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Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v roce 2012 
 
 
I. Podmínky hospodaření 
ZŠ a MŠ Krouna v roce 2012 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 1.951.000,- Kč vnitřně členěný 1.151.000,- Kč na ZŠ, 
400.000,- Kč na ŠJ a 400.000,- Kč na MŠ). Tento rozpočet byl v průběhu roku posílen o 
prostředky: 85.920,- Kč vybrané za pobyt dítěte ve šk. družině a v MŠ,  1.050,- Kč (odprodeje 
nepotřebného vyřazeného majetku). Škola dále obdržela věcný dar v hodnotě 5.200,- Kč (2 ks 
nový monitor LG LED E2251S od Mgr. J. Kyncla) a věcný dar od firmy AV Media Praha 30 ks 
USB Smart náramků pro interaktivní výuku v hodnotě 41.328,- Kč 

b) Škola dále do svého rezervního fondu získala částku 26.004,- Kč jako finanční dary, v tom 
5.220,- Kč Mgr. J. Kyncl, 5.000,- JUDr. J. Kyncl, 3.000,- RD Krouna, 2.000,- Dipro Proseč, 
2.000,- Kč Kablaně Otradov, 2.000,- Mias OC Krouna, 1.992,- Kč MUDr. M. Mejzlíková; 
1992,- Ing. J. Socha, 1.000,- Agro Oldříš, 1.000,- Z. Kulhavý Krouna. 800,- Jednota Hlinsko 

c) i v roce 2012 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 2012 v nákladech činilo přibližně 130.000,- Kč  

 
 
II. Hospodaření v oblasti hlavní činnosti (HL) 
Hospodaření školy skončilo za rok 2012 v oblasti hlavní činnosti účetním ziskem 29.330,73 Kč. Její 
reálná výše je ale ovlivněna mimo jiné mimořádným navýšením provozního rozpočtu v r. 2012 o 
200.000,- Kč (druhá část vyrovnání jednorázového snížení v roce předchozím), dále pak mimořádnými 
příjmy 1.050,- Kč (odprodeje) a čerpáním 0,- Kč z rezervního fondu vytvořeného v letech 2009 až 2012 
z hospodářských výsledků za r. 2008 a 2011.  Skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti by tak 
bez výše uvedených vlivů skončil ztrátou přibližně  - 170.000,- 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.  
 
Hospodaření v hlavní činnosti bylo v roce 2012 ovlivněno několika významnými nepravidelnými 
položkami: 

- dávkovač chloru do vodárny (-18.000,-) 
- vybudování dlážděného chodníku v areálu 

školy (- 155.000,-) 
- nátěr střechy MŠ (- 79.000,-) 
- obnova výpočetní techniky pro žáky a 

zaměstnance MŠ (- 133.000,-) 
- čerpadlo vodárna (- 40.000) 
- opravy ventilů stoupaček v ZŠ (- 28.000) 

- oprava elektroinstalace v ŠJ  (- 32.000,-) 
- tabule do učebny 23 (- 31.000,-) 
- žákovský nábytek (- 51.000,-) 
- vestavěné skříně v ZŠ (- 33.000,-) 
- tvorba odpisů (-75.000,-) 
- malování v ZŠ, MŠ a ŠJ (- 30.000,-) 
- automatické splachování pisoárů  

(-15.000,-) 
 



Mimo tvorby odpisů se sice jedná o položky jednorázové, ale v porovnání s roky předchozími bylo 
tempo obnovy vybavení, zařízení a technické infrastruktury v r. 2012 nižší než v letech předchozích. 
V dalších letech bude nutné investovat opět do jiných (přetěsnění oken školy mezi rámem a zdí, nový 
drátkovač parket, atd.). Škola navíc bude muset opět investovat do výpočetní techniky. Bude také nutné 
pokračovat v obnově vybavení ŠJ (nerezové nádobí, průmyslový krouhač, atd.). Od 1.1.2013 navíc opět 
došlo k nárůstu cen energií, který bude jen částečně tlumen výhodnějšímu podmínkami v rámci 
uzavřených smluv s dodavateli plynu a el. energie. Otázkou je také osud reformy financování 
regionálního školství a s tím spojené náklady, které budou muset nést samy školy nebo jejich 
zřizovatelé. 
 
Vývoj hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v oblasti hlavní činnosti v letech 2003 až 2012:  
 

-391 608 Kč

-485 021 Kč

-362 479 Kč

-288 693 Kč

24 237 Kč

-3 125 Kč

-229 947 Kč

-49 407 Kč

29 331 Kč

-363 215 Kč

 
 
III. Hospodaření v oblasti doplňkové hospodářské činnosti (HO) 
 
Hospodaření školy za rok 2012 v oblasti HO skončilo účetním ziskem  + 281.090,53 Kč 
Příjmy (vlastní tržby) představovaly 1.549.431,57 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Tržby za stravování    1.244.047,- Kč 
 Tržby za pronájmy         113.894,- Kč 
 Tržby za školení a další služby     191.471,- Kč 
Náklady představovaly 1.268.341,04 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Spotřebu potravin a materiálu 838.463,- Kč 
 Mzdové náklady vč. odvodů  304.228,- Kč 
 a další položky (propagace, spotřební zboží, atd.)   
 
Vývoj zisku ZŠ a MŠ Krouna v oblasti doplňkové činnosti v letech 2003 až 2012:  

 

r. 2003   r. 2004   r. 2005 

r. 2003 r. 2004 r. 2005 

  r. 2006 

r. 2006 

  r. 2007 

r. 2007 

  r. 2008 

r. 2008 

  r. 2009 

r. 2009 

  r. 2010 

r. 2010 

  r. 2011 

r. 2011 

  r. 2012 

r. 2012 

281 091 Kč

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 2012 hospodařila s hospodářským 
výsledkem po zdanění +310.421,26 Kč. Tato částka bude dle platných předpisů rozdělena do 
fondů. Návrh podá ředitel školy do konce února 2013 
 
 

 
Vývoj celkové bilance ZŠ a MŠ Krouna v letech 2003 až 2012:  

298 283 Kč

195 459 Kč

289 231 Kč

222 524 Kč

316 518 Kč
293 743 Kč

46 423 Kč

234 530 Kč

310 421 Kč

51 047 Kč

 
 
 
 
 
V. Závěr 
 
Hospodaření školy v roce 2012 bylo přes novou vlnu ekonomické krize velmi úspěšné a podařilo se jak 
realizovat řadu finančně náročných položek tak vytvořit rezervu pro další náročné akce, které budou 
realizovány v r. 2013. 
 
 
 
 
 
V Krouně dne 16. ledna 2013      Josef Kyncl, ředitel školy 

r. 2003 r. 2004 r. 2005   r. 2006   r. 2007   r. 2008   r. 2009   r. 2010   r. 2011   r. 2012 


