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Mgr. Jiřim Měchurou, ředitelem ško|y

Nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhřiněves

25' _28. května 2009

Předmět kontro|v

veřejnospÍávní konlrola vyúívání finančních prosaedků siítního rozpočtu posk1,tnutých
školám a školským zaŤizetim zŤizovalých obcemi nebo svazky obcí poďe ustarrovení

$ 160 odst. l písm. c) a poďe ustanovenl $ 163 zIikona č.56|/2004 Sb., o pŤedško|aím,
záldadním' středním' lyšším odbomém a jiném vzdělávání (školský zIákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). KontŤolovanýn obdobím byl rck 2008.



Kontrolní zjištěni

Kontro|a oprówěnosti použití finančnicb prostředků přidě|etrýcb škole ze státniho
rozpočtu a oYěření r.ýše ýdajů u sledovaných ukazatelů

Poďe účetní a mzdové evidence, prvottích účetních dokladů a příslušných bankor'ních
l,Ýpisů konlrola ověřila, že finanční plostředky pfidělené škole ze stitního rozpočtu
vroce 2008 byly pouáty v daném rozpočtovém roce k účelům, na kteÉ byly
poslg,tnuty.

Nebylo zjištěno neopdý,,ě,,é použiti Jinančních p|ostředků stótního to?poau ani
překročení jejich výše u sledoýaných ukazalelů'

Prověřeni údajů o hospodařeni s Íinančními prostředky pos\'tnutými ze státního
rozpočtu v účetní evidenci školy' prověření, zda ško|a ve svém účetnictví s|eduje
finanční prostředky posk}'tnuté ze stáÚtriho Íozpočtu a jejich čerpání odděleně
a spnír'rrě na všech účÚech' kterými procházi podle příslušných ustanovení zákona
ě. 563/1991 Sb.' zákon o úč€tnictví' ye 

'nění 
platném v konÍro|oveném obdobi

Podle účetní evidence finančních pÍostředků posk}Ťnutých škole z€ státního rczpočtu
vroce 2008 a prvotních účetních dokladů bylo ověřeno, že údaje v účetnictví školy
věmě zobrazují zdloje' stav a pohyb těchto finaíčních prcsťedků. Škola sledovala
finanění prosťedky ze státního rozpočtu ve svém účetdctví odděleně od finančních
prostředků z jiných zdrojů.

' Ve sledoyané oblasii nebyly {iš.těny nedoslatky.

Kontrol! pracov!ěprávních lzÍahů a odměňování zaměstnauců podle příslušných
ustanoveni zákona č. 262|2006 sb, zákonik práce, ve zněni plitném
v kontrolovaném období (dále jen zákoník přáce) e nařfu€ní vlády č. 564/2006 sb.'
o ploto!Ých poměřech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
platném v kontrolov&ném období (dálo jen lařízení vlídy o platoých porněrech
zaměstnanců)

Na vybraném vzoÍku personiiLú dokumentace kontrola ověřila dodržování pnír'rrích
předpisů pŤi zeÍazoyátr]j do platové třídy' stanovení zvláštních příplatků. příplatků za
vedení a nenároko\.ých složek platu a spnávnost postupu při uzavíníní dohod o pracích
konaných mimo pmco1Ťť poměr.

Nebylo 4jištěno porušení próvních předpisů,

KontŤola dalšího !"děIávíni pedagogických pracoY!íků podle příŠ|ušných
ustrnovoni s 24 zákona 563/2004 sb., o p€dagogických přacoynících a o změně
některých zákonů, ve znění platném v kontrolovaném období

Kontrola ověřila oplávněnost použití finančních prostŤedků na další vzdělávriní



6.

pedagogických pÍacovníků poďe prvotních učetnlch doktadů a ričetní evidence školy.

