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ABSTRAKT: 

Tato bakalářská práce studuje chování základních škol jako ekonomických 

subjektů. Hlavním cílem je prozkoumat, jaký vliv má na ekonomické chování a 

možnosti získávání finančních prostředků základních škol jejich poloha a velikost. 

Samotná práce by se dala pomyslně rozdělit na tři části. Středem pozornosti první 

části jsou základní pojmy a pravidla, kterými se řídí hospodaření základních škol. 

Druhá část se soustředí především na způsoby získávání příjmů a jejich užití. 

Závěrečný úsek práce zkoumá ekonomickou činnost pěti různě velkých škol 

z různých oblastí České republiky. 

 

ABSTRACT: 

This bachelor thesis studies behaviour of elementary schools as economic 

subjects. The main aim is to observe what effect location and size of elementary 

schools have on their economic behaviour and opportunities for gaining financial 

resources. The thesis itself could be imaginarily divided into three parts. The 

centre stage of the first part is basic terms and rules, that are followed by 

management of elementary schools. The second part pays attention especially to 

possibilities of gaining receipts and their usage. The final section of the thesis 

investigates economic activities of five schools of different size from different 

parts of Czech Republic. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat ekonomické chování základních 

škol. Pocházím z učitelské rodiny. Vzhledem k tomu jsem mnohokrát naslouchala 

diskusím o základních školách a jejich možnostech správně a efektivně  fungovat. 

Moje babička byla ředitelkou malé základní školy v malé obci a má matka ji 

následuje. Poslouchala jsem a vstřebávala nové informace, které byly ve stejném 

duchu: „Stát se snaží ukončit činnost malých škol, učitelé na velkých školách mají 

větší platy a mnohé výhody“, a tak podobně. Proto jsem se rozhodla vlastními 

silami a pokud možno nezávislými postupy zjistit, kde je pravda a jak to 

se základními školami a jejich činností ve skutečnosti je. 

Jako hlavní úkol jsem si stanovila porovnat ekonomickou činnost různě 

velkých škol. Pro účely této práce jsem musela vybrat typy základních škol podle 

velikosti a polohy. Jedním z názorů bylo, že základní školy nacházející se           

na území hlavního města Prahy mají vyšší příjmy. Proto jsem zvolila                 

pro porovnání zkoumané zástupce škol právě z Prahy a z jiného kraje, a to kraje 

Královéhradeckého. Podle různé velikosti jsem stanovila tři druhy základních 

škol, malé, středně velké a velké základní školy. Malé základní školy poskytují 

vzdělání maximálně stu žákům, středně velké školy vyučují žáky v počtu od čtyř 

do šesti set. Velké základní školy poskytují vzdělání minimálně osmi stům žáků. 

Z Královéhradeckého kraje jsem zvolila jednu malou školu z velmi malé obce      

a dvě středně velké z různě velkých obcí. Jako zástupce pražských škol jsem 

vybrala jednu malou a jednu velkou základní školu.  

Dříve, než jsem mohla přistoupit k analýze vybraných zástupců základních 

škol, bylo nutné zjistit, jakými pravidly se ve svém ekonomickém chování musí 

řídit. Při pátrání po zdrojích jsem zjistila, že jsou velmi omezené. Tato 

problematika není zpracovaná v žádné knize nebo studii. Tedy alespoň jsem 

žádný takový zdroj nenašla. Ekonomické chování základních škol se řídí zákony  

a je výrazně omezeno jejich zřizovací listinou. Občas se problematikou základních 

škol zabývají novinové články. Ty jsou ale většinou málo podrobné a nelze         
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na jejich základě určit, zda nejsou tendenční, zkreslené a zda vycházejí                

ze spolehlivých zdrojů. Proto jsem se především spoléhala na studium zákonů. 

Dále jsem čerpala z materiálů určených ředitelům a ředitelkám základních škol, 

které napomáhají v organizaci a vedení škol. 

Při vlastním výzkumu jsem kontaktovala více škol. Ne všechny mi však 

byly ochotny poskytnout informace. S odmítavým přístupem jsem se setkala 

především u velkých škol. Nakonec se mi podařilo najít jednu, jejíž paní ředitelka 

mi byla ochotná pomoci. Při získávání materiálů mi byly velmi nápomocné 

především paní ekonomky a paní ředitelka na malé škole. Díky rozhovoru s nimi 

jsem byla schopna pochopit blíže, jak to na jejich škole funguje, a snáze se vyznat 

v občas velmi komplikovaných tabulkách a finančních záznamech. 

Při analýze ekonomického chování základních škol jsem zjistila,              

že ekonomické chování je opravdu široký pojem. Proto jsem si musela stanovit 

konkrétní oblasti zkoumání. Především jsem se zabývala procentuálním složením 

příjmů základních škol, nákladovostí škol podle velikosti, odlišnostmi platů 

zaměstnanců na jednotlivých školách a možnostmi škol získávat finance           

nad standard přidělovaný ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Tyto oblasti se mi 

podařilo na základě získaných materiálů prozkoumat a získat z nich pro mě občas 

překvapivé závěry. 
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2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY FUNGOVÁNÍ ŠKOL 

2.1 VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA 

Vzdělávací soustava se skládá ze škol a školských zařízení1. Typy škol 

určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též MŠMT) podle jejich 

zaměření [viz zdroj str. 64 číslo 2]. Typem může být například běžná základní 

škola, základní škola se sportovním zaměřením, základní škola s jazykovým 

zaměřením. 

Obory vzdělávání na základních školách se řídí rámcovými vzdělávacími 

programy. Tyto programy se zabývají především cíli vzdělávání, určují jeho 

délku, povinný obsah a formu. Na základě rámcových vzdělávacích programů se 

vydávají školní vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy jsou velmi 

významné pro financování škol a školských zařízení. Stanovuje se podle nich výše 

přidělovaných finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím krajů. 

Rámcové vzdělávací programy určené pro základní vzdělávání jsou vydávány 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy [2]. 

Aby základní školy či školská zařízení mohly začít vykonávat svou funkci, 

musí být zapsány do školského rejstříku. Vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních může být poskytováno pouze zaměstnanci s odpovídajícím 

pedagogickým vzděláním [2]. 

2.2 KLASIFIKACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

V současné době existují v České republice tři skupiny základních škol,    

a to státní, soukromé a církevní základní školy. Rozlišení se určuje podle toho, 

kdo danou základní školu zřizuje. 
                                                 

1 Pro účely této bakalářské práce je školským zařízením takové zařízení, které zajišťuje 

služby a vzdělávání, jež doplňují nebo podporují vzdělávání v základních školách. Mezi tato 

zařízení patří, mimo jiných, školní družina a školní jídelna. 
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2.2.1 STÁTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Státní základní školy mohou být zakládány různými zřizovateli, kteří patří 

do orgánů státní správy. Školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí              

či dobrovolným svazkem obcí jsou zakládány jako školské právnické osoby nebo 

jako příspěvkové organizace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje 

školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo jako státní 

příspěvkové organizace. Ministerstvo zahraničních věcí je také jedním                

ze zřizovatelů státních základních škol a školských zařízení. Školy jím zřízené se 

zakládají při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky jako 

součást těchto úřadů. Tyto školy se však nezapisují do školského rejstříku [3]. 

2.2.2 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Církevní základní školy mohou být zakládány pouze registrovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo uděleno zvláštní právo 

zřizovat církevní školy. Tyto školy a školská zařízení se zřizují jako školské 

právnické osoby nebo jako právnické osoby, které poskytují vzdělávání          

nebo školské služby [2, 9]. 

2.2.3 SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Soukromé základní školy jsou zřizovány ostatními právnickými osobami 

než jsou výše uvedené. Fyzické osoby mohou být též zřizovateli soukromých 

základních škol. Soukromé školy a školská zařízení mohou být založeny pouze 

jako právnické osoby nebo jako školské právnické osoby s činností spočívající     

v poskytování vzdělávání či školských služeb [2]. Mezi soukromé školy a školská 

zařízení patří i ty, jež jsou zřizovány registrovanými církvemi nebo náboženskými 

společnostmi bez zvláštního práva zřizovat školy či školská zařízení [3]. 

2.3 ORGANIZACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

V současné době se v České republice poskytuje základní vzdělávání 

v rozsahu devíti ročníků. Některé základní školy však nemají vhodné podmínky 

pro výuku všech ročníků, proto je těmto školám umožněno vzdělávat žáky 
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v rámci nižšího počtu ročníků [2]. Jsou základní školy, kde díky nedostatečnému 

počtu dětí není možné poskytovat vzdělávání pro každý ročník v oddělené třídě. 

Tyto školy proto spojují některé ročníky do společných tříd a obecně jsou 

nazývány málotřídními školami. 

Výše financí poskytovaných základním školám a školským zařízením 

prostřednictvím krajů jsou určovány na základě krajských normativů. Tyto 

normativy se kraj od kraje mohou lišit. Proto bylo vydáno nařízení, že všechny 

třídy  spravované jednou školskou právnickou osobou musí zůstat na území kraje, 

v němž tato právnická osoba sídlí, aby nedocházelo ke zmatkům při financování 

základních škol a školských zařízení z různých krajů. Mohou být však povoleny 

výjimky z tohoto nařízení, a to samotným Ministerstvem školství, mládeže           

a tělovýchovy, na základě návrhu na její udělení vydaného zřizovatelem školy 

nebo právnickou osobou vykonávající činnost školy [3]. 

Základní školy a školská zařízení jsou výrazně závislé na počtu žáků, 

neboť se především podle něj stanovuje množství financí přidělovaných              

ze státního rozpočtu. V případě nedostatečného počtu žáků, záleží hlavně            

na zřizovateli, zda je schopen pokrýt zvýšené finanční náklady školy související 

se vzděláváním nižšího počtu žáků nad částku stanovenou krajským normativem. 

Stejné výkyvy mohou být i opačně. U velkého počtu žáků zřizovatel může povolit 

jejich vzdělávání ve škole jím zřízené nad stanovený limit, ale pouze jsou-li 

nadále splňovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Státní základní školy 

mohou poskytovat vzdělávání pouze čtyřem žákům nad stanovenou mez [2]. 

2.4 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Povinná školní docházka se týká nejen občanů České republiky, ale též 

občanů jiných členských států Evropské unie pobývajících v České republice více 

než devadesát dnů. Stejné časové omezení je též limitující pro povinnost plnit 

školní docházku ze strany jiných cizinců zákonně žijících na území České 

republiky [2]. 
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Dětem musí být umožněno plnit povinnou školní docházku v takzvaných 

spádových školách2. Žáci s trvalým bydlištěm v daném školském obvodu mají 

přednostní právo na přijetí v příslušné spádové škole. To znamená, že spádová 

škola je povinna přednostně přijmout tyto žáky až do výše naplnění kapacit 

uvedených ve školském rejstříku. Zákonný zástupce má však možnost vybrat    

pro žáka jinou než spádovou školu. V takovém případě základní škola, kterou má 

žák začít navštěvovat, informuje spádovou školu o přemístění žáka,                   

aby nedocházelo ke zmatkům a žák nebyl evidován ve dvou školách [2, 23]. 

2.5 ŠKOLY NEZAPSANÉ VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

Žáci smí plnit povinnou školní docházku i na jiných školách než jsou školy 

uvedené ve školském rejstříku. Mohou to být školy mimo území České republiky, 

školy zřizované při konzulárním úřadu České republiky či při diplomatické misi 

v zahraničí. V případě, že žák při svém pobytu mimo území České republiky 

nemá ze závažných důvodů možnost navštěvovat školu v zahraničí, může se 

vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. Žákům je též umožněno 

vykonávat svou povinnou školní docházku na školách zřízených na území České 

republiky zahraničními zřizovateli [3]. 

Je-li žák ve všech výše zmíněných případech osobou s trvalým pobytem 

v České republice, pak je též veden jako žák spádové školy či jiné školy uvedené 

ve školském rejstříku vybrané právním zástupcem žáka. Pro zaručení možnosti 

návratu žáka zpět do jedné z českých škol je žák povinen vykonávat 

v pravidelných časových intervalech zkoušky z předmětů vyučovaných ve škole, 

na které je nadále veden jako její žák. Jinou variantou je možnost vykonávat tyto 

zkoušky na základní škole při konzulárním úřadu České republiky                   

nebo při diplomatické misi [3]. Na všechny zmíněné žáky dostává spádová škola 

                                                 

2 Jako spádová škola se označuje „základní škola zřízená obcí či svazkem obcí se sídlem 

ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu [2].“   
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finance prostřednictvím normativů pro ně určených, které jsou výrazně nižší než  

u žáků, jež studují běžným způsobem přímo na škole. 

