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Resumé: 

  Závěrečná práce se zabývá financováním mateřských škol v Karlovarském 

kraji. Financování obecních škol je zajišťováno z veřejných dotací. 

Nejpodstatnějšími subjekty, které finančně dotují mateřské školy, jsou stát, 

prostřednictvím státního rozpočtu a obec, prostřednictvím obecních rozpočtů. 

Zejména z  finančních důvodů se v některých případech školy ruší, třídy slučují, aby 

se ušetřila pracovní síla a zvýšila finanční efektivita příspěvkové organizace. Pokud 

se tato optimalizace neděje ve prospěch zachování školy, můţe však docházet 

k ohroţení individualizace i vzdělávací kvality školy. 

 

 

 

 

Summary: 

   My final work deals with the financing of kindergartens in the district of 

Karlovy Vary. Financing of kindergartens is guaranteed by public dotations. The 

most important subjects, that are responsible for financing kindergartens, are 

following: the state – through the state budget; and the city – through the city budget. 

Especially because of the financial reasons in some cases kindergartens are being 

canceled, classes are being merged in order to save work force and to increase 

financial effectivity of the allowance organization. If this optimalization doesn’t 

happen for the sake of the preservation of kindergartens, it might threaten 

individualization and educational quality of the kindergartens. 
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Úvod: 
  

Ve 26 letech jsem vyhrála konkurz na ředitelku MŠ. Oblast financování 

nešlo nikam odsunout ani obejít a já jsem se musela začít zajímat o účetnictví. 

Několik školení u profesionální účetní mi finanční toky od krajského úřadu i od 

zřizovatele trochu osvětlilo. Přesto pro mě bylo velmi náročné pochopit 

rozpočtování, rozvahy a výsledovky. Bylo mi jasné, ţe ředitelce nestačí jen 

pedagogické vzdělání, ale ţe musí být dobrou manaţerkou, která musí vyjít s  

podřízenými kolegy, nadřízeným zřizovatelem a krajem. A především být dobrým 

ekonomem. A ekonomické vzdělání zde citelně chybělo.  

  Ve své práci jsem se zaměřila hlavně na obecně ekonomické a rozpočtové 

pojetí pravidel financování škol. Téměř kaţdý rok dochází k zásadním změnám 

v oblasti finančních toků, pravidel hospodaření i pravidel pro rozpis rozpočtových 

prostředků. Proto je nutné zajišťovat ředitelům škol průběţné vzdělávání, které by 

zaručilo, ţe si kaţdý udrţí přehled o aktuální situaci v oblasti financování. Jinak se 

ředitelé mohou spolehnout jen na vlastní zkušenost a na dostupnou literaturu. 

  Tato bakalářská práce se zabývá v úvodní části financováním MŠ. Jsou zde  

 popsány finanční toky, zdroje, peněţní fondy a rozpočty. Výzkumná část obsahuje 

vyhodnocení dotazníků, grafické ukazatele k jednotlivým otázkám a zjištění 

výsledků. 

   V závěru jsou shrnuta zjištění a porovnání finančních prostředků. 

  

        Vymezení cíle: 

 

  Cílem práce je zjistit a porovnat výši finančních prostředků poskytovaných 

zřizovatelem a financování mateřských škol z jiných zdrojů. 

  Zpracovat doporučení po začínající ředitelky z oblasti financování. 
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       1. Finanční hospodaření mateřských škol 

 

Mateřské školy hospodaří podle zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů
1
 a podle školského zákona.

2
 Peněţní prostředky na provoz získávají od 

svého zřizovatele, peněţní prostředky na platy a výdaje s tím související získávají od 

krajského úřadu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněţitými dary od 

fyzických a právnických osob a s různými druhy dotací. Nejznámější jsou dotace 

kryté z rozpočtu Evropské unie a dotace podle mezinárodních smluv, které svěřují 

naší republice peněţní prostředky z Evropského hospodářského prostoru, z Norských 

fondů a z programu Švýcarsko-české spolupráce. Vedle své hlavní činnosti můţe 

ještě mateřská škola získat další finanční prostředky doplňkovou činností a vlastními 

zdroji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Zákon č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
2 Zákon č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném      

  vzdělávání (školský zákon) 
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      2. Finanční toky 
 

 

        2.1. Finanční toky od zřizovatele 

 

  Zřizovatel poskytuje MŠ příspěvek na provoz vţdy na dobu jednoho 

kalendářního roku. Můţe dle nutnosti poskytnout příspěvek i na jiné potřeby, např. 

na platy. Zřizovatele lze rovněţ poţádat o poskytnutí grantu na určitou akci 

dohodnutou mimo plánovaný rozpočet, pokud to ovšem dovolují pravidla stanovená 

pro získávání grantů pro aktuální rok. Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem 

podléhají finančnímu vypořádání a přebytek hospodaření se většinou převádí do 

rezervního fondu jako zdroj financování pro příští roky. Finanční prostředky mohou 

být pouţity pouze na stanovený účel. Pokud by byly pouţity na jiná vydání, jednalo 

by se o tzv. porušení rozpočtové kázně a zřizovatel by mohl nařídit své organizaci 

sankce, např. odvody do svého rozpočtu.  

 

         2.2. Finanční toky z krajského úřadu 

 

  Krajský úřad poskytuje a rozepisuje školám, které byly zřízeny obcemi, 

finanční prostředky na neinvestiční výdaje. Ty se dělí na přímé výdaje na vzdělávání 

a ostatní provozní výdaje. Přímé výdaje čerpáme na mzdové prostředky, k nim 

určené odvody, a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV), které zahrnují výdaje 

na školní pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovné a výdaje na 

ochranné pracovní pomůcky. Provozní náklady mateřské školy od krajů nečerpají, ty 

zajišťuje zřizovatel. Krajský úřad lze také poţádat o dotaci, která je vyhlášena 

v dotačním programu. Finanční prostředky poskytované krajem jsou určeny rovněţ 

na dobu jednoho kalendářního roku a podléhají finančnímu vypořádání. 