Nebylo 4jištěno porušelí ptdvního předpisu

Předávóní úd&jů z dokuBentace školy a ze ško|ni m&triky v souladu s ustaíovenim

E 28 odst. 5 školského zákona a podle ryhlášky č. 364/2005 Sb.' o vedeni

Ěor.o-"ot""" škol a školských zať]ř,elí a školní matriky a o předávání údajů

z áokumentace škol e školských zaÍlzeli a ze ško|ni m&třiky (lThtáške

o dokumentaci škot a školských zaÍvelí), ve znění p|atném v kontrolovaném

období

Porcvn.áÍIím údajů o počtech žríku uvedených ve Výkazu o záHadní škole'.potlle sta,ru

tio. o:rt 200tí s eiidelcl žráků v třídních výkazech kontrola nezjistila nesoulad.

Úve<tené údaje škola lykízala správně a ve stanoveném temínu je předala ke

statistickému zplacoviíní.

Nebylo z,iištěno porušení pnh'ního předpisu,

Poskytování požarlovaných údajů za rok 2008 pro statistická zjišt'oYáni re smyslu

ustanovení 5i0 odst.3'zákona č' 89/1995 sb.' o státní statiŠtické s|užbě, ve znění

platném v kontrolovaném období

Kontrolované 6da1e ve čnttletním ýýkazu o zahěstndncích a mzdoých ptostředcích

v rcgionólním školsní za ]. 4. čtýrtletí 2008 škďLawkiázala splávně a ve stanoveném

terminu.

Ňeb1to z,jištěno porušen'í ptdvního předpisu

Poskytování požarlovaných údajů pro |inalční v}Tořádáni dotací posMnutých

stolě ze .tetntno ro"počtu v roce 2008 ve smyslu ustanovení $7 rahlášky č. 5212008

sb.' kteŤou se stanoi zásady a teÍmíny íinančního ryoořárlóní vztah'ů se Štátním

rozpočten, stáÍními Íinančními akthy nebo Národním, ve znění plaÍném

v kontrolovaném období

Údaje pro ťrnanční v1pořádání dotací ze státního rczpoětu v roce 2008 škola předložila

posřytóvateli dotace ve stanoveném telrnínu a v souladu s údaji uvedenými v účetrrí

evidenci.

Nebylo zjištěno pofuše,,í Fóýniho předpisu.

KonÍŤo|a zaved€ni a fungovóni rŤitřniho kontrolnfuo systému pod|e ustenovení

s 25 a 27 zákona č. 320/2001 sb., ve znění platném v kontřoloÝeném období

Pro kontrolované období měla škola zpacovanou směmici y||ithi konbolní systé|,1' N^

"'i.^v"r' 
orvobrích úletních dokhdóch, ktelé byly hrazeny z finančních plostředků

siátrrftá roáoctu kontrola ověřila funkěnost vniťního kontrolnfuo systému školy.

Nebyto |jišrěno porušení próvního předpisu

7,



9. PfověřenÍ přijatých opatřeni k nápr&vě a odstraněni případných nedostatků
zjištěných kontřo|ámi přovede!ými ve sledovaných oblastech v roc€ 2008 podle
požadavku ustanoveni $ 1l zákona ě.3201200| Sb., ve znění platném
v kotrtro|ovaném období

v kontŤolovaÍrém období proYeďa MČ PÉha 22 finarĚní kontolu čerprání grantu
a dotací včetíě kontroly následné za období od 1. ledna 2008 do 16' gosince 2oo8.
Podle závěru z následné kontroly by1o ověřeno, žf,, |rložená opatření byla ředit€lem
plněna.

Nebylo dištěno porušení pfóýního předpisu.

10. Kontrola wuživánl finančních prostředků poskytnufých ško|e na realizaci
tozvojoYých programů pod|e $ 163 školského zíkona

Firunční prostředky na rcalizaci rozvojového ptogar.u Zuýšení nenórokotlých složek
platů 4 motiýaěních složek mezd pedagogiclcých ptacotmíků regiontilního školsní
s ohledem na kýali|u jejich pťáce škola použila v souladu se stanovenými kritéňi.

