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o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení $ 174 odst. 2 písm. e) zžkona ě.561'12004 sb.,
o předškolním, zák|adním, středním, vyšším odborném a jiném vzďělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552lI99I Sb., o Státní kontrole, ve zněni
pozdějších předpisů' a zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o ťrnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Název kontrolované osoby:

Sídlo:
rčo:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
ZÍlzovatelz

Místo kontroly:
Termín kontroly:
Kontrolované období:

I.
Kontrolovaná osoba

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna'
Těrlickoo Horní Těrlicko 561
HorníTěrlicko 56l,735 42 Těrlicko
62 331. 507

600 031 381
příspěvková organuace
PaedDr. Evou Němečkovou, ředitelkou kontrolované osoby

Ministerstvo školství mládeže a tělovýcholy, Karmelitská 7'
lt&12 Praha 1 - Malá Strana
HorníTěrlicko 561,735 42 Těrlicko
12. - 14.bÍezen2012
od 1. ledna 2011 k termínu kontroly

II.
Předmět kontrolní činnosti

Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu (dále ,.SR"')
poskýnutých Dětskému domovu se školou, základní škole a školní jídelně, Těrlicko, Horní
Těrlicko 561 (dále ',školské zařízení") podle ustanovení $ 160 odst. 1 písm. a) zákona
č.56712004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolované období je
od 1. ledna zolIk termínu kontroly.
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III.
Kontrolní zjištění

1 Kontrola,, zďa finanční prostředky SR poskytnuté podle ustanovení $ 160 odst. 1

písm. a) zátkona č. 56112004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období' byly
přijafy a použity oprávněně
Školske zařízení v kontrolovaných případech přijalo a pouŽilo finanční prostředky SR
ve správné výši' v daném rozpočtovém foce' určeným účelům a v souladu s právními
předpisy.

Finanční prostředky SR byly přijaty a použiý oprávněně.

2 Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky SR poskytnutymi
podle ustanovení $ 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období, věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků
včetně správy a ochrany majetku
Št<olsto zaŤízeni v kontrolovaných případech evidovalo a vykazovalo ťrnanční prostředky
SR odděleně, správně' v souladu se skutečností a právními předpisy. Škokke zařízení
plnilo záklaďní povinnosti při hospodďení s majetkem, provádělo evidenci, odpisování
majetku ainventarizaci majetku azávazkiv souladu s právními předpisy.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

3 Prověření, zda na základě nedostatků zjištěných provedenými kontrolami
ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik a zda jsou přijatá
opatření plněna
Ve školském zaÍizení byla provedena jedna externí kontrola, a to Všeobecnou zdravotni
pojišt'ovnou ČR, uzemnípracoviště Karviná. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

4 Prověření, zda byl zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém a zda bylo
zajištěno jeho fungování
Ve školském zaÍízeni byl zaveden a udrŽován vnitřní kontrolní systém a bylo zajištěno
jeho fungování.

Nebylo zjištěno porušení prúvních předpisů,

IV.
odůvodnění

Adl
V tomto bodě byla provedena kontrola' zďaťtnarlění prostředky SR poskýnuté v roce 20I'].

podle ustanovení $ 160 odst. 1 písm. a) zékona č,. 56T12004 Sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období, byly přijaty a použity oprávněně.

Školskému zařízení byly stanoveny závazné ukazatele pro finanční prostředky SR
poskytnuté podle ustanovení $ 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561'12004 Sb., ve znění
účinném vkontrolovaném období: limit počtu zaměstnanci 36,6I, prostředky naplaty
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veqfši I0626000 Kč, ostatní osobní náklady ve výši 58000 Kč aneinvestiční ýdaje
celkem ve výši I7 z9z 000 Kč. Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v oznámení o rozpočtu, účetní
závěrce, tabulce č. lb - Finanční rypořádání vztaha státních příspěvkoých otganizací,
tabulce č. 2 - Hodnocení závazných ukazatelů, mzdové rekapitulaci, výkaze Skol (MSMT)
P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
za 1'.-4. ětvrt1etí2011 (dále ,,výkaz P 1-04"), podkladu kvyplnění výkazu aúčetních
dokladech.