Nespotřebované prostředky se neodvádí do rezervního fondu, ale vrací se do státního 

rozpočtu. 
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        3. Finanční zdroje 
 

  

          3.1.  Úplata za vzdělávání a školské služby 

 

  Do této kapitoly zdrojů patří prostředky, které se poţadují od dětí dle 

vyhlášky o předškolním vzdělávání.
3
 

Vyuţití prostředků úplaty je moţné na úhradu neinvestičních a mzdových 

nákladů. Bliţší podmínky pro stanovení výše úplaty, její sníţení nebo prominutí a 

její výběr od zákonných zástupců dětí upravují příslušné prováděcí předpisy. 

Školský zákon stanoví, ţe vzdělávání v posledním ročníku MŠ je bezplatné. 

 

          3.2.   Výnosy z vlastní činnosti 

 

  Tyto výnosy mohou být důleţitým zdrojem financování MŠ. Jejich výše 

odpovídá především předmětu činnosti a vyuţití nápadů managementu MŠ. 

Významným zdrojem vlastních výnosů jsou prostředky získané za pronájmy 

nebytových prostor, prodeje majetku ve správě školy  (se souhlasem zřizovatele), 

příjmy z reklam. Hospodaření s výnosy z prodeje a pronájmu musí být opět upraveno 

ve zřizovací listině, aby bylo jasné, zda zřizovatel ponechá tyto výnosy MŠ nebo 

nařídí jejich odvod. 

 

         3.3.   Doplňková činnost  (DČ) 

 

  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů říká, ţe: „Okruhy 

doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí 

zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe vyuţívat všechny své hospodářské 

moţnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění 

hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně“.
4
 Zisk lze vyuţít jen pro hlavní 

činnost. „Zřizovatel můţe organizaci povolit jiné vyuţití tohoto zdroje“.
5
 Hlavní 

zásadou je, ţe prostředky získané DČ slouţí k dokrytí potřeb hlavní činnosti v daném 

roce. Okruhy povolených doplňkových činností musí být uvedeny ve zřizovací 

                                                
3 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ze dne 29. prosince 2004 
4 Zákon č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 27 odst. 

2, písm. g 
5 Zákon č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 28 odst. 5 
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listině. Doplňkovou činností mohou být různé výdělečné projekty, např. pohostinství, 

vaření obědů pro cizí strávníky, praní prádla, vedení účetnictví pro jiné organizace 

apod. Všechny činnosti v rámci DČ musí být v souladu se ţivnostenským zákonem.
6
 

 

      4. Ostatní zdroje 
 

  Mezi mimorozpočtové zdroje patří např. dotace, granty, projekty, dary, 

sponzorství či výnosy z reklamy. 

 

         4.1. Základní pojmy  

 

 Dotace 

 

  Dotací se rozumí peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na 

stanovený účel. 

 

 Grant 

 

  Program nebo projekt spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie, 

státních fondů, nadačních fondů a dalších právnických osob jako soubor věcných, 

časových a finančních podmínek pro činnosti k dosaţení stanovených cílů. V rámci 

Evropských společenství jsou to strukturální fondy, Fondy soudrţnosti nebo podpory 

pro rozvoj venkova. 

 

 Projekt 

 

  Projekt a grant jsou často chápány jako tatáţ forma získávání finančních 

prostředků. Projekt i grant mají podobnou strukturu obsahu, liší se však v tom, ţe 

grant bývá zaměřen na vědu a projekt častěji na činnosti týkajících se dětí a škol. 

                                                
6 Zákon č. 455/1991 Sb., ze dne 2. října 1991 o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) 
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  Psaní projektů a grantů je jedním z nástrojů fundraisingu (plánovaný proces, 

kterým získáváme finanční prostředky). 

 

 Sponzorství a dary 

 

  K darování dochází smlouvou uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným za 

jeho ţivota a pouze v případě, ţe je dárcem vlastníkem věci. V souvislosti se 

zdaněním daru je vhodné, aby smlouva obsahovala osoby, které jsou dárcem a 

obdarovaným, datum  uzavření smlouvy a datum předání daru, co je předmětem 

darovací smlouvy, cena a účel daru. Daňové přiznání k darovací dani je povinen 

poplatník podat místě příslušnému správci daně, a to do 30 dnů po uplynutí kaţdého 

pololetí kalendářního roku. 

  Sponzorství je jakýkoliv příspěvek k přímému nebo nepřímému financování 

aktivit za účelem propagace jména, obchodní známky nebo postavení osoby. 

Sponzorství je forma reklamy, kdy poskytovatel prostředků očekává od jejich 

příjemce určitou protihodnotu. 

 

  Dalšími finančními zdroji jsou především různé programy financované 

prostřednictvím státního rozpočtu. V současné době jsou to např.:  

 

Programy MŠMT 

Dotační program k enviromentální výchově 

 

Projekty ČEZu 

Grantové a nadační projekty (Oranţové  hřiště) 

 

Projekty Veolia Voda 

Dotační programy  (např. Kneippův  chodník) 

 

Program společnosti TANDEM 

Dotační program pro příhraniční  spolupráci (např. program  Od  malička) 
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Programy úřadů práce  

APZ (aktivní politika zaměstnanosti), jedná se o účelná pracovní místa pro uchazeče 

o zaměstnání 

 

Programy Evropské unie nebo spolufinancované ze strukturálních fondů 

Program Cíl 3 pro příhraniční spolupráci od Euregia Egrensis 

 

Plnění pojišťoven 

Jedná se o příjmy za škodní události 

 

Dary škole, žákům 

Sponzorské dary většinou směrované na daný účel 

 

  5. Peněžní fondy  

 

Mateřská škola vytváří tyto peněţní fondy: 

a) rezervní fond   

b) investiční fond  

c) fond odměn  

d) fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) 

Zůstatky z peněţních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. 