Nebylo 4jištěto neopfóý,,ěné použ í rtagněních prostře.lků stótního roqočtu

odůvodnění
Adl. Konlrolou účetní dokurnentace bylo zjištěno' že ťrnančrť prostředky státního

rczpočfu přidělené kontrolovanému subjektu v roce 2008 škola čeŤpala na platy
a související odvody socirílního a zdravotního pojištění, na pŤíděly do fondu
kultumích a sociálrťch potřeb, na učebnice, učební texty a odbomé publikace, na
uěební pomůcky' na základní školní potřeby, na cestor'rré, na 1ýuku plavríní, na další
vzděIáváni pedagogických praco\Ťlíků a la zá.&rorrf|lé pojištění. Závazné úazatele
Íozpočtu stanovené rozpočtov]fon opatřeďm a limit počtu praco\Ťíú škola dodržela.
Kontrolované finanční prosťedky státÍrího rozpočtu základní škola čerpala v daném
účetním období a použila je opnír'něně k účelům, na které byly poskytnuty.

Ad2. Podle účetní dokrrmenlace konhola ověřila, že škola eviduje čerpání |rnančních
prostŤedků pŤidělených ze státnlho rozpočtu na všech příslušných účtech poďe
platného účtového rozwhu a ve svém účehicfuí je sleduje odděleně od frnaněních
plostředků z jiných zdrojů. Na lybraných dodavat€lských fakturách a ý<lajových
pokladních dokladech, které byly vrcce 2008 ubrazeny z finaněních prostředků
státního rozpočtu, kontrola ověři14 že škola při jejich zpracov{iní vych2ela
z postupů uvedených ýe sfuěrhici o oběhu účeních dok]adů a Ťídila se příslušnýrni
ustanoveními zákona o účemicrvi.

Ad 3 ' Na vybraném vzorku personílrrí dokumentace kontrola ověŤila dodÍžování Fá\.ních
předpisů při zaiazení do platové třídy, stanovení zvláštních příplalků, příplatků za
vedení a nenárokoqých složek plafu. Podle dokladů o vzdělríní' plato\.ých výměru
a mzdových lisfu kontrcla ověřila spní.r"nost zaÍazenl ě|ÍIá|c|i zaměstnanců do
platových tříd v soúadu s ustanovením $ 123 zákonftu práce a $ 3 nařízení vlády
o platových poměŤech zaměstnanců. Zvláštní pŤíplatlq ťídním učitelům byly
stanoveny vsort.ladu s s 129 zákoníku pÍáce a $ 8 na|izeri vIády o platových
poměrech zaměstnalců. Krcmě řeďtele školy byl příplat€k za vedení stanoven ťem



vedoucím zaměstnancům v souladu s ustanovením $ l24 zátoníku pnáce.
Nenárokové složky p1afu (osobní příplatky a odměny) byly kontrolovaným
zaměstnancům posk1rnuty v souladu s ustanovením $ 131 a 134 zákoníku práce.
Kontrolované dohody o prcvedení práce a o pmco}Ťí ěinnosti byly vroce 2008
uzavřeny v souladu s ustanovením $ 75 a 76 zákoníku prác€.

Ad4. v této oblasti se kontola zaměřila na Íinanční prostředky státního lozpoětu použité
v roce 2008 na další vzdělávrání pedagogických paco\'níků. Podle \'nitřní směmice
Plón dalšího vzděldvóní, příslušných prvohích účetních dokladů a úěetní evidence
školy bylo ověřeno, že v roce 2008 se pedagogové školy zúčastrili několika
odbomých seminářů a kurzů poŤádaných akreditovanými vzdělávacími instifucemi'
např' NáÍodním iistifutem plo další vzdělávání. Zé&Iadrttm paÉmetrem plo \nýběI
kon}rétního druhu vzdělávání bylo sfudijní zaměření pedagogických pracomiků
a aktuální poťeba školy. Finanční prosaedky ze síátního rozpočfu na další
vzděIává!|ji pedagogických pracovníků škola použila v souladu s příďušnýni
ustanoveními $ 24 zríkona č. 563/2004 Sb.