2.6 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 

V současné době se ve školství České republiky propaguje politika 

integrace žáků se speciálními potřebami3 do běžných škol, je-li to možné              

a žádoucí. V souvislosti s integrací žáků může ředitel základní školy zřizovat 

studijní skupiny, oddělení nebo samostatné třídy s přizpůsobenými programy 

vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, jehož charakter si to vyžaduje. 

Další možností je zaměstnat asistenta pedagoga, aby vyučoval ve třídách             

či studijních skupinách, ve kterých se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Ředitelé církevních škol nebo škol zřízených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy musí v obou dvou případech žádat o souhlas Ministerstva. 

Jsou-li školy založeny jinými zřizovateli, musí si škola opatřit povolení               

od krajského úřadu [3, 24]. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami je 

financováno ve větším rozsahu prostřednictvím speciálních normativů, které jsou 

vyšší než normativy pro žáky bez speciálních potřeb. O možnost zaměstnávat 

asistenty musí ředitel žádat každoročně a současně i o finance na úhradu jejich 

platů. 

2.7 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Žákům se speciálními potřebami či žákům s mimořádným nadáním může 

být dovoleno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Cílem plánu je 

přizpůsobit a rozvrhnout vzdělávání žáka podle jeho potřeb vzhledem k jeho 

zdravotním potížím či nadání. Povolení se takto vzdělávat vydává ředitel základní 

školy, kterou žák navštěvuje, na základě posouzení písemného návrhu podaného 

zákonným zástupcem žáka. Jedná-li se o žáka s mimořádným nadáním, kterému 

                                                 

3 Jako speciální žáci jsou označováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním [2]. 
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se individuálním vzdělávacím plánem zkracuje doba vzdělávání, musí žák             

i po absolvování časově kratšího vzdělávání splňovat nároky vyplývající 

z rámcového vzdělávacího programu. Žákům se zdravotním postižením může být 

základní vzdělávání rozloženo do deseti ročníků. Prvních šest ročníků se vyučuje 

na prvním stupni základní školy. Zbylé ročníky, to jsou sedmý až desátý ročník, 

poskytuje druhý stupeň základní školy [3]. 

Postup při zjišťování zvláštních studijních potřeb žáků, ať už 

s mimořádným nadáním nebo se speciálními potřebami, a všechny postupy        

při vzdělávání těchto žáků určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ministerstvo stanovuje podmínky vydávání individuálního vzdělávacího plánu, 

jež jsou závazné pro ředitele všech základních škol a školských zařízení [3].  

2.8 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitel základní školy, do níž byl žák zapsán k výkonu povinné školní 

docházky, může žákovi dovolit individuálně se vzdělávat pouze na základě 

žádosti podané jeho zákonným zástupcem. Povolení individuálního vzdělávání se 

vydává jen žákům prvního stupně základních škol. Žáci druhého stupně se 

nemohou individuálně vzdělávat. Učivo pro žáky šesté až deváté třídy základní 

školy je natolik obsáhlé, že jej může zprostředkovávat pouze pracovník 

s příslušným pedagogickým vzděláním. Individuálně se vzdělávající žáci musí, 

stejně jako ostatní žáci základních škol, splňovat nároky na vzdělání stanovené 

v rámcovém vzdělávacím programu. Z tohoto důvodu jsou žáci ve školách,         

do kterých byli zapsáni pro plnění své povinné školní docházky, na konci každého 

pololetí přezkoušeni a ohodnoceni z předmětů, které musí ovládat [3].  

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním žáka hradí jeho zákonný 

zástupce. Učebnice a učební texty se schvalovací doložkou používané ve škole,   

ve které měl žák plnit povinnou školní docházku, a základní školní potřeby jsou 

zajišťovány bezplatně prostřednictvím školy. Jedná-li se o žáka se speciálními 

potřebami, jsou žákovi poskytnuty všechny nezbytné speciální učebnice                

a pomůcky též bezplatně. Zákonný zástupce nehradí výdaje na činnost školy 
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související s přezkušováním a metodickým vedením individuálně se 

vzdělávajícího žáka [3].  

Z uvedených důvodů jsou základním školám a školským zařízením 

poskytovány finance i na tyto žáky. Individuálně vzdělávaní žáci jsou však vedeni 

odděleně od žáků vzdělávajících se běžným způsobem, protože je pro ně určen 

upravený normativ, který je výrazně nižší než normativ pro ostatní žáky. Tento 

normativ, stejně jako ostatní, stanovuje krajský úřad. Například 

v Královéhradeckém kraji je školám vypočítáván normativ na individuálně se 

vzdělávající žáky jako 0,25 základního normativu určeného pro žáky vzdělávající 

se běžným způsobem [31]. 
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3 FUNGOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Školské právnické osoby jsou zřizovány pouze za jediným účelem, a to je 

poskytování vzdělávání a školských služeb. Příspěvkové organizace založené 

podle zákona č. 250/2000 Sb. mohou mít širší pole působnosti, o jejich možných 

činnostech rozhoduje zřizovatel. Školská právnická osoba může provozovat          

i vedlejší činnost jež neovlivňuje hlavní činnost. Školskou právnickou osobu 

může na rozdíl od příspěvkové organizace založené podle zákona č. 250/2000 Sb. 

zřizovat i svazek obcí či více zřizovatelů najednou [2]. 

Zaniká-li základní škola, je postoupena likvidaci. Majetek zanikající školy 

přechází na osobu uvedenou v její zřizovací listině jako oprávněný příjemce 

v případě její likvidace, obvykle je to zřizovatel. Pokud není uveden oprávněný 

příjemce majetku nebo pokud uvedený příjemce již neexistuje a nemá žádné 

oprávněné dědice, může být tento majetek bezúplatně převeden na kraj. Ten se  

ale musí zaručit, že majetek bude použit k poskytování vzdělávání nebo školských 

služeb. Pokud majetek likvidované školy nepřevezme kraj do třiceti dnů, stává se 

majetek vlastnictvím České republiky [2]. 

3.1  ZŘIZOVATEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zřizovatel školy má mnoho funkcí. Hlavní je spravování zřizovací listiny  

a vydávání povolení k rozdělení, sloučení, splynutí a zániku školy. Ředitel je 

jmenován a odvoláván zřizovatelem. Zřizovatel též stanovuje plat ředitele,           

či mzdu. Je-li zřizovatelem obec či svazek obcí, ministerstvo nebo kraj, je v jeho 

kompetenci též schvalovat rozpočet a vytvoření peněžních fondů a upravuje 

pravidla hospodaření s fondy. Výsledek hospodaření školy je schvalován 

zřizovatelem [2]. 

3.2  ŘEDITEL ŠKOLY 

Statutárním orgánem všech škol je ředitel. Ředitel je jmenován                 

či odvoláván zřizovatelem, v případě soukromých škol na návrh rady. V případě 
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státní základní školy a školského zařízení je ředitel vybrán a jmenován do funkce 

na základě konkurzního řízení, jež vyhlašuje zřizovatel. Zájemci o funkci ředitele 

musí splňovat předpoklady uvedené ve zvláštním zákonu (č. 563/2004 Sb.) [2]. 

Mimo odpovědnosti za vzdělávání ve škole či školském zařízení a činností 

s ním související, ředitel musí zajistit správné užívání finančních prostředků 

státního rozpočtu. Tyto finance se mohou používat k hrazení pouze těch výdajů, 

na něž byly poskytnuty, za což zodpovídá výhradně ředitel základní školy             

a školského zařízení. Ředitel dále vypracovává rozbor hospodaření a předkládá jej 

ke kontrole zřizovateli. Má-li daná škola radu, ředitel se jí při výkonu činnosti 

zodpovídá. Předkládá radě plánovaný rozpočet školy, předpokládaný organizační 

řád školy a návrhy změn ve zřizovací listině. Jestliže se jedná o nestátní základní 

školu a školské zařízení v právní formě školské právnické osoby, ředitel navíc 

poskytuje radě ke schválení střednědobý výhled financování, návrh roční účetní 

závěrky a vnitřní mzdový předpis [2]. 

3.3 ŠKOLSKÁ RADA 

Základní školy zřizují jako svůj další orgán školskou radu. Činnost rady je 

těsně spojena s činností ředitele. Rada přijímá od ředitele různé návrhy týkající se 

provozu školy či školského zařízení a podrobuje je procesu schválení. Hlavní 

činností rady je dozor nad správným a efektivním fungováním školy jak             

po stránce ekonomické, tak po stránce školního vzdělávání. Rada se skládá 

z členů jmenovaných zřizovatelem, rodiči a pedagogickými pracovníky školy. 

Zasedání rady se účastní i ředitel. Jeho kompetence při schůzích spočívá pouze 

v možnosti poskytnout radu týkající se činnosti školy, ne v možnosti účastnit se 

hlasování rady. Smyslem školské rady je umožnit zákonným zástupcům 

nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám 

účastnit se na správě školy [2]. 

Je-li zřizovatelem školské právnické osoby fyzická osoba nebo jiná 

právnická osoba než je kraj, ministerstvo, svazek obcí či obec, mohou být některé 

funkce zřizovatele přeneseny na radu školské právnické osoby. Jedná se 



 16 

především o funkce jmenování ředitele a stanovování jeho platu, dále pak 

rozhodování o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby [2]. 

Toto však neplatí pro školy zřizované jako příspěvkové organizace 

3.4 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

3.4.1  PŘÍJMY ŠKOLY  

Základní škola nebo školské zařízení zřízené jako školská právnická osoba 

má několik zdrojů příjmů. Stejně financovaná je i škola zřízená jako příspěvková 

organizace. Podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) mezi zdroje patří:  

• finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

• finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, 

• příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, 

• finanční prostředky přijaté od zřizovatele,  

• úplata za vzdělávání a školské služby,  

• příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby,  

• dary a dědictví. 

Mimo výše uvedených příjmů může škola disponovat i s jinými finančními 

prostředky, mezi něž patří také peněžní prostředky získané ze zahraničí [3]. 

3.4.2  PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Základní škola či školské zařízení používá veškeré finanční prostředky      

a majetek, jímž disponuje, k zajištění hlavní činnosti. Škola hospodaří              

podle rozpočtu hlavní činnosti, který se skládá z příjmů a výdajů vztahujících se 

k této činnosti. Jinak řečeno, veškeré finance získané prostřednictvím vykonávání 

hlavní činností musí být použity opět na její vykonávání. Vykazuje-li škola          

či školské zařízení zlepšený hospodářský výsledek, jsou tyto přebývající finance 

použity na vyrovnání ztráty z minulých let, nebo jsou použity k zefektivnění 

hlavní činnosti [3].  
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Z výše uvedeného je na první pohled zřejmé, že škola či školské zařízení 

jsou ve svém hospodaření velmi omezené. Pravidla pro nakládání s finančními 

prostředky a majetkem školy nebo školského zařízení jsou striktní s cílem zajistit 

účelné užití veřejných prostředků poskytovaných na školství z veřejných zdrojů. 

Tato pravidla jsou pro všechny školy či školská zařízení jednotná, nezávislá        

na povaze zřizovatele [3].  

Mimo hlavní činnosti, poskytování vzdělávání, je škole dovoleno 

provozovat i doplňkovou činnost, není-li na úkor hlavní činnosti. Doplňkovou 

činnost škola či školské zařízení provozuje s cílem zkvalitnit hlavní činnost. 

Především se jedná o podnikatelskou činnost [3].  

3.4.3  DALŠÍ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Škola musí vyúčtovávat všechny prostředky získané ze státního rozpočtu  

a vyúčtování předat tomu, kdo je poskytl. Výsledek hospodaření školy se vypočítá 

jako součet výsledku hospodaření z hlavní činnosti a zisku plynoucího                  

z  provozování doplňkové činnosti po zdanění. Výsledek hospodaření se tvoří    

po vypořádání finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu.  

Převyšují-li příjmy z vykonávání hlavní a doplňkové činnosti po zdanění společně 

s finančními prostředky od zřizovatele na provozní náklady, daná škola vykazuje 

zlepšený hospodářský výsledek. Zlepšený výsledek se používá pro zřizování 

peněžních fondů. Škola na konci každého kalendářního roku provádí rozbor své 

hospodářské činnosti [3].  