1.1 oprávněnost přijetíftnančních prostředků SR na činnost školského zařízení
V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti přijetí finančních prostředků SR
poskytnutých podle ustanovení $ 160 odst. ]. písm. a) zákona č. 561'12004 Sb., ve znění
účinném v kontrolovaném období, zaŤfien až prosinec 20II v dětském domově se školou
(zaŤízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy) a zazáŤí až prosinec 2011 v zák|adní
škole_posouzení ukazatelů rozhodných pro stanovení úrovně financování, tj.vedení
dokumentace školského zatízerlí a správnosti předávaní údajů z dokumentace školského
zaŤízení o počtu dětí dětského domova se školou k 31. říjnu 201I a žák:ův základní škole
k30' záÍí20II.
Školské zaŤizeni vedlo dokumentaci k evidenci dětí a žáků v souladu s ustanovením $ 28
odst. 1 písm. b) zékona ě. 56112004 Sb., ve znění úěinném v kontrolovaném období'
aztéto dokumentace byly předány správné údaje o počtu dětí a žákůve smyslu ustanovení

$ 28 odst. 5 zikona ě.56112004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období,
a v souladu s ustanovením $ 3 odst. 2 vyhlášky č.36412005 Sb., o vedení dokumentace
škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol
a školských zaÍízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských
zaŤízení), ve znění účinném v kontrolovaném období. Počet dětí dětského domova
se školou vykazovaný vevýkaze ZI4-0I o zaÍízeni pro qfkon ústavní - ochranné výchovy
byl 22. Počet žák:ů v zžkladní škole r,ykazovaný vevýkaze M 3 o základní škole byl
1'5 žáků. Porovnáním údajů v předloŽené dokumentaci (výkaz Z 14-01' o zařízeti
pro výkon ústavní - ochranné výchovy, .výkaz M 3 o záklaďní škole, třídní výkazy
pro r. a 2. stupeň ZŠ, tŤíďní výkaz pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální, osobní spisy dětí
školského zaŤizení a rozsudky jménem republiky dětí s nařízenou ústavní výchovou
a s nařízenou ochrannou výchovou) bylo zjištěno' Že skutečné počty dětí a Žaků byly
shodné s vykazovanými.

1.2 oprdvněnost poažitíJinančních prostředků SR na platy

V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti pouŽití finančních prostředků na platy
v roce z0t1'. Na kontrolním vzorku bylo prověřováno, zda platy byly vyplaceny pouze

zaměstnancům školského zařízení zapráce související s poskyovaným vzděláváním
a školskými sluŽbami. Dále byla prověřována relevantnost vynakládaní těchto prostředků
podle příslušných ustanovení zákona č' 26212006 Sb., zákoníkll práce, ve znění účinném
vkontrolovaném období, anaÍízení vlády ě.56412006 Sb., o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Finanční prostředky na platy byly použity oprávněně.
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1.2.1 Stanovení rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti
V tomto bodě byla provedena kontrola stanovení rozsahu hodin přímé pedagogické
činnosti pedagogických pracovníků s osobními čísly 63746, 95001 a 95600 za měsíc únor
abřezen 20II. PŤímá pedagogická činnost byla stanovena v souladu s ustanovením $ 23
odst. 2 zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákoni, ve znění účinném vkontrolovaném období, anaŤízením vlády č,.7512005 Sb.,
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků , ve zně11í účinném
v kontrolovaném období.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v rozvrzích pracovní doby učitelů'
rozvrzích hodin (dle tříd), pracovních smlouvách, platových výměrech' mzdových listech
a v přehledu o rozdělení tříd a předmětů vyučujícím - uvazky na školní rok20I0|2O1I.

].2.2 Spróvnost stanovení platového tarifu pedagogickým pracovníkům
V tomto bodě byla provedena kontrola správnosti stanovení platového tarifu
pedagogickým pracovníkům s osobními čísly 18101, 39535, 73960, 85100 a 95001
zarokz}I1'. Platové tarify byly stanoveny vsouladu s ustanovením $ 123 odst. 1
zákona ě.26212006 sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, a v souladu
s ustanovením $ 5 odst. 5 a 6 nařízení vlády ě.56412006 sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období.

Kontrola byla provedena porovnríním údajů ve mzdových listech' vnitřním platovém
předpise, výběrových sestavách, pracovních smlouvách, platových výměrech, dbkladech
o dosaženémvzdělání a pracovních náplních.