 

         5.1. Rezervní fond  

 

Pokud MŠ nespotřebuje finanční prostředky od zřizovatele do konce 

kalendářního roku, převádí je do rezervního fondu. Účetně to znamená, ţe skutečné 

výnosy jejího hospodaření musí být větší neţ její provozní náklady. Zlepšený 

hospodářský výsledek je právě v souvislosti s tvorbou a čerpáním fondů 

příspěvkových organizací v zákoně pouţit. „Bez ohledu na to, ţe se zřejmě kaţdý 

ředitel snaţí sestavit návrh rozpočtu jako vyrovnaný, konečný výsledek není a zřejmě 

ani nemůţe být shodný ve výnosech i nákladech. Roční účetní závěrka pak přinese 

zprávu o tom, zda skutečné hospodaření podle rozpočtu skončilo přebytkem 

(kladným výsledkem, převahou výnosů nad náklady) nebo naopak schodkem 
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(záporným výsledkem, ztrátou, převahou nákladů nad výnosy). Je-li tedy 

hospodářský výsledek organizace kladný, povaţujeme jej za zlepšený hospodářský 

výsledek a ten se pak stává zdrojem pro naplnění dvou fondů, rezervního a odměn.“
7
 

Zřizovatel jej však musí schválit formou schválení roční  účetní závěrky. 

 Ředitelka MŠ podává návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondu 

odměn a fondu rezerv zřizovateli, který návrh projedná a schválí. Většinou 

procentem dle vytvořené vnitřní směrnice nebo podle svých pravidel pro 

hospodaření. Rezervní fond pouţívá mateřská škola k dalšímu rozvoji své činnosti, 

k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě 

případných sankcí uloţených jí za porušení rozpočtové kázně nebo k úhradě své 

ztráty za předchozí léta.  Zřizovatel můţe dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, 

aby část svého rezervního fondu pouţila k posílení svého investičního fondu.            

Dalšími zdroji rezervního fondu mohou být téţ peněţní dary a prostředky převedené 

podle §28 odst. 3.
8
 

 

 

        5.2. Investiční fond  

 

Je tvořen odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle 

zřizovatelem schváleného investičního plánu, investičními dotacemi z rozpočtu 

zřizovatele, investičními příspěvky státních fondů, výnosy z prodeje investičního 

majetku, dary a příspěvky určenými na investice. 

Pouţívá se k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů 

nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele pokud odvod uloţil, k posílení zdrojů 

určených na financování údrţby a oprav majetku. 

 

        5.3. Fond odměn 

 

Příděl do fondu je tvořen ze zlepšeného hospodářského  výsledku, a to do 

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

                                                
7 VALENTA J., Financování a rozpočet školy (nakladatelství Paris 2004) strana 114-115 
8 Zákon č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 30 odst. 1 
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prostředků na platy.
9
 Zjistila jsem, ţe u jedné MŠ se zřizovatel rozhodl dát celý 

zlepšený hospodářský výsledek do rezervního fondu a fond odměn ignoruje.  

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, ale přednostně by se mělo 

hradit případné překročení prostředků na platy. 

 

        5.4. Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

Pravidla pro hospodaření s tímto fondem stanovuje vyhláška ministerstva 

financí.
10

 Prostředky FKSP musí být vedeny na zvláštním účtu. Nesmí být účtovány 

společně s provozními prostředky.  Fond je určen všem zaměstnancům a podmínky 

pro práci s ním musí být upraveny směrnicí, se kterou musí být všichni zaměstnanci 

seznámeni. 

FKSP je zajištěn základním přídělem, který tvoří 2 % z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, na odměny a ostatní plnění za 

vykonávanou práci.
11

 Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově 

z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování 

skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní uzávěrky. Z fondu lze 

přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních 

a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáţí a zařízení pro 

zájmovou činnost organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací (dále jen 

"zařízení slouţící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců") a na provoz 

autobusu, pokud je vyuţíván pro potřeby zařízení slouţícího kulturnímu a sociálnímu 

rozvoji zaměstnanců. Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro 

zaměstnance a přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové 

encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění. Z fondu lze 

přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a 

to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a 

zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům. Pokud jsou zařízení slouţící 

kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců vyuţívána i pro jiné účely, je nutno 

poměrnou část nákladů uhradit z provozních nákladů ze zdrojů stanovených pro tuto 

                                                
9 Zákon č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 32 odst. 1  
10 Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních 

potřeb 
11 Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních 

potřeb § 2 odst. 1 
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činnost právními předpisy (např. vzdělávání zaměstnanců). Z fondu lze přispívat na 

náklady za dočasné uţívání zařízení jiných organizačních sloţek státu nebo osob, 

pokud slouţí kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.
12

 

6. Rozpočty 

 

  Na přípravě rozpočtu se začíná pracovat jiţ v podzimních měsících. 

Termíny pro předloţení a schvalování rozpočtu by měly být upraveny vnitřní 

směrnicí. Základní pravidlo pro uţití rozpočtu je, ţe finanční prostředky lze 

vynakládat jen na ty účely, pro které jsou určeny. Práce s rozpočtem probíhá 

v několika etapách. Jedná se o návrh rozpočtu, schvalovací řízení a rozpočtové 

změny.  