Škole je ze zákona zakázáno zakládat obecně prospěšné společnosti, 

nadace či jiné školské právnické osoby. Škole či školskému zařízení není 

umožněno ani zřizovat právnické osoby podle obchodního zákoníku, ani se nějak 

podílet na podnikatelské činnosti těchto osob. Škola smí poskytovat dary pouze 

s fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného peněžního fondu určeného    

pro sociální účely a ocenění [3].  
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Školy, jejichž zřizovatelem je svazek obcí, obec, kraj či ministerstvo, jsou 

ve svém ekonomickém rozhodování výrazně omezeny. Velkou část rozhodnutí si 

musí nechat nejdříve schválit zřizovatelem. Mezi tato rozhodování patří přijímání 

či poskytování půjček, uzavírání smluv o koupi najaté věci, nákup akcií či jiných 

cenných papírů nebo jejich příjem výměnou za své pohledávky. Jediné půjčky, 

které mohou školy poskytovat bez předchozího souhlasu ze strany zřizovatele, 

jsou půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb [3]. 

Uvedená omezení se vztahují především na státní základní školy či školská 

zařízení. U škol zřizovaných církevními zřizovateli nebo soukromými zřizovateli 

jsou omezení mírnější [3]. 

3.4.4  PENĚŽNÍ FONDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Školy či školská zařízení mohou tvořit peněžní fondy. Všechny školské 

právnické osoby zakládají rezervní fond, fond investiční a fond odměn. Školy, 

jejichž zřizovatelem je kraj, obec či svazek obcí nebo ministerstvo, navíc vytváří 

fond kulturních a sociálních potřeb. Účelem rezervních fondů je úhrada ztráty 

z hlavní činnosti vykázaná v předcházejících letech. Je tvořen z kladného 

hospodářského výsledku školy a z darů. Prostředky z rezervních fondů mohou být  

využívány pouze k podpoře a zkvalitnění hlavní činnosti školy či školského 

zařízení. Investiční operace školské právnické osoby jsou hrazeny z investičních 

fondů, jejichž součástí jsou též odpisy z majetku. Základní školy a školská 

zařízení zřizované jako příspěvkové organizace zakládají také investiční fond, 

nazývaný reprodukční. Tento fond slouží k opravám a údržbě budov školy            

a k hrazení investičních nákladů. Je tvořen odpisy z majetku, převody 

z reprodukčního fondu, dotacemi od zřizovatele na investice a z prodeje 

investičního majetku. Po uplynutí účetního roku se zůstatky peněžních fondů 

převádějí do dalšího roku. V případě příspěvkových organizací může zřizovatel 

finance přebývající v rezervním fondu požadovat nazpět do rozpočtu zřizovatele 

[2]. Dalším fondem, který může škola tvořit, je fond odměn. Škola jej tvoří         

ze zlepšeného hospodářského výsledku do výše jeho 20 %. 



 19 

3.4.5  FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

Základním účelem fondu kulturních a sociálních potřeb je, jak napovídá 

název, zajištění sociálních, kulturních, popřípadě jiných potřeb zaměstnanců  

školy a jejich rodinných příslušníků. Fond se vztahuje též na zaměstnance, kteří 

již odešli do starobního či plného invalidního důchodu [22]. 

Zásady čerpání a hospodaření s fondem vytváří ředitel školy za souhlasu 

všech zaměstnanců v případě, že škola nemá odborovou organizaci. Existuje-li 

odborová organizace, vytváří se zásady čerpání a hospodaření s fondem 

kulturních a sociálních potřeb ve spolupráci ředitele s odborovou organizací. Výše 

fondu je daná jako 2 % z ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy a odměny za pracovní pohotovost a na odměny. Ředitel        

na začátku účetního roku vypracuje dokument plánovaných zdrojů a výdajů 

tohoto fondu. 

Sdružovat prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb je umožněno 

školám, které byly zřízeny obcí či svazkem obcí nebo krajem, na základě smlouvy 

o sdružení. Smlouvou musí být zaručeno spravedlivé užívání prostředků 

v poměru, jakým školy do fondu  přispěly. Nepoužité zůstatky jsou jako               

u peněžních fondů převáděny do následujících let. Sdružené prostředky musí být 

vedeny na zvláštním účtu. Úroky a poplatky za bankovní služby se vypořádávají 

v rámci tohoto účtu. Smlouva o sdružení musí též obsahovat, kdo je oprávněn       

s účtem disponovat [2]. 

3.4.6  MAJETEK ŠKOLY 

Škola může při výkonu své činnosti používat jak svůj vlastní majetek, tak 

majetek pronajatý nebo vypůjčený od zřizovatele, popřípadě od jiných osob. 

Obvykle se jedná o majetek, jehož vlastníkem je stát, kraj, obec nebo svazek obcí 

či soukromá osoba. Způsob, jakým škola může nakládat s majetkem, stanovují 

obecné předpisy, které se týkají hospodaření státu, krajů, obcí, či soukromých 

osob [2]. Velmi přesná pravidla pro hospodaření a nakládání s majetkem 

vymezuje zřizovací listina každé školy. 
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3.5 MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá za vzdělávání žáků 

umístěných ve školských zařízeních určených pro výkon ochranné a ústavní 

výchovy a preventivně výchovné péče. Proto Ministerstvo zřizuje v těchto 

školských zařízeních základní školy určené výhradně pro vzdělávání jejich žáků. 

Ministerstvo též zřizuje základní školy, které vyučují v jazyce národnostních 

menšin, pokud nejsou zřizovány krajem či obcí, popřípadě svazkem obcí. 

Ministerstvo v případě, že zřizuje tyto školy jako státní příspěvkové organizace, 

rozhoduje o jejich zřízení, rozdělování, slučování či zániku [2]. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je odpovědné za výkon 

kontroly správnosti a efektivnosti využívání finančních prostředků poskytovaných 

ze státního rozpočtu a z Národního fondu. Stejně tak provádí kontrolu používání 

prostředků ze zahraničí poskytnutých mezinárodními organizacemi na základě 

mezinárodních smluv. Ministerstvo vydává směrnici, jež obsahuje zásady, osnovu 

a postup, podle kterých jsou vypracovávány rozbory hospodaření s finančními  

prostředky státního rozpočtu, rozpis finančních prostředků ze státního rozpočtu    

a jejich vypořádávání krajskými úřady. Směrnice je určena pro školské právnické 

osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení zřizované ministerstvem, 

krajem, obcí či svazkem obcí, dále pak je určená pro obecní úřady s rozšířenou 

působností a pro krajské úřady [2]. 

Veřejnosprávní kontrolu financí poskytnutých ze státního rozpočtu provádí 

Česká školní inspekce. Mimo kontroly finančních prostředků Česká školní 

inspekce provádí též kontrolu vzdělávání ve školách, hodnotí jeho podmínky, 

průběh a především jeho výsledky. Jednoduše řečeno, provádí kompletní kontrolu 

fungování základních škol a školských zařízení. Kontrolu provádí běžně podle 

plánu úkolů stanovených na rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Mimo kontrol podle plánu Česká školní inspekce kontroluje základní školy           

a školská zařízení před poskytnutím dotací podle zvláštního právního předpisu   

na základě podané žádosti samotnou školou či školským zařízením [2]. 
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3.6 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A ŠKOLSTVÍ 

Kraje a obce vykonávají územní samosprávu ve školství. V souvislosti 

s reformou veřejné správy získaly územní samosprávné celky úkoly a kompetence 

v oblasti zajištění vzdělávání a školských služeb, které primárně náleží státu. 

Z tohoto důvodu je nutné určit rámcová kritéria, jimiž jsou obce a kraje povinny 

se řídit. Při zajišťování vzdělávání a školských služeb, hlavně jde-li o zřizování    

a zrušování základních škol a školských zařízení, se musí postarat o dostupnost 

vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek. Kraje a obce dohlížejí  

na soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje      

a s demografickým vývojem a rozvojem svého území [2]. 

3.6.1  OBEC 

Obec se musí postarat, aby bylo všem dětem s místem trvalého pobytu     

na jejím území umožněno plnit povinnou školní docházku. Pokud se na území 

obce nachází školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy, pak obec zajišťuje vzdělávání pro děti umístěné v těchto zařízeních, jež 

nenavštěvují školy při nich zřizované. Obec zabezpečuje základní vzdělávání dětí 

buď tak, že sama zřizuje základní školy a školská zařízení, nebo zajišťuje možnost 

navštěvování základní školy zřizované jinou obcí  či svazkem obcí. Jestliže žáci 

musí z místa svého trvalého pobytu dojíždět do a ze spádové školy více jak čtyři 

kilometry, je kraj povinen zajistit dopravu těchto žáků [2].  

Navštěvuje-li žák základní školu či školské zařízení zřizované jinou obcí, 

pak obec s trvalým pobytem žáka musí uhradit zřizující obci neinvestiční výdaje 

školy připadající na jednoho jejího žáka, nedohodne-li se jinak. Mezi tyto výdaje 

patří náklady na údržbu a opravy, služby a výdaje nevýrobní povahy, materiální 

výdaje, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou 

poskytovány krajským úřadem. Stejně tak se postupuje i jedná-li se o školu 

zřizovanou svazkem obcí, kde obec s místem trvalého pobytu žáka navštěvujícího 

tuto základní školu není členem svazku. Pokud je obec ve svazku obcí, jež zřizuje 

základní školu či školské zařízení, výše zmíněné výdaje nehradí. Výdaje nehradí 
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ani obec, která uzavřela dohodu několika obcí o vytvoření společného školského 

obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí. 

Navštěvuje-li dítě umístěné ve školském zařízení pro výkon ústavní                 

nebo ochranné výchovy základní školu zřizovanou obcí či svazkem obcí,            

ve kterých nemá místo trvalého pobytu, výše zmíněné výdaje připadající             

na jednoho žáka školy hradí dané školské zařízení [2]. 

Obec nebo svazek obcí zřizuje zařízení školního stravování, jež mohou 

navštěvovat žáci škol zřizovaných danou obcí či svazkem obcí. Dále pak zřizuje 

školy nebo školská zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, v případě 

že disponuje nezbytným finančním, materiálním a personálním zabezpečením [2]. 

3.6.2 KRAJ 

Kraj je zodpovědný za umožnění plnění povinné školní docházky žáků     

se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Proto je v jeho 

kompetenci zřizovat základní školy a školská zařízení pro žáky se zdravotním 

postižením, školy při zdravotnických zařízeních. Kraj zřizuje též základní školy 

speciální, školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování 

pro žáky škol, které zřizuje, a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Kraji       

je umožněno zřizovat i základní školy, jež vyučují v jazyce národnostní menšiny 

[2]. 
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4 PŘÍJMY 

Základní školy a školská zařízení získávají finance z různých zdrojů. 

Finanční prostředky, které jsou nad rozsahem financí poskytovaných ze státního 

rozpočtu, musí hradit z jiných zdrojů. Jsou to například vlastní příjmy             

nebo prostředky od zřizovatele či jiných osob [2]. 

4.1 STÁTNÍ FINANCE 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány základním 

školám či školským zařízením zřizovaným ministerstvem, registrovanými 

církvemi nebo náboženskými společnostmi, jež mají oprávnění školy či školské 

zařízení zřizovat, dále pak obcemi nebo svazky obcí, a v neposlední řadě kraji. 

Výše poskytovaných finančních prostředků ze státního rozpočtu se stanovuje 

podle skutečného počtu žáků ve škole či školském zařízení uvedeného ve školních 

matrikách pro příslušný školní rok. Tyto prostředky se poskytují pouze do výše 

povoleného počtu žáků pro danou školu či školské zařízení uvedeného                 

ve školském rejstříku [2]. 

4.1.1 ZŘIZOVATEL MINISTERSTVO 

Školy či školská zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, získávají 

finanční prostředky ze státního rozpočtu na platy a náhrady platů či na mzdy         

a náhrady mezd. Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění jsou hrazeny též 

z financí ze státního rozpočtu. Odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 

vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr            

a odstupné, přidělují školy či školská zařízení zřízené ministerstvem rovněž 

z financí ze státního rozpočtu. Finanční prostředky poskytované těmto školám    

ze státního rozpočtu počítají i s příděly do fondu kulturních a sociální potřeb         

a s ostatními náklady vyplývajícími z pracovněprávních vztahů [2].  

Při stanovování výše finančních prostředků ze státního rozpočtu se 

započítávají i zvýšené náklady související s výukou žáků zdravotně postižených   
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a také výdaje na školní potřeby či učebnice poskytované bezplatně. Činnosti 

související s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání jsou rovněž hrazeny z financí 

přidělovaných ze státního rozpočtu. Stejným způsobem je financováno další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a nezbytné neinvestiční výdaje spojené 

s provozem škol a školských zařízení. Základní školy a školská zařízení zřízené 

ministerstvem získávají finance na investiční výdaje zařazené do programu    

podle zvláštní právního předpisu (zákon č. 218/2000 Sb.) ze státního rozpočtu [2]. 

