetence a vliv účetních (ekonomických pracovníků) na chod školy. 

V teoretické části se první kapitola věnuje vzniku příspěvkové organizace, úlohou ředitele 

školy jako statutárního orgánu, dále se zabývá financováním škol, jejich účetnictvím a 

majetkem školy. 

V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření. Do tohoto šetření byly 

zařazeny jak mateřské, tak i základní školy. Byli osloveni ředitelé škol i jejich účetní 

pracovníci. Jedním z cílů tohoto výzkumu je seznámit se s hospodařením škol, zjistit jakou 

úlohu mají ekonomové škol a jakým způsobem ovlivňují chod těchto škol. 
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Teoretická část 

 

1 Teoretická východiska hospodaření škol 

 

1.1 Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo krajem 

Právní subjektivitu přiznává příspěvkové organizaci zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.1 

Příspěvková organizace je právnickou osobou a vzniká rozhodnutím zřizovatele. O zřízení, 

zrušení a schvalování zřizovací listiny příspěvkové organizace rozhoduje zastupitelstvo obce 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů.2 Pokud se obec 

(zřizovatel) rozhodne příspěvkovou organizaci zřídit, je její povinností vydat zřizovací listinu. 

Zřizovací listinou přenáší obec na příspěvkovou organizaci svoje povinnosti a část práv 

k majetku obce a finančních prostředků rozpočtu obce. Formulace použité ve zřizovací listině 

musí být zvoleny tak, aby obec naplnila ustanovení zákona i v tom, že právnické osoby 

(příspěvkové organizace) může obec zřizovat pouze pro výkon samostatné působnosti. 

Zřizovací listina musí obsahovat:3 

a) úplný název zřizovatele,  

b) název a sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo, název musí vylučovat 

možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, 

c) vymezení hlavního a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvkové organizaci předává do 

správy k jejímu hospodaření, 

f) vymezení majetkových práv pro řádné spravování svěřeného majetku, 

g) druhy zřizovatelem povolované doplňkové činnosti navazující na hlavní účel činnosti 

příspěvkové organizace, nesmí narušit plnění hlavní činnosti a sleduje se v účetnictví 

odděleně, 

h) vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena. 

                                                 
1 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků § 27 odst.1 
2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 e 
3 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 27 odst. 2 
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Další povinností obce je zveřejnit informaci o zřízení (sloučení či zrušení) příspěvkové 

organizace a znění zřizovací listiny v Ústředním věstníku ČR4
 a podat návrh na zápis 

příspěvkové organizace do obchodního rejstříku.5 

Zřizovatel dále provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.6 
 

1.2 Statutární orgán – ředitel školy 

Statutárním orgánem, vedoucím příspěvkové organizace je ředitel nebo ředitelka školy, jehož 

do funkce jmenuje rada nebo zastupitelstvo obce. Jmenováním se ředitel/ředitelka stává  

statutárním orgánem příspěvkové organizace – vystupuje jménem organizace, ale zároveň je i 

jejím zaměstnancem. 

Jako statutární orgán zodpovídá ředitel/ředitelka v plné míře za chod školy ve všech 

oblastech. Zodpovídá za činnost školy a hospodaření organizace, za vedení účetnictví, vydává 

vnitřní předpisy organizace a je zaměstnavatelem ve smyslu zákoníku práce, odpovídá mimo 

jiné za dodržování zákoníku práce i za určení platového zařazení zaměstnanců a současně 

sleduje aktuální změny právních norem. 

Mezi základní vnitřní směrnice, které ředitel/ředitelka školy vydává patří: 

a) Organizační řád školy, 

b) Pracovní řád školy, 

c) Vnitřní platový předpis. 

Organizační řád školy například obsahuje datum zřízení organizace, odkaz na zřizovací listinu 

organizace, označení statutárního orgánu – ředitele školy, jeho pravomoci. Dále organizační 

strukturu organizace, práva a povinnosti vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců a 

ustanovení o zastupování ředitele školy. 

Vydání pracovního řádu organizaci ukládá zákoník práce.7 Pro účely školství je vydán MŠMT 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Pracovní řád především obsahuje 

povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, určuje pracovní dobu 

zaměstnanců, dobu na odpočinek, volno zaměstnanců apod. 

Vnitřní platový předpis nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí být vydán se zpětnou 

platností. Je závazný pro zaměstnavatele i jeho zaměstnance. Vnitřní platový předpis zejména 
                                                 
4 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků § 27 odst. 4 
5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků § 27 odst. 6 
6 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků § 25 odst. 5 
7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 306 
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obsahuje mzdová a platová práva (platové zařazování zaměstnanců, osobní příplatky, odměny 

zaměstnanců, příplatky za vedení apod.). 

Z výše uvedeného vyplývá, že funkce statutárního orgánu je velmi zodpovědná a klade na 

ředitele škol vysoké nároky. Dalším předpokladem pro zvládnutí této náročné funkce je 

nutnost celoživotního vzdělávání. Zřizovatel by měl mít proto dostatečný přehled k tomu, aby 

zvolil ke jmenování do funkce ředitele školy osobu odborně i morálně způsobilou.  

1.3 Financování školy (příspěvkové organizace) 

Příspěvková organizace, aby mohla co nejlépe vykonávat svojí činnost a zabezpečit svůj 

chod, dosahuje toho různými způsoby financování své činnosti a hospodařením podle svého 

rozpočtu. Příjmy získané vlastní činností si ponechává pro financování svých výdajů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvková organizace není primárně zřízena pro dosahování 

zisku, ale jejím hlavím cílem je zabezpečení služby veřejného zájmu – například vzdělávání, 

tyto příjmy zpravidla nepokrývají vynaložené náklady, a proto hlavním zdrojem příjmů 

zůstávají finanční příspěvky od zřizovatele.  

Základním právním předpisem upravujícím financování nákladů škol je zákon č. 561/2004 

Sb., školský zákon,8 který ukládá povinnosti a kompetence zřizovatelům (ministerstvu 

školství, krajům, obcím), jak budou postupovat při tvorbě rozpočtu a financování škol a 

školských zařízení. 9 

Dalším právním předpisem, který upravuje financování příspěvkových organizací zřízených 

obcí je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde se uvádí: 

„zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti 

na výkony nebo kritéria jejích potřeb“10
 a dále   „nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet 

zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a 

k Národnímu fondu, jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.“11 

1.3.1 Hlavní zdroje financování škol 

Školy nebo školská zařízení jsou financovány ze dvou hlavních zdrojů:  

a) ze státního rozpočtu (přímé náklady), 

b) z příspěvku od zřizovatele (provozní náklady). 

                                                 
8 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 160 - 161 
9 Svoboda, I.; Marinčák, M. : Správní řízení a finance v životě školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2007, s. 9 
10 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §28 odst. 2 
11 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §28 odst. 6 
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Základní podmínkou pro financování školy ze státního rozpočtu je zařazení školy nebo 

školského zařízení do rejstříku škol. 

Jak uvádí Zeman a kol „Na úhradu přímých nákladů obdrží škola zřizovaná obcí nebo krajem 

dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. Nevyčerpanou část dotace za 

kalendářní rok vrací škola zpět krajskému úřadu.“12 

Druhou podmínkou pro financování školy je, že prostředky ze státního rozpočtu lze použít na 

financování do maximálně uvedené kapacity školy nebo školského zařízení.  

Základním kritériem výše poskytnutého příspěvku jsou výkony organizace tzn. počty dětí, 

žáků, studentů školy nebo školského zařízení. Objem finančních prostředků určených na 

přímé náklady poskytují krajské úřady školám a školským zařízením podle krajských 

normativů. Při rozdělování finančních prostředků do rozpočtu školy krajský úřad také přihlíží 

na celkový počet a věkové rozložení zaměstnanců školy nebo školského zařízení. 

Z prostředků na přímé náklady hradí školy nebo školská zařízení : platy, náhrady platů, mzdy 

nebo náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na 

základě dohod a odstupné, výdaje na úhradu zdravotního a sociálního pojištění a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, příděl do FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovně 

právních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a 

studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a 

učebnice, další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti související s rozvojem škol a 

kvalitou vzdělávání.13 

Druhým hlavním zdrojem finančních prostředků školy nebo školského zařízení je příspěvek 

od zřizovatele na provoz školy. Tento příspěvek je používán na financování běžných 

neinvestičních potřeb (náklady na energie, materiál, služby, odpisy), včetně běžných oprav a 

údržby. 

1.3.2 Další zdroje financování škol 

Dalším finančním zdrojem příspěvkové organizace je úplata za vzdělávání a školské služby. 

Finanční prostředky získané z tohoto zdroje může škola nebo školské zařízení použít na 

úhradu neinvestičních nákladů. 

                                                 
12 Zeman, P a kolektiv: Ekonomika a financování škol, studijní texty, Centrum školského managementu PedF UK, Praha 2008, 
     kapitola 2 Zdroje financování škol s. 4 
13 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 160, odst. 1c 



 11 

Mezi další významné finanční zdroje  patří doplňková a jiná činnost školy. Tuto činnost 

může příspěvková organizace vykonávat pouze tehdy, když k jejím výdajům nepoužije 

prostředky, které získala od zřizovatele a že výsledky z této hospodářské činnosti použije pro 

svoji hlavní činnost. Jak píše Svoboda a Marinčák „Doplňková činnost je zřizovatelem 

povolena k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské 

možnosti a odbornost svých zaměstnanců.“ 14
 

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace, účetně se musí 

sledovat odděleně a nesmí být ukončena v hospodářském roce ztrátou. Pokud organizace 

provádí doplňkovou činnost musí ředitel/ředitelka školy zpracovat vnitřní směrnici 

k provádění této činností. Okruhy doplňkové činnosti musí být schváleny zřizovatelem 

(zastupitelstvem) a uvedeny ve zřizovací listině organizace. 

Dalšími zdroji financování škol a školských organizací mohou být různé programy 

financované prostřednictvím státního rozpočtu např. programy MŠMT, Úřadů práce. 

Příspěvková organizace má také možnost čerpat finanční prostředky z nadací a nadačních 

fondů (tzv. grantů), poskytnutých na základě předložené žádosti a vypracovaného projektu. 

Takto podobně funguje i získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie např. 

programy PHARE, Sokrates, apod. 