Ad 5. Kontrola poroulala údaje o počtech žákri, kteÉ škola uvedla ve Výkazu o zikladní
škale podle staýu k 30. zóří 2008 s evidencí žáků podle tři<lních výkazů a nezjistila
nesoulad. Škola sprár,rrě r,1p1rrila výkaz pravďvými údaji a ve stanoveném temínu
ho ptedala ke statistickému zpÍa.ování. Škola postupovala ve smyslu $ 28 odst. 5
školského zíkona.

Ad 6. Údaje o \.ýši finančních prostředků ze sátního rozpoěfu použiqých v rcca 2008 na
platy a ooN, které škola lyeďa ve Čtvrtletním ýýkazu o zaměsthqncích a mzdolých
plostředcích v regionálním školsní za 1. - 4. čfurtleú 200& kontola porovnala
se zůstatky příslušných ričtu v účetní evidenci a nezjístila nesoulad. sledované údaje
škola r,'yplnila do výkazu v souladu s ustanovením $ 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 sb.
a ve stanoveném t€Ímínu předala qÍkaz ke statistickému zpracování.

Ad 7. Kontrola ověfila, že údaje o finančních prostředcích přidělených ze státního
Íozpočfu, lfteré škola uvedla v tab\Ice Finanční vypořťtdání dotací MŠl[T y roce
?008, byly v soúadu s úěetní evidencí školy. Škola pŤedala ve stanoveném tenrrínu
posk)'tovateli dotace podklady pro v'poŤádání vztalů se státnlm lozpočtem
v souladu s ustanovením $ 7 lyblášky č. 5212008 Sb.

Ad 8. Kontrola zjistil4 že základní škola se vroce 2008 řídila směmicí ynitřní kantrolní
sysíém ze dne l. července 2008' která v so]. adu se zákonem ě.32012001 sb.
definovala podstafu jednotlivých kontrobích opelací, věetně stanovení příslušných
funkcí odpovědných pracorrníků a podpisových vzorů. Na vybraných prvotrích
účetnich dokladech (dodavatelské faktury a výdajové pokladní doklady)
souvisejících s čerpáDím finaněních prosťedků sťátního rozpočfu bylo ověřeno, že
v kontrolovaném obdobi škola aplikovala při zpracováni účebrích dokumenfu
zásady z lrritřolho pŤedpisu.

Ad9. z ptedlože|]e dokumentace bylo zjištěno, že dne 16' prosince 2008 provedla MČ
Praha 22 ve škole finanční kontrclu čerpáuí gTantu a dotací včetně kontoly nísledné
za období od l. ledna 2008 do 16. prosince 2008. Byto ověřeno, že ředitel školy plnil
opatření přijatá na základě zjištění lTplývajících z minulých kontrol tim, že pŤedložil
seznam dalovacích smluv a upomenul dlužníky.



Ad 10. Poďe dodatku k rozpočtovému opaťení č. 00509l ze dne 8. října 2008 a bankovního
výpisu ě. A.24 ze dne 8. září 2008 kontrola zjistila, že ve sledovaném období škola
obdržela z MŠMT účelově vrázané finanční piostiedky ze státního lozpočtu na
rozvojoý program Zýšení nenórokouých složek platů a motiýačÍ,ích složek mezd
pedagogicwh pacoýníbu rcgiontjlního školsní s ohledem na k,ali| jejich próce'
Podle řeďtelem předloženého nríl,rhu odměn a mzdové evidence školy konlrola
ověřila, že přidělené finanění prosťedky byly poúiý vměsíci říjnu 2008 na
mimoŤádné odměny pedagogickým pacovníkům. v úč9tní dokumentaci za rok 2008
jsou q4o účelově vrízané finanění prostředky suítního rozpočtu sledováay odděleně
s účelov.ým znakem 33005. Veškeré finanční prostředky posk}'tnuté základní škole
v Ťámci účelové neinvestiční dotace byly pouáty oprá\,něně a v souladu s účelem
jejich přidělením.