4.1.2 ZŘIZOVATEL OBEC ČI SVAZEK OBCÍ, KRAJ 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou školám či školským 

zařízením založeným obcemi či svazky obcí poskytovány na různé druhy výdajů. 

Mezi hlavní patří úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů jako 

jsou platy či mzdy nebo jejich náhrady a další položky. Ve své podstatě jsou 

těmto školám nebo školským zařízením poskytovány prostředky ze státního 

rozpočtu na všechny výdaje, na jaké dostávají finance školy či školská zařízení 

zřizované ministerstvem až na několik výjimek. Mezi ně patří nezbytné 

neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení a investiční 

výdaje zařazené do programu podle zvláštní právního předpisu (zákon                  

č. 218/2000 Sb.). Školy či školská zařízení zřizované kraji získávají finanční 

prostředky ze státního rozpočtu na stejné výdaje jako škola či školské zařízení 

zřizované obcí nebo svazkem obcí [2]. 

4.1.3 ZŘIZOVATEL CÍRKEV ČI NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST 

Školy či školská zařízení, jejichž zřizovatelem je registrovaná církev   

nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy, získávají 

finance ze státního rozpočtu na stejné výdaje jako školy či školská zařízení 

zřizovaná ministerstvem s jedinou výjimkou. Touto výjimkou jsou výdaje           

na pořízení a zhodnocení dlouhodobého majetku. Nemyslí se tím však výdaje     

na učební pomůcky [2]. 
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4.1.4  FINANCOVÁNÍ SOUKROMÝCH ŠKOL 

Soukromé základní školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku 

mohou získávat dotace ze státního rozpočtu na základě smlouvy s krajským 

úřadem. Dotace jsou určeny na financování neinvestičních výdajů spojených 

s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním, které slouží 

jako doplněk či podpora vzdělávání ve školách nebo které se vzděláváním          

ve školách přímo souvisí. Dále jsou určeny na pokrytí výdajů souvisejících 

s běžným provozem školy a školského zařízení kromě nájemného v rámci 

smlouvy o koupi najaté věci po 1. lednu 1997 a reklamy. Tyto dotace jsou určeny 

též pro právnické osoby poskytující vzdělávání a školské služby žákům se 

zdravotním postižením na provoz včetně rehabilitace [18]. 

Žádost na udělení dotace podává právnická osoba příslušnému krajskému 

úřadu kraje, v němž má škola a školské zařízení sídlo. Součástí smlouvy               

o poskytnutí dotace jsou i záznamy o činnostech, na které se dotace poskytuje,     

a jejich rozsah. Dále se ve smlouvě uvádí počet žáků ve školním roce, na který je 

dotace udělena a celková výše dotace [18]. 

Dotace se určují prostřednictvím procentního podílu z normativu jako 

ročního objemu mzdových prostředků, neinvestičních výdajů a zákonných odvodů 

na jednoho žáka ve srovnatelné formě vzdělávání ve škole či ve srovnatelné 

školské službě ve školském zařízení zřizovaném ministerstvem nebo krajem. 

Procentní podíl pro základní školy je ve výši 60 %, stejně tak pro školská zařízení 

jinak zřizovaná obcí či svazkem obcí. V případě ostatních školských zařízení je 

procentní podíl stanoven jako 50 % [18]. 

Jedná-li se o právnické osoby, jež vykonávají činnost škol a školských 

zařízení jinak zřizovaných obcí či svazkem obcí, mohou tyto právnické osoby 

požádat též obec či svazek obcí o další dotaci na úhradu neinvestičních výdajů. Je 

nutné zdůraznit, že dotace se poskytují opravdu výhradně jen na žáky ve školách  

a školských zařízeních vedených ve školském rejstříku. Ostatní nemají na dotace 

nárok [18]. 
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Procentní podíl z normativu se může zvýšit na 100 % u základních škol     

a u školských zařízeních jinak zřizovaných obcí či svazkem obcí, u ostatních 

školských zařízení může být tento procentní podíl navýšen na 80 %. K navýšení 

může dojít v případě, že právnická osoba vykonávající činnost základní školy       

a školského zařízení, jejímž zřizovatelem je soukromá právnická či fyzická osoba, 

uzavře smlouvu o zvýšení dotace s příslušným krajským úřadem a splní-li nutné 

podmínky pro naplnění smlouvy. Mezi stanovené podmínky patří například 

příjem standardní dotace a alespoň průměrné hodnocení Českou školní inspekcí. 

Dále pak je nutné, aby se daná základní škola či školské zařízení zavázala využít 

finance z poskytnuté navýšené dotace použít na vzdělávání a školské služby v celé 

výši dotace. Smlouva o zvýšené dotaci se může uzavírat jen na jeden školní rok. 

Vykonává-li právnická osoba činnost více škol a školských zařízení, vydává se 

procentní podíl pro každou školu a školské zařízení zvlášť. Všechny právnické 

osoby, které přijaly dotaci ze státního rozpočtu musí poskytnout krajskému úřadu 

vyúčtování poskytnutých financí [18]. 

4.1.5  ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ STÁTNÍCH ŠKOL 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje republikové 

normativy jako výši výdajů, přiznávaných základním školám a školským 

zařízením zřízeným krajem, obcí či svazkem obcí, určených na vzdělávání            

a školské služby pro jednoho žáka dané věkové kategorie v oblasti základního 

vzdělávání. Krajské normativy stanovuje krajský úřad. Normativy jsou 

stanovovány jako výše výdajů přiznávaných školám či školským zařízením 

zřizovaným krajem, obcí či svazkem obcí, určených na jednotku výkonu             

na kalendářní rok podle podmínek uvedených v prováděcím právním předpisu. 

Jednotkou výkonu je žák, stravovaný, třída, studijní skupina nebo oddělení dané 

školy či školského zařízení. Krajské normativy se stanovují na základě 

dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji                 

a podle rámcových vzdělávacích programů. Pro stanovování krajských normativů 

jsou též určující naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých 
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školách a školských zařízeních a také rozsah přímé vyučovací či přímé výchovné 

činnosti [2]. 

O členění krajských normativů rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže   

a tělovýchovy. Ministerstvo stanovuje jednotky výkonu pro dané krajské 

normativy, ukazatele rozhodné pro stanovování normativů a jejich vzájemný 

vztah. Ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a pravidla 

jejich zvyšování a zveřejňování jsou určovány též Ministerstvem [2].  

Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na činnost škol                 

a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj, obec či svazek obcí, rozděluje 

Ministerstvo podle republikových normativů. Tyto prostředky poskytuje 

Ministerstvo krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje. Pomocí 

krajských normativů pak krajský úřad v přenesené působnosti rozděluje                

a poskytuje finanční prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 

či školských zařízení zřizovaným kraji, obcemi či svazky obcí. Krajský úřad 

přiděluje finance školám či školským zařízením zřízeným obcemi či svazky obcí 

na základě návrhů od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností, mimo zmíněných návrhů, vypracovávají rozbory 

hospodaření s financemi ze státního rozpočtu poskytované výše uvedeným 

způsobem a rozbory pak předkládají krajskému úřadu [2]. 

 Krajský úřad má více povinností v souvislosti s poskytováním financí      

ze státního rozpočtu určených na činnost škol či školských zařízení než jen jejich 

pouhé zprostředkování. Zjišťuje výsledky finančního vypořádání a poskytuje je 

ministerstvu. Dále pak zpracovává a vyhodnocuje analýzu hospodaření 

s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu na činnost škol         

či školských zařízení [2].  

Školy či školská zařízení zřizované obcemi či svazky obcí vypracovávají 

analýzu hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu a předávají je 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně tak postupují i školy            
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či školská zařízení zřizované kraji, jen dané analýzy předkládají krajskému úřadu 

místo obecnímu. Tyto postupy upravuje zákon č. 383/2005 Sb. [2]. 

4.1.6  ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH ŠKOL 

Školám či školským zařízením zřizovaným registrovanými církvemi      

nebo náboženskými společnostmi s právem zřizovat církevní školy jsou              

ze státního rozpočtu poskytovány finanční prostředky také prostřednictvím 

normativů. Prostředky převádí Ministerstvo formou dotace. Normativ stanovuje 

ministerstvo. Přesný výpočet je dán jako průměrný roční objem výdajů 

přiznávaných těmto školám či školským zařízením na jednu jednotku výkonu [2].  

Finance určené na činnost škol či školských zařízení zřizovaných jinou 

právnickou či fyzickou osobou, na které mají nárok, jsou poskytovány 

Ministerstvem jako dotace na zvláštní účet kraje. Krajské úřady pak školám           

a školským zařízením, jež nezřizuje stát, kraj, obec či svazek obcí, ani 

registrovaná církev či náboženská společnost s právem zřizovat školy či školská 

zařízení, předává dotaci způsobem upraveným zvláštním právním předpisem. 

Povinností krajského úřadu je též kontrola využití těchto dotací [2, 18]. 

4.1.7 DALŠÍ FINANCOVÁNÍ ŠKOL ZE ŠKOLSKÉHO REJSTŘÍKU 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může vyhlašovat rozvojové 

programy ve vzdělávání a programy pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

V souvislosti s těmito programy Ministerstvo specifikuje přesné podmínky            

a kritéria pro jejich financování ze státního rozpočtu, bez ohledu na jejich 

zřizovatele. Mimo uvedených programů Ministerstvo vyhlašuje pokusné 

ověřování metod, forem, obsahu, organizace vzdělávání a pokusné ověřování 

způsobu řízení škol a školských zařízení. Každé pokusné ověřování má přesně 

vymezenou dobu, po kterou bude uskutečňováno, rozsah jeho vykonávání              

a podmínky financování. V závěru jsou výsledky pokusných ověřování 

hodnoceny [2].  
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Finance takto poskytované jsou převáděny Ministerstvem na zvláštní účet 

kraje pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem není ani ministerstvo, ani 

registrovaná církev či náboženská společnost oprávněná zakládat církevní školy. 

Kraj pak z tohoto účtu přiděluje finance právnickým osobám, které vykonávají 

činnost škol a školských zařízení a které jsou tyto finance oprávněné přijmout. 

Právnickým osobám zřizovaným ministerstvem nebo registrovanou církví nebo 

náboženskou společností s možností zakládat církevní školy jsou poskytovány 

finance ze státního rozpočtu přímo, ne prostřednictvím kraje [2]. 

Školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí či svazkem obcí mohou 

získávat též dotace ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů na jejich 

provoz. Dotace jsou určeny na posílení rozpočtu daných územních 

samosprávných celků pro zlepšení bilance výdajů na provoz škol a školských 

zařízení jimi zřizovaných [2]. 

4.2 PENÍZE OD KRAJŮ A OBCÍ  

Výdaje škol a školských zařízení, jež nejsou hrazeny z finančních 

prostředků státního rozpočtu a z jiných zdrojů, zajišťuje obec či svazek obcí 

zřizující danou školu či školské zařízení. Jestliže školský obvod přesahuje území 

jedné obce, jsou výdaje základní školy a školských zařízeních jí sloužících 

hrazeny v poměru počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, 

pokud se obce nedohodnou jinak. Obec smí poskytovat finance na neinvestiční 

výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcí, které jsou jinak hrazené 

z finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu [2]. „Obec nebo svazek 

obcí přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 

zařízení, které zřizuje, dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu k částečné 

úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání.“4 

                                                 

4 [viz bibliografie str. 64 zdroj číslo 2] 
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Stejně jako obec hradí i kraj výdaje škol a školských zařízení jím zřízené, 

jež nejsou hrazeny z financí poskytnutých ze státního rozpočtu či jiných zdrojů. 

Právnické osoby vykonávající činnost škol či školských zařízení zřizované krajem 

mohou od něj dostávat příspěvky na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze 

státního rozpočtu [2]. 

4.3 PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

Základní školy a školská zařízení jsou výrazně omezeny v možnostech 

podnikání. Především příspěvkové organizace provozující činnost základních škol 

a školských zařízení mohou vykonávat pouze to, co je jim výslovně dovoleno 

zřizovatelem ve zřizovací listině.  

