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Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v roce 2009 
 
 
 
I. Podmínky hospodaření 
ZŠ a MŠ Krouna v roce 2009 hospodařila jako samostatný právní subjekt se součástmi ZŠ, MŠ, školní 
družina, školní jídelna a šk. jídelna - výdejna. Hospodaření školy bylo ovlivněno několika faktory: 

a) škola měla provozní rozpočet ve výši 1.775.000,- Kč (vnitřně členěný 1.060.000,- Kč na ZŠ, 
340.000,- Kč na ŠJ a 375.000,- Kč na MŠ). Tento rozpočet byl v průběhu roku fakticky posílen 
o prostředky: 91.180,- Kč vybrané za pobyt dítěte ve šk. družině a v MŠ, dále o částku 65.940,- 
Kč (dary, v tom 32.860,- od tří různých dárců, kteří si nepřejí být jmenováni, 15.000,- JUDr. J. 
Kyncl, 5.220,- Kč Mgr. J. Kyncl, 1.860,- Kč Ing. J. Mejzlík, 3.000,- RD Krouna, 2.000,- Dipro 
Proseč,  1.500,- Kč Lékárna B. Doubková, 1.000,- Řeznictví Vávra,  1.000,- Vladimír Třísko, 
1000,- Samas Krouna a dále celkem 1.500,- Kč od různých dárců v částkách nižších než jeden 
tisíc korun),  2.950,- Kč (odprodeje nepotřebného vyřazeného majetku), 7.142,86 Kč z prodeje 
vlastních výrobků a 1.700,- příspěvek žáků na mimoškolní aktivity. Škola dále obdržela věcné 
dary v hodnotě 33.091,- Kč (v tom školní nábytek v ceně 19.229,- od SRPDŠ ZŠ Krouna, 1 ks 
nového PC v ceně 9.800,- od dárce, který si nepřeje být jmenován, vybavení lékárniček v ceně 
2062,- Kč od Lékárny B. Doubková a 1 ks starší PC v ceně 2.000,- Kč od Mgr. J. Kyncl), 

b) v rámci agregace a daňové optimalizace škola v souladu s novou metodikou provedla 
rozúčtování nákladů a výnosů z hlavní a z doplňkové činnosti školy mezi tyto dvě složky 
hospodaření. Důsledkem je snížení nákladů v hlavní činnosti (tj. zvýšení hosp. výsledku 
v hlavní činnosti o cca 158.500,- Kč) a zvýšení nákladů v doplňkové činnosti (tj. snížení hosp. 
výsledku v doplňkové činnosti o stejnou částku).  

c) i v roce 2009 škola z provozního rozpočtu financovala činnosti, které do r. 2002 konal pro školu 
zdarma stát (Školský úřad) nebo zřizovatel. Jedná se především o vedení účetnictví a 
zpracování mezd, které celkem v roce 2009 v nákladech činilo přibližně 122.000,- Kč (změnou 
účetní firmy, ke které došlo v průběhu r. 2008 a tím, že některé činnosti prováděl nad rámec své 
náplně práce ředitel školy, došlo v této oblasti k meziroční úspoře přibližně 77.000,- Kč). 

d) Zřizovatel školu v r. 2009 dále podpořil částkou 100.000,- získanou od firmy ČEZ na dětské 
hřiště (celkové náklady dosáhnou cca 220.000,- a zbytek se škola pokusí v r. 2010 získat od 
sponzorů). 