1.4 Fondy příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele tvoří podle zákona15 peněžní fondy - a to: 

fond rezervní, investiční, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond16 slouží jako nástroj motivace příspěvkové organizace na dosahování lepšího 

výsledku hospodaření proti plánovanému. Tvoří se pokud jsou skutečné výnosy hospodaření a 

přijatý provozní příspěvek větší než provozní náklady a jeho výše musí být schválena 

zřizovatelem. Dalším zdrojem rezervního fondu mohou být peněžní dary. Jak uvádí Peková  

„Rezervní fond příspěvková organizace používá: 

a) na další rozvoj své činnosti, 

b) k  překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady, 

c) k úhradě případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně, 

d) k úhradě ztráty za předchozí léta, 

                                                 
14 Svoboda, I.; Marinčák, M.: Správní řízení a finance v životě školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2007,  s. 33 
15 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 30- 33 
16 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 30 
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e) na základě souhlasu zřizovatele na příděl do svého investičního fondu.“17 

Investiční fond18 slouží k financování investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou odpisy 

hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, na základě zřizovatelem schváleného 

odpisového plánu. Dále se tvoří z investičních dotací rozpočtu zřizovatele, investičních 

příspěvků ze státních fondů, z výnosů z prodeje hmotného investičního majetku (opět se 

souhlasem zřizovatele), z účelově vázaných darů a příspěvků od jiných subjektů nebo převodů 

financí z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

Jak zmiňuje Peková „Investiční fond příspěvková organizace používá: 

a) k financování investičních potřeb, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

c) k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve 

vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, 

d) případně k odvodu do rozpočtu zřizovatele, je-li odvod uložen.“ 19 

Fond odměn20 je dalším motivačním fondem příspěvkové organizace. Je tvořen podle zákona 

ze zlepšeného výsledku hospodaření opět s nutným souhlasem zřizovatele a to do výše jeho 

80 %, nejvýše však do výše 80% limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu 

prostředků na platy. Pokud vytvoří příspěvková organizace kladný hospodářský výsledek, 

musí být podle zákona21 učiněn odvod do fondu odměn alespoň v minimální výši. Z fondu 

odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně se ale hradí případné překročení 

prostředků na platy. Proto se fond odměn musí používat tak, aby byla schopná příspěvková 

organizace případné překročení uhradit. O poskytování odměn z tohoto fondu rozhoduje 

ředitel organizace. 

Fond kulturních a sociálních potřeb22 je typem sociálního fondu zaměstnavatele. Základní 

příděl do fondu tvoří 2 % z ročního objemu skutečně vyplacených mzdových prostředků 

zaměstnanců organizace. Používá se hlavně na financování kulturních, sociálních a dalších 

potřeb jako jsou např. příspěvky na závodní stravování, na rekreaci, na kulturní, tělovýchovné 

a sportovní akce, na sociální výpomoci, dary zaměstnancům příspěvkové organizace, bez 

ohledu na délku pracovního poměru zaměstnanců příspěvkové organizace. Vyhláška o fondu 

                                                 
17 Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy; Management Press, Praha 2003, s.137 
18 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 31 
19 Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2003, s.137 
20 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 32 
21 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §30 odst.2 
22 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 33 
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kulturních a sociálních potřeb23 ukládá způsob čerpání fondu a stanoví příspěvkové organizaci 

sestavit rozpočet fondu. Způsob čerpání stanoví příspěvková organizace ve svém vnitřním 

předpise podle svých konkrétních  podmínek. Podle vyhlášky není na poskytnutí příspěvku 

nebo plnění z fondu právní nárok. 

1.5 Účetnictví školy (příspěvkové organizace) 

Účetnictví je uspořádanou soustavou informací, která v peněžním vyjádření zachycuje, měří a 

hodnotí hospodářskou činnost příslušné organizace. 

Jak zmiňuje Svoboda a Marinčák „Účetnictví poskytuje informace o veškerém majetku o 

zdrojích jeho financování, o úrovni hospodaření, sledování nákladů a výnosů a 

hospodářského výsledku účetní jednotky.“ 24 Příspěvkové organizace jako účetní jednotky 

vedou svoje účetnictví podle zákona o účetnictví25 a vyhlášky č. 505/2002 Sb.26 

Od 1. 1. 2010 vešla v platnost prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která 

zásadním způsobem mění účetnictví (účetní osnovu) a výkaznictví příspěvkových organizací.  

Jak uvádí Zeman a kol „Zákon o účetnictví vymezuje pojem účetní jednotky, ukládá jí 

povinnost vést účetnictví, stanoví účetní zásady, obsah účetní dokumentace, obsah účetních 

zápisů a obsah účetních knih, vymezuje obsah účetní závěrky, určuje způsob oceňování, 

provádění inventarizace majetku a závazků,úschovu účetních písemností a zabývá se použitím 

výpočetní techniky při vedení účetnictví.“27 

1.5.1 Obecné zásady vedení účetnictví 

Příspěvkové organizace jsou povinny vést účetnictví podle všeobecných zásad. Mezi tyto 

zásady patří zásada věrného a poctivého zobrazení, správnosti (zákonnosti), úplnosti, 

průkaznosti, přehlednosti, srozumitelnosti a zachování trvalosti účetních záznamů. 

Jak píše Prokůpková „Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá 

skutečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními metodami. Zobrazení je poctivé, 

když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.“28 

                                                 
23 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb § 3 
24 Svoboda, I; Marinčák, M: Správní řízení a finance v životě školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2007, s. 44 
25 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
26 Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou ÚSC, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
27 Zeman, P a kolektiv: Ekonomika a financování škol, studijní texty, Centrum školského managementu PedF UK, Praha 2008, kapitola 6 

Účetnictví s. 2 
28 Prokůpková, D;Mockovčiaková, A;Morávek, Z: Příspěvkové organizace 2008, Meritum Segment, Aspi, Praha 2008, s. 57 
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Za správné je považováno takové vedení účetnictví, které účetní jednotka vede tak, že to 

neodporuje ustanovením zákona o účetnictví a ostatním právním předpisům a že způsob 

vedení účetnictví neobchází jejich účel.  

Za úplné účetnictví je považováno takové, kdy účetní jednotka zaúčtovala v účetním období 

v účetních knihách všechny účetní případy, které zaúčtovat měla a nejpozději do konce tohoto 

období sestavila úplnou účetní závěrku. O všech účetních případech dále musí účetní jednotka 

mít vedeny veškeré a úplné záznamy přehledně uspořádané. 

Za průkazné se považuje vedení účetnictví, kdy jsou všechny účetní záznamy průkazné a je 

provedena inventarizace. 

Účetnictví jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje spolehlivě a jednoznačně určit obsah 

účetních případů nebo účetních záznamů a přehledné, když jsou účetní záznamy přehledně 

uspořádané. 

Účetnictví je vedeno způsobem zaručujícím trvanlivost , pokud je účetní jednotka schopna 

plnit povinnosti s jejich úschovou a zpracováním po dobu, kterou určuje zákon. 

Úkolem účetnictví je zachycovat stav a pohyb majetku a závazků, příjmů a výdajů, nákladů a 

výnosů a výsledek hospodaření. Jak uvádí Zeman a spol „Účetní jednotky účtují o 

skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a 

věcně souvisí.“29 Účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, pro školy zpravidla 

kalendářní rok. Účetnictví musí být vedeno v souladu s účetními metodami. Účetní jednotka 

účtuje o veškerých výnosech a nákladech bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí, 

zatímco o příjmech a výdajích účtuje až v okamžiku jejich zaplacení nebo přijetí. 

„Ú četní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho 

základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky.“30 

Příspěvkové organizace jako účetní jednotky účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

Podvojnost znamená, že každá účetní operace musí být zachycena na dvou různých účtech, na 

dvou různých stranách účtů ( Má dáti – Dal) a stejně velkou peněžní částkou. 

1.5.2 Účetní doklady, náležitosti a druhy účetních dokladů 

                                                 
29 Zeman, P a kolektiv: Ekonomika a financování škol, studijní texty, Centrum školského managementu PedF UK, Praha 2008, kapitola 6    
    Účetnictví s. 3 
30 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 
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Každý účetní doklad je průkazný účetní záznam zařazený do účetní evidence, který podle 

zákona o účetnictví 31musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního dokladu, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení 

účetního dokladu, 

f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby 

odpovědné za jeho zaúčtování. 

Jak píše Zeman a kol „Podmínky účetního dokladu splňují pouze originály písemností“32 

(faktura a dodací list, paragon). V současné době se však za platný účetní doklad považují i 

doklady zaslané emailovou poštou, případně pořízené opisy originálních dokladů. Zákon dále 

stanoví povinnost vyhotovit účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, 

které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního 

případu. Účetní jednotky mají povinnost provádět účetní zápisy průběžně v účetním období 

vždy po vyhotovení účetního dokladu. V účetním zápisu musí být podrobný popis účetní 

operace a musí být patrné, zda byl zaúčtován a na které účty. Účetní doklady se řadí 

chronologicky a označují se vnitřním číslováním. Před zaúčtováním se účetní doklady 

přezkušují, tzn. že se prověřuje jejich formální a věcná správnost. Věcná správnost znamená, 

že se údaje účetnictví shodují se skutečným stavem. Při kontrole formální správnosti účetního 

dokladu se prověřuje má-li doklad všechny předepsané náležitosti a doklad o kontrole věcné 

správnosti. Jak píše Prokůpková „Záznamy na účetním dokladu charakterizují nejen 

hospodářskou operaci, ale i průběh zpracování účetního dokladu v účetnictví.“33 

Účetní jednotka dělí účetní doklady na vnitřní a vnější účetní doklady. Mezi vnitřní účetní 

doklady patří např. pokladní doklady, cestovní příkazy, vnitřní účetní doklady nebo podklady 

pro účtování mezd a sociálních dávek. Mezi vnější doklady řadíme faktury, paragony, 

dobropisy apod. Z hlediska účelovosti jednotlivých dokladů se dají účetní doklady rozdělit na 

výdajové, příjmové, bankovní a pokladní doklady. 

                                                 
31  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 33 
32 Zeman, P a kolektiv: Ekonomika a financování škol, studijní texty, Centrum školského managementu PedF UK, Praha 2008, kapitola 6  
   Účetnictví  s. 3 
33 Prokůpková, D;Mockovčiaková, A;Morávek, Z: Příspěvkové organizace 2008, Meritum Segment, Aspi, Praha 2008, s. 78 
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V souladu se zákonem34 musí ředitel/ředitelka organizace vydat směrnici O účetnictví, která 

bude definovat jak definici účetních dokladů, tak i jednotlivé náležitosti, včetně odpovědnosti 

jednotlivých zaměstnanců za zpracovávanou agendu a  oběh účetních dokladů. 

 

1.5.3 Účtová osnova, účtový rozvrh a účetní knihy 

Účetnictví veřejných financí je celostátně organizované, takže jednotlivé účty a jejich obsah 

stanoví příslušná účtová osnova. Účet je základním třídícím znakem účetnictví. Účty 

stanovené účtovou osnovou se nazývají účty syntetické, (SU trojmístný číselný kód), protože 

však syntetické účty nemohou rozlišit všechny možné účetní případy používá se ještě členění 

na analytické účty (AU dvoumístný číselný kód) organizace si určuje sama. 