4.3.1 ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 

Státní základní školy poskytují vzdělávání bezplatně. Nestátní základní 

školy a státní i nestátní školská zařízení mohou poskytovat, a většinou i poskytují, 

vzdělávání a školské služby výměnou za úplatu. Ta je jedním ze zdrojů příjmů 

právnické osoby provozující činnost školy či školského zařízení. O její výši si 

rozhodují nestátní základní školy a školská zařízení samy dle svého uvážení.       

U státních školských zařízení má úplata za služby své omezení. V případě školní 

družiny může ředitel stanovit maximální výši 50 % neinvestičních nákladů za rok 

plynoucí z její činnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje 

přesné podmínky úplaty pro každý druh školských služeb poskytovaných státní 

školou a školským zařízením. Dále pak stanovuje splatnost úplaty, její maximální 

výši, možnosti jejího snížení nebo úplného prominutí. Ve všech zmíněných 

případech může rozhodnout o snížení či prominutí úplaty ředitel základní školy    

a školského zařízení [2]. 

4.3.2 ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

Každá základní škola či školské zařízení musí zajistit žákům školní 

stravování. K tomuto účelu obvykle slouží zařízení školního stravování, jinak 
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nazývané školní jídelna. Zde se mohou stravovat také zaměstnanci škol                 

a školských zařízení [2, 26, 27, 30].  

V případě, že škola či školské zařízení nejsou vybaveny zařízením 

školního stravování může škola či školské zařízení uzavřít písemnou dohodu         

o zajištění stravování žáků s jinou právnickou či fyzickou osobou poskytující 

stravu. Jedná-li se však o školu či školské zařízení založené státem, či jde-li          

o církevní školu, školské zařízení, je jejich povinností zajistit si předběžné 

povolení tuto smlouvu uzavřít od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                 

[2, 26, 27, 30].  

Přesné podmínky organizace školního stravování určuje MŠMT               

po projednání s Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo školství, mládeže         

a tělovýchovy vymezuje pravidla provozu zařízení školního stravování a seznam 

poskytovaných služeb. Povinností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je 

též vydávání výživových norem podle věkových skupin strávníků a rozpětí 

finančních normativů na nákup potravin, které jsou pro školní jídelny závazné   

[2, 26, 27, 30]. 

4.3.3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

V případě školských právnických osob, jejichž zřizovatelem je kraj, obec, 

svazek obcí či ministerstvo, se doplňková činnost řídí pravidly uvedenými          

ve zřizovatelské smlouvě nebo zřizovací listině. Pokud je zřizovatelem fyzická 

osoba nebo jiná právnická osoba, upravuje podmínky výkonu doplňkové činnosti 

rada [3].  

Finance poskytované škole či školskému zařízení ze státního rozpočtu 

nesmí být na doplňkovou činnost použity. Výjimkou je pouze situace, kdy nelze 

odlišit výdaje na hlavní a doplňkovou činnost. Avšak škola je povinna část 

finančních prostředků, která byla použita na uhrazení výdajů za doplňkovou 

činnost, vrátit do svého rozpočtu nejdéle do konce daného rozpočtového roku. 

Vykazuje-li doplňková činnost na konci účetního roku ztrátu, je povinností školy 
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či školského zařízení tuto ztrátu do konce následujícího roku vyrovnat nebo 

doplňkovou činnost ukončit. Příjmy a výdaje z doplňkové činnosti musí vést škola 

v účetnictví odděleně od příjmů a výdajů vztahujících se k hlavní činnosti [3]. 

Doplňkovou činností může být například efektivnější využívání majetku   

a odbornosti zaměstnanců. Některé školy mohou pronajímat nemovitosti, byty     

či nebytové prostory. Klasickým příkladem je pronájem tělocvičny náležející 

škole. Základní školy často využívají možnost poskytovat kopírovací práce. 

Služby účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, to vše může 

škola též nabídnout prostřednictvím činnosti svých účetních. Poskytování 

účetních služeb se většinou týká pouze dalších škol a školských zařízení. To 

znamená, že jedna škola může zaměstnávat účetní/ho a nabídnout jeho schopnosti 

také ostatním školám. Významnou doplňkovou činností je poskytování 

stravovacích služeb i jiným osobám, než jsou žáci a zaměstnanci školy                 

či školského zařízení. Stravovací služby jsou poskytovány cizím strávníkům       

za úplatu, kterou stanovuje ředitel po dohodě se zřizovatelem. Cena oběda 

pokrývá náklady na poskytnutí služby a zisk. Jedná-li se o státní základní školy    

a školská zařízení, všechny doplňkové aktivity musí být schváleny zřizovatelem 

ve zřizovací listině. 

4.4 DOTACE Z EU 

Existují dvě možnosti jak získat dotaci z evropských fondů. První je, že se 

angažuje samotná škola, popřípadě ve spolupráci s jinými školami 

prostřednictvím smlouvy o partnerství. Druhou možností jsou aktivity pro získání 

dotace samotnou obcí ve spolupráci se školou, kterou zřizuje, nebo se školami 

zřizovanými jinými zřizovateli, ale s jejich písemným souhlasem. 

4.4.1 SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jednotlivé školy nebo školská zařízení, přesněji řečeno právnické osoby 

vykonávající činnost těchto subjektů, mohou realizovat projekty financované 

Evropskou unií s cílem zvýšit kvalitu, podpořit rozvoj nebo usnadnit dostupnost 
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vzdělávání a školských služeb. V souvislosti s realizací těchto projektů je školám 

či školským zařízením umožněno uzavírat smlouvy o partnerství mezi sebou        

a mezi dalšími osobami, jejichž činnost souvisí s předmětem projektu smlouvy      

o partnerství [2]. 

Uzavřením smlouvy o partnerství vznikají dvě smluvní strany, 

předkladatel projektu a partner projektu, které se zavazují splnit podmínky 

uvedené ve smlouvě. Ve finanční části projektu předkladatel svým podpisem 

potvrzuje závazek předat část finančních prostředků, které na projekt obdrží          

z fondů Evropské unie, ve stejném poměru jako je podíl partnera na realizovaném 

projektu. Výše podílu musí být stanovena předem a zapsána ve smlouvě.            

Po uzavření smlouvy je partner povinen účastnit se na smluveném projektu. 

Smlouva může též obsahovat povolení nebo zákaz uzavírat další dohody               

o partnerství týkající se téhož projektu předkladatelem s jinými potenciálními 

partnery. Jestliže je zřizovatelem zmíněných právnických osob vykonávajících 

činnost školy či školského zařízení kraj, obec, svazek obcí nebo stát, je zákonnou 

povinností smluvních stran doložit souhlas zřizovatele. Bez souhlasu zřizovatele 

je smlouva o partnerství bezplatná [2]. 

4.4.2 SPOLUPRÁCE OBCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

Obec může uzavírat smlouvu o partnerství s právnickými osobami 

vykonávajícími činnost školy či školského zařízení týkající se projektu 

financovaného z prostředků Evropské unie určeného na podporu kvality, rozvoje 

či dostupnosti vzdělávání a školských služeb. Pokud tyto právnické osoby 

nezřizuje obec sama, musí být písemně doložen souhlas zřizovatele s uzavřením 

smlouvy [2]. 

4.5 PŘÍSPĚVKY A DARY 

Tento způsob získávání financí je velmi běžný. Obvykle základní školy     

a školská zařízení získávají sponzorské dary od soukromých podnikatelů, jejichž 

děti danou základní školu navštěvují. Není to však pravidlem. Přispívat mohou     
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i jiní. Příspěvky a dary nemusí být pouze ve formě financí. Častými dary jsou        

i věci movité, jako je nábytek či jiné vybavení školy. Darem může být také 

vykonání určité práce, ale to je spíše běžnější v menších základních školách na 

vesnicích a obvykle se ani nikde nezapisuje. Stejně tak, jako jiné právnické osoby, 

mohou i základní školy a školská zařízení získat majetek v rámci dědictví, jež jim 

bylo odkázáno. V současné době se to však příliš nevyskytuje. Příspěvky a dary, 

které chce škola přijmout, musí nejprve schválit opět zřizovatel. 
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5 VÝDAJE 

5.1 VÝDAJE NA MZDY 

5.1.1 PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Pracovníci základních škol jsou rozlišování na pedagogické                        

a nepedagogické. Pedagogickými pracovníky se míní osoby s příslušným 

pedagogickým vzděláním. Patří mezi ně učitel, vychovatel a asistent pedagoga, 

dále pak speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, trenér a vedoucí 

pedagogický pracovník [19]. Nepedagogickými pracovníky jsou školník, školnice, 

uklizečka, kuchařka, vedoucí školní jídelny, pomocná síla ve školní jídelně, 

hospodářka a účetní. 

Hlavním představitelem dané základní školy a školského zařízení je 

ředitel. Aby se někdo mohl ucházet o místo ředitele, musí být pedagogicky 

vzdělaný, nejméně se čtyřletou praxí, ať už výkonem přímé pedagogické činnosti, 

nebo ve výzkumu a vývoji či činností, jež potřebuje znalosti stejného nebo 

obdobného zaměření. Ředitelé státních základních škol musí navíc nejdéle          

po dvou letech výkonu funkce ředitele školy prokázat znalosti v oblasti řízení 

školství splněním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání. Tato 

povinnost není nutná pro ředitele, kteří získali potřebné znalosti prostřednictvím 

akreditovaného studijního programu školský management na vysoké škole, nebo 

prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeného 

na organizaci a řízení školství [19]. 

5.1.2  ROZSAH PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 

Pedagogický pracovník vyučuje podle týdenního rozsahu hodin, jež 

stanovuje ředitel školy. Je-li základní škola státní, týdenní rozsah hodin vydává 

ředitel podle tabulky stanovené ministerstvem, která přesně popisuje, kolik hodin 

má daný pedagogický pracovník odučit. V rámci schváleného školního 

vzdělávacího programu může mít ročník nižší počet hodin, než je uvedený 
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v tabulce. V tomto případě vydává ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické 

činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu [3, 21].  

Ředitel může daný rámec ještě navýšit, ale nejvíc o čtyři hodiny. O více 

hodinách se musí dohodnout s příslušným zaměstnancem. Nad stanovený limit se 

počítá i zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka. Hodiny              

nad stanovený rámec jsou vypláceny s příplatkem ve výši průměrného 

hodinového výdělku [19]. Ředitel a zástupce mají vzhledem ke svým dalším 

povinnostem vyplývajícím z jejich funkce snížený rozsah přímé pedagogické 

činnosti než ostatní pedagogičtí pracovníci. Pro stanovení tohoto rozsahu se 

vychází z počtu tříd, studijních skupin a oddělení nacházejících se v základní 

škole či školském zařízení. V případě, že ve škole je více zástupců, každému        

z nich se započítávají třídy, které spadají pod jeho pole působnosti [3, 21]. 

5.1.3 KARIÉRNÍ SYSTÉM 

Účelem kariérního systému je zařazení pedagogických pracovníků           

do kariérních stupňů, podle kterých jsou přidělovány platy. Stupně jsou určeny 

pomocí popisu činností a odborné kvalifikace. Ředitel navíc může vycházet při 

zařazování zaměstnanců z dalších kvalifikačních předpokladů5 a systému 

hodnocení, které musí daný pedagogický pracovník naplňovat, chce-li danou 

činnost vykonávat. Provozování činnosti charakteristické pro příslušný kariérní 

stupeň po splnění dalších kvalifikačních předpokladů určuje postup do vyšší 

platové třídy, nebo umožňuje pobírat specializační příplatek či příplatek za vedení 

[19]. 

                                                 

5 Dalšími kvalifikačními předpoklady se rozumí pedagogická praxe či osvědčení              

o způsobilosti k výkonu specializované či metodické, metodologické nebo řídící činnosti vydané 

akreditovanou vzdělávací institucí. 
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5.1.4 DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI A O PROVEDENÍ PRÁCE 

Základní škola a školské zařízení může zaměstnat mimo pedagogických    

a nepedagogických pracovníků i další osoby. Ty si najímá prostřednictvím 

dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce. Jejich plat může 

škola vyplácet ze státních finančních prostředků, nebo z prostředků od zřizovatele. 

5.2 VÝDAJE NA PROVOZ BUDOVY 

Výdaje na provoz budovy jsou hrazeny z peněz poskytovaných obcí. 

