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STÁTNÍ ROZPOČET gesce školství

MŠMT:

• Nepedagogové na ředitelství

• Nepedagogvé školy

• PH školy

• PH asistent

• Školní družina/školní klub

• RUD pro obce na školství

Kraje:

Nepedagogové ŠD/ŠK

Školní stravování 



STÁTNÍ ROZPOČET - RUD

RUD rok v tis. Kč na ďítě/žáka MŠ a ZŠ
2023 18,4
2022 17,665
2021 15,309
2020 13,626
2019 14,462
2018 13,706
2017 9,506
2016 8,806
2015 8,246
2014 8,02
2013 7,78

Zdroj. MF

RUD - jedná se o finanční prostředky, které obce získávají v rámci podílů na vybraných daních
na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Částky uvedené níže, vycházející z kritéria
„počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“, jsou pouze informativní. Samotné použití těchto
prostředků spadá do samostatné působnosti obce a je tedy plně v pravomoci dané obce, jak s nimi naloží.



PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

Upraveno legislativně zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, a také zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě škol zřizovaných obcí je pro 

financování škol důležitý také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zásadní je forma svěření nemovitého majetku příspěvkové organizaci (uvedeno ve zřizovací 
listině) – obě formy jsou legitimní

• do správy (povinnost dávat na odpisy nemovitosti, provádět zhodnocování majetku 
rekonstrukcemi, novou výstavbou, velkou údržbu, veřejné zakázky nadlimitní, bez odborné 
personální podpory ve škole)

• do výpůjčky (škola provádí pouze malou údržbu, nejsou nadlimitní VZ, odborné práce 
garantuje 



PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

• příspěvek na provoz 

• příspěvek na investice 

• náklady na velkou údržbu budov 

• věcná režie za děti ve školním stravování a osobní a věcná režie v závodním stravování

• dofinancování státního rozpočtu

• účelové dotace (kulturní, ekologické, apod.) formou provozního příspěvku



ÚPLATY

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A 
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

2023_uplata_formular.xls


Vícezdrojové financování

• Dotace a granty NNO

• Nadace

• Dotace z krajů – výzvy samospráva



Dary

Přijímání darů je v gesci zřizovatele, může být ale upraveno ve zřizovací listině, tj. 

PO nabývá dar pro zřizovatele – darovací smlouva



Doplňková činnost

• Není v přímé souvislosti s RVP a ŠVP

• Musí být schválena ve zřizovací listině

• Může se na ni vztahovat živnostenské oprávnění

• Nesmí narušovat hlavní činnost

• Zisk musí využít pro hlavní činnost

• Nesmí být ztrátová.



Veřejnosprávní 
kontrola

zřizovatele

1. Přehled provedených vnějších kontrol 

ekonomického charakteru v kontrolovaném období

2. Vnitřní kontrolní systém – řídící kontrola

3. Dodržování zákona o účetnictví a souvisejících 

předpisů, práce s hotovostí

4. Fondy – fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní 

fond, fond investic a fond odměn

5. Majetek a inventarizace

6. Cestovní náhrady

7. Agenda stravování

8. Veřejné zakázky malého rozsahu

9. Registr smluv

10. Doplňková činnost

11. Daně

12. Ostatní – GDPR, Skartace, náhradní plnění



•

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací

Úplata za předškolní vzdělávání _ formulář k výpočtu

Tabulka školné MŠ

Přehled příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Pardubice k 
31.12.2022

Právní výklad MŠMT

Zřizovací listina ZŠ

Finanční hospodaření příspěvkové organizace – zákon 250/2000 Sb. O rozpočet 
územně samosprávných celků

Protokol o kontrole

Další podpůrné dokumenty zřizovatele



Děkuji za pozornost

Ivana Liedermanová

vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Magistrát města Pardubic

telefon: 466 859 413
mobil: 603 549 492

www.pardubice.eu
www.pardubickeskolstvi.cz

http://www.pardubice.eu/
https://www.pardubickeskolstvi.cz/

	Snímek 1: MŠMT – webinář pro zřizovatele   JAK JE FINANCOVÁNA VAŠE ŠKOLA?   Praha 23.02.2023 
	Snímek 2
	Snímek 3: STÁTNÍ ROZPOČET gesce školství
	Snímek 4: STÁTNÍ ROZPOČET - RUD
	Snímek 5: PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
	Snímek 6: PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
	Snímek 7:   ÚPLATY
	Snímek 8: Vícezdrojové financování
	Snímek 9: Dary
	Snímek 10: Doplňková činnost
	Snímek 11: Veřejnosprávní kontrola 
	Snímek 12:    Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací  Úplata za předškolní vzdělávání _ formulář k výpočtu  Tabulka školné MŠ  Přehled příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Pardubice k 31.12.2022  Právní výklad MŠMT  Zřizova
	Snímek 13: Děkuji za pozornost