Syntetické účty jsou ve směrné účtové osnově35 rozděleny do deseti tříd: 

- třída 0  dlouhodobý majetek 

- třída 1  zásoby (materiál, zboží) 

- třída 2  hotové peníze (příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím, pokladna,účet) 

- třída 3  zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) 

- třída 4   náklady organizačních složek státu 

- třída 5  náklady příspěvkových organizací (spotřebované nákupy,služby, osobní 

náklady) 

- třída 6  výnosy z hospodářské činnosti příspěvkových organizací 

- třída 7 a 8 vnitroorganizační účetnictví (obsah těchto účtových tříd si určuje účetní 

jednotka sama) 

- třída 9  fondy, výsledek hospodaření, úvěry, půjčky 

Podle účtové osnovy si jednotlivé organizace sestavují svůj účtový rozvrh. 

Každá účetní jednotka používá soubor účetních knih. Pravidla vedení těchto knih určuje 

zákon o účetnictví.36 Organizace používají především deníky, zde se účetní zápisy 

uspořádávají chronologicky a prokazuje se jím zaúčtování všech účetních případů v účetním 

období a hlavní knihu, v níž se účetní zápisy uspořádávají systematicky. Dále se používají 

knihy analytických a podrozvahových účtů. 

                                                 
34 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 6 a § 11 
35 Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou ÚSC, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, příloha č.4 
36 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 13 - 17 
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Mezi deníky řadíme především knihu došlých a vydaných faktur (do knihy se zapisují došlé 

nebo vydané faktury, datum, dodavatel, předmět dodávky a cena) a pokladní knihu, kde se 

evidují příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti (do knihy se zapisuje datum, 

předmět platby a částka výdaje či příjmu). Každý výdaj nebo příjem hotovosti musí být 

doložen účetním dokladem (paragonem) a vystaven pokladní příjmový nebo výdajový doklad. 

1.5.4 Účetní závěrka 

Vrcholem všech účetních prací je podle zákona sestavení účetní závěrky. Jak uvádí Svoboda a 

Marinčák „Uzávěrka účetních knih dovršuje proces zpracování účetních informací v účetních 

knihách, obsahuje shrnutí dosavadních běžných informací do informací souhrnných, tj.do 

podoby obratů a zůstatků na jednotlivých účtech. Tyto souhrnné informace, také podrobně 

charakterizují finanční a hospodářskou situaci účetní jednotky.“37 

Účetní závěrka je nedělitelný  celek a tvoří ji: 

- rozvaha (bilance) 

- výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 

- příloha (doplňující informace) 

Pro správné nastavení účetních uzávěrek je nutné zpracovat „Harmonogram účetních závěrek 

v průběhu účetního období.“ 

Z vlastní praxe uvádím, že naše mateřská škola provádí uzávěrkové práce 12x ročně, což 

znamená, že jednotlivé agendy (odběratelé, dodavatelé, banka a pokladna) jsou uzavírány 

měsíčně. V rámci této měsíční uzávěrky jsou zúčtovány veškeré operace, které patří do 

příslušného měsíce.  

Dále škola provádí mezitímní účetní uzávěrky vždy k 30. 3., 30. 6. a 30. 9. daného 

kalendářního roku a roční účetní uzávěrku k 31. 12. daného kalendářního roku. Vytiskne 

rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu a předkládá  je nadřízenému orgánu (zřizovateli). 

Při uzavírání účetních knih postupují účetní jednotky v souladu se zákonem o účetnictví.38 

Uzavírání účetních knih je činnost, při které se zjišťují obraty stran (Má dáti – Dal) a 

jednotlivých syntetických účtů,  konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy 

účtů nákladů a výnosů a zjišťuje se výsledek hospodaření. Jak dodává Zeman a kol „Po 

                                                 
37 Svoboda, I; Marinčák, M: Správní řízení a finance v životě školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2007,  s.46 
38 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 17 
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schválení účetní závěrky nelze  přidávat další účetní zápisy do již uzavřených knih . Počáteční 

zůstatky účtů rozvahy musí navazovat na konečné zůstatky předchozího období.“ 39 

1.6 Vnit řní směrnice školy 

Povinností ředitele/ředitelky školy je vydávat vnitřní směrnice, které upravují postup činností 

a stanovují kdo, co, jak a kdy bude vykonávat. Obsah a postupy uvedené ve vydaných 

vnitřních směrnicích nesmí být v rozporu s platnými zákonnými normami. 

Vnitřní směrnice o účetnictví by měla obsahovat všechny činnosti, které se této oblasti týkají. 

Měla by obsahovat postupy při jejich provádění, stanovit pravomoci a odpovědnosti 

jednotlivých pracovníků. 

Směrnice O účetnictví by měla obsahovat: 

- oběh účetních dokladů obsahuje vymezení pravomocí a odpovědností zaměstnanců, 

podpisové vzory, náležitosti účetních dokladů, jejich číslování, vedení peněžní 

hotovosti apod.,  

- projekčně programovou dokumentaci, na které je zpracováváno účetnictví, 

- účtování majetku školy rozlišení majetku, stanovení účtování majetku, stanovení 

finanční hranice pro účtování, 

- účtování nákladů a výnosů stanovení způsobu účtování, oceňování a jejich časového 

rozlišení, 

- účetní odpisy stanovení způsobu odepisování majetku, u Statutárního města Ústí nad 

Labem jsou účetní odpisy závazným ukazatelem 

- harmonogram účetní a roční závěrky  stanovení termínů provádění účetních 

závěrek, 

- úschova a skartace způsob úschovy a ukládání účetních záznamů a jejich skartace, 

- inventarizace stanovení způsobu a termínů inventarizace zásob, pokladní hotovosti, 

závazků a pohledávek a majetku školy, 

- účtovou osnovu (rozvrh) účtová osnova vychází ze směrné účtové osnovy, obsahuje 

všechny účty, na které organizace během účetního období účtuje a je přílohou této 

směrnice. 

Ředitel/ředitelka školy by kromě výše zmíněné směrnice měl/a vydat i další související 

směrnice, např. směrnici „O poskytování cestovních náhrad“, „O doplňkové činnosti“,  
                                                 
39 Zeman, P a kolektiv: Ekonomika a financování škol, studijní texty, Centrum školského managementu PedF UK, Praha 2008, kapitola 6   
    Účetnictví, s.11 
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„O provádění inventarizace majetku“ apod. 

Každá směrnice by měla obsahovat název směrnice a pořadové číslo, název organizace, 

datum schválení, dobu platnosti, pro koho je závazná (určená) a podpis statutárního zástupce 

(ředitele) školy. Směrnice je nutné aktualizovat (zejména při změnách zákonů), jakákoli 

změna se provádí formou dodatku ke směrnici. 

1.7 Ekonomický pracovník školy – účetní 

Ekonomický pracovník provádí v organizaci veškeré  práce související s účetnictvím 

organizace (školy). Ředitel/ředitelka školy musí před započetím účtování rozhodnout způsob 

vedení účetnictví. Nabízí se tak dvě možnosti: 

1. účetnictví organizace povede zaměstnanec školy- účetní školy, 

2. účetnictví povede jiná právnická nebo fyzická osoba – firma. 

Pokud zvolí ředitel/ředitelka druhý způsob vedení účetnictví školy, nezbavuje se škola 

(ředitel) odpovědnosti za vedení účetnictví. 

Jak zmiňuje Kovanicová „ Široký rozsah požadavků kladených na účetnictví vyplývá ze 

skutečnosti, že tento informační systém je založen na rigorózních metodických principech a 

obecně uznávaných zásadách, směřujících k tomu, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý 

obraz o skutečnosti a aby jeho informace byly průkazné, úplné, spolehlivé, srovnatelné a 

srozumitelné.“40 Proto je tak důležité ověřit si zda vybraná osoba, která bude pověřena 

vedením účetnictví, je odborně způsobilá. 

Pokud ředitel/ředitelka školy rozhodne o tom, že účetnictví organizace povede ekonomicky 

vzdělaný pracovník, musí takového zaměstnance zařadit do platové třídy.41 Ředitel/ředitelka 

zaměstnance zařazuje do platové třídy a stanovuje rozsah vykonávaných prací podle katalogu 

prací, podle kterého jsou příspěvkové organizace povinny se řídit.42 

Katalog prací vymezuje pracovní náplň účetního pracovníka takto, cituji: 

9. platová třída  

1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností 

podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Vedení účetnictví, které zaměstnanec zvládne 

                                                 
40 Kovanicová, D: Abeceda účetních znalostí pro každého, Polygon, Praha 2002, s.3 
41 Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, § 3 
42 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech § 3 a § 4 
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díky uspořádání účetní soustavy sám bez nároků na přímou součinnost s ostatními 

zaměstnanci. 

2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování. Vrcholné činnosti při 

vedení účetní jednotky. 

3. Vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence) jejich otevírání a 

uzavírání a sestavování účtového rozvrhu. 

10. platová třída 

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a 

rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku 

hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. 

Vedení účetnictví účetní jednotky, ke kterému se vzhledem k rozsahu a složitosti účetní 

soustavy předpokládá přímá součinnost dalších účetních, kteří zajišťují dílčí úseky účetní 

soustavy. 

1.8 Majetek školy  

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem, který jí byl zřizovatelem svěřen do správy tzn. 

že tento majetek je výhradním vlastnictvím zřizovatele včetně majetku získaného vlastní 

činností příspěvkové organizace. Zřizovatel má za povinnost příspěvkové organizaci jasně 

vymezit majetková práva ve zřizovací listině. 

Svěřený majetek je  příspěvková organizace povinna hospodárně využívat pro plnění hlavního 

účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat 

ho a provádět jeho opravy a vést řádně a průkazně jeho evidenci. 

Příspěvková organizace je dále oprávněna tento majetek v souladu s předpisy účetně 

odepisovat a odpisy zahrnovat do svých nákladů (odpisy jsou zdrojem investičního fondu). 

Svěřený nemovitý majetek příspěvková organizace nesmí prodat, darovat nebo zatěžovat 

zástavním právem nebo věcným břemenem a je povinna nepotřebný movitý majetek 

nabídnout zřizovateli k dalšímu využití. Nastane-li situace, kdy je majetek pro organizaci 

nevyužitelný např. z důvodu opotřebovanosti, může jej vyřadit, zlikvidovat v rámci pravidel 

určených zřizovatelem. 

Způsob nakládání s majetkem a způsob evidence majetku by měl být stanoven vnitřní 

směrnicí školy. Tato směrnice by měla obsahovat: 
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a) rozdělení majetku (dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek), stanovení 

finanční hranice pro vedení majetku, 

b) zpracování evidence – výpočetní program, 

c) způsob odepisování majetku (rovnoměrné) a odpisový plán (musí být schválen 

zřizovatelem a nelze ho v průběhu účetního období měnit), 

d) postup při vyřazování majetku a stanovení likvidační komise. 