Hlavními náklady, které spadají do této kategorie, jsou platby za vodu, elektrickou 

energii a plyn. Mezi další náklady patří opravy a udržování, revize, úklidový 

materiál, drogerie, likvidace odpadů. Do provozu budovy spadají i práce              

na pozemku náležejícím dané škole, jako je sečení trávy a podobně. V případě,     

že škola vlastní majetek v hodnotě vyšší než je čtyřicet tisíc, provádí odpisy 

tohoto majetku, jež spadají také do výdajů za provoz budovy. Protože finanční 

prostředky získané prostřednictvím odpisů se převádějí do reprodukčního fondu, 

který se opět používá na opravy a udržování budovy. Větší položky, jako jsou 

výměna oken, oprava střechy, se vedou také jako výdaje na provoz budovy, ty 

jsou však hrazeny majitelem budovy, kterou škola využívá. To znamená, že je-li 

majitelem zřizovatel, hradí tyto výdaje on podle seznamu uvedeného ve zřizovací 

listině. Je-li majitelem obec, jdou finance na úhradu těchto výdajů z rozpočtu 

obce. 

5.3 DALŠÍ DRUHY NÁKLADŮ 

Mimo zmíněných nákladů existuje ještě mnoho dalších, ať drobných         

či velkých. Jsou to například služby telekomunikací a radiokomunikací, služby 

pošt, nákup kancelářských potřeb, údržba počítačových učeben a další. Důležitou 

položkou je pojistné týkající se vybavení školy a lidí uvnitř budovy. Jiným 

nákladem by mohlo být nájemné za využívání budovy, která není ve vlastnictví 

zřizovatele. Jako náklady se uvádí zmíněné odvody z platů do fondu kulturních     

a sociálních potřeb. 
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Škola a školské zařízení může uskutečňovat povinnou součást vzdělávání 

žáků i u jiné fyzické nebo právnické osoby, takzvané zprostředkované vzdělávání. 

Při této činnosti mohou být použity finance ze státního rozpočtu na hrazení služeb 

poskytovaných jinou právnickou nebo fyzickou osobou v rozsahu plateb výše 

uvedených pro školy zřízené krajem či obcí, svazkem obcí. Celková výše těchto 

financí nesmí překročit úhrnnou roční výši určenou krajským úřadem. Úhrnná 

roční výše je stanovena v rozpisu rozpočtu finančních prostředků na činnost školy 

[2]. 

5.3.1 UČEBNICE, UČEBNÍ TEXTY, ŠKOLNÍ POTŘEBY 

Učebnice a učební texty používané ve školách či školských zařízeních 

musí mít schvalovací doložku vydanou Ministerstvem školství, mládeže               

a tělovýchovy, aby mohly být financovány ze státního rozpočtu. Tuto doložku 

vydává Ministerstvo v případě, že jsou učebnice či učební texty vhodné 

k poskytování vzdělávání podle stanoveného rámcového vzdělávacího programu   

a podle školského zákona [2].  

Učební texty a učebnice schválené Ministerstvem základní škola 

propůjčuje žákům zdarma. Ty, jež jsou určené pro první ročník základních škol, si 

žáci mohou ponechat. Žákům vyšších ročníků základních škol jsou učebnice         

a učební texty pouze zapůjčeny po dobu školního roku. Učebnice a učební texty, 

kterými škola disponuje, jsou jejím majetkem. Žáci jsou za ně po dobu zapůjčení 

zodpovědní. Dojde-li k jejich poškození či ztrátě, jsou žáci povinni škodu 

finančně nahradit. Případné poškození zjišťuje pedagog při jejich přebírání          

na konci školního roku a zároveň stanovuje částku, kterou je žák povinen uhradit 

[2]. 

Základní školní potřeby se poskytují žákům prvních ročníků bezplatně     

do výše 200 Kč na jednoho žáka za jeden školní rok. Jedná-li se o žáka se 

zdravotním postižením, základní škola mu poskytuje bezplatně základní školní 

potřeby ve druhém či vyšším ročníku do výše 100 Kč za jeden školní rok [23]. 
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Školám je též povoleno využívat i jiné učební texty a učebnice než jsou 

schválené Ministerstvem. Musí však být v souladu s cíli vzdělávání rámcových 

vzdělávacích programů a musí svým obsahem odpovídat didaktickým                   

a pedagogickým zásadám vzdělávání. O využívání učebnic rozhoduje ředitel 

školy a je povinen zaručit, že dané učebnice splňují výše zmíněné podmínky [2]. 

Plní-li žák povinnou školní docházku ve škole mimo území České 

republiky, poskytuje žákovi učebnice, učební texty a základní školní potřeby 

hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rejstříku, 

kterou si zákonný zástupce žáka zvolil místo školy spádové. Stejně tak se 

postupuje i v případě žáků vzdělávajících se formou individuální výuky 

v zahraničí či na základní škole zřízené na území České republiky právnickou 

osobou se sídlem mimo území republiky či fyzickou osobou, jež je cizím státním 

příslušníkem, a nezapsané ve školském rejstříku  [23]. 
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6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VYBRANÝCH ŠKOL 

6.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 

Základní škola A se nachází na území Královéhradeckého kraje s počtem 

554 860 obyvatel. Škola je zřízena obcí, ve které žije 422 lidí. Je velmi malá,       

ve dvou třídách se učí 27 žáků. Výuka probíhá v rozsahu prvního stupně základní 

školy. V základní škole A pracuje pět pedagogických zaměstnanců a tři 

nepedagogičtí. Většina těchto zaměstnanců pracuje pouze na částečný úvazek. 

Základní školu řídí paní ředitelka a zároveň učí v jedné ze zmíněných tříd. 

Ve druhé třídě vyučuje paní učitelka. Dalšími pedagogickými pracovníky jsou 

ještě jedna paní učitelka na velmi malý úvazek a jedna asistentka pedagoga.         

O školu a její pořádek se stará paní školnice. Součástí základní školy jsou dvě 

školská zařízení, školní družina a školní jídelna. Ve školní družině vyučuje paní 

vychovatelka a školní jídelnu řídí paní vedoucí a vaří zde jedna kuchařka [36]
6.  

Organizační strukturu školy A si lze prohlédnout v příloze 8.2. Celková 

výše příjmů základní školy A za rok 2008 činila 3 159 597 Kč, popis zdrojů 

příjmů je uveden v grafu 1. 

 

 

 

 

                                                 

6 Interní dokumenty škol využité pro účely analýzy uvedené v této bakalářské práci jsou 

různé tabulky a soupisy uvádějící počty zaměstnanců, majetek školy a finanční zdroje, popřípadě 

různé smlouvy o grantech a poskytnutých dotacích. Dokumenty využité pro konstruování grafů 

v kapitole 6 a příloh uvedených na závěr, bylo nutné důkladně prostudovat a zpracovat do ucelené 

podoby, aby bylo možné jednotlivé grafy vytvořit.  
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Graf 1: Finanční prostředky základní školy A v roce 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty základní školy A [viz bibliografie č. 34, 35, 37-39, 41-45]. 

6.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA B 

Základní škola B sídlí v Královéhradeckém kraji, v obci s 6 550 obyvateli. 

Je to celkem velká škola, povinnou školní docházku v ní plní 503 žáci. Základní 

škola B vzdělává žáky v rozsahu obou stupňů základní školy. První stupeň má     

od každého ročníku dvě třídy, druhý stupeň tři třídy. Původně se škola skládala 

jen ze školy v centru obce. Později byla připojena k základní škole B základní 

škola vyučující v rozsahu prvního stupně z jedné okrajové části obce, která byla 

původně samostatnou školou. Tato část školy vyučuje žáky čtyř ročníků ve dvou 

třídách. V čele celé školy je paní ředitelka s jednou zástupkyní ředitele. Škola 

zaměstnává třicet tři pedagogických zaměstnanců, včetně zmíněné paní ředitelky  

a její zástupkyně, a dvanáct nepedagogických. Základní škola v centru obce nemá 

vlastní školní jídelnu, ale má smluvně ujednáno stravování žáků u jiné právnické 

osoby poskytující stravování. Část školy v okrajové části disponuje vlastní školní 

jídelnou. Žáci prvního stupně mohou navštěvovat školní družinu [47-54]. 

Schéma organizační struktury základní školy B je znázorněno v příloze 

8.4, kde je možné si prohlédnout přesné složení pedagogických                              

i nepedagogických zaměstnanců. V tomto schématu je rozpracováno delegování 
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kompetencí na jednotlivé pracovníky. V roce 2008 škola získala celkem 24 410 

426 Kč. 

Graf 2: Finanční prostředky základní školy B v roce 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty základní školy B [47-54]. 

6.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA C 

Základní škola C je zřizována Hradcem Králové, ve kterém žije 163 025 

lidí. Jak napovídá název města, jedná se též o Královéhradecký kraj. Výuka        

na této škole je v rozsahu dvou stupňů základní školy. Ve škole se vzdělává 407 

žáků. Základní škola disponuje školní družinou. Žáci základní školy C se stravují 

ve školní jídelně. V čele základní školy C je pan ředitel. Školu mu pomáhají vést 

dva zástupci ředitele, pro první a pro druhý stupeň. Základní škola navíc 

zaměstnává dalších dvacet šest pedagogických a osm nepedagogických 

pracovníků [56-60]. Organizační strukturu základní školy C je možné nalézt 

v příloze 8.5. Základní škola C obdržela v roce 2008 finanční prostředky 

v hodnotě 24 495 800 Kč, složení viz graf 3. 
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Graf 3: Finanční prostředky základní školy C v roce 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty základní školy C [56-60]. 

6.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA D 

Základní škola D se nachází v jedné okrajové části hlavního města Prahy 

s 1 170 571 obyvateli. Škola je oproti většině pražských škol velmi malá. Výuka 

poskytovaná na škole je v rozsahu prvního stupně základní školy. Ve škole se 

vzdělává devadesát žáků. Základní školu vede pan ředitel. Mimo pana ředitele zde 

pracuje dalších šest pedagogických zaměstnanců a osm nepedagogických 

pracovníků. Základní škola D je vybavena jak školní družinou, tak školní jídelnou 

[62, 63, 66-70]. Organizační struktura fungování základní školy D je uvedena 

v příloze 8.3. Suma všech příjmů základní školy D za rok 2008 činila 7 303 019 

Kč. 

 

 

 

 

 



 44 

Graf 4: Finanční prostředky základní školy D v roce 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty základní školy D [62, 63, 66-70]. 

6.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA E 

Základní škola E je největší školou z uvedených škol, nachází se na území 

hlavního města Prahy. Škola disponuje kapacitou pro 1 200 žáků. Základní škola 

E poskytuje vzdělávání v rozsahu obou stupňů základní školy 825 žákům. 

Základní školu řídí paní ředitelka se třemi zástupci ředitele. Ve škole je 

zaměstnáno celkem padesát osm pedagogických zaměstnanců a dvacet jedna 

nepedagogických pracovníků. Žáci prvního stupně základní školy mohou 

navštěvovat školní družinu. Žáci se stravují ve školní jídelně [72-75]. Organizační 

struktura základní školy E je velmi rozvětvená, její grafické znázornění se nachází 

v příloze  8.6. Základní škola E získala v roce 2008 celkem 41 250 081 Kč. 
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Graf 5: Finanční prostředky základní školy E v roce 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty základní školy E [72-75]. 

6.6 ZHODNOCENÍ ZDROJŮ PŘÍJMŮ 

Procentuální složení příjmů uvedených základních škol se v některých 

položkách výrazně liší. Pro větší přehlednost a možnost srovnání jsou zdroje 

všech uvedených škol shrnuty v grafu 6. 

Graf 6: Finanční prostředky základních škol A až E v roce 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty ZŠ A-E [34, 35, 37-39, 41-45, 47-54, 56-60, 62, 63, 66-70, 72-75]. 
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Při analýze zdrojů finančních prostředků základních škol A až E              

na základě grafu 67 je nutné nenechat se zmást. Graf znázorňuje procentuální 

složení příjmů jednotlivých škol v roce 2008. Zobrazuje pouze složení rozpočtů 

jednotlivých škol, ne jejich výši. Z grafu by se mohlo zdát, že například škola D 

neprovozovala téměř žádnou doplňkovou činnost, ze které by získávala finanční 

prostředky. To však není zcela přesné, základní škola D ji provozovala, ale oproti 

ostatním zdrojům působí jako zanedbatelná. Řádově se však pohybuje v tisících 

korunách. Stejně se projevuje i část financí získaná jako příspěvky a dary 

základních škol A, B a E.  

