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Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v roce 2011 
 
 
 
I. Podmínky hospodaření 
 
ZŠ a MŠ Krouna v roce 2011 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 1.988.000,- Kč vnitřně členěný 1.188.000,- Kč na ZŠ, 
400.000,- Kč na ŠJ a 400.000,- Kč na MŠ). Tento rozpočet byl v průběhu roku posílen o 
prostředky: 82.720,- Kč vybrané za pobyt dítěte ve šk. družině a v MŠ,  6.800,- Kč (odprodeje 
nepotřebného vyřazeného majetku). Škola dále obdržela věcný dar v hodnotě 8.000,- Kč (1 ks 
interaktivní tabule po opravě od Mgr. J. Kyncla), 

b) Škola dále do svého rezervního fondu získala částku 30.704,- Kč jako finanční dary, v tom 
5.000,- od dárce, který si nepřeje být jmenován, 5.220,- Kč Mgr. J. Kyncl, 5.000,- JUDr. J. 
Kyncl, 3.000,- RD Krouna, 2.000,- Dipro Proseč, 1.992,- Kč MUDr. M. Mejzlíková; 1992,- Ing. 
J. Socha,  2.000,- Mias OC Krouna,  1.000,- Jednota Hlinsko, 1.000,- Agro Oldříš, 1.000,- R. 
Štorek Krouna,  1.000,- Z. Kulhavý Krouna, 500,- Kč Agroservis Krouna, 

c) i v roce 2011 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 2011 v nákladech činilo přibližně 110.000,- Kč  

 
 
 
II. Hospodaření v oblasti hlavní činnosti (HL) 
 
Hospodaření školy skončilo za rok 2011 v oblasti hlavní činnosti účetní ztrátou 49.407,13 Kč. Její 
reálná výše je ale ovlivněna mimo jiné mimořádným navýšením provozního rozpočtu v r. 2011 o 
200.000,- Kč (první část vyrovnání jednorázového snížení v roce předchozím), dále pak mimořádnými 
příjmy 37.504,- Kč (dary, odprodeje), dále nárůstem zásob ve ŠJ o 46.897,41 Kč a čerpáním 0,- Kč z 
rezervního fondu vytvořeného v letech 2008 až 2011 z hospodářských výsledků za r. 2008 a 2010.  
Skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti by tak bez výše uvedených vlivů skončil ztrátou 
přibližně  - 251.000,- 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.  
 
Hospodaření v hlavní činnosti bylo v roce 2011 ovlivněno několika významnými nepravidelnými 
položkami: 

- rekonstrukce umývárny v MŠ  (-207.000,-) 
- školní nábytek ŠD (-45.000,-) 
- malování prostor ZŠ a MŠ (- 47.000,-) 
- obnova výpočetní techniky pro žáky a 

zaměstnance ZŠ (- 103.000,-) 

- obnova výpočetní techniky pro žáky a 
zaměstnance MŠ (- 51.000,-) 

- opravy komínů a střechy MŠ (- 23.000) 
- opravy střechy a žlabů ZŠ a ŠJ(- 33.000) 



- oprava elektroinstalace a osvětlení v ZŠ a 
ŠJ (- 46.000,-) 

- revitalizace „skalky“ před školou (- 
28.000,-) 

- lehátka a povlečení v MŠ (- 13.000,-) 
- vestavěné skříně v ZŠ (- 40.000,-) 
- výměna 1 ks okna v ZŠ (-17.000) 
- tvorba odpisů (-80.000,-) 
- obnova nátěrů oken ZŠ (-45.000,-) 

- oprava rozdělovače topné vody včetně 
regulace v kotelně ZŠ (původní byl z r. 
1958) (- 127.000,-) 

- výměny linolea (u tabulí a pod topením) 
v učebnách ZŠ (- 24.000,-) 

- mimořádný příjem – dary a dotace 
(+31.000,-) 

- jednorázová obnova sw v ŠJ (- 25.000,-) 
- nárůst zásob ve skladu potravin ŠJ  

(-47.000,-) 
 
Mimo tvorby 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, 
vybudování chodníku od ZŠ směrem k nové zástavbě, atd.). Škola navíc bude muset opět investovat do 
výpočetní techniky. Bude také nutné pokračovat v obnově vybavení ŠJ (nerezové nádobí, průmyslový 
krouhač, atd.). Od 1.1.2012 navíc opět došlo k nárůstu cen energií, který bude jen částečně tlumen 
výhodnějšímu podmínkami v rámci uzavřených smluv s dodavateli plynu a el. energie.  
 
Vývoj hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v oblasti hlavní činnosti v letech 2003 až 2011:  
 

-391 608 Kč

-485 021 Kč

-362 479 Kč

-288 693 Kč

24 237 Kč

-3 125 Kč

-229 947 Kč

-49 407 Kč

-363 215 Kč

 
 
 
 
 
III. Hospodaření v oblasti doplňkové hospodářské činnosti (HO) 
 
Hospodaření školy za rok 2011 v oblasti HO skončilo účetním ziskem  + 283.937,60 Kč 
Příjmy (vlastní tržby) představovaly 1.562.236,70 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Tržby za stravování    1.126.961,- Kč 
 Tržby za z. st. Telefónica a další pronájmy      120.079,- Kč 
 Tržby za školení a další služby     294.427,- Kč 
Náklady představovaly 1.278.299,10 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Spotřebu potravin na vaření  709.725,- Kč 
 Mzdové náklady vč. odvodů  336.194,- Kč 
 a další položky (propagace, spotřební zboží, atd.)   
 
 
 
 
 

r. 2003   r. 2004   r. 2005   r. 2006   r. 2007   r. 2008   r. 2009   r. 2010   r. 2011 



Vývoj zisku ZŠ a MŠ Krouna v oblasti doplňkové činnosti v letech 2003 až 2011:  

629 892 Kč
680 481 Kč

651 710 Kč

511 217 Kč

292 281 Kč 276 370 Kč 283 938 Kč296 868 Kč

410 757 Kč

 
 
 
 
IV. Celková bilance a shrnutí 
 

Po započtení hlavní a doplňkové činnosti škola celkově za rok 2011 hospodařila s účetním 
přebytkem +234.530,47 Kč. Tato částka bude dle platných předpisů rozdělena do fondů. Návrh 
podá ředitel školy do konce února 2012 
 
 

 
Vývoj celkové bilance ZŠ a MŠ Krouna v letech 2003 až 2011:  

298 283 Kč

195 459 Kč

289 231 Kč

222 524 Kč

316 518 Kč
293 743 Kč

46 423 Kč

234 530 Kč

51 047 Kč

 
 
 
 
 
V. Závěr 
Hospodaření školy v roce 2011 bylo přes doznívající dopady ekonomické krize velmi úspěšné a 
podařilo se zejména v mateřské škole realizovat množství finančně velmi náročných položek.  
 
 
 
 
 
V Krouně dne 15. ledna 2012      Josef Kyncl, ředitel školy 
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