 
 
II. Hospodaření v oblasti hlavní činnosti (HL)  
Hospodaření školy skončilo za rok 2009 v oblasti hlavní činnosti účetní ztrátou 3.125,02 Kč. Jeho 
reálná výše je ale ovlivněna mimo jiné mimořádnými příjmy 76.032,86 Kč ve formě darů a odprodejů, 
dále poklesem zásob ve ŠJ o 9.217,56 Kč, optimalizací nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost o cca 
158.500,- Kč a čerpáním 355.900,- Kč z rezervního fondu vytvořeného v letech 2008 a 2009 
z hospodářských výsledků za r. 2007 a 2008.  Skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti by tak 
bez výše uvedených vlivů skončil ztrátou přibližně  - 602.000,- Kč. Oproti r. 2009 jde o prohloubení 
ztráty o přibližně 321.000,- Kč, což bylo způsobeno zejména náklady na jazykovou učebnu (přibližně 



580.000,- Kč).  Účetní ztráta nezatížená jednorázovými výdaji nebo příjmy přitom odpovídá skutečným 
potřebám školy pro zajištění normálního provozu a alespoň mírného rozvoje. To koresponduje s 
dlouhodobým trendem. Vývoj ztráty z hlavní činnosti zachycuje graf. č. 1. Z něj vyplývá, že skutečný 
roční provozní rozpočet školy jako celého subjektu, který by umožňoval udržení stávajícího stavu, se 
měl v r. 2009 pohybovat okolo 2.000.000,- Kč.  
Hospodaření v hlavní činnosti bylo v roce 2009 ovlivněno několika významnými nepravidelnými 
položkami: 

- digitální jazyková učebna (-580.000,-) 
- prvky dětského hřiště (-100.000,-) 
- interaktivní tabule do učebny 27 včetně 

projektoru a PC (-93.000,-) 
- malování prostor ZŠ a MŠ (- 60.000,-) 
- obnova výpočetní techniky pro žáky a 

zaměstnance (- 52.000,-) 
- oprava elektroinstalace a osvětlení v ZŠ a 

ŠJ (- 28.000,-) 
- interakt. hlas. systémy Smart Response a 

ActivVote (- 68.000,-) 
- oprava podlah v ZŠ, ŠJ a MŠ  

(- 63.000,-) 

- vedení účetnictví (- 122.000,-) 
- oplechování balkonů v MŠ (- 27.000,-) 
- kompresor do vodárny + rozbory vody  

(- 60.000,- Kč) 
- škrabka brambor v ŠJ (- 36.000,-) 
- vyvezení septiků ZŠ a MŠ (- 32.000,-) 
- oprava odpadů a rozšíření 

vzduchotechniky v ŠJ (- 44.000,- Kč) 
- úklidové vozíky v ZŠ (- 25.000,- Kč) 
- mimořádný příjem – dary a dotace 

(+66.000,-) 
- pokles zásob ve skladu potravin ŠJ 

(+9.000,-) 
 
Mimo účetnictví a tvorbu odpisů se sice jedná o položky jednorázové, ale v dalších letech bude nutné 
investovat opět do jiných (nutná bude rozsáhlá rekonstrukce dívčích toalet, do konce r. 2007 měly být 
osazeny termostatické hlavice na radiátorech, přetěsnění oken školy mezi rámem a zdí, nátěry 
radiátorů, obnova osvětlení v učebnách MŠ, pokračování obnovy lehátek a lůžkovin v MŠ, atd.). Škola 
navíc bude muset opět investovat do výpočetní techniky, aby splnila standardy, které závazně stanovilo 
MŠMT. Bude také nutné pokračovat v obnově vybavení ŠJ (pořízení nové myčky do ŠJ, nerezové 
nádobí, průmyslový krouhač, atd.) ve výši přibližně 130.000,- Kč. Od 1.1.2010 sice došlo k poklesu 
cen energii, nicméně v případě plynu byl pokles ceny komodity v podstatě vynulován zvýšením stálých 
plateb. Snížením cen elektřiny dojde k úspoře přibližně 15.000,- Kč. Na druhou stranu však dojde 
k zavedení stálých plateb za vodoměr a s ohledem na stálý růst počtu elektrospotřebičů ve škole dojde 
k nárůstu spotřeby el. energie. Dopad změn cen energií tak bude cenově neutrální. V důsledku změn 
sazeb DPH od 1.1.2010 spíše očekávám nárůst v roční výši přibližně 10.000,- Kč. Režim plátce DPH i 
v r. 2009 představoval nemalou administrativní zátěž (zejména pro ředitele školy, přibližně 1,5 hodiny 
denně), nicméně ekonomický efekt pro školu je výrazně pozitivní (přibližně + 65.000,- Kč ročně).  
 