1.9 Inventarizace majetku školy 

Úkolem inventarizace je prokázání fyzického stavu majetku a skutečného stavu pohledávek a 

závazků organizace. Jak zmiňuje Prokůpková „Řádné provedení inventarizace majetku a 

závazků je jedním ze základních předpokladů věcné správnosti a průkaznosti účetní 

závěrky.“ 43 

Věcnou správnost účetnictví můžeme posoudit jen tak, že porovnáme skutečné stavy 

hospodářských prostředků s účetními. 

Inventarizace veškerých hospodářských prostředků má své etapy: 

1. zjištění skutečného stavu majetku (fyzická inventura) a závazků (dokladová inventura), 

2. porovnání skutečného stavu se stavem v účetnictví, 

3. zjištění případných rozdílů mezi skutečností a účetnictvím, 

4. vypořádání inventarizačních rozdílů. 

Provádění inventarizace není jenom záležitostí účetního pracovníka, ale záležitostí celé 

organizace. Inventarizace probíhá na základě příkazu zřizovatele a následně ředitele školy. 

Před započetím fyzické inventury je třeba, aby ředitel/ředitelka školy jmenoval/a tzv. dílčí 

inventarizační komisi (minimálně 3 člennou). Tuto komisi tvoří zaměstnanci školy. 

Ředitel/ředitelka by neměl být členem této komise. O provedení jednotlivých inventur 

vyhotoví dílčí inventarizační komise (DIK) zápisy. Tyto zápisy musí obsahovat: 

a) název, adresu organizace, místo provádění inventarizace, 

b) den, ke kterému je inventarizace prováděna a datum jejího zahájení a ukončení, 

c) název majetku nebo závazků (jehož stav je zjišťován), 

d) vyčíslení celkového stavu a porovnání se stavem účetním, 

e) způsob provedení inventury (fyzická, dokladová), 

f) vyhotovené inventurní seznamy – přehled a počet stran, 

                                                 
43 Prokůpková, D;Mockovčiaková, A;Morávek, Z: Příspěvkové organizace 2008, Meritum Segment, Aspi, Praha 2008, s. 79 
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g) návrhy na vypořádání případných rozdílů (přebytků nebo mank), 

h) jména a podpisy DIK, jména a podpisy odpovědných pracovníků za tento majetek. 

Po ukončení veškerých inventarizačních prací DIK zhodnotí průběh a výsledek inventarizace 

a vypracuje závěrečnou zprávu. Veškeré zápisy i závěrečnou zprávu z provedené 

inventarizace předkládá ředitel/ředitelka školy zřizovateli.  

1.10 Kontrola v organizaci - vnitřní finanční kontrola 

Kontrola v organizaci je důležitou součástí jejího řízení. Hlavním úkolem kontroly je zjistit, 

zda činnosti kontrolovaných osob nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a 

vnitřními směrnicemi organizace a prověřit účelnost, hospodárnost  a efektivnost využívání 

finančních, hmotných a ostatních prostředků v organizaci. Kontrolní činnost provádí ředitel/ 

ředitelka školy nebo jimi pověření vedoucí pracovníci. 

Při kontrole nakládání s veřejnými prostředky se postupuje podle zákona o finanční kontrole 

ve veřejné správě.44 Hlavní cíle této kontroly, které zákon stanovuje jsou:  

1. prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými 

prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání, 

2. zajišťovat ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným 

porušením právních předpisů či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, 

3. podávat včasné a spolehlivé informací o nakládání s veřejnými prostředky a odhalovat 

případné nedostatky v řízení organizace. 

Kontrolu dělíme do dvou okruhů na vnitřní a vnější kontrolu. 

Vnit řní kontrola musí fungovat tak, aby byly organizaci vytvořeny podmínky pro efektivní, 

hospodárné a účelné vykonávání činnosti, aby podávala vedoucím pracovníkům informace o 

případných nedostatcích a v neposlední řadě, aby byla vnitřní kontrolou zjištěna, 

vyhodnocena a minimalizována finanční, provozní a jiná rizika při provádění činnosti a 

nakládání s majetkem. Vedoucí pracovník provádí v rámci vnitřní kontroly kontrolu 

předběžnou, průběžnou a následnou. 

Aby byla zachována právní čistota a průhlednost jednotlivých finančních operací jmenuje 

v rámci řídící kontroly ředitel/ředitelka školy zaměstnance do těchto funkcí: 

                                                 
44 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění 
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- příkazce operace ( musí vykonávat vedoucí zaměstnanec pověřený k nakládání 

s veřejnými prostředky – ředitel školy), 

- správce rozpočtu ( musí vykonávat zaměstnanec pověřený správou rozpočtu školy), 

- hlavní účetní (musí vykonávat zaměstnanec odpovědný za vedení účetnictví). 

U většiny škol a školských organizací je ekonomický úsek tak malý, že nemá organizace 

dostatek zaměstnanců do výše uvedených funkcí. V tom případě může ředitel/ředitelka školy 

funkci správce rozpočtu a funkci hlavní účetní sloučit.45 Další možností jak provádět vnitřní 

kontrolu v organizaci je interní audit. Bývá využíván zřídka, funkci interního auditu obvykle 

nahrazuje zřizovatel veřejnoprávní kontrolou. 

Vnější kontrola je ve školách nebo školských organizacích prováděna zřizovatelem, orgány 

veřejné správy, ČŠI, finančním úřadem a dalšími institucemi (Inspektorát práce, Hygienická 

stanice, Stavební úřad, Státní požární správa apod.). 

Hlavním úkolem vnější (veřejnoprávní) kontroly je zjistit, zda kontrolovaná organizace 

dodržela rozpočtovou kázeň při nakládání s veřejnými prostředky. 

Zřizovatel dále může kontrolovat hospodaření s finančními prostředky, nakládání 

s majetkem, vedení účetnictví nebo dodržování závazných právních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, § 26 odst. 3 
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Empirická část 

 

2 Metodologická hlediska výzkumného šetření 

 

       2. 1 Cíle výzkumného šetření 

 

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo zmapovat způsoby hospodaření  mateřských a 

základních škol a dále zjistit, jaké funkce  zastávají účetní (ekonomičtí zaměstnanci) co 

všechno vykonávají  a jakým způsobem ovlivňují chod jednotlivých škol. 

 

          

         2. 2 Stanovení předpokladů 

 

Vzhledem ke stanovenému cíli výzkumného šetření byly stanoveny tyto předpoklady: 

 

1. Na velkých mateřských školách působí ve funkci účetního pracovníka zaměstnanec 

nikoli firma. 

2. Účetní zaměstnanec zastává na mateřské škole více funkcí – nezabývá se pouze 

účetnickými pracemi. 

3. Mezi ředitelem a účetním pracovníkem dochází nejvíce ke spolupráci při tvorbě 

vnitřních směrnic nebo rozpočtu. 

 

 

          2. 3 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Výzkumné šetření probíhalo v období od poloviny ledna do 10. února 2010. Výzkumné 

šetření bylo zaměřeno na ředitele a ekonomické pracovníky mateřských a základních škol.  

Původně jsem svoji výzkumnou práci chtěla zaměřit pouze na mateřské školy, ale nakonec 

jsem rozhodla pro srovnání způsobu hospodaření oslovit i několik základních škol. 

Byly vypracovány dva druhy dotazníků, jeden byl určen ředitelům škol, druhý ekonomickým 

pracovníkům těchto škol. Dotazníky byly rozeslány do náhodně vybraných škol v Ústeckém 
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kraji a dále některým kolegyním ze studijního ročníku. Adresy jednotlivých škol byly vybrány 

z adresáře webových stránek Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Celkem bylo elektronickou poštou rozesláno 155 dotazníků, z toho 100 dotazníků na mateřské 

školy a 55 dotazníků na základní školy. 

Vrátilo se 105 dotazníků, z toho 69 dotazníků z mateřských škol a 32 dotazníků ze základních 

škol, 4 dotazníky byly z výzkumného šetření vyřazeny, protože v nich nebyly zodpovězeny 

všechny otázky. 

Počty zařazených a nezařazených dotazníků jsou uvedeny v tabulce: 

 

 počet dotazníků       v % 

rozeslaných          155       100 

vrácených          105         67,7 

zařazených          101        65,1 

  

 

          

          2. 4 Metody výzkumu a jejich popis 

 

K získání informací z oblasti hospodaření škol a ke zjištění cílů výzkumného šetření jsem 

zvolila metodu dotazníku tj. písemné kladení otázek a získávání písemných odpovědí. 

Jak jsem již zmínila, byly vypracovány dva druhy dotazníků, jeden pro ředitele škol a druhý 

pro jejich ekonomické pracovníky. Oba dotazníky byly sestaveny převážně z uzavřených 

otázek, byla zařazena pouze jedna otázka otevřená (otázka č. 5 u dotazníku pro ředitele a 

otázka č. 6 u dotazníku pro účetní). Dotazníky jsem zpracovávala tak, aby obsahovaly 

jednoduché a srozumitelné otázky. 

Získané odpovědi jsem roztřídila podle velikosti (počtu tříd) a druhu školy takto: 

malé mateřské školy……1 – 3 třídy 

velké mateřské školy…...4 a více tříd 

základní školy…………..počet tříd nerozhoduje 
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             2. 5 Metodika výzkumného šetření 

 

Dotazník pro ředitele škol (část A) 

Dotazník pro ředitele škol byl rozdělen do dvou částí. První část byla zaměřena na získání 

obecných informací jako jsou: 

- druh školy ( mateřská škola, základní škola), 

- počet jednotlivých tříd školy, 

- zřizovatel školy, 

- umístění školy (město, vesnice). 

