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Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v roce 2018 
 
 
I. Podmínky hospodaření 
ZŠ a MŠ Krouna v roce 2018 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 2.426.000,- Kč vnitřně členěný 1.340.000,- Kč na ZŠ, 
520.000,- Kč na ŠJ,  516.000,- Kč na MŠ a 50.000,- na mateřské centrum. Tento rozpočet byl 
v průběhu roku posílen o 159.820,- Kč za pobyt dítěte ve šk. družině a v MŠ a dále o 339,- Kč 
za odprodej spadlého stromu. 

b) škola dále do svého rezervního fondu získala částku 93.580,79 Kč jako finanční dary, v tom 
3.367 od dárců – návštěvníků výstavy výtvarných prací. 25.020,60 Kč Bidvest.; 6.555,- Kč 
Mgr. J. Kyncl, 6.451,- Kubík, a.s.; 5.000,- Jana Kysilková, Kladno, 5.000,- RD Krouna, 4.000,- 
Dipro Proseč, 2.334,- Ing. J. Socha, 2.000,- Mias Krouna, 1.000,- Agro Oldříš, 1.000,- Robert 
Štorek;   

c) v r. 2018 škola dále obdržela věcný dar ve formě sady 4 textilních panenek a 2 sad dětského 
nádobí v hodnotě 1.280,- Kč, dárce Martin Žejdlík, Oldříš 

 
 
II. Hospodaření v oblasti hlavní činnosti (HL) 
Hospodaření školy skončilo za rok 2018 v oblasti hlavní činnosti přebytkem +8.872,98 Kč. Její 
reálná výše je ale ovlivněna mimo jiné úsporami na nákladech za vytápění (cca 60tis Kč), na nákladech 
na údržbu areálu ZŠ a MŠ (suché léto, málo sekání, cca 10tis Kč), odložením obnovy nářadí na údržbu 
areálu (cca 10tis Kč), odložením malování některých prostor (cca 60tisíc Kč), odložením oprava okapů 
a střech (cca 35tisíc Kč). Důvodem pro odložení uvedených výdajů byla nutnost financovat náklady 
spojené se zavedením nesmyslných povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR), které 
za r. 218 činily přímo cca 185.000,- Kč a dalších cca 15.000,- Kč nepřímo (nárůst účetních služeb, 
kopírování různých souhlasů a dokumentů, školení zaměstnanců, atd.) V případě, že by k odkladu 
výdajů nedošlo, činila by ztráta v hlavní činnosti přibližně -200.000,- Kč, což odpovídá dlouhodobému 
trendu finančních potřeb školy. 
 
Hospodaření v hlavní činnosti bylo v roce 2018 ovlivněno několika významnými položkami: 

- nákup několika sad běžeckých lyží pro 
zapůjčování žákům (27.000,-) 

- obnova sborovny (podlahy + nábytek) 
(40.000,-) 

- obnova ředitelny (podlahy + nábytek) 
(81.000,-) 

- obnova výpočetní techniky pro žáky 
a zaměstnance ZŠ, MŠ, ŠD (245.000,-) 

- projektor do učebny č. 11 (18.000,-) 

- obnova kamerového systému v ZŠ 
(22.000,-) 

- nové čerpadlo do vodárny (26.000,-) 
- pokračování v prořezu a revitalizaci 

stromů v areálu ZŠ  (34.000,-) 
- vybavení a provoz MC (50.000,-) 
- dokončení výměny dveřního systému a 

vrátníku v ZŠ (6.000,-) 
- GDPR  (200.000,-)

 



Z rezervního fondu školy bylo čerpáno 984.603,- Kč na kompletní opravu žákovských záchodů wc 
chlapci 1NP, 2NP, 3NP a část 1. etapu wc dívky 3NP a dále 9.015,- na hračky do MŠ a ŠD.  
Vývoj hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v oblasti hlavní činnosti v letech 2003 až 2018 je zachycen 
v grafu č. 1 v příloze.  
 
 
 
III. Hospodaření v oblasti doplňkové hospodářské činnosti (HO) 
 
Hospodaření školy za rok 2018 v oblasti HO skončilo účetním ziskem  + 290.842,16 Kč 
Příjmy (vlastní tržby) představovaly 1.210.007,94 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Tržby za stravování       885.171,- Kč 
 Tržby za pronájmy         324.837,- Kč 
Náklady představovaly 919.165,78 Kč a obsahovaly zejména (v celých Kč): 
 Spotřebu potravin a materiálu     462.044,- Kč 
 Mzdové náklady vč. odvodů      263.187,- Kč 

Pronájem a provoz auta na rozvoz obědů   66.705,- Kč 
a další položky (služby, spotřební zboží, opravy, atd.)   

 
 
Vývoj hospodaření ZŠ a MŠ Krouna v oblasti doplňkové činnosti v letech 2003 až 2018 je zachycen 
v grafu č. 2 v příloze.  
 
 
 
IV. Celková bilance a shrnutí 
 

Po započtení hlavní a doplňkové činnosti škola celkově za rok 2018 hospodařila po zdanění 
s hospodářským výsledkem +299.715,14 Kč. Tato částka bude dle platných předpisů rozdělena 
do fondů. Návrh podá ředitel školy do konce února 2019. 
 
Vývoj celkové bilance ZŠ a MŠ Krouna v letech 2003 až 2018 je zachycen v grafu č. 3 v příloze.  
 
 
 
V. Závěr 
 
Hospodaření školy v roce 2018 bylo velmi úspěšné. Podařilo se realizovat velké množství finančně 
náročných akcí a zajistit prostředky na implementaci GDPR. Byly vytvořeny i finanční zdroje pro  
dokončení rekonstrukce žákovských záchodů v ZŠ a případně i pro řešení vzduchotechniky ve školní 
kuchyni. 
 
 
 
 
 
V Krouně dne 24. ledna 2019      Josef Kyncl, ředitel školy 
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