 

 

         6.1. Návrh rozpočtu pro zřizovatele 

 

   Při podávání návrhu rozpočtu zřizovateli je nutné respektovat náleţitosti 

návrhu. Návrh probíhá ve dvou rovinách. Skládá se z rekapitulace zdrojů a 

z rekapitulace nákladů. Náklady členíme do tří skupin. Jsou to nezbytné provozní 

náklady pravidelné. Zde se jedná o energie, revize, pravidelné poplatky za lékaře, 

BOZP, za zpracování účetnictví, čistící a kancelářské prostředky, výkony spojů a 

poštovné, stravné, pojištění, internet a odpisy. Druhou skupinu tvoří nezbytné 

náklady nepravidelné, to je např. malování a drobné opravy. Třetí skupinu tvoří 

náklady na rozvoj školy. Jsou to generální opravy, vybavení dlouhodobým 

majetkem, vzdělávací programy. Výše poţadovaných finančních prostředků vychází 

ze skutečnosti předešlého roku a s předpokládanou výší inflace pro rok 

rozpočtovaný. Na základě takto zpracovaného návrhu na rozpočet zřizovatel 

rozhodne o výši příspěvku na provoz. Pro hospodaření s rozpočtem stanovuje 

zřizovatel závazné ukazatele. 

 

 

         6.2. Návrh rozpočtu pro krajský úřad 

 

                                                
12 Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2001 Sb., ze dne 27. března o fondu kulturních a sociálních potřeb 

 § 4 
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  Návrh rozpočtu pro krajský úřad obsahuje výši neinvestičních prostředků na 

platy a ostatní osobní výdaje s přihlédnutím k počtu zaměstnanců a ţáků. Základním 

principem rozpočtu je normativní metoda, které předchází mzdová inventura. Je to 

podrobný rozpis platových tarifů, osobních příplatků, příplatků za vedení a náhrad 

platů. Krajský úřad zveřejňuje tzv. krajskou soustavu normativů, podle prováděcího 

předpisu MŠMT ČR, vyhlášky o krajských normativech.
13

 

 

         6.3. Schvalovací řízení 

 

  Ředitelka MŠ předkládá návrh rozpočtu na provozní náklady zřizovateli. 

Ten jej postoupí ke schválení radě a zastupitelstvu města.  

Krajskému úřadu předkládá ředitelka MŠ návrh rozpočtu na přímé 

vzdělávací výdaje. Ten pak prostřednictvím obce třetího typu pořádá tzv. 

dohadovací řízení, kde můţe škola poţádat o zvýšení normativně přidělených 

prostředků na základě objektivních skutečností. Zde dokládá svoje poţadavky na 

větší rozsah výchovné činnosti nebo technicky sloţitější provoz. 

 

        6.4. Rozpočtové změny 

 

  Rozpočtové změny řeší úsporu nebo deficit v rozpočtu. Jedná se o případy, 

kdy odcházejí nebo přicházejí pracovníci, dlouhodobé nemoci, neplánované 

vzdělávací akce či školení. Pro zřizovatele to můţe být nenadále pojišťovací událost, 

havárie, neočekávané zvýšení energií nebo jiný neplánovaný zásah do provozního 

rozpočtu. Stává se také, ţe schválený rozpočtový ukazatel bude překročen a 

potřebuje navýšit. Takové případy se řeší rozpočtovým opatřením. Návrh na 

rozpočtové opatření se podává písemně a musí být nadřízeným orgánem schválen.  

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ze dne 8. prosince 2005 
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       7. Výzkumná část 

 

  V této části jsem vyuţila moţnosti časového harmonogramu a tyto nástroje: 

- dotazník 

- pilotáţ 

- dotazníkový výzkum 

- školení + porady 

- rozhovory a zjišťování dat 

 

Na začátku výzkumu jsem si sestavila otázky. Rozeslala jsem pět 

pilotáţních dotazníků, které se vrátily bez připomínek. Průběţně po pilotáţi proběhl 

hlavní výzkum. K výzkumu jsem pouţila dotazníky, které obsahovaly deset otázek 

vztahující se k financování MŠ. Návratnost dotazníků byla do čtrnácti dnů. Na 

školeních a poradách jsem vystoupila s ţádostí o vyplnění dotazníků. Vysvětlila jsem 

podstatu otázek a zodpověděla případné dotazy. 

  Dotazníky jsem rozeslala šedesáti mateřským školám v Karlovarském kraji, 

jejichţ zřizovatelem je obec a byly uvedeny na internetových stránkách KÚ. Vrátilo 

se 24 dotazníků, coţ je 40% z rozeslaných materiálů. Větší počet by jistě věrohodněji 

zobrazil porovnávané skutečnosti. 
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        Otázka č. 1 

 

a) Kolikatřídní je vaše mateřská škola? 

 

 

Zastoupení podle počtu tříd
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  Z uvedeného grafu vyplývá, ţe ve vzorku jsou nejvíce zastoupeny dvojtřídní 

mateřské školy, které tvoří celkem 33% z celku. Čtvrtinu zabírají jednotřídní MŠ, 

17% tvoří mateřské školy se třemi a čtyřmi třídami. Nejméně jsou zastoupeny velké 

pětitřídní MŠ. V současné době je tendence vytvářet právě velká zařízení 

z finančních důvodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

        Otázka č. 1 

 

b) Kolik dětí bylo zapsáno ve třídách ve školním roce 2009/2010 dle výkazu? 
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  Z grafu je vidět, ţe třídy v mateřských školách jsou dětmi většinou 

přeplněné. Modrý sloupec 18 – 24 zobrazuje počty dětí ve třídách dle vyhlášky o 

předškolním vzdělávání
14

 a činí 41%, druhý sloupec 25 – 28 zobrazuje počty dětí ve 

třídách povolené výjimkou od zřizovatele a činí 59%. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ze dne 29. prosince 2004 
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        Otázka č. 2 

 

Kolik finančních prostředků dostáváte na opravy, na energie, na provozní 

náklady a  na platy od zřizovatele? 