Druhá část obsahovala otázky z oblasti hospodaření školy, kontroly hospodaření a náplni 

práce účetních: 

 

1. Vykonává funkci účetní zaměstnanec nebo externí firma? Uveďte: 

2. Jaký pracovní úvazek má váš účetní zaměstnanec? Uveďte: 

3. Pokud funkci účetního vykonává firma, jak často jí předáváte účetní náležitosti? Uveďte 

4. Jak často kontrolujete práci účetního (týdně, měsíčně, čtvrtletně…)? Uveďte: 

5. Na jakou oblast se při kontrole účetního zaměřujete? Uveďte: 

6. Máte zaveden systém vnitřní finanční kontroly?     ano, ne 

7. Pokud ano, jakou funkci zastává vaše účetní (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní 
účetní) ? Uveďte: 

8. Kdo vypracovává vnitřní směrnice tykající se účetnictví (ředitel, účetní, spolupráce 
ředitele a účetní, někdo jiný)? Uveďte: 

9. Získáváte od své účetní informace o stavu čerpání rozpočtu školy (měsíčně, čtvrtletně,    
půlročně, nepravidelně, vůbec)? Uveďte: 

10. Jaké možnosti využíváte pro zlepšení finančního rozpočtu školy (doplňková činnost, 
dotace, projekty, granty, jiné, nevyužíváme)? Uveďte: 

11. Skončil váš rozpočet v minulých letech ztrátou?    ano, ne 

12. Umožňuje vám váš zřizovatel tvořit fondy z dosaženého hospodářského výsledku?  
 ano, ne 

13. Pokuste se vyjádřit míru důvěry vůči své účetní (100%, 75%, 50% , méně)? Uveďte: 

 

V tabulkách a grafech jsou používány tyto zkratky: 
 
MŠ  mateřská škola 
ZŠ  základní škola 
účet. doklady účetní doklady 
nepravid. nepravidelně 
doplň. čin. doplňková činnost 
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Dotazník pro účetní (část B) 

Dotazník pro účetní pracovníky byl také rozdělen do dvou částí, první část byla stejná jako u 

dotazníku pro ředitele škol, druhá část dotazníku obsahovala otázky o kompetencích a náplni 

práce ekonomických pracovníků: 

 

1. Jak dlouho vykonáváte funkci účetní ve školství? Uveďte: 

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, SŠ+kurz, jiné)? Uveďte: 

3. Kde získáváte informace o změnách v účetnictví? Uveďte pořadí (od 1 nejvíce po 4   
 nejméně)  semináře, kurzy, literatura, internet      

4. Získáváte informace od ředitele školy o aktuální vzdělávací nabídce v oblasti   
Účetnictví? ano, ne, občas 

5. Podílíte se na tvorbě vnitřních směrnic ? ano, ne 

6. Pokud ano, uveďte na kterých: 

7. Kdo sestavuje a upravuje rozpočet školy? ředitel školy, účetní, účetní a ředitel, někdo 
jiný 

8. Zastáváte funkci vedoucího pracovníka? ano, ne 

9. Pokud ano, kolik máte podřízených pracovníků? Uveďte: 

10. V jaké oblasti pracují vaši podřízení pracovníci (ekonomika, stravování, provoz)? 
Uveďte: 

11. Jaké další činnosti obsahuje vaše pracovní náplň kromě účetnických prací ( pokladník,            
zpracování mezd, personální agenda, vedoucí stravovny)? Uveďte: 

12. Zvládáte svou práci v době pracovního úvazku?  ano, spíše ano, spíše ne, ne 

13. Do jaké platové třídy Vás zaměstnavatel zařadil? Uveďte: 

14. Jste spokojena se svým finančním ohodnocením?  ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

V tabulkách a grafech jsou používány tyto zkratky: 
 
SŠ   středoškolské 
VŠ   vysokoškolské 
plat. předp.  platový předpis 
FKSP   fond kulturních a sociálních potřeb 
VFK   vnitřní finanční kontrola 
pokl. řád  pokladní řád 
cest. náhr.  cestovní náhrady 
prac.   pracovník 
ved.stravovny  vedoucí stravovny 
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MŠ

ZŠ

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

MŠ

obec

kraj

ZŠ
obec

kraj

3 Výsledky a interpretace výzkumného šetření 
 
 
Dotazník pro ředitele škol první část: 
( první část tohoto dotazníku je shodná s první částí dotazníku pro účetní zaměstnance) 
 
Typ školy 
 
 
Tabulka č.1 

 

                                                                             

 
 
 
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 67 mateřských škol a 30 základních škol. 
 
 
Počet tříd (velikost školy)  
 
                                                          
 
Tabulka č.2 
malá Mateřská škola   22 
velká Mateřská škola   45 
Základní škola   30 
 

 

Mateřské školy byly z důvodu výzkumného šetření rozděleny podle počtu tříd na malé 

mateřské školy (1 – 3 třídy) a velké mateřské školy (4 a více tříd). Dotazníky ze základních 

škol dále děleny nebyly. 

 

Zřizovatel školy (obec. kraj) 

Tabulka č.3 

Mateřská škola obec    67 kraj     0 
Základní školy obec    30 kraj     0 
 

 

 

 

 

Mateřská škola   67 
Základní škola   30 
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ZŠ
 vesnice
   město

MŠ

 vesnice

   město

zaměstnanec

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

    firma

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

Všechny školy zařazené do výzkumného šetření jsou zřízeny obcí nebo městem, žádná 

z dotazovaných škol nebyla zřízena krajem. 

 

Umístění školy (město, vesnice) 

Tabulka č. 4 

Mateřská škola  vesnice    22    město    45 
Základní škola  vesnice     0    město    30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 22 vesnických mateřských škol a 45 městských mateřských 

škol, všechny základní školy jsou městské. 

 

 

Dotazník pro ředitele škol druhá část: 

 

 

Otázka č. 1 „Kdo vykonává funkci účetní ( zaměstnanec, firma)?“  

Tabulka A č.1 

 zaměstnanec     firma 
malá MŠ          7        15 
velká MŠ         37         8 
ZŠ         30         0 
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Celý úvazek

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

zkrácený

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

Z výzkumného šetření zřetelně vyplynula skutečnost, že ředitelky malých mateřských škol si 

najímají na vedení účetnictví školy odbornou účetní firmu nebo externího pracovníka, 

zatímco velké mateřské školy a základní školy preferují v této funkci zaměstnance – účetního. 

Domnívám se, že jedním z důvodů proč je výsledek takový, je  nedostatek finančních 

prostředků na platy. Finance na platy zaměstnanců jsou přidělovány normativně podle počtu 

dětí. V malých mateřských školách je počet dětí nižší a ředitelky tak platí účetní firmu nebo 

externího zaměstnance  z peněz určených na provoz školy. 

 

Otázka č. 2 „Jaký pracovní úvazek má váš účetní zaměstnanec?“ 

Tabulka A- č.2 

 Celý úvazek zkrácený 
malá MŠ          0       7 
velká MŠ         31       6 
ZŠ         30       0 
  

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné šetření ukázalo, že pokud na malé mateřské škole vykonává funkci účetního 

zaměstnanec, tak ve všech případech tuto funkci zastává na zkrácený úvazek ( účetnictví na 

malé škole není tak rozsáhlé). Z vlastní praxe mohu uvést, že v našem krajském městě  

vykonává na zkrácený úvazek účetnictví jedna účetní pro několik malých mateřských škol. 

Ve velkých mateřských školách většina účetních pracuje na celý úvazek, v základních školách 

jsou to všechny účetní.  

 

Otázka č. 3 „Pokud funkci účetního vykonává firma, jak často jí předáváte účetní    

                    náležitosti?“ 

Tabulka A- č.3 

       týdně měsíčně 
malá MŠ          11       4 
velká MŠ           3       5 
ZŠ           0       0 
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      týdně

Malá MŠ
Velká MŠ
ZŠ

měsíčně

Malá MŠ
Velká MŠ
ZŠ

    týdně
malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  čtvrtletně
malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

   měsíčně

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  namátkově
malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Z odpovědí dotazníků vyplynulo, že malé mateřské školy předávají své účetní doklady častěji 

a to týdně, zatímco ředitelky velkých mateřských škol své účetní doklady předávají jednou za 

měsíc. 

 

Otázka č. 4 „Jak často kontrolujete práci účetního?“  

Tabulka A- č.4 

     týdně    měsíčně   čtvrtletně   namátkově 
malá MŠ        6        13         2          1 
velká MŠ        3        32          6          4  
ZŠ        6        21         0          3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi ukázaly, že většina ředitelů všech druhů škol kontroluje práci svého účetního 

zaměstnance nebo firmy jednou za měsíc, někteří ředitelé i častěji - týdně. Pokud některý 

z dotázaných ředitelů odpověděl, že kontrolu provádí namátkově, zvolil zároveň i odpověď 

měsíčně. Nejméně početná byla skupina  ředitelek mateřských škol, které kontrolují práci 

svých účetních jednou za čtvrt roku. Dá se tedy konstatovat, že je četnost kontrolní činnosti 

ředitelů dostatečná. 
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 účet. doklady

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

   mzdy

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

čerpání rozpočtů

malá MŠ
velká MŠ

  pokladna

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

Otázka č. 5 „Na jakou oblast se při kontrole účetního zaměřujete?“ 

Tabulka A- č.5 

 

  účet. doklady   pokladna čerpání 
rozpočtů 

   mzdy 

malá MŠ      22       16       22       13 
velká MŠ      45       41          38        31 
ZŠ      30        26         30       28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato otázka byla položena dotazovaným ředitelům škol jako otevřená. Do odpovědí jsem 

proto zahrnula nejčastěji zmiňované oblasti kontroly práce účetního.  

Všichni ředitelé se shodli v kontrole účetních dokladů a to i proto, že jednou z 

mnoha povinností ředitele školy je kontrolovat každý účetní doklad po formální a věcné 

správnosti. Další kontrolou, na kterou se většina ředitelů zaměřuje, je kontrola čerpání 

rozpočtů (provozního i mzdového) a kontrola pokladny, která v sobě zpravidla zahrnuje 

kontrolu pokladní knihy a stav peněžní hotovosti v pokladně školy. Jak vyplynulo z odpovědí 

jednotlivých ředitelů, nejméně se tito zaměřují na kontrolu mezd, zvláště pak ředitelky 

malých mateřských škol.  
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      ano

malá MŠ
v elká MŠ
ZŠ

Správce rozpočtu

Malá MŠ
Velká MŠ
ZŠ

Hlavní účetní

Malá MŠ
Velká MŠ
ZŠ

Otázka č. 6 „Máte zaveden systém vnitřní finanční kontroly?“ 
 
Tabulka A- č.6 
       ano      ne 
malá MŠ       22       0 
velká MŠ       45       0 
ZŠ       30       0 
 
 

Odpovědi na tuto otázku byly naprosto jednoznačné, ve všech školách je podle zákona 

zaveden systém vnitřní finanční kontroly. 

 

 

Otázka č.7 „Pokud ano, jakou funkci zastává vaše účetní?“ 

Tabulka A- č.7 

 Příkazce 
operace 

Správce 
rozpočtu 

Hlavní 
účetní 

malá MŠ       0       7       22  
velká MŠ       0      37       45 
ZŠ       0      19       30 
 

 

 

 

 

 

 

Příkazcem veškerých účetních operací by měl být podle zákona vždy ředitel organizace a to 

se také v odpovědích stoprocentně potvrdilo.  

Mateřské školy, které uvedly, že jejich účetnictví vede firma, plní zpravidla tato  pouze funkci 

hlavního účetního. Naopak, v mateřských školách, kde funkci účetní zastává zaměstnanec 

mateřské školy, plní tento zaměstnanec jak funkci hlavní účetní, tak i funkci správce rozpočtu. 

Podle mého názoru, je to z důvodu celkově menšího počtu zaměstnanců na mateřských 

školách. 

Z odpovědí ředitelů základní škol je zřejmé, že účetní ve všech případech zastává funkci 

hlavní účetní, v 19 případech zastává funkce obě, tak jako na mateřských školách, v 11 

případech však funkci správce rozpočtu vykonává jiný zaměstnanec ekonomického úseku. 