Všechny školy získávají největší část příjmů ze státních financí 

prostřednictvím krajů. Jejich hodnoty se výrazně liší v závislosti na počtech žáků, 

kteří se v jednotlivých školách vzdělávají. Základní školy A a D získávají 

vzhledem k ostatním školám výrazně nižší část financí od zřizovatele, obce. Jsou 

to výrazně menší školy než jsou školy B, C a E, a proto částka určená na výdaje 

na provoz není vzhledem k financím poskytovaným kraji tak velká jako                

u ostatních škol. Po prohlédnutí grafu je zřejmé, že procentuální část celkového 

rozpočtu základní školy C, tvořená příjmy od státu a zřizovatele, je výrazně nižší 

než u rozpočtů základních škol A, B, D a E. Základní škola C vykazuje oproti 

ostatním školám velkou část financí získaných z doplňkové činnosti. Současně 

základní škola C čerpala v roce 2008 velkou část financí z fondů. Z uvedeného je 

patrné, že základní škola C se potýká s nedostatkem financí poskytovaných         

ze státního rozpočtu a od zřizovatele a že se musí velmi snažit, aby mohla nadále 

existovat v současné podobě. 

                                                 

7 Graf 6 zobrazuje procentuální složení příjmů poskytovaných školám včetně těch, které 

byly určeny mateřským školám při základních školách A až D. Jedná se o velmi malé mateřské 

školy a výše jejich příjmů vychyluje hodnoty pro samotné základní školy v zanedbatelné míře. 
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6.6.1  PŘÍMÉ NÁKLADY NA JEDNOTKU VÝKONU 

Graf 7 zobrazuje hodnoty přímých nákladů na jednotku výkonu základních 

škol A až E a jejich školských zařízení. Jednotkou výkonu základní školy a školní 

družiny je jeden žák, u školní jídelny jeden stravovaný. 

Graf 7: Přímé náklady základních škol A až E na jednotku výkonu r. 2008 
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Zdroj: Interní dokumenty ZŠ A-E [34, 35, 37-39, 41-45, 47-54, 56-60, 62, 63, 66-70, 72-75]. 

Základní školy A a D jsou nejvíce nákladové. Jsou to školy výrazně menší 

než ostatní tři. Přibližně stejné hodnoty vykazují školy B a C. Nejmenší 

nákladovost vykazuje největší základní škola E. Potvrzuje se tedy obecně 

uznávaný názor, že malé základní školy s nízkým počtem žáků jsou výrazně 

nákladovější než školy s větším počtem žáků. Nákladovost školních zařízení 

jednotlivých škol je přibližně stejná. Základní škola E má největší nákladovost 

školní družiny a současně nejmenší nákladovost školní jídelny ze všech 

uvedených škol. 

Malé základní školy vyučující v rozsahu prvního stupně s nízkým počtem 

žáků jsou skutečně z pohledu potřeby finančních prostředků více náročné. 

Z hlediska existence a chodu malých obcí, to znamená z hlediska malé komunity 

žijící v obci, jsou vysoké finanční náklady na provoz základní školy chápány 

jinak. Malé obce jsou ochotné do škol investovat větší část financí ze svých 

rozpočtů než obce velké, protože kdyby jejich školy přestaly existovat, byly by 



 48 

samotné obce odsouzeny k zániku. Rodiny s malými dětmi potřebují mít v obci, 

ve které bydlí, zázemí alespoň pro plnění prvního stupně školní docházky.         

Na mnoha příkladech z historie malých obcí je zřejmé, že pokud obec ztratí školu, 

začnou ji opouštět rodiny s malými dětmi, nové takové rodiny se zde neusazují, 

populace obce postupně stárne a obec zaniká. Jedním z faktorů, podle kterého 

získávají obce peníze od státu, je počet jejich obyvatel. Porovnáme-li výši financí, 

které musí obec poskytnout na školu, s výší financí, které by obec úbytkem 

obyvatel způsobeným zánikem školy ztratila, stále se obci vyplatí školu dotovat. 

6.6.2 PLATY ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH ŠKOL 

Platy všech zaměstnanců školy jsou složeny z nárokových složek, 

platového tarifu a zvláštních příplatků stanovovaných na základě platových 

tabulek. A složek nenárokových, tj. z osobního příplatku a odměn. Nenárokové 

složky jsou poskytovány z financí určených na platy, které zůstanou po přidělení 

peněz na nárokové složky platů všech zaměstnanců školy. To znamená, že čím 

méně je pedagogů v poměru k žákům, čím vyšší je naplněnost tříd, tím více peněz 

může škola poskytovat zaměstnancům na nenárokové složky platů. V grafu 8 jsou 

znázorněny mzdové prostředky na zaměstnance jak pedagogické, tak 

nepedagogické. 

Graf 8: Mzdové prostředky základních škol A až E na zaměstnance r. 2008 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Škola A Škola B Škola C Škola D Škola E

pedagogičtí pracovníci

nepedagogičtí pracovníci

 

Zdroj: Interní dokumenty ZŠ A-E [34, 35, 37-39, 41-45, 47-54, 56-60, 62, 63, 66-70, 72-75]. 
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Z grafu vyplývá, že základní škola B měla v roce 2008 nejvyšší naplněnost 

tříd. To znamená, základní škola B zaměstnávala nejmenší počet pedagogických 

zaměstnanců, vyjádřený pomocí přepočteného úvazku, vzhledem k počtu žáků. 

Mohla tak poskytnout největší průměrný plat na jednoho pedagogického 

pracovníka. Základní škola A vykazovala zvýšený plat pedagogického 

zaměstnance, protože se jedná o málotřídní základní školu, která spojuje při výuce 

některých předmětů ročníky do jedné třídy. Tím se pro tyto hodiny zvyšuje 

naplněnost třídy a snižuje počet pedagogických zaměstnanců vzhledem 

k přepočtenému úvazku. Základní škola D vykazuje nejvyšší průměrný plat 

nepedagogických zaměstnanců. Z údajů o škole vyplývá, že zaměstnává nejmenší 

počet nepedagogů vzhledem k počtu žáků, a může jim tedy poskytnout vyšší 

průměrný plat než školy ostatní. 

6.6.3 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A AŽ E 

Původní domněnka o výrazně vyšších platech zaměstnanců větších škol se 

na základě číselné analýzy nepotvrdila. Nicméně je důležité se zaměřit také         

na povinnosti jednotlivých zaměstnanců, za jejichž plnění získávají plat.             

Po prohlédnutí příloh 8.2-8.6 s organizačními strukturami základních škol A až E 

je zřejmé, že větší základní školy s větším počtem zaměstnanců mohou 

zaměstnávat specializované pracovníky pro konkrétní úkoly. Už mezi základní 

školou A a D je patrný rozdíl. Základní škola A si nemůže oproti škole D dovolit 

zaměstnávat paní ekonomku. Veškeré práce týkající se ekonomické stránky 

fungování školy A musí vykonávat paní ředitelka sama. Největší stupeň 

delegování povinností je umožněn základní škole E. Základní škola E zaměstnává, 

na rozdíl od ostatních zkoumaných škol, mnohem více specializovaných 

pracovníků, jako jsou hospodářka, ekonom, mzdová účetní, psycholog či kariérní 

poradce. 

Vezmeme-li v úvahu uvedená fakta, zaměstnanci menších základních škol 

mají v poměru k jejich povinnostem a aktivitám ve školách relativně menší plat 

než zaměstnanci ve velkých školách. Z nižší úrovně delegování povinností 

malých škol vyplývá potřeba zaměstnávat mnohostranně schopné zaměstnance, 
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především pedagogické pracovníky. Pedagogičtí pracovníci menších škol se musí 

podělit o úkoly například psychologa, speciálního pedagoga, metodika, 

výchovného poradce, koordinátora školního vzdělávacího programu, přestože 

získávají za vykonané práce stejný plat jako pedagogičtí pracovníci větších 

základních škol, jejichž jedinou povinností je poskytovat vzdělávání a výchovu, 

popřípadě přijmout delegovanou funkci. Na malých školách většinou delegované 

funkce vykonávají učitelé zdarma, nebo jen za minimální finanční ohodnocení.  

Na velkých školách jsou odměny za povinnosti navíc vyšší. 

6.7 ÚČAST NA PROJEKTECH Z LET 2006 AŽ 2009 

Základní škola A se od roku 2006 účastnila a stále účastní mnohých 

projektů určených pro rozvoj školy. Nejvýznamnější z nich je projekt v rámci 

Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 

2007-2013. Na tomto projektu se účastní spolu se základní školou z jedné blízké 

polské vesnice. Větší část poskytnutých financí je určena pro základní školu A. 

Škola ji využívá pro přestavbu školní budovy. Celý projekt je financován ve výši 

442 775, 17 Eur. V letech 2006 a 2007 byla škole přidělena dotace od krajského 

úřadu 80 000 Kč na vybavení pomůcek. Základní škola A se účastnila na projektu 

financovaném z fondů Evropské unie roku 2007. Tento projekt byl vypsán 

v rámci Přeshraniční spolupráce České republiky a Polska. Výše dotace činila 500 

000 Kč financovaná ze 75% Evropskou unií a z 25% zřizovatelem, obcí. Dotace 

byla použita na lyžařský výcvik, na týdenní pobyt polských dětí ve škole A,        

na nákup učebních pomůcek a odměn dětem. Ve stejném roce poskytlo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy škole 99 000 Kč díky projektu 

Ekologická výchova ve školách, na kterém se základní škola A účastnila. 

Základní škole A byl poskytnut projektový příspěvek v hodnotě 10 500 Kč         

na realizaci projektu Za okolní přírodou a to Agenturou pro rozvoj Broumovska. 

Minulý rok, 2009, škola získala 612 000 financovaných z 85% Evropskou unií     

a z 15% obcí díky projektu pod záštitou sdružení Euroregion Glacensis Fond 

mikroprojektu [42-45]. 
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V letech 2006 až 2009 se základní škola B neúčastnila žádného projektu 

vypsaného Evropskou unií. Zúčastnila se však projektu vypsaného společností 

ČEZ a získala tak dotaci na počítačovou techniku v hodnotě 150 000 Kč. V roce 

2008 základní škola B získala dotaci na vybudování hřiště na školním dvoře 

v hodnotě 1 800 000 Kč. Z toho 500 000 Kč poskytla společnost SARGUMI. 

Zbývající část výstavby hradil zřizovatel [53, 54].  

Základní škola C se účastnila na evropském projektu „Česko-Španělsko-

jedna Evropa-jeden svět“. Tento projekt byl určen na zjišťování zdraví žáků 

prostřednictvím závodů a měření tepu žáků. Tento projekt přinesl škole dotaci     

ve výši 272 340 Kč, která se čerpala v letech 2008 a 2009. Základní škola C se 

v roce 2008 snažila získat dotaci na vybavení školy a platy zaměstnanců 

z Evropských fondů, dotace ale škole nebyla udělena. Přesto škola musela zaplatit 

firmě, která jim projekt zpracovala, 30 000 Kč. Tato částka musela být uhrazena 

z peněz SRPŠ. Základní škola se pokouší získat finanční příspěvek od firmy ČEZ 

na zařízení venkovní učebny. Žádost škola podala v roce 2009 a stále čeká           

na vyjádření (zdrojem těchto údajů je ústní konzultace s paní hospodářkou 

základní školy C).  

Základní škole D byla poskytnuta pouze dotace od kraje na státní 

informační politiku v hodnotě 125 000 Kč v roce 2006 a 20 000 Kč v roce 2007. 

Základní škola E získala dotaci z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy přes kraje v letech 2006 až 2008 na PŠP 

(Poradenství škola povolání) v hodnotě 1 038 562 Kč. 

Nejvíce projektů financovaných z fondů Evropské unie realizovala 

základní škola A. Je velmi důležité si uvědomit, že pokusy o získání takových 

příspěvků byly škole umožněny především díky ochotě zřizovatele podílet se       

na zmíněných projektech. Na všechny projekty financované z Evropských fondů 

jsou peníze posílány až po vypracování a provedení projektu. To znamená, že 

projekt musí být nejdříve uskutečněn z jiných peněz, například z půjčky 

zřizovatele. Po realizaci projektu se musí vyřídit písemné formality, teprve potom 
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žadatel obdrží finance z fondů Evropské unie. Zmíněné projekty musí být navíc 

částečně financovány zřizovatelem, takže se jedná o opravdu velké finanční 

zatížení obce a je hlavně na ní, zda základní škole povolí se na projektu účastnit.  

Další, kdo se snažil získat finance z Evropských fondů, je základní škola 

C. Ne vždy však byla úspěšná. Při posledním pokusu škole nebyl grant                 

na vypracovaný projekt přidělen a škola musela navíc zaplatit poplatek 

zpracovatelské firmě. Z toho je zřejmé, že pokusit se dosáhnout na finance 

poskytované Evropskou unií, je značně rizikové a záleží pouze na škole                

a především jejím zřizovateli, zda jsou ochotni takové riziko podstoupit.  