 

 

 

Finanční prostředky od zřizovatele na jedno dítě pro 

rok 2009
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  Z přehledu vyplývá, ţe nejvíce finančních prostředků na jedno dítě od                      

zřizovatele obdrţela dvojtřídní mateřská škola. A naopak, čtyřtřídní mateřská škola 

dostala peněz nejméně. Některé mateřské školy na otázku neodpověděly, tudíţ nejsou 

v grafu uvedeny. K dalším podotázkám  nebylo nutné dělat grafy.  
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        Otázka č. 3 

 

Kolik vám činila úplata za předškolní vzdělávání za rok 2009/2010? 
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  Jak ukazuje spojnice, v Karlovarském kraji se pohybuje nejvíce úplata v 

rozmezí od 150,- Kč – 250,- Kč. Zde je velice zajímavé, ţe jedna mateřská škola 

nevybírá ţádné finance a jedna vybírá 500,- Kč.  
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        Otázka č. 4 

 

Provozuje vaše mateřská škola doplňkovou činnost? 

 

 

Graf k doplňkové činnosti v MŠ
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  Z výsečového grafu vidíme, ţe 25% mateřských škol provozuje doplňkovou 

činnost a 75% ji nemá. 
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        Otázka č. 5 

 

Má vaše mateřská škola i jiné příjmy? 

a) sdružení rodičů a přátel školy (dále jen SRPŠ) 

b) z projektů? 

          c) sponzoři? 

d) granty? 

          e) jiné? 

 

  Čtyři mateřské školy mají zdroj příjmů ze SRPŠ. Pouze jedna mateřská 

škola získala finanční prostředky z projektů, a to na příhraniční spolupráci. Tři 

mateřské školy nezískaly od sponzorů ţádné finanční prostředky. Sponzorské dary se 

pohybovaly od 4 000,- Kč do 150 000,- Kč. Grant získala pouze jedna mateřská 

škola.  

Na otázku jiných příjmů odpověděly ředitelky školy, ţe získávají finanční 

prostředky např. z kulturních komisí, příspěvků od rodičů, nebo z jiných peněţních 

darů, ale částku v dotaznících neuvedly.  

Rozhovorem s ředitelkami předškolních zařízení v Kraslicích jsem zjistila, 

ţe tamní školská komise má svůj rozpočet stanovený městským úřadem. S ním 

hospodaří a rozděluje finance jednotlivým školským zařízením podle potřeb.  
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           Otázka č. 6 

 

 Kdo ve vaší  mateřské škole vykonává funkce: 

   a) hlavní účetní 

   b) správce rozpočtu 

            c) příkazce operace 

 

 

  Dvě mateřské školy odpověděly, ţe za příkazce operace mají své učitelky. 

Zákon o finanční kontrole říká, ţe:  

„(1) Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují veřejnou kontrolu plánovaných a 

připravovaných operací: 

a) vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání 

s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací“.
15

  

Z toho vyplývá, ţe tyto dvě školy nedodrţují zákon. Ostatní odpovědi byly v souladu 

se zákonem. Funkci hlavního účetního a správce rozpočtu vykonává zpravidla externí 

pracovník na dohodu, příkazce operace je ředitelka MŠ nebo vedoucí školního 

stravování. 

  Funkce hlavní účetní a správce rozpočtu lze po odůvodnění sloučit. Zákon 

toto připouští.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Zákon č. 320/2001 Sb., ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole) § č. 26 odst. 1 písm. a 
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         Otázka č. 7 

 

Cítíte trvalý nedostatek financí z běžného rozpočtu a na co se vám finančních 

prostředků nedostává? 

 

Graf k otázce č. 7
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  67% ředitelek odpovědělo na tuto otázku záporně. Jsou spokojeny, mají od 

zřizovatele dostatek financí. Z uvedených odpovědí vyplývá, ţe chybí pouze na 

opravy, na větší opravy budov nebo na vybavení školní zahrady.  Je divné, ţe 

všechny ředitelky si stěţují na nedostatek financí a v dotazníku to přizná pouze jedna 

třetina dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

        Otázka č. 8 

 

Obnovujete zařízení vaší mateřské školy? Dostáváte od zřizovatele finance 

jednorázově do rozpočtu? 

 

Graf k otázce č. 8
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Ze vzorku vidíme, ţe 58% mateřských škol dostává od zřizovatele dostatek 

finančních prostředků na rozvoj. Finance dostávají i jednorázově do svých 

rozpočtů.  
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         Otázka č. 9  

 

Jakým poměrem (procentem) rozdělujete váš hospodářský výsledek? 
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  Z předloţeného grafu je vidět, ţe většina zřizovatelů ukládá ušetřené finance 

do rezervního fondu a na odměny nechávají zhruba 10% – 30%. Pouze jedna MŠ 

naplňuje fond odměn do výše 50 %  a jedna MŠ jej naplňuje pouze 5%. Je zajímavé, 

ţe jedna MŠ fond odměn nenaplňuje vůbec a celými 100% naplňuje rezervní fond. 

Ostatní mateřské školy na otázku neodpověděly. 
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        Otázka č. 10 

 

Co vás tíží nebo zajímá, doporučení k této tématice? 

  Většinou si ředitelky stěţovaly na velkou časovou tíseň při vyúčtování 

grantů nebo sepsání ţádostí na projekty a na časté změny zákonů. Stěţují si také, ţe 

vzdělávací akce jsou za úplatu. 