Jedná se téměř vždy o velké školy z mnoha zaměstnanci. 
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ředitel+ účetní

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

účetní
malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

ředitel
malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

Otázka č. 8 „Kdo vypracovává směrnice týkající se účetnictví“ 

 

Tabulka A- č.8 

 ředitel účetní ředitel+ 
účetní 

někdo jiný 

malá MŠ      3       1      18        0 
velká MŠ      4       5      36         0 
ZŠ      0       4      26        0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že ve většině případů v mateřských i základních školách 

spolupracují při vytváření směrnic týkajících se účetnictví ředitelé škol spolu s účetními. 

Na 3 malých mateřských školách zpracovávají tyto směrnice ředitelky, pouze v jednom 

případě účetní zaměstnanec. Naopak v 5 velkých mateřských školách tyto směrnice 

zpracovává účetní  a ve 4 případech ředitelky velkých mateřských škol.  

Na základních školách ředitelé škol tyto směrnice samostatně nezpracovávají, pověřují tímto 

úkolem své účetní zaměstnance. 

Žádná z dotazovaných škol nevyužívá ke tvorbě svých účetních směrnic externího 

pracovníka. 

 

Otázka č. 9 „Získáváte informace o stavu čerpání rozpočtu školy?“ 

Tabulka A- č.9 

 měsíčně čtvrtletně půlročně nepravid. vůbec 
malá MŠ     13        4      2       3     0 
velká MŠ     36         9      0       0     0 
ZŠ     27        3      0       0     0 
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měsíčně

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

čtvrtletně

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

půlročně
malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

nepravid.
malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

 

 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že většina ředitelů škol je pravidelně měsíčně 

informována o stavu svého rozpočtu.  

4 malé , 9 velkých mateřských škol a 3 základní školy uvedly, že informace o rozpočtu školy 

získávají od svých účetních čtvrtletně, tedy po čtvrtletní závěrce účetnictví školy. 

Pouze ve dvou malých mateřských školách ředitelky uvedly, že tyto informace získávají 

jednou za půl roku. Nepravidelně získávají informace o svém rozpočtu 3 ředitelky malých 

škol.  

Potěšujícím zjištěním je, že v žádném případě nenastala situace, kdy by ředitel nebyl vůbec 

informován o stavu čerpání rozpočtu školy. Svědčí to o dobré spolupráci mezi řediteli škol a 

jejich účetními.  

 

 

Otázka č. 10 „Jaké možnosti využíváte pro zlepšení finančního rozpočtu školy?“ 

Tabulka A- č.10 

 

 Doplň.čin. projekty granty jiné 
malá MŠ         5      17     3     5 
velká MŠ        31      28     25    11 
ZŠ        27      15    11     8 
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Doplň.čin

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

projekty

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

granty

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

jiné

malá MŠ
velká MŠ
ZŠ

 

 
Výzkumné šetření ukázalo, že zvláště základní a velké mateřské školy využívají pro získání 

dalších finančních prostředků do svého rozpočtu doplňkové činnosti. U malých mateřských 

škol tuto možnost uvedlo 5 mateřských škol. 

Velká většina škol využívá i možnost získávání financí z  projektů a grantů vyhlašovaných 

pro oblast školství. V neposlední řadě školy získávají finance jiným způsobem, to je např. 

sponzorskými dary, což uvedlo 5 malých mateřských škol, 11 velkých mateřských škol a 8 

základních škol. 

Z vlastní praxe mohu uvést, že naše mateřská škola získává další finance do rozpočtu pomocí 

doplňkové činnosti. Prostřednictvím této činnosti pronajímáme nevyužívanou třídu a dále 

provozujeme zájmové odpolední kroužky. Další finanční prostředky jsme získali pomocí 

projektů vyhlašovaných naším zřizovatelem (Statutárním městem Ústí nad Labem). 

 

 

Otázka č. 11 „Skončil váš rozpočet v minulých letech ztrátou?“ 

Tabulka A- č.11 

    ano           ne 
malá MŠ      5      17 
velká MŠ      1      44 
ZŠ      0      30 
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   ano    

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

     ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že velká většina škol hospodaří se svými finančními 

prostředky přidělenými do jejich rozpočtu dobře a jejich hospodaření na konci účetního 

období končí na nule nebo s kladným hospodářským výsledkem. 

Pouze 1 velká a 5 malých mateřských škol uvedlo, že jejich hospodaření v minulých letech 

skončilo ztrátou. Domnívám se, že tyto školy pravděpodobně neměly vytvořený rezervní 

fond, z kterého by tuto ztrátu mohly na konci roku uhradit. 

 

 

Otázka č. 12 „Umožňuje vám váš zřizovatel tvořit fondy z dosaženého hospodářského   

                      výsledku?“ 

Tabulka A- č.12 

     ano     ne 
malá MŠ      19       3 
velká MŠ      44      1 
ZŠ      30      0  
 

    ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

    ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Odpovědi dotazovaných ředitelů ukázaly, že zřizovatelé škol téměř ve všech případech 

umožňují školám tvořit z dosaženého hospodářského výsledku fondy (rezervní, investiční a 

fond odměn). Ředitelé škol jsou tak motivováni k účelnému a hospodárnému využívání 

přidělených finančních prostředků ve svých rozpočtech. 
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Jedna velká a tři malé mateřské školy odpověděly, že jim jejich zřizovatel neumožňuje tvořit 

z hospodářského výsledku fondy. Potvrdila se tak má domněnka (otázka č. 11) , že mateřské 

školy, které skončily účetní období ve ztrátě neměly vytvořeny rezervní fond. 

 

 

Otázka č. 13 „Pokuste se vyjádřit míru důvěry vůči účetním“ 

Tabulka A- č.13 

   100% 75% 50%  méně 
malá MŠ     17     4     1     0 
velká MŠ     33    10     2      0 
ZŠ     24      6     0     0 
 

100%

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

75%

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

50%

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

Výzkumné šetření potvrdilo, že důvěra mezi ředitelem a účetním pracovníkem je velmi 

důležitá. Většina ředitelů jak mateřských tak základních škol uvedla, že svým ekonomům 

stoprocentně důvěřují. 

 Deset ředitelek z velkých a čtyři ředitelky z malých mateřských škol svým ekonomům 

důvěřuje na 75% . Jenom tři ředitelky mateřských škol uvedly, že své účetní důvěřují na 50%. 

Nižší důvěra mezi ředitelem a jeho ekonomem se neprokázala v žádné škole. 
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Dotazník pro účetní zaměstnance 2 část 

(první část dotazníku je shodná s první částí dotazníku pro ředitele škol) 

 

Otázka č. 1 „Jak dlouho vykonáváte funkci účetní ve školství?“ 

Tabulka B- č.1 

 do 5 let do 10 let více než 
10 let 

malá MŠ      3       14      5 
velká MŠ      5       18     22 
ZŠ      4       11     15 
 

do 5 let

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

do 10 let

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

více než 10 let

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

Před vyhodnocením této otázky jsem délku praxe rozdělila do tří skupin takto: 

- praxe ve školství do 5 let, 

- praxe ve školství do 10 let,  

- praxe ve školství nad 10 let. 

Do celkového počtu jsem zařadila i pracovníky z účetních firem, ti délku spolupráce se školou 

uváděli také. 

Z grafu se ukázalo, že většina účetních zaměstnanců pracuje ve školství delší dobu a na svém 

místě (postu) pokud se osvědčí, setrvává. 

Domnívám se, že je to z důvodu specifičnosti účetnictví neziskových organizací, které se 

výrazně liší od podnikatelského účetnictví.  

Dále se také domnívám, že práce ve státním resortu (v oblasti školství)  poskytuje 

zaměstnancům sociální jistotu.  
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Otázka č. 2  „Jaké je vaše dosažené vzdělání?“ 

Tabulka B- č.2 

 SŠ 
odborné 

SŠ+ 
kurs 

VŠ 

malá MŠ        15          5         2 
velká MŠ        32           4         9 
ZŠ        16          2          12 
 

SŠ odborné

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

SŠ+ kurs

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

VŠ

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že nejvíce účetních má středoškolské odborné 

ekonomické vzdělání, potěšujícím zjištěním je i velký počet vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců, což svědčí o potřebě těchto zaměstnanců se dále  vzdělávat.  

Pět účetních z malých a čtyři účetní z velkých mateřských škol a 2 účetní ze základních škol 

uvedlo, že si své středoškolské vzdělání doplnili kursem podvojného účetnictví tak, aby práci 

účetního školy mohli vykonávat. 

Z vlastní praxe mohu uvést, že při vstupu naší mateřské školy do právní subjektivity, se naše 

bývalá účetní zaměstnankyně z pozice vedoucí stravovny přeškolila pomocí kurzu 

podvojného účetnictví na účetního pracovníka školy. Tuto funkci zastává doposud, ale na jiné 

mateřské škole. 

 

 

Otázka č. 3 „Kde získáváte informace o změnách v účetnictví? Uveďte prosím pořadí (od 1 

nejvíce po 4 nejméně) semináře, kursy, odborná literatura, internet“ 
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Tabulka B- č.3 

 semináře   kurzy literatura internet 
malá MŠ      12      1       5      4 
velká MŠ       3      9      20            13 
ZŠ       5      2      13     10 
 

      

semináře

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  kurzy

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

      

literatura

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

internet

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

          

 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že v malých mateřských školách získávají účetní pracovníci 

nejvíce nových informací z oblasti účetnictví účastí na seminářích, dále z odborné literatury, 

internetu a nejméně k získávání nových informací využívají kurzy. 

Ve velkých mateřských školách účetní pracovníci naopak čerpají nové informace nejvíce 

z odborné literatury a internetu, poté z kurzů a odborných seminářů. 

Na základních školách využívají účetní pracovníci (obdobně jako na velkých MŠ) k získání 

nových informací nejvíce odbornou literaturu, internet až poté se účastní odborných seminářů 

nebo kurzů.  

 

 

Otázka č. 4 „Získáváte informace od ředitele školy o aktuální vzdělávací nabídce v oblasti         

                    účetnictví?“ 

Tabulka B- č.4 

   ano    ne  občas 
malá MŠ    20     1     1 
velká MŠ    41     3     1 
ZŠ    26     1     3 
 



 42 

  ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

   ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 občas

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Z odpovědí účetních pracovníků bylo zjištěno, že úroveň předávání informací a komunikace 

mezi ředitelem a účetním je vysoká. Téměř všichni respondenti se shodli v tom, že jim jejich 

ředitel poskytuje včasnou a aktuální nabídku vzdělávacích akcí v oblasti účetnictví. 

Pouze z několika odpovědí vyplynulo, že tomu tak není. V tomto případě se domnívám, že 

ředitel dává svému zaměstnanci volnou ruku ve výběru dalšího vzdělávání v oboru a očekává 

jeho samostatné  jednání. 

 

 

Otázka č. 5 „Podílíte se na tvorbě vnitřních směrnic?“ 

Tabulka B- č.5 

     ano       ne 
malá MŠ     19        3 
velká MŠ     41        4 
ZŠ     30        0 
 

    ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

      ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Odpověď na tuto otázku potvrdila zjištění z dotazníku pro ředitele škol (otázka č. 8).  
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Dá se proto konstatovat, že velká většina účetních pracovníků spolupracuje při tvorbě 

vnitřních směrnic školy týkajících se účetnictví s ředitelem nebo tyto směrnice sama 

vypracovává. 