].2.3 Správnost stanovení platového tarlfu nepedagogiclqlm pracovníkům
V tomto bodě byla provedena kontrola správnosti stanovení platového tarifu
nepedagogickým pracovníkům s osobními čísly 23305,23500,45800 a94940 zarok2011.
Platové tarify byly stanoveny v souladu s ustanovením s 123 odst. 1 zákona
č.26212006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, a v souladu s ustanovením $ 5
odst. 1 a $ 6 nařizení vlády č. 56412006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období.
Kontrola byla provedena porovnáním údajů ve mzdových listech' vnitřním platovém
předpise' výběrových sestavách, pracovních smlouvách, platových výměrech, dokladech
o dosaŽenémvzdělání a pracovních náplních.

].2.4 Poslqltování příplatku za vedení
V tomto bodě byla provedena kontrola poskytování příplatků za vedení za rok 20II
zaměstnancům s osobními čísly 18101, 32700 a39535. Příplatky zavedení byly stanoveny
a 'r,yplaceny zaměstnancům v souladu s ustanovením $ I24 zákota ě.26212006 Sb.,
ve znění účinném v kontrolovanóm období.

Výše příplatků Za vedení odpovídala jednotlivým stupňům tízeni uvedeným
v organizačním řádu a organizaěním schématu. Příplatky za vedení byly uvedeny
na platových výměrech a jejich výše byla porovnána s údaji ve mzdových listech. Rozdíly
nebyly zjištěny.
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].2'5 Poskytování zvláštních příplatků

Vtomto bodě byla provedena kontrola poskýování zvláštních příplatků, pŤiznaných
za přímou pedagogickou činnost a práce třídního uěitele s dětmi a žžky se speciálními
vzďéIávacími potřebami za měsíce záŤí až prosinec 20L7 zaměstnancům s osobními čísly
18101, 39535,73960,85100 a 95001. Zvláštní příplatky byly stanoveny avyplaceny
v souladu s ustanovením $ 129 zákona č. 26212006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném
období, a ustanovením $ 8 naŤízeni vlády č. 56412006 sb., ve zněni účinném
v kontrolovaném období.

Výše zvláštních příplatků odpovídalarozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu
prací. Kontrola byla provedena porovnáním údajů ve mzdových listech, výběrových
sestavách za09l2o7I a 12l2O1'1', pracovních smlouvách a platových výměrech. Rozdíly
nebyly zjištěny.

1.2.6 Poslqltování příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

V tomto bodě byla provedena kontrola poskytování příplatků za přímou pedagogickou
činnost nad stanovený rozsah přímé vyučovací činnosti za měsíc prosinec 2011

upedagogických pracovníků s osobními čísly 63746,73960,85100 a 95001' Příplatky
za přímou pedagogickou činnost, uskutečněnou nad stanovený rozsah hodin přímé
vyučovací činnosti, byly poskytnuty pedagogickým pracovníkům v souladu s ustanovením

$ 132 zákonač,. 26212006 Sb., ve zněni účirrrrém v kontrolovaném období.

Kontrola nároku poskýnutí příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený
rozsah byla provedena porovnáním údajů v rozvrzích pracovní doby učiteli, rozvrzích
hodin (dle tříd), pracovních smlouvách, přehledu o rozdělení tříd a předmětů r,yučujícím -

uvazky na školní rckZ0-l'1'l2oI2, podkladu pro výplatu proměnliých sloŽek platů
pedagogických pracovníků, soupisce C a ve výplatních lístcích zaměstnanců s osobními
ěísIy 63746,73960,85100 a 95001. Rozdíly nebyly zjištěny.

Výše příplatků za přímou pedagogickou ěinnost nad stanovený rozsah odpovídala
dvojnásobku pruměmého hodinového vydělku.

1.2.7 Poslqltování specializačního příplatku pedagogického pracovníka

V tomto bodě byla provedena kontrola poskýování specializaěniho příplatku
pedagogického pracovďka zaměstnanci s osobním číslem 85100 v roce 201'1.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka byl vyplacen pedagogickému
pracovníku v souladu s ustanovením $ I33 zákona č.26212006 Sb., ve znění účinném

v kontrolovaném období.