   MŠMT by je mělo účelově vázat v rozpočtu. Zákoník práce a školský zákon  

poţadují, aby se pedagogičtí pracovníci neustále vzdělávali, ale stát na tyto akce 

neposkytuje dostatek finančních prostředků.  

 

 

 

        Dosažení cíle: 
 

                     V bakalářské práci se mi podařilo dosáhnout vytčeného cíle. Zjistila 

jsem a porovnala výši finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem a 

financování mateřských škol z jiných zdrojů.  

Zpracovala jsem doporučení pro začínající ředitelky z oblasti financování.  

   Další šetření jsem provedla rozhovorem a konzultacemi 

s ředitelkami MŠ. S výsledky práce budou seznámeny na poradě při zahájení 

školního roku 2010/2011. 
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        Interpretace zjištěných výsledků: 

 

          Otázka č. 1 a 2 

 

      Financování MŠ se odvíjí podle počtu dětí ve třídách. Třídy v MŠ jsou 

dětmi většinou přeplněné. Nejvíce jsou zastoupeny MŠ se dvěma třídami, a to 33%. 

Překvapilo mě, ţe jednotřídní MŠ tvoří celou čtvrtinu škol. Je to zřejmě důsledek 

toho, ţe v minulých letech došlo k rušení MŠ ve velkém rozsahu. Velké pavilónové 

MŠ v našem kraji většinou zanikly. V současné době se začíná projevovat nedostatek 

MŠ. To můţe vést také k tomu, ţe jsou třídy většinou přeplněny. Více neţ polovina 

tříd má navýšení nad 24 dětí. Není to optimální, ale vyhláška
16

 to umoţňuje. Dalším 

důvodem přeplněných tříd můţe být nedostatek finančních prostředků na platy 

učitelů. Finanční krytí od krajských úřadů se odvíjí podle normativů.  

 Obec dostává od státu pevnou částku na jedno dítě, ale ţádný zákon jiţ 

neurčuje, kolik musí dát na jedno dítě v mateřské škole zřizovatel. Kaţdý zřizovatel 

má vymezena jiná pravidla pro přidělování finančních prostředků. Je škoda, ţe 

nejsou i pro zřizovatele určena pevná pravidla jakou nejniţší částku musí MŠ 

poskytnout. Finanční prostředky na opravy záleţí opět na posouzení zřizovatele. 

Nejen na jeho moţnostech, ale i na jeho vůli. A proto je také pro mnohé obce 

pohodlnější spojit MŠ se základní školou v jednu příspěvkovou organizaci. Ušetří se 

na opravy i na provoz. Prostředky na platy dává zřizovatel jen ve výjimečných 

případech. Většinou platy hradí krajský úřad. 

 

         Otázka č. 3 

 

      Z ústního průzkumu jsem zjistila, ţe ve velkých městech je úplata za 

předškolní vzdělávání vyšší neţ v malých městech nebo na vesnicích. Např. v Praze 

nebo v Plzni činí úplata za předškolní vzdělávání aţ 1000,- Kč. V Karlovarském kraji 

je tato platba niţší. Platby se pohybují většinou od 0 do 500,- Kč. Děti v posledním 

ročníku MŠ jsou od platby osvobozeny. 

 

 

                                                
16 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ze dne 29. prosince 2004 
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          Otázka č. 4 a 5 

 

      Tyto dvě otázky spolu souvisí. Chtěla jsem zjistit, zda mají mateřské školy 

i jiné příjmy neţ od zřizovatele a z krajského úřadu. Výsledek mě překvapil. 

Očekávala jsem, ţe si v dnešní době skoro všechny mateřské školy obstarávají i jiné 

příjmy. Výsledek je ale opačný. Pouze 25% dotázaných MŠ provozuje doplňkovou 

činnost. Je to velmi málo, protoţe doplňkovou činností mohou MŠ získat další 

příjmy na posílení hlavní činnosti. Tyto finance jsou snadněji dosaţitelné, neţ 

příspěvky z dotací nebo grantů. Některé dotace nejsou ani pro MŠ určeny, proto se 

předškolní zařízení nemohou do čerpání fondů zapojit. Pro mnohé ředitelky je asi 

těţké vymyslet doplňkovou činnost, kterou by právě jejich zařízení mohlo vyuţívat. 

Můţe to být způsobeno také tím, ţe ředitelky nechtějí mít další starosti navíc. Nemají 

také dostatečné personální zázemí. Nemají ani dostatek času věnovat se vymýšlení 

dalších činností. Dvě třetiny svého pracovního úvazku musí trávit u dětí a zbytek jim 

zabere nutná administrativa. Na tvůrčí činnost a management jim nezbývá čas. 

Ideální by bylo zatíţit ředitelky pouze polovinou úvazku u dětí, aby druhou polovinu 

pracovní doby věnovaly administrativě.  

      Otázka sponzorů byla jiţ příznivější. 75% MŠ spolupracuje s různými 

sponzory. Sponzorské dary se pohybovaly v rozmezí 4 000,- Kč aţ 150 000,- Kč.  

 Také čerpání grantů bylo překvapivé. Pouze jedna MŠ získala grant. Je to 

škoda, protoţe získat grant není tak náročný proces. Stačí sledovat jejich vyhlášení a 

dobře vyplnit ţádost. Finance z projektů získala pouze jedna MŠ. Domnívala jsem 

se, ţe právě o příhraniční spolupráci bude mít zájem více MŠ v Karlovarském kraji, 

jelikoţ sousedí se Spolkovou republikou Německo. 