Shrnutí

V židném z bodťl kontroly nebylo zjištěno potuše,,í ptóvních předpiců"

Doklady a materiá|y, o které se kontro|ní zjištění opíra|o

7 ' Změla Zřizovaci listiny vydaÍlá MČ Pmha 22 na zríkladě usnesenl zastupitelstva MČ
ze dne ,7 . bŤezna 2006 čj. oU 3061/06

2. Roáodnutí MŠMT ve věci nár,r'hu na zápis zrněny v údajích vedených v rejsťíku
škol a školských zaiizeni čj. 251|612008-21 ze dne 1. prosince 2008 s účiÍurostí od
Íéhož data

3. Jmenování do funkce ředitele školy r,ydané MČ PŤaha 22 dne 23. června 2005
s účinností od 1. srpna 2005

4, Yýkaz o základni škole s 3-01 podle sta\,u k 30. září 2008 ze dne l0. října 2008
5. Posk}.tnud účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojoý

prcgram rczpočtové opatřed číslo 005091 čj. MHMP RoZ 2l|64/2008 ze drc
27. srpna2008

6. Dodatek MHMP k Íozpočtovému opatření číslo 005091 č' j' M]II,E Ptoz 2/204D008
ze dne 8. říina 2008

7. Úptava záiantých ukaz atelů rozpočtu na rok 2oo8 _ rczpočtové opatření ěíslo 000213
č. j. MHMP Roz 2/230/2008 ze dne 19. listopadu 2008

8. Finanční v1pořtídriní dotací MŠMT v loce 2008 ze dne 13. ledna 2009
9. Čtwtletní v'ýkaz o zaměslnancích a mzdoých prostředcích v regionálním školství

za |. 4. ětýÍtletí 2oo8 _ Škol (MŠMD P 1-o4 ze dn€ 14. t€dna 2oo9
l0. Tří<lní vykazy všech tříd za Školní rok 2008/2009
11. Úětový lozwh platný v roce 2008
12. Rozborová kniha výdajů za období 1212008
13. Kniha účetnictví I. _ rcdukovaná za obďob|12/2008 ze dne 20. ledna 2009
|4. Yýkaz ziskll a zttáý za období l3l2008
15. směmice Ťeditele školy č. 1.ó.6.ď01062008 oběh účetnich douadů ze dne 11' ěerna