Na základě pracovní smlouvy, dokladů o splnění dalších kvalifikačních předpokladů

a pracovní náplně bylo ověřeno, Že pedagogický pracovník vykonával specializované
činnosti a splňoval další kvalifikační předpoklady. Specializační pŤiplatek pedagogického

pracovníka byl uveden na platovém výměru a jeho výše byla porovnána s údaji
ve mzdovém listě. Rozdíly nebyly zjištěny.

].2.8 Stanovení a vyplácení nenárokoých složek platu

V tomto bodě byla provedena kontrola stanovení a vyplácení osobních příplatků
zarck2OII zaměstnancům s osobními čísly 18101,23305,235oo,39535,45800, 73960,
85100, 94940 a 95001 a odměn za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů všech

zaměstnanců za měsíce únor aŽ duben 20II. osobní příplatky a odměny za úspěšné splnění
mimořádných pracovních úkolů byly stanoveny a vyplaceny zaměstnancům v souladu
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sustanovením $ 131 a $ 134 zákonač.26212006 Sb.' ve zněru účirrném vkontrolovaném
období.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů v mzdových listech, vnitřním platovém
předpise, kritériích pro stanovení osobního příplatku a odměn, ýběroých séstavách,
platových výměrech a přípisech odměny _pÍiznánímimořádné odměny.
NavrŽená výše osobních příplatků byla součástí platových výměru, byla ověřena s údaji
ve mzdových listech a nepřesáhla 50 oÁ platového tarifu nejvyššího platového stupni
v platové třídě' ve které byli zaměstnanci zaŤazeni.
Kontrolované odměny ředitelky školského zaŤízení byly vyplaceny ve stanovené výši
a byly schváleny zřizovatelem. Výše nawžených odměn zaměstnanců byla ověřena s riaa;i
ve mzdových listech. Rozdíly nebyly zjištěny.

1.3 opróvněnost použití Jínančních prostředků SR na odměny za práci vykonúvanou
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků
na odměny zapráci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr v loce 2o1'l', vyplacených zaměstnancům s osobními čísly 5150, 23700, 23400,
23460, 73100, 73960, 82650, 84205, 84500, 85100, 95001, 95600 a 95601. Št orcté
zařízení pouŽilo finanční prostředky na odměny ve ýši 58 000 Kč na zák|aďěplatných
dohod opracovní činnosti zapráce související sposkýovaným vzděláváním a sluŽbami
v souladu s dohodnutými podmínkami.
Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v oznámení o rozpoětu, účetní
závěrce, tabulce č. lb_Finanční vypořádánívztahů státníchpříspěvkovýchórganizacíse
mzdovou rekapitulací, výkazem P I-04, účetními doklady, dohodami o pracovní činnosti,
hlavní účetní knihou a výpisy zběžného účtu.

1.4 oprdvněnost použitífinančních prostředků SR na zákonné odvody
V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků v loce
2011 na:

- pojistné na sociální zabezpečení apříspěvekna státní
politiku zaměstnanosti :

- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění:
- pojistné na zákonnépojištění odpovědnosti zaměstnavatele

za škodu při pracovním itazu nebo nemo ci z povolrání
Finanční prostředky byly použity na zákonné odvody z oprávněně
z prostředků SR.
Kontrola byla provedena porovnáním údajů v účetní závětce a
mzdovou rekapitulací, účetními doklady a výpisy zběžného účtu.

1.5 oprávněnost použitíftnančních prostředků SR na ostatní sociúlní ndklady
V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků v loce
201,1, ze SR na:

- náhrady platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti:
- tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále ,'FKSP..):

2 676 091 Kč,
963 377 Kě,

43 945KÓ
vyplacených platů

hlavní účetní knize se

51719 Kě,
106260Kč.
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Záklaďní příděl, kterým byl wořen fond, činil I %o z oprávněně vyplacených platů.

Prostředky FKSP byly pouŽity v souladu s vyhláškou č. 11412002 Sb., o fondu

kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném v kontrolovaném období, na:

Kontrola byla provedena srovnáním zásad pro hospodaření s FKSP a rozpočtu FKSP
s údaji uveáenýrrni v účetní závěrce, mzdové rekapitulaci, hlavní účetní knize, na účetních

dokladech k účtu 527 a243 a ve výpisech z bankovního účtu FKSP.