 

 

Otázka č. 6 „Pokud ano, uveďte na kterých“ 

 

Tato otázka byla účetním pracovníkům položena jako otevřená. Z jejich odpovědí jsem 

vybrala tyto uvedené vnitřní směrnice a zpracovala do tabulky a grafu: 

- směrnice o účetnictví 

- směrnice o majetku a inventarizaci 

- vnitřní platový předpis 

- směrnice o FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb) 

- směrnice o vnitřní finanční kontrole 

- pokladní řád 

- směrnice o cestovních náhradách 

 

Tabulka B- č.6 

 účetnictví majetek  plat.předp FKSP VFK pokl.řád cest.náhr 
malá MŠ      19      19       4      6     19       13      4 
velká MŠ      41      41       5     12     39       23        8 
ZŠ      30      30      21     18      30       26     21 
 

účetnictví

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

majetek

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

platový předpis

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

FKSP

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ
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VFK

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

pokladní řád

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

cestovní náhrady

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  

 

Výzkumným šetřením jsem zjistila, že nejvíce účetních pracovníků se podílí na tvorbě 

směrnic o účetnictví,  směrnic o majetku a inventarizaci a směrnic o vnitřní finanční kontrole. 

Dále pak někteří uváděli ještě pokladní řád. 

Nejméně účetních spoluvytváří vnitřní platový předpis, směrnici o FKSP a cestovních 

náhradách. Tyto směrnice vytváří zpravidla ředitelé škol. 

Dále také šetření ukázalo, že ředitelé na základních školách mnohem více spolupracují se 

svými účetními na tvorbě vnitřních směrnic, než je tomu na školách mateřských.  

 

 

Otázka č. 7 „Kdo sestavuje a upravuje rozpočet školy?“ 

 

Tabulka B- č.7 

   ředitel   účetní spolupráce 
Ř+Ú 

někdo 
jiný 

malá MŠ       16      0       6      0 
velká MŠ        1      1      43      0 
ZŠ        0      4      26      0 
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  ředitel

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

spolupráce Ř+Ú

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  účetní

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Výzkumné šetření prokázalo, že ve velkých mateřských a na základních školách velmi dobře 

funguje při sestavování rozpočtu školy spolupráce mezi ředitelem a jeho účetním. 

Naopak na malých mateřských školách sestavují rozpočet školy samy ředitelky. 

Osobně si nedovedu představit, že bych si jako ředitelka velké mateřské školy troufla bez 

ekonomického vzdělání sama sestavovat rozpočet školy. Vždy jsem při přípravě nebo 

sestavování rozpočtu školy spolupracovala se svou účetní, vždyť na správném sestavení 

rozpočtu závisí bezproblémový chod školy. 

V žádném případě se nepotvrdilo, že by rozpočet školy sestavovala nějaká jiná osoba nebo 

externí pracovník. 

 

Otázka č. 8 „Zastáváte funkci vedoucího pracovníka?“ 

Tabulka B- č.8 

     ano      ne 
malá MŠ       4      18 
velká MŠ      38       8 
ZŠ      17      13 
 

    ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

     ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ
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Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že na malých mateřských školách jsou pouze 4 účetní 

pracovníci, kteří vykonávají vedoucí funkci tzn. že řídí minimálně dva další zaměstnance. Je 

to pochopitelné, protože v těchto organizacích je malý počet zaměstnanců. 

Naopak ve velkých mateřských školách a na základních školách zastávají účetní pracovníci ve 

velké většině vedoucí funkci.  

 

Otázka č. 9 „Pokud ano, kolik máte podřízených pracovníků?“ 

Tabulka B- č.9 

   2 prac.  3 až 5 prac.   5 a více  
malá MŠ       4         0         0 
velká MŠ      26        12         0 
ZŠ       0          9         8 
 

  2 prac.

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 3 až 5 prac.

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  5 a více

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Odpovědi na tuto otázku úzce souvisí s předchozí otázkou č. 8. Účetní pracovníci na malých 

mateřských školách mají ve všech případech maximálně dva podřízené pracovníky.  

Na velkých mateřských školách má většina účetních také dva podřízené a ve 12 případech tři 

až pět podřízených. Na základních školách se potvrdilo, že pokud jsou účetní zaměstnanci 

zároveň i vedoucími pracovníky, řídí práci 3 a více pracovníků. Ve třech případech dokonce 

respondenti uvedli i 10 podřízených zaměstnanců. 

Jak už jsem uvedla, tento výsledek souvisí s počtem zaměstnanců v těchto školách. 
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Otázka č. 10 „V jaké oblasti pracují Vaši podřízení pracovníci? Uveďte“ 

Tabulka B- č.10 

  ekonomika   stravování   provoz 
malá MŠ        0          4        0 
velká MŠ        0         29        9 
ZŠ        9          0        8 
 

 ekonomika

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  provoz

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

  stravování

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Z odpovědí respondentů bylo zjištěno, že podřízení účetních pracovníků ve vedoucích 

funkcích na mateřských školách, převážně tvoří zaměstnanci školních jídelen v 9 případech i 

provozní zaměstnanci. 

Naopak na základních školách účetní zaměstnanci ve vedoucích funkcích vůbec neřídí 

pracovníky školních jídelen, ale v devíti případech řídí další ekonomické pracovníky nebo v 8 

případech provozní zaměstnance.  

 

 

Otázka č. 11 „ Jaké další činnosti obsahuje vaše pracovní náplň kromě účetních prací?“ 

                      (pokladník, mzdová účetní, personální agenda, vedoucí stravovny) 

 

Tabulka B- č.11 

   pokladník    mzdy  personalista ved.stravovny 
malá MŠ        9       14          1          4 
velká MŠ       21       25         19         29 
ZŠ        8       16         16          0 
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  pokladník

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

   mzdy

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 personalista

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

ved.stravovny

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že velká většina účetních pracovníků neprovádí pouze 

účetní práce, ale plní ve školách několik dalších funkcí.  

Na mateřských školách v největší míře plní tito zaměstnanci ještě funkci vedoucí stravovny a 

to hlavně na malých mateřských školách, na velkých mateřských školách mají účetní kromě 

funkce vedoucí stravovny v pracovní náplni i zpracování mezd spolu s personální agendou a 

dále někteří z nich zastávají funkci pokladníka. 

Na základních školách je situace poněkud jiná. Zde účetní kromě účetních prací vykonávají 

ještě mzdovou a personální účetní, v 8 případech i funkci pokladníka. Ovšem funkci vedoucí 

stravovny nevykonává ani jedna účetní, což se prokázalo i v předchozí otázce č. 10. 

Z vlastní praxe mohu uvést, že účetní z mé mateřské školy i když pracuje na zkrácený úvazek, 

zastává také funkci mzdové a personální účetní. 

 

Otázka č. 12 „Zvládáte svou práci v době pracovního úvazku?“ 

 

Tabulka B- č.12 

 ano spíše 
ano 

spíše ne ne 

malá MŠ     22      2       0      0 
velká MŠ     39       6       0      0 
ZŠ     14      3       2      1 



 49 

ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

spíše ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

spíše ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Výzkumným šetřením bylo prokázáno, že většině účetních pracovníků pracovní úvazek stačí 

na splnění pracovních povinností i když vykonávají několik činností. 

Pouze tři ekonomičtí zaměstnanci ze základních škol uvedli, že jim ke splnění jejich 

pracovních povinností pracovní úvazek nedostačuje a musí svou práci vykonávat i přesčas.  

Domnívám se, že tato skutečnost může souviset z rozsáhlejší agendou, která je na základních 

školách větší  než na školách mateřských. Dále se domnívám, že tato situace nastává nárazově 

např. v dobách účetních závěrek nebo účetnických prací na konci roku v období ukončování 

účetního období. 

 

 

 

Otázka č. 13 „Do jaké platové třídy Vás zaměstnavatel zařadil? Uveďte“ 

Tabulka B- č.13 

 

 7.pl. třída 8.pl. třída 9.pl.třída 10.pl. třída 
malá MŠ        1        0       21         0 
velká MŠ        0        0       36         9 
ZŠ        0        0        18        12  



 50 

7.pl. třída

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

9.pl.třída

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

10.pl. třída

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Výzkumné šetření ukázalo, že většina účetních pracovníků je zařazena do deváté platové 

třídy, výjimku tvoří jen vysokoškolsky vzdělaní ekonomové, které jejich zaměstnavatel  

( velká mateřská nebo základní škola) zařadil do 10. platové třídy. 

Jen jednu účetní zařadila ředitelka malé mateřské školy do 7. platové třídy. Předpokládám, že 

se paní ředitelka rozhodla k tomuto kroku z důvodu nedostatku finančním prostředků na platy. 

Práce účetního je natolik zodpovědná a důležitá, že podle mého mínění náleží každé účetní 

zařazení alespoň do 9. platové třídy. 

 

 

 

Otázka č. 14 „Jste spokojena se svým finančním ohodnocením?“ 

Tabulka B- č.14 

    ano spíše 
ano 

  spíše ne     ne 

malá MŠ     15      5         1      1 
velká MŠ     11      32         0      2 
ZŠ      6     20         0      4 
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   ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

spíše ano

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

    ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

  spíše ne

malá MŠ

velká MŠ

ZŠ

 

 

Z odpovědí dotázaných účetních vyplynulo, že celkově jsou účetní se svým finančním 

ohodnocením spokojeni. 

Nespokojených pracovníků je pouhých osm ze všech dotázaných, z toho nejvíce 

zaměstnaných na základní škole. Je zřejmé, že tato nespokojenost pramení z toho, že jde 

převážně o vysokoškolsky vzdělané lidi. Bohužel, situace ve školství nedovoluje ředitelům 

škol finančně více ocenit zaměstnance, kteří mají vysokoškolské vzdělání.  
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4 Vyhodnocení stanovených předpokladů 

 

Předpoklad č. 1 

„Na velkých mateřských školách působí ve funkci účetního pracovníka zaměstnanec nikoli 

firma.“ 

 

Tímto předpokladem jsem se zabývala hned v první otázce dotazníku pro ředitele škol. 

Z odpovědí ředitelů bylo zřejmé, že ve většině velkých mateřských školách opravdu funkci 

účetního pracovníka zastává zaměstnanec. Účetnictví na velkých školách je rozsáhlejší a  

vyžaduje přítomnost účetního pracovníka. Kdykoli ředitel školy potřebuje znát stav financí 

nebo zodpovědět otázky týkající se hospodaření školy, má svého účetního stále k dispozici.  

Výzkumným šetřením byl tento předpoklad potvrzen. 