2008



1,6.směmice Ťeditele školy č. 1.6.2.14'101062008 Vnítřnin kontfolhbn systému ze dne
1. července 2008 (včetft pověření k }Tkonávání příslušných funkcí a podpisoyých
vzorů)
Vnitřní platoýý předpis s účinností od 2. září 2008
Přílohy k organizačníml řádu _ Pravidla pro určení příplatku' Knft a pto přizruiní
osobt|ího přípldtku pedagogicýýn yacovníhim, ktitéia prc vyplócení odměn
PIón dalšího vzděItjvóní _ vnitřnl směmice č. |.6.4,a ze dne 2. záři 2o08
v:ýrcění zpláva za školní rok 2007/2008
Přijatá dotace finančních prostředků ze SR v bankor,ních výpisech roku 2008: č. A.3
ze dtle 23.1edn4 č. A.4 ze dne 5. února, č. A.11 ze dne 15. dubna, č. A.l7 ze dne
19. června" ě, A,20 ze dn€ 16. ěeÍvence, č. A,28 Že dne 16. října a č. A.32 ze dne
2S.listopadu
odvody zdravohího a sociálního pojištění v bankor,rrích výpisech roku 2008: č. A.4
ze dne 8. února, ě. A.'7 ze dÍe'7. bÍezÍLa, č. A.10 ze dne 8. dubna, č. A.13 ze dne
6. května, č. A.1ó ze dne 3. června' č. A'l9 ze dne 10' července, č. A.22 ze dr\e
7. srpna' č. A,24 ze dl]'e 9. záÍi, ě. A.27 ze dne 7. října. č. A.30 ze dne 7. listopadu,
č. A.33 ze dne 9. prosince a č. A.l ze dne 8. ledna 2009
Dodavatelské fakfury (fa) brazené z finančních prosťedků SR v roce 2008
a příslušné balkolŤť výpisy (Bv): fa ě.25 a29 ze dne 10. únola a Bv č. A.5 ze dne
12. února, fa č. 50 ze dne l. března a Bv č' A.,I ze d\e 4. biezna, fa č. 64 ze drte
29. března a Bv č. A.10 ze dne 1. dubna, fa ě. 84 ze dne 20. dubna a Bv č. A.12 ze
dne 22. dubna, fa č. 732, |36 a |38 ze dne 2l. června a BV č. A.18 ze dne 24. června,
fa ě. 747 a 742 ze drrc 30. června a Bv č. A.l9 ze dne 2. července' fa č. l88' l89' l9l
a 194 ze dn€ 30. srpna aBy č. A,24 ze dne 2. zaÍi' fa č.202'20'7 a2|0 ze drc |I' záii
a Bv č. A.25 ze dne 1 6. záii, fa č,. 2|9 a 220 ze dle 27 . záďí a By č. A.26 ze drle
30. záÍi' fa č. 230 ze dne 11. října a BV č. A'28 ze dne 14. říjn4 Ia ě. 244 ze dle
27. iijna a BY č. A.29 ze drc 30. říjtl;a- fa č. 2,|5 ze dn€ 1' prosince a Bv č. A.33 ze
dne 2. prosince, fa č. 284 ze dne 7. prosince a BV č' A.33 ze dne 9. prosince
Výdajové pokladní doklady brazené z finančních prosť€dků sR v rcce 2008: č. 14 ze
dne 23. ledna, ě.2| a 22 ze dÍe 29.ledna, č. 25 ze dne 31. ledna, č. 35 ze dne
14. únoia, č.55 ze dne26.bŤenn,ě' l03 z€ dne 23. kvěha, ě. 109 ze dne 29. května,
č. 115zedne6. čemn4 ě. |41 ze dle2'7. sÍpna, ě.l78 a l80zedne |7. zétí' é.2|3
ze &rc |6' iijna' č' 232 ze dne 1l. listopadu a č' 251 ze dne 1' prosince
Platová inventura k l. září 2008
Person.ální dokumentace zaměstnanců s os. čisly 6, |2, |5' |6' 28' 36' 138, 147' 158,
159, ló0' 180' 208 a 216
Mzdové listy zaměstnanců sos. ěísly 6'|2'15,16,28'36'l24'138'144,|4'1'1'58,
159, 160, 180, 208 a 216
Příplatky za vedení zaměstrranců s os. čísly 1ó' 28' l59 a 160
ZvláštÍrí příplatky třídních učitelů sos. čísly 6, 12, 15' 36'. 138' 147' 158' 159' l80
a21,6
Dohody konané mimo pracovní poměr uzalŤené se zaměstnaÍrci s os. čísly l24, l44,
166,l '74,209,224 a225
Baíkovní výpis ě. A.24 ze dr'e 8. zríří 2008 (přijalá dotace finančních prostředlo1 na
rozvojov'ý program)
Přelúed odměn nawželých řeďtelem školy pedagogickým pracovníkům v měsíci
Ťíinu 2008
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PoučenÍ

Podle ustdnoýení s 17 vikona ě 552n991 Sb., ve znění poztlějších předphů' může
kontfoloýanó osoba pfoti ptotokolu podat píse.,|,|é a zdůýodněné ,'ómitk!,, a-ío do 5 dnů
orle dr'e sez,,ómení s p|otokole,,L Píípadné námitky zaškte na adresu Ceshd školní
iaspekce, Ing. Eva Otstigovti' Arabskó 683' 160 66 Pfaha 6

složení kontrolního týmu a datum lThotovení protokolu

ČesM školní insoekce
prazstcý ififfó,éťiorat

Arabskrá 683, |60 66Praha6 2Prutra 2. čeÍ\nA2009

Titul' jméno a příjmení

Ing' Eva orságová

Bc. Marie Kiliesová

Titul' jméno a příjmení

Mgr' Jiří Měchura

PodDis

'...'...,..,. fr:.,, {,ú/.e -"í-.'?1 
":; M;

Datum a podpis kontřo|ované osoby potvrzující seznámeni s přotokolem & předání
stejnopisu přotokolu

Praha 5. června 2009

gA!fiADNÍ {i!(6"éí
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