 

         Otázka č. 6 

 

 Zřízení funkcí hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace je velice 

důleţité pro kontrolní činnost. Stanovením odpovědností se co nejvíce omezují rizika 

při nakládání s veřejnými prostředky. Ředitelky školy musí pro svoji kontrolní 

činnost vydat směrnici, ve které jsou uvedeny podrobnosti ke kontrole. 

 V poslední době je kladen důraz na provádění finanční kontroly ve veřejné 

správě. Je nutné zajistit, aby byla dodrţována rozpočtová kázeň a finanční prostředky 

byly vţdy pouţity hospodárně, efektivně a účelně. Je důleţité provádět předběţné, 
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průběţné a následné kontroly a dbát na dodrţování finančních kontrol dle zákona. 

Jedině tak nedochází ke špatnému hospodaření a zabrání se zpronevěrám. 

 

         Otázka č. 7 a 8 

 

 Překvapilo mě, ţe ředitelky MŠ jsou většinou spokojeny s výší finančních 

prostředků od zřizovatele. Zjistila jsem, ţe za uplynulá léta mnohé MŠ nedostávaly 

prostředky na modernizaci a rozšiřování sociálních zařízení. V současné době jsou 

přísnější hygienické normy, a proto je nutné sociální zázemí zlepšovat, upravovat a 

rekonstruovat. Z dotazníků vyplynulo, ţe se mateřské školy zabývají touto otázkou a 

ušetřené nebo přidělené finanční prostředky věnují na rekonstrukce sociálních 

zařízení a vybavení školních zahrad. Jedná se o nákladné úpravy, které vyţadují 

většinou i projekty. Zejména u vybavení školních zahrad je nutné dbát také na to, aby 

herní prvky měly atest nezávadnosti a zajišťovaly pouţitelnost pro určitou věkovou 

skupinu. 

  

         Otázka č. 9 

 

 Rozdělení hospodářského výsledku schvaluje zřizovatel. Některý zřizovatel 

má rozdělení hospodářského výsledku stanoveno procentem ve svých pravidlech pro 

hospodaření. Jiný zřizovatel schválí návrh, který předloţila ředitelka. Většina 

zřizovatelů schvaluje větší procento do rezervního fondu, aby jej mohly školy 

vyuţívat na opravy budov a případného vykrytí hospodářského schodku. Menší 

procento je přiděleno do fondu odměn. Těchto prostředků se vyuţívá tam, kde je 

nedostatek financí na přímé vzdělávací výdaje od krajského úřadu. Jedna dotázaná 

organizace musí část hospodářského výsledku vracet zřizovateli. Zřizovatel totiţ 

můţe stanovit odvod do svého rozpočtu. Domnívám se ale, ţe toto jednání není 

správné. MŠ by si ušetřené finance měla ponechat a vyuţít je na ten účel, pro který je 

ušetřila. Jinak by nemělo smysl chovat se šetrně a hospodárně a u zřizovatele se 

znovu doţadovat o přidělení finančních prostředků na daný účel.  
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       Doporučení pro začínající ředitelky MŠ: 
 

 Management MŠ se nesmí zaměřovat jen na nárůst celkového objemu 

finančních zdrojů, ale téţ na účelnost a efektivnost jejich vynakládání. 

Není vhodné šetřit všude a za cenu nákupu podřadného zboţí či 

sluţeb, ale pečlivě zvaţovat priority, moţnosti rozumných úspor, 

kvalitních  a dostupných sluţeb. 

 Při návrhu rozpočtu vycházet z pravidel zřizovatele, pokusit se s ním  

o dohodovací řízení. Na návrhu rozpočtu se podílet osobně, aby tomu 

ředitelka lépe porozuměla  a mohla tak své nároky lépe obhájit. 

 K dohodovacímu řízení přicházet s připraveným a vypracovaným 

návrhem úprav. 

 Při tvorbě návrhu rozpočtu vycházet ze skutečností loňského roku. 

Skutečnost navýšit o předpokládanou inflaci. 

 Při vedení účetnictví nespoléhat jen na účetní firmu. Ředitelka by si 

měla doplnit základní ekonomické znalosti, aby mohla provádět 

kontrolu. Zodpovědnost ale zůstává na ní. 

 Pokud management MŠ uvaţuje o čerpání dotací z EU, je nutno tuto 

skutečnost předem projednat se zřizovatelem z důvodu finanční 

spoluúčasti. 

 Vedení MŠ by mělo dbát na vhodnou prezentaci na veřejnosti. Touto 

činností zajišťuje kapacitní naplněnost do příštích let. Financování 

platů zaměstnanců se váţe na výkony MŠ, proto je právě prezentace 

práce důleţitou součástí managementu. Moţnosti - vystupování s ţáky 

při kulturních akcí ve městě, prezentace v městském zpravodaji, 

vydávání zpravodaje mateřské školy (ideální jedenkrát za půl roku), 

účast na oblastních soutěţích (Sokolovská mateřinka). 