Základní školy B a D se neúčastnily na žádném projektu financovaném 

z fondů EU. Na druhou stranu vykazují větší část příspěvků získaných ať už       

od kraje nebo nějaké podnikatelské firmy. Základní škola E obdržela příspěvek 

z Evropských fondů prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže                       

a tělovýchovy,  sama se ale žádného projektu nezúčastnila. 
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7 ZÁVĚR 

Základní školy a školská zařízení jsou jako ekonomické subjekty ve své 

působnosti velmi omezené. Veškeré jejich ekonomické chování je limitováno 

zákony a zřizovací listinou. Základní školy a školská zařízení nemohou 

provozovat podnikatelské činnosti za účelem zisku jako takového. Mohou 

získávat peníze pouze prostřednictvím hlavní a doplňkové činnosti, které pak 

musí využít pro zkvalitnění hlavní činnosti, poskytování vzdělávání. Prostředky 

takto získávané jsou však vzhledem k potřebám škol a školských zařízení velmi 

malé. Proto jsou základní školy a školská zařízení odkázány především na finance 

poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů a na peníze získané        

od zřizovatele.  

Malé základní školy opravdu vykazují vyšší náklady na jednotku výkonu 

než školy velké. Přesto je o jejich existenci stále velký zájem, především ze strany 

malých obcí. Jejich fungování  je totiž úzce spjato s pokračující činností 

základních škol alespoň v rozsahu výuky prvního stupně. V posouzení rozdílů 

nákladovosti malých a velkých škol je třeba zmínit ještě jeden fakt, a to 

nemožnost zachytit služby poskytované jednotlivými školami. Menší základní 

školy mají obecně nižší naplněnost tříd. To umožňuje pedagogickým 

zaměstnancům věnovat více času jednotlivým žákům a přizpůsobovat výchovně 

vzdělávací proces jejich vzdělávacím schopnostem a potřebám. Tuto skutečnost 

však nelze promítnout do nákladů. Proto je velmi obtížné posoudit, zda se malé 

školy vyplatí, nebo zda jsou ztrátové. Přesto, platí-li hypotéza, že se na menších 

školách pedagogové dětem více věnují (péče na jednoho žáka je vyšší), pak by to 

celkové náklady snižovalo. 

Hypotéza vyšších platů zaměstnanců větších škol se u vybraných zástupců 

nepotvrdila. Tedy, není-li brána v úvahu míra povinností jednotlivých 

zaměstnanců škol. Po jejím započtení u zaměstnanců stejného typu, jak                

na malých, tak na velkých školách, se hypotéza prokazuje jako částečně pravdivá. 
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Platy zaměstnanců na větších školách jsou pak relativně vyšší vzhledem k jejich 

povinnostem než na školách malých. 

V současné době mají základní školy a školská zařízení naději na získání 

nějakých financí navíc, prostřednictvím dotací poskytovaných z fondů Evropské 

unie a i z jiných vyhlašovaných dotačních programů. Avšak dosažení na takto 

poskytované prostředky je velmi náročné. Ne vždy jsou školám projekty uznány  

a finance přiděleny. Získá-li škola grant, je to pro ni velké finanční zatížení, 

protože projekt musí být nejdříve realizován, teprve pak škola, popřípadě 

zřizovatel podílející se na projektu obdrží dotaci. Analytická část této práce 

potvrdila větší aktivitu menších škol malých obcí v rámci snah o získání financí 

nad stanovený standard. Pravděpodobně je to tím, že školy jsou ve snaze o získání 

grantů velmi závislé na pomoci zřizovatelů. V případě malých obcí jsou 

zřizovatelé více ochotní pracovat na získávání dotací a grantů, protože se obávají 

o existenci svých škol. 

Z nejširšího ekonomického hlediska společnosti je zcela jednoznačné 

následující. Základní školy a školská zařízení a kvalitní práce odváděná 

pedagogickými i nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení byly, 

jsou a budou vždy potřebné. Ze svého výzkumu a z rozhovorů s řediteli 

vybraných škol jsem nabyla přesvědčení, že práce učitelů a jiných pedagogických 

pracovníků škol a školských zařízení není vůbec jednoduchá. Společnost 

vzdělávání a výchovu dětí a žáků nepovažuje za svoji hlavní prioritu, i když se to 

často tvrdí. 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 KRAJSKÉ NORMATIVY 

Podle krajských normativů se vypočítávají výše finančních prostředků 

přidělovaných ze státního rozpočtu, na které má základní škola či školské zařízení 

nárok. Pro možnost určení krajských normativů je nutné znát určité ukazatele. 

Mezi tyto ukazatele patří průměrný počet jednotek výkonu připadající na jednoho 

pedagogického pracovníka. Označuje se jako Np, a průměrný počet jednotek 

výkonu na jednoho nepedagogického pracovníka, zapisovaný jako No. Dále pak 

jsou důležitým ukazatelem průměrné měsíční výše platu pedagogického 

pracovníka (PP), nepedagogického pracovníka (Po) a průměrné roční výše 

ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednu jednotku 

výkonu (ONIV). Jako jednotka výkonu se myslí žák základní školy či školského 

zařízení, přičemž se rozlišuje, zda je to žák základní školy disponující pouze 

třídami prvního stupně, dále pak žák v prvním stupni, nebo v druhém stupni 

základní školy s oběma stupni. U školských zařízení se dělí jednotky výkonu 

podle typu daného školského zařízení, například jeden stravovaný pro zařízení 

školního stravování [28]. 

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho 

pedagogického pracovníka se určuje pomocí třech údajů. Ukazatel vychází           

z průměrného počtu žáků ve třídě, ve studijní skupině nebo v oddělení základních 

škol v rozsahu kraje, nebo ve třídě či oddělení v daném typu školského zařízení 

kraje (Ž). Tento počet může být navýšen krajským úřadem až o 10 %, ale takto 

upravená výše nesmí překročit nejvyšší počet žáků ve třídě, ve studijní skupině   

či v oddělení školy či školského zařízení. Zmíněný ukazatel je dále určen pomocí 

průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické či pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, jež je určený zvláštním právním předpisem (VP). Dále je pro výpočet 

ukazatele nutné znát průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě, ve studijní 
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skupině nebo v oddělení za týden, jež je určen rámcovým či akreditovaným 

vzdělávacím programem (H).  

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho 

nepedagogického pracovníka se stanovuje na základě průměrných hodnot              

z uplynulého kalendářního roku či hodnot daných krajským úřadem v uplynulém 

kalendářním roce [28]. 

Prostřednictvím průměrné měsíční výše složek platu v rámci kraje              

z uplynulého kalendářního roku se určují ukazatele průměrné měsíční výše platu 

pedagogického a nepedagogického pracovníka. Tato výše se upravuje vzhledem 

k očekávané velikosti financí poskytnutých kraji republikovými normativy 

v daném kalendářním roce. Takto upravované ukazatele nesmí způsobit rozdíl 

mezi součtem osobních příplatků a odměn u jednotlivých druhů škol a typů 

školských zařízení o více jak 50 % z nejvyššího součtu osobních příplatků              

a odměn. Zmíněné ukazatele neobsahují platby za práci přesčas a za konání 

činnosti pedagogických zaměstnanců nad stanovený rozsah [28]. 

U základních škol jež mají třídy pouze prvního stupně, či u školských 

zařízení, jako je zařízení školního stravování a školních družin, jež těmto školám 

poskytují služby zaměstnávající nejvýše deset lidí, se při výpočtu postupuje 

trochu jinak. Daný ukazatel se upravuje s přihlédnutím k průměrné hodnotě 

příplatku za vedení v závislosti na snižování počtu zaměstnanců [28]. 

Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního 

rozpočtu připadající na jednotku výkonu se určuje nejméně jako 65 % 

průměrných hodnot z uplynulého kalendářního roku nebo pomocí hodnot 

stanovených krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce [28]. 

Pro každou jednotku výkonu, jež existuje u škol a školských zařízení 

v rámci kraje pro určený kalendářní rok, se určuje jeden krajský normativ. Tento 

krajský normativ se skládá ze základní částky nebo také z příplatku. Je-li 
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poskytováno praktické vyučování, určuje se pro teoretické vyučování zvláštní 

normativ a pro praktické stejně tak [28]. 

V rámci normativů se poskytují různé příplatky. Tyto příplatky se 

poskytují na žáky, jež mají zdravotní postižení a jsou individuálně integrovaní. 

Příplatky se poskytují též na žáky běžně integrované s poruchami učení a chování. 

Pro stanovení rozsahu příplatků se používá průměrná hodnota finančních 

prostředků ze státního rozpočtu udělovaných v uplynulém kalendářním roce 

pomocí krajských normativů na jednoho žáka s daným druhem zdravotního 

postižení v konkrétním druhu školy či typu školského zařízení v rámci kraje. 

V případě, že není možné zjistit zmíněný údaj, určuje se výše příplatků pomocí 

jiného zdravotního postižení, jež vyžaduje podobnou míru podpůrných opatření. 

Příplatky mohou být stanovovány jako funkční závislosti na počtu jednotek 

výkonu ve škole či školském zařízení [28]. 

Základní částka normativů se určuje různě v závislosti na povaze 

pracovníků. Pro školy a školská zařízení, jež zaměstnávají jak pedagogické, tak 

nepedagogické pracovníky, se stanovuje částka jako: 

12 x 1,36 x (1/Np x PP + 1/No x PO) + ONIV. 

Školám a školským zařízením, ve kterých pracují pouze pedagogičtí 

zaměstnanci, je základní částka stanovena ze vztahu: 

12 x 1,36 x 1/Np x PP + ONIV. 

Základní částka normativu pro školská zařízení zaměstnávající pouze 

nepedagogické pracovníky vychází ze vzorce: 

12 x 1,36 x 1/No x PO + ONIV. 

Není-li rozdíl mezi těmito částkami jednotlivých oborů vzdělávání nebo 

různých typů školských zařízení takto určených vyšší než 3 % z roční výše všech 

neinvestičních výdajů, ani než 3 % ročního součtu mzdových prostředků určených 
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pro jednotku výkonu, smí kraj stanovit základní částky ve výši jejich průměru 

[28]. 

Školám a školským zařízením, jež mají průměrný platový stupeň 

pedagogických pracovníků nižší nebo vyšší než je krajský průměr (zobrazený 

v ukazateli průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka), se základní 

částka může pozměnit opravnými koeficienty. Tyto koeficienty se mohou 

pohybovat pouze v maximálním rozpětí 0,9 až 1,1. Výjimkou je opravný 

koeficient pro základní školu, jež je školou žáka s individuálním vzděláváním. 

V tomto případě se základní částka násobí koeficientem 0,25. Stejně tak se 

postupuje i u škol, které vedou žáky vzdělávající se v zahraničí nebo ve školách 

na území České republiky, které založila právnická osoba se sídlem mimo území 

České republiky či fyzická osoba, jež je cizím státním občanem. Opravný 

koeficient pro zařízení školního stravování lze získat jako podíl průměrného počtu 

uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu v daném školním roce          

ku celkovému počtu strávníků zapsaných v daném školním roce [28]. 

Krajský normativ může být zvýšen nad normu vyplývající z hodnot 

ukazatelů, a to krajským úřadem v případě, že dané zvýšení je kryté celkovým 

objemem finančních prostředků určených kraji prostřednictvím republikových 

normativů [28]. 
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8.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokument základní školy A [viz bibliografie č. 32]. 

8.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY D 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokument základní školy D [viz bibliografie č. 61]. 
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8.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokument základní školy B [viz bibliografie č. 46]. 

Ředitelka školy 

Vedoucí odlouč. 

pracovníků 

Zástupce ředitele 

pro ekonomiku 

Zástupce ředitele 

Vedoucí I. st. ZŠ 

Učitelé II. st. ZŠ 

Vedoucí ŠD 

Technicko-hospodářští pracovníci 

Správce budov 

Výchovný poradce 

Vedoucí ŠJ 

Učitelé ZŠ 

Vychovatelky 

Učitelé I. st. ZŠ 

Vychovatelky ŠD 

Uklízečky ZŠ 

Kuchařky 

Školníci I. a II. st. 

Uklízečky ZŠ 



 61 

8.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokument základní školy C [viz bibliografie č. 55]. 
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8.6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY E  

8.6.1 ČÁST PEDAGOGICKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokument základní školy E [viz bibliografie č. 71]. 
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8.6.2 ČÁST NEPEDAGOGICKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [viz bibliografie č. 71] 
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