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Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v roce 2013 
 
 
I. Podmínky hospodaření 
ZŠ a MŠ Krouna v roce 2013 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 2.040.000,- Kč vnitřně členěný 1.200.000,- Kč na ZŠ, 
420.000,- Kč na ŠJ a 420.000,- Kč na MŠ. Tento rozpočet byl v průběhu roku posílen o 
prostředky: 106.010,- Kč vybrané za pobyt dítěte ve šk. družině a v MŠ.  

b) Škola dále do svého rezervního fondu získala částku 50.004,- Kč jako finanční dary, v tom 
8.000,-  Exver Food Staré Ždánice; 5.220,- Kč Mgr. J. Kyncl, 5.000,- JUDr. J. Kyncl, 5.000,- 
Jana Kysilková Kladno, 5.000,-  Bidvest Kralupy n. V., 5.000,- Vitamín D Polička, 4.000,- 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,- Jan Pospíšil 
Krouna, 800,- Jednota Hlinsko 

c) škola dále obdržela věcný dar v hodnotě  30.000,- Kč (2 ks zánovní interaktivní tabule po 
drobné opravě á 15.000,- za kus) a věcný dar v hodnotě 1.000,- Kč (1 ks volejbalová síť). 

 
 
II. Hospodaření v oblasti hlavní činnosti (HL) 
Hospodaření školy skončilo za rok 2013 v oblasti hlavní činnosti účetní ztrátou 48.830,49 Kč. Její 
reálná výše je ale ovlivněna mimo jiné čerpáním rezervního fondu ve výši přibližně 255.363,- Kč 
(čerpány byly jak prostředky získané z darů v předchozích letech, tak prostředky ze zlepšených 
hospodářských výsledků v letech předchozích) a investičního fondu ve výši přibližně 146.000,- Kč. 
Skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti by tak bez čerpání RF skončil ztrátou přibližně  - 
450.000,- 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 2013 ovlivněno několika významnými nepravidelnými 
položkami: 

- opravy propadlých podlah v suterénu 
přístavby (- 79.000,-) 

- obnova a rozšíření školního rozhlasu 
a zvonků (- 73.000,-) 

- el. zatemnění v učebně 37 (-92.000,-) 
- obnova výpočetní techniky pro žáky 

a zaměstnance ZŠ (- 83.000,-) 
- meteostanice (- 24.000) 
- opravy ve vodárně (- 92.000,-) 
- oprava elektroinstalace v ŠJ  (- 64.000,-) 

- výměna vstupních dveří ZŠ – vchod západ 
(- 29.000,-) 

- žákovský nábytek (- 13.000,-) 
- vestavěné skříně v ZŠ (- 37.000,-) 
- PC tablety + přísluš. pro žáky (-197.000,-) 
- malování v ZŠ, MŠ a ŠJ (- 58.000,-) 
- nábytek do kabinetů v ZŠ (- 119.000,-) 
- rekonstrukce systému ohřevu teplé vody 

v kuchyni a přístavbě ŠJ ( - 96.000,-) 

 
V roce 2013 se tak podařilo realizovat řadu delší dobu odkládaných oprav, rekonstrukcí a dodělávek. 
Například školní rozhlas byl původní z r. 1958, do budovy přístavby nebyly rozhlas a školní zvonění 
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v době jejího dokončení instalovány vůbec a stalo se tak až nyní, elektrické zatemnění v učebně 37 
bylo plánováno při její rekonstrukci již v r. 1999, ale realizováno bylo až nyní.  Elektroinstalace ve 
vodárně byla také původní z r. 1958. Stejně tak nábytek v kabinetech – raritou byla dřevěná židle 
s označením „Protektorat Böhmen und Mähren, škola Čachnov, 1943“. V dalších letech bude nutné ale 
investovat do jiných (přetěsnění oken školy mezi rámem a zdí, nový drátkovač parket, atd.), pokračovat 
v obnově výpočetní techniky a vybavení ŠJ (nerezové nádobí, průmyslový krouhač, atd.). 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 2013:  
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III. Hospodaření v oblasti doplňkové hospodářské činnosti (HO) 
 
Hospodaření školy za rok 2013 v oblasti HO skončilo účetním ziskem  + 321.465,53 Kč 
Příjmy (vlastní tržby) představovaly 1.684.798,86 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Tržby za stravování    1.341.402,- Kč 
 Tržby za pronájmy         324.075,- Kč 
 Tržby za školení a další služby       19.322,- Kč 
Náklady představovaly 1.363.333,33 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Spotřebu potravin a materiálu 1.069.151,- Kč 
 Mzdové náklady vč. odvodů     227.280,- Kč 
 a další položky (propagace, spotřební zboží, atd.)   
 
Vývoj zisku ZŠ a MŠ Krouna v oblasti doplňkové činnosti v letech 2003 až 2013:  
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IV. Celková bilance a shrnutí 
 

Po započtení hlavní a doplňkové činnosti škola celkově za rok 2013 hospodařila s hospodářským 
výsledkem po zdanění +272.635,04 Kč. Tato částka bude dle platných předpisů rozdělena 
do fondů. Návrh podá ředitel školy do konce února 2014 
 
 

 
Vývoj celkové bilance ZŠ a MŠ Krouna v letech 2003 až 2014:  
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V. Závěr 
 
Hospodaření školy v roce 2013 bylo přes doznívající ekonomickou krizi velmi úspěšné a podařilo se 
jak realizovat řadu finančně náročných položek tak vytvořit rezervu pro další náročné akce, které budou 
realizovány v r. 2014. 
 
 
 
 
 
V Krouně dne 17. ledna 2014      Josef Kyncl, ředitel školy 
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