 

Předpoklad č. 2 

„Ú četní zaměstnanec zastává na mateřské škole více funkcí – nezabývá se pouze účetnickými 

pracemi.“ 

 

Tento předpoklad se prolínal do několika otázek dotazníku pro účetní pracovníky. Nejprve 

bylo výzkumným šetřením zjištěno, že v mateřských školách (hlavně ve velkých mateřských 

školách) velká část účetních pracovníků vykonává současně i vedoucí funkci tzn., že řídí 

minimálně 2 zaměstnance (otázka č. 8). V mateřských školách jde zpravidla o zaměstnance 

školních jídelen nebo provozní zaměstnance (otázka č. 10). 

Otázkou č. 11 bylo zjišťováno, které další činnosti tito zaměstnanci mají ve své pracovní 

náplni. Prokázalo se, že na mateřských školách účetní zaměstnanci pracují současně jako 

vedoucí stravovny, vykonávají funkci pokladníka, zpracovávají mzdy  a současně s tím vedou 

i personální agendu mateřské školy.  

Dá se tedy konstatovat, že byl tento předpoklad potvrzen. 

 

Předpoklad č. 3 

„Mezi ředitelem a účetním pracovníkem dochází při tvorbě vnitřních směrnic nebo 

sestavování rozpočtu ke spolupráci.“ 
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Pro zjištění výsledků na potvrzení tohoto předpokladu jsem vycházela z odpovědí na otázku č. 

8 dotazníku pro ředitele a dále z odpovědí na otázku č. 7 dotazníku pro účetní pracovníky. 

Z odpovědí ředitelů vyplynula skutečnost, že při sestavování směrnic týkajících se účetnictví 

ve většině případů dochází ke spolupráci ředitelů a účetních. Toto se neděje pouze na 4 

malých a 3 velkých  mateřských školách, kde funkci účetní vykonává firma. V těchto 

organizacích vypracovává tyto směrnice ředitelka školy. 

Při tvorbě rozpočtu školy dochází opravdu ve většině velkých mateřských škol ke spolupráci 

ředitele a účetní. Pouze v malých mateřských školách se ukázalo, že rozpočet školy většinou 

sestavuje sama ředitelka školy. 

Předpoklad byl tedy potvrzen jen částečně. 
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5 Návrh na využití šetření v praxi 

 

Výsledky tohoto výzkumného šetření by mohly být přínosem pro ředitele, kteří stojí před 

rozhodnutím, zda zvolit pro funkci vykonávání účetních prací účetního zaměstnance nebo zda 

najmout k provádění těchto prací  odbornou firmu. 

Stanoveným předpokladem i výzkumným šetřením bylo zjištěno, že je pro školu výhodnější, 

když  funkci účetního zastává zaměstnanec školy, neboť je neustále k dispozici. 

Ředitel školy se na takového zaměstnance může kdykoli obrátit, aby zjistil informace ohledně 

čerpání rozpočtu školy, stavu financí, možnosti dalších nákupů pro školu a mnoho dalších 

otázek týkajících se hospodaření školy. 

Z vlastní praxe mohu uvést, že jsem ve své řídící funkci musela tento problém řešit také. Moje 

účetní zaměstnankyně, (která mimo jiné také pracovala i ve funkci vedoucí stravovny), 

ukončila po 8 letech pracovní poměr a já jsem byla nucena si na vedení účetnictví sjednat 

odbornou firmu. Po půlroční spolupráci s toto firmou jsem opět zaměstnala účetní na celý 

pracovní úvazek. Spolupráce s firmou mi nevyhovovala, účetní doklady byly předávány 

jedenkrát měsíčně, neměla jsem okamžité informace, které jsem potřebovala při rozhodování 

týkající se hospodaření školy a bezproblémového  chodu mateřské školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Závěr 

 

Touto prací jsem se pokusila nahlédnout do hospodaření mateřských a základních škol, zjistit 

způsoby, jakým tyto školy hospodaří a zda využívají i další možnosti pro vylepšení svých 

finančních rozpočtů. Tato práce se také zaměřila na funkci účetních pracovníků, zjišťovala 

úlohy a kompetence těchto pracovníků a v neposlední řadě se také zaměřila na spolupráci 

ředitelů a jejich ekonomických pracovníků. 

Hospodaření školy je důležitá součást fungování každé školy. Pokud škola dobře, účelně a 

efektivně nehospodaří, nemůže být zajištěn její bezproblémový chod. Proto je velmi důležité 

správně zvolit a vybrat osobu, která se bude spolu s ředitelem na hospodaření školy podílet a 

zajišťovat pro školu práce s tím spojené. 

Výzkumné šetření ukázalo, jak důležitá je vzájemná důvěra mezi ředitelem školy a jeho 

účetním. I přesto, že ředitelé svým účetním pracovníkům důvěřují, bylo prokázáno, že práci 

svých účetních pravidelně kontrolují. Také komunikace mezi ředitelem a účetním je na 

vysoké úrovni. 

Výzkumným šetřením bylo prokázáno, že většina škol ukončuje hospodaření školy s kladným 

hospodářským výsledkem. Vzhledem k tomu, že více zřizovatelů umožňuje dotazovaným 

školám tvořit fondy, jsou tak tyto motivovány k efektivnímu hospodaření se svým rozpočtem. 

Potěšující je i zjištění, že většina škol využívá k vylepšení svých rozpočtů finance získané z 

doplňkové činnosti, finance z projektů, grantů nebo sponzorských darů. 

Dále bylo zjištěno, že na školách vykonávají funkci ekonomů převážně středoškolsky 

vzdělaní pracovníci, na základních školách a některých velkých mateřských školách jsou 

zaměstnáni i vysokoškolsky vzdělaní pracovníci. Vzhledem k tomu, že účetní pracovníci 

zastávají odpovědnou funkci, rozšiřují si své vědomosti a znalosti pomocí odborné literatury, 

využívají  internet nebo se účastní odborných seminářů a kurzů. Pokud tito účetní vykonávají 

vedoucí funkci, řídí v mateřských školách převážně zaměstnance ze stravovacího nebo 

provozního úseku, zatímco na základních školách zaměstnance z ekonomického nebo 

provozního úseku. 

Tato práce potvrdila i předem stanovené předpoklady. Prokázala, že ve většině mateřských i 

základních školách do funkce účetních pracovníků volí ředitelé zaměstnance nikoli odbornou 

firmu. Dále prokázala skutečnost, že hlavně na mateřských školách vykonávají účetní 

pracovníci více funkcí. Krom účetních prací zastávají i funkce vedoucí stravovny, pokladníka 

nebo zpracovávají mzdovou a personální agendu. Také byla touto prací prokázána velmi 
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dobrá spolupráce ředitelů škol a jejich účetních v oblasti sestavování rozpočtu školy a 

zpracovávání vnitřních směrnic týkajících se účetnictví. Pouze na malých mateřských školách 

nebyl tento předpoklad jednoznačně prokázán. V těchto školách převážně působí ve funkci 

účetního pracovníka firma, takže sestavování rozpočtu a zpracovávání směrnic provádí sama 

ředitelka školy. 

Domnívám se, že by tato práce mohla pomoci začínajícím ředitelům zorientovat se 

v problematice hospodaření škol a pomohla jim odpovědět na některé otázky z této oblasti. 
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Příloha č. 1 
 
 
DOTAZNÍK  PRO ŘEDITELE: 
 
Typ školy( MŠ,ZŠ,SŠ) 
Počet tříd: 
Zřizovatel školy: 
Umístění školy (město, vesnice): 
 
 
 

1. Vykonává funkci účetní zaměstnanec nebo externí firma? Uveďte: 
 

2. Jaký pracovní úvazek má váš účetní zaměstnanec? Uveďte: 
 

3. Pokud funkci účetního vykonává firma, jak často jí předáváte účetní náležitosti? 
Uveďte: 

 
4. Jak často kontrolujete práci účetního (týdně, měsíčně, čtvrtletně…)? Uveďte: 

 
5. Na jakou oblast se při kontrole účetního zaměřujete, uveďte: 

             
6. Máte zaveden systém vnitřní finanční kontroly?     ano     ne 

 
7. Pokud ano, jakou funkci zastává vaše účetní (příkazce operace, správce rozpočtu, 

hlavní účetní)? Uveďte 
 

8. Kdo vypracovává vnitřní směrnice tykající se účetnictví?     ředitel,      účetní,      
      spolupráce ředitele a účetní,     někdo jiný 

 
9. Získáváte od své účetní informace o stavu čerpání rozpočtu školy?    měsíčně,      
čtvrtletně,      půlročně,      nepravidelně,     vůbec 

 
10. Jaké možnosti využíváte pro zlepšení finančního rozpočtu školy?  doplňková činnost,  

dotace,    projekty,    granty,      jiné      
 

11. Skončil váš rozpočet v minulých letech ztrátou?    ano     ne 
 

12. Umožňuje vám váš zřizovatel tvořit fondy z dosaženého hospodářského výsledku?  
ano      ne 

 
13. Pokuste se vyjádřit míru důvěry vůči své účetní:    100%,  75% ,  50%,   méně 
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Příloha č. 2 

 

DOTAZNÍK PRO ÚČETNÍ 
 
Typ školy (MŠ,ZŠ,SŠ): 
Počet tříd: 
Zřizovatel školy: 
Umístění školy(město, vesnice): 
 
1.  Jak dlouho vykonáváte funkci účetní ve školství? Uveďte: 

 
2.  Jaké je Vaše dosažené vzdělání ?    VŠ,   SŠ,    SŠ+kurz,   jiné 

 
3.  Kde získáváte informace o změnách v účetnictví? Uveďte pořadí (od 1 nejvíce po 4   
     nejméně)     semináře,     kurzy,      literatura,     internet      

 
4.  Získáváte informace od ředitele školy o aktuální vzdělávací nabídce v oblasti   

 účetnictví?         ano,           ne,         občas 
 

  5.   Podílíte se na tvorbě vnitřních směrnic ?            ano,          ne 
 

        6.   Pokud ano, uveďte na kterých: 
 
        7.   Kdo sestavuje a upravuje rozpočet školy?    
              ředitel školy,   účetní,     účetní a ředitel spolupráce,      někdo jiný 
 
        8.   Zastáváte funkci vedoucího pracovníka?           ano,           ne 
 

9. Pokud ano, kolik máte podřízených pracovníků? Uveďte: 
 

10.   V jaké oblasti pracují Vaši podřízení pracovníci (ekonomika, stravování, provoz)?   
        Uveďte:  

 
      11.   Jaké další činnosti obsahuje vaše pracovní náplň kromě účetnických prací? Uveďte: 
              pokladník,     zpracování mezd,       personální agenda,      vedoucí stravovny 
 
      12.   Zvládáte svou práci v době pracovního úvazku?     ano,   spíše ano,   spíše ne,      ne 
 
       
      13.   Do jaké platové třídy Vás zaměstnavatel zařadil? Uveďte: 
 
 
      14.   Jste spokojena se svým finančním ohodnocením?   ano,    spíše ano,   spíše ne,      ne 
  
 
 
 