 
Vývoj hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v oblasti hlavní činnosti v letech 2003 až 2009:  
 

-391 608 Kč

-485 021 Kč

-362 479 Kč

-288 693 Kč

24 237 Kč

-3 125 Kč

-363 215 Kč

 
 

r. 2003   r. 2004   r. 2005   r. 2006   r. 2007   r. 2008   r. 2009 

   



 
III. Hospodaření v oblasti doplňkové hospodářské činnosti (HO) 
Hospodaření školy za rok 2009 v oblasti HO skončilo účetním ziskem  + 296.868,18 Kč 
Příjmy (vlastní tržby) představovaly 1.662.783,24 Kč a obsahovaly: 
 Tržby za stravování    1.253.388,24 Kč 
 Tržby za „Eurotel“ a další pronájmy      107.036,75 Kč 
 Tržby za školení a další služby     301.804,48 Kč 
Náklady představovaly 1.365.915,06 Kč a obsahovaly zejména: 
 Spotřebu potravin na vaření  743.538,67 Kč 
 Ostatní spotřeba   312.313,98 Kč 
 Mzdové náklady vč. odvodů  247.437,82 Kč 
 a další položky (propagace, spotřební zboží, atd)   
Reálná výše hospodářského výsledku v doplňkové činnosti je však ovlivněna již zmíněnou daňovou 
optimalizací a změnou metodiky rozúčtování nákladů a výnosů z hlavní a z doplňkové činnosti školy 
ve výši přibližně 158.500,- Kč. Skutečný hospodářský výsledek by tak činil přibližně + 455.000,- Kč. 
Důvodem nárůstu proti roku 2008 je především skutečnost, že se přes výpadek rekvalifikačních PC 
kurzů podařilo zajistit jiné komerční kurzy a realizovat vzdělávání pro jiné subjekty v rámci projektů 
ESF. Na zisku doplňkové činnosti se však podílela i skutečnost, že část mzdových nákladů na 
pracovníky kuchyně v doplňkové činnosti se podařilo zajistit z jiných zdrojů.  
 
 
Vývoj zisku ZŠ a MŠ Krouna v oblasti doplňkové činnosti v letech 2003 až 2009:  

629 892 Kč
680 481 Kč 651 710 Kč

511 217 Kč

292 281 Kč 296 868 Kč

410 757 Kč

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 



IV. Celková bilance a shrnutí 
 

Po započtení hlavní a doplňkové činnosti škola celkově za rok 2009 hospodařila s účetním 
přebytkem +293.743,16 Kč. Tato částka bude dle platných předpisů rozdělena do fondů. Návrh 
podá ředitel školy do konce února 2010 
 
 

 
Vývoj celkové bilance ZŠ a MŠ Krouna v letech 2003 až 2009:  

298 283 Kč

195 459 Kč

289 231 Kč

222 524 Kč

316 518 Kč
293 743 Kč

51 047 Kč

 
 
 
V. Závěr  
Hospodaření školy v roce 2009 bylo přes velmi složitou hospodářskou situaci velmi úspěšné, podařilo 
se realizovat množství finančně náročných položek a vytvořit nadprůměrný zisk, který umožní v roce 
2010 pokrýt část nutných nákladů spojených s údržbou školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Krouně dne 16. ledna 2010      Josef Kyncl, ředitel školy 

r. 2003 r. 2004 r. 2005   r. 2006   r. 2007   r. 2008   r. 2009 