1.6 oprttvněnost použitíJinančních prostředků SR na ostatní neinvestiční výdaje

V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použiti finančních prostředků v roce

207I na:

- učebnice, učební pomůcky, záHadní školní potřeby:

- osobní ochranné pracovní prostředky:

- cestovní náhrady:

- školení avzdělávání věetně dalšího vzděláváni

pedagogických pracovníků:

- časopisy a tisk:

- revtze zatízeri- elektro' komínů, kotlů a ýahů:
- telefon:

- zpÍacovánímezd:
- energie:

- opravy auďržování:

Finanční prostředky byly použity v souladu s právními
období a k účelům' na které byly poskýnuty.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v hlavní účetní knize s účetními

doklady, výpisy z bankovního účtu, konty účtů, směrnicí pro cestovní náhrady

zaměstnanců a směrnicí pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků'

mycích, čistících, ochranných a dezinfekčních prostředků.

Ad,2

V tomto bodě bylo prověřeno, zďa uďqe o hospodďení s finančními prostředky SR
poskytnutými v roce 2011 podle ustanovení $ 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.'

ie znéní účirurém v kontrolovaném období, věrně zobrazýí zdroje, stav a pohyb těchto

prostředků včetně správy a ochrany majetku.

2.1 Vedenífinančních prostředků SR v účetnictví

V tomto bodě byla provedena kontrola vedení účetní evidence ťrnančních prostředků SR
poskytnutých v roce 2a1Ive smyslu ustanovení $ 11, s 33aa $ 35 zákonač.56311991 Sb.,

ó úč.t'ri.t rí, ve znéní účinném v kontrolovaném období. Školsko zaŤízení ve svém

účetnictví sledovalo zdroje, stav a pohyb finančních prostředků SR odděleně a správně

na $ 31L4 a $ 3131 na všech účtech' kterými procházely. U vybraných operací souhlasily

- kulturní akci pořádanou školským zaÍizením

- dary k pracovnímu a životním ýročím
- příspěvek na závodní stravování

5 769 Kě,
31 000 Kč'
65 619 Kč.

1'6784Kč,
24 L45Kč,

7 25oKč.,

19 300 Kč'
6 978 Kč'
I296Kí

1'432IKě,
16 280 Kč'

37Io12Kě,
17 958 Kč.

předpisy, v daném rozpočtovém
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a odpovídaly skuteěnosti.

Kontrola byla provedena porovnáním oznámetí o rozpočtu, směmice pro vedení účetnictví
a účtového rozvrhu s účetní závěrkou, tabulkou č. lb_Finanční vypořádání vztahtt
státních příspěvkových organizací, mzdovou rekapitulací, vybranými účetními doklady
a hlavní účetní knihou.

2.2 Správa a ochrana majetku
V tomto bodě byla provedena kontrola správy a ochrany majetku v loce 201'1 ve smyslu
ustanovení $ 14 odst. I až3 a5 zékonaě.2L9l2000 Sb., o majetku České republiky ajejím
vystupování v právních vztazích, ve znění úěinném v kontrolovaném období, a ustanovení
$ 28 odst. 6, s 29 odst. 1 a $ 30 odst. 1 a2 zákonaě.56317997 Sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období. Kontrolovaný majetek včetně budov a pozemků byl vedený
v účetnictví samostatně podle analytického členění, byl vyuŽívan účelně a hospodrárně
a školské zařízení pečovalo o jeho zachování a údrŽbu. Kontrolované qidaje na údržbu
a opfavy neinvestičního majetku byly - financovány z neinvestičruch prostředků
a z prostředků fondu reprodukce majetku. Školské zařízení nemělo výdaje na technické
zhodnocení a nepronajímalo si žádný majetek. Kontrola byla provedena porovnáním
výpisu z katastru nemovitostí a směrnice k vedení účetnictví s účetní závěrkol, vybranými
účetními doklady k účtu 028 10 a 511' 01' hlavní úěetní knihou, výpisy z bankovních účtů
a konty vybraných účtů 021, 031, 028 10 a 511 01.