 V dnešním trţním systému je školství oblastí s velmi hlubokým 

sociálním podtextem. Proto je vhodné zveřejňovat skutečné náklady na 

vzdělávání dětí, jejich číselné vyjádření na rok a měsíce. Vést 

rodičovskou veřejnost k poznání, jakým skutečným procentem 

přispívají na úhradu nákladů celodenní péče věnované jejich dítěti. 
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       Závěr: 
 

 Téma financování jsem si vybrala, protoţe mě v průběhu studia nejvíce 

zaujalo. Zajímalo mě, jak hospodaří ostatní MŠ, jaké mají moţnosti a jak vysoké 

finanční prostředky. Udělala jsem porovnání mezi jednotlivými MŠ v Karlovarském 

kraji. Zjistila jsem, ţe finanční prostředky od zřizovatele se neodvíjí podle potřeby 

MŠ, ani podle počtu dětí, ale podle toho, jak je obec solventní. Ţádný obecně právní 

předpis nestanoví jakou pevnou částkou by měla obec přispívat na jedno dítě. Proto 

jsou také velké rozdíly v poskytnutých příspěvcích na provoz. Skutečnost se 

pohybuje v rozmezí od 170 000,- Kč – 465 000,- Kč na jednu třídu. Průměr na jednu 

třídu činí 330 000,- Kč. Příspěvky na energie se pohybují od  

120 000,- Kč – 500 000,- Kč a musí pokrýt skutečné náklady. Při jejich rozpočtování 

je nelze podhodnotit a je nutné vycházet z inflačního koeficientu. Příspěvky na 

opravy vychází ze skutečného stavu majetku. V dotaznících se výše pohybovala od 

80 000,- Kč – 400 000,- Kč. Průměr činil 240 000,-Kč. Pouze jedna škola dostala  

3 miliony. Jednalo se o velkou investiční akci. Příspěvky na platy poskytl zřizovatel 

pouze čtyřem školám v rozmezí od  

5 000,- 72 000,- Kč. Jedná se o platy správních zaměstnanců, kuchařek a pradleny.  

 Z ostatních zdrojů jsou nejvíce zastoupeny sponzorské dary. Získalo je 90% 

z dotazovaných MŠ. 65% škol vyuţívá moţnosti příjmů ze SRPŠ. Jedna třetina 

vyuţívá moţnosti získat projekt či grant. Doplňkovou činnost provozuje pouze 25% 

škol. Jako jiné příjmy uvedly dvě mateřské školy získané finanční prostředky od 

školské a kulturní komise.  

       Výše získaných finančních prostředků můţe být ovlivněna také tím, jak 

cíleně a týmově pracuje ředitelka školy a jak dokáţe uplatnit své manaţerské 

schopnosti. Uvnitř kolektivu spolupracovníků je potřeba podporovat a vytvářet dobré 

pracovní vztahy, motivovat podřízené, delegovat úkoly a pravomoci, zaujmout pro 

nové myšlenky, naslouchat druhým, citlivě vést podřízené ke společnému cíli. Právě 

dobrá týmová práce v tak malém kolektivu jako je MŠ je velice důleţitá, neboť bez 

pomoci podřízených by vedoucí pracovník nikdy nedosáhl dobrých výsledků a neměl 

ani čas ani podmínky k získávání grantů a dalších finančních prostředků.   

           Ředitelka však téţ musí umět efektivně komunikovat i s lidmi 

v bezprostředním okolí MŠ, zejména s úředníky v komunální politice i ve vyšších 

úřadech, se zadavateli projektů, vzdělavateli apod. Je proto velmi ţádoucí, aby byla 
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dobrým ekonomem a rozuměla financování, protoţe jedině tak se stává pro vnější 

organizace a zřizovatele rovnocenným partnerem či společníkem. 

              Téma financování mi bylo blízké, během studia jsem se z tohoto oboru 

hodně naučila. Teprve při psaní bakalářské práce jsem zjistila, o jak náročný a široký 

okruh informací se jedná. Přestoţe téma bylo obtíţné, celou práci vnímám velice 

pozitivně právě z důvodu mého osobního rozvoje. 
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Přílohy: 
 

Dotazník pro bakalářskou práci 

 

Váţené kolegyně, 

studuji posledním rokem na Karlově Univerzitě obor Školský management a pro svou 

závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybrala téma z oblasti financování. Zajímá mě, jestli 

mateřské školy mají dostatek financí pro jejich hospodaření. Tento dotazník je zcela 

anonymní. Je určen pouze pro moji potřebu. 

Děkuji Vám předem za Váš čas a ochotu při vyplnění tohoto dotazníku. 

 

1. a) Kolika třídní je vaše mateřská škola? 

    b) Kolik dětí bylo zapsáno ve třídách ve školním roce 2009/2010 dle     

        výkazu? 

 

2. a) Kolik finančních prostředků jste dostali od zřizovatele na rok 2009? 

    b) Kolik finančních prostředků vás stály opravy? 

    c) Kolik finančních prostředků vás stály energie? 

    d) Kolik finančních prostředků vás stály ostatní provozní náklady? 

     e) Financuje vám zřizovatel (popř. podnik) platy?  

 

3. Kolik vám činila úplata za předškolní vzdělávání za rok 2009/2010? 

    

4. Provozuje vaše mateřská škola doplňkovou činnost? A jakou? 

 

5. Má vaše mateřská škola i jiné příjmy? a) SRPŠ – kolik vybíráte na dítě? 

                                                                   b) Z projektů – jaké a kolik Kč za        

                                                                       rok 2008? 

                                                                   c)  Sponzoři – kolik za rok 2009? 

                                                                   d) Granty – kolik za rok 2009? 

                                                                   e)  Jiné? 

 

6. Kdo ve vaší mateřské škole vykonává funkce: a) hlavní účetní 

                                                                               b) správce rozpočtu 

                                                                               c) příkazce operace 

 

7. Cítíte trvalý nedostatek financí z běţného rozpočtu a na co se vám 

finančních prostředků nedostává? 

 

 

8. Obnovujete zařízení vaší mateřské školy? Dostáváte od zřizovatele finance 

jednorázově do rozpočtu? 
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9. Jakým poměrem (procentem) rozdělujete váš hospodářský výsledek? 
 

10. Co vás tíţí nebo zajímá, doporučení k této tématice? 

 

 
Tyto informace slouţí pouze k bakalářské práci a pokud si napíšete, tak výsledky šetření 

Vám ráda zašlu.  

 