Št<olsko zaŤízení provedlo inventaizaci a mimořádnou inventarizaci majetku azávazktt,
kdy skutečný stav byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou a ověřil,o, zda odpovídá
stavu v účetnictví na analyických účtech. Tyto stavy byly zaznamenány v inventariiačních
zápisech a inventurních soupisech' které obsahovaly předepsané náleŽitosti. Inventarizační
rozďíly nebyly zjištěny. o nefunkčním majetku rozhodla ředitelka školského zaŤízení
na zékladě návrhů na vyŤazení a odbomých posudků, a bylo s ním naloženo předepsaným
způsobem. Kontrolní zjištění se opíralo o vnitřní směrnici k inventarizaci a porovnání
postupů v ní uvedených s účetní závěrkou, hlavní účetní knihou, vybranými inventurními
soupisy, inventaizačními zápísy včetně příloh, zápisy o provedení mimořádné
inventaizace, sestavou přijatého majetku, účtem 02I - Seznam dlouhodobého majetku
odpisovaného a neodpisovaného křádné inventarizac| inventaúzaění zprávou,
inventárními kartami, jmenováním likvidační komise, návrhy na vyŤazení, osvědčením
o odborné způsobilosti v elektronice, pověřením k posuzování předmětů technické povahy,
protokoly o vyÍazení vybraného majetku, sestavou vyřazeného majetku a výdajovým
a příjmoým pokladním dokladem.

Školste zaŤízení sledovalo' zda dlužníci včas ařáďně plní své dlouhodobé a krátkodobé
závazky a zajišťovalo jejich vymž.řlráni. Kontrola porovnala rozhodnutí ředitelky školského
zařízení o stanovení ýše příspěvku na úhradu péče a vybrané evidenční listy s údaji
uvedenými v inventurním soupise nedoplatků, ve výpisechzběžného úětu k úhradě splátek
dluŽné částky, v soupisu převodu poštovních poukázek, dále s trestními oznámeními,
uvědoměními o podání návrhu na potrestání dlužníka, sdělením okresnímu soudu'
vyúčtováním příspěvků na úhradu péče, návrhy nanařízení výkonu rozhodnutí, protokolem
se Žádostí splácet dlužnou částku formou měsíčních srÍtžek, dotazy na zaměstnavatele
aokresní soud, návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí sréžkami zemzdy, usnesením
okresního soudu a odpověďmi zaměstnavatele a okresního soudu.

Kontrola prověřila dohodu k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování sepsanou v roce 201'1'
se zaměstnancem s osobním číslem 39980.
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Porovnáním údajů v odpisovém plánu pro rok 201"L'jeho aktualizacích a zápisu
z dohodovacího Ťízení s vybranými účetními doklady k účtu 551, hlavní účetní knihou
a kontem účtu 551 bylo zjištěno' že íčetní odpisy byly účtovány měsíčně ve správné výši,
a to na základě odpisového plánu, kteý byl schválen zřtzovatelem.

2.3 Sprdvnost vykazování údajů ve výkaze P 1-04

V tomto bodě byla provedena kontrola správnosti vykazovaných údajů ve výkaze P 1-04

ve smyslu ustanovení $ 10 odst. 3 zákona č.89lI995 Sb., o státní statistické službě,
ve zněni účirrrrém v kontrolovaném období. Úda.je o počtu zaměstnanců ve fyzických
osobách k 31. prosinci 201'1' a vyplacených mzdových prostředcích v oddíle I ve sloupci C
na řádcích 0107, 0108 a 0122, v oddíle II ve sloupci C na řádku 0201
a v oddíle V ve sloupci C na řádcích 0503, 0514 a 0517 byly správné.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů zvýkaztl P1-04 s údaji uvedenými v účetní
závětce, tabulce č. 1b - Finanční r.ypořádání vztahů státních příspěvkoých organizací,
podkladu k lyplnění výkazu, mzdové rekapitulaci a hlavní účetní knize.

2.4 VypořúďdníJinančních vztahů se Slt
V tomto bodě byla provedena kontrola vypořádání finančních vztahů se SR za rok 20II
ve smyslu ustanovení $ 3 vyhlášky č,.5212008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
finančního r,rypořádríni vztaha se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo

Národním fondem. Bylo provedeno finanční vypořádání poskýnutých a pouŽitých
finančních prostředků ve výši Í1 292 000 Kč. Skolské zaŤízení správně, úplně
a ve stanoveném termínu předalo zÍizovateli podklady pro finanční r,ypořádáni vztahi
se SR.

Kontrola byla provedena porovnáním tabulky č. 1b - Finanční vypořádání vztahů státních
příspěvkových organizaci soznámením o rozpočtu, účetní závěrkou a hlavní účetní
knihou.

Ad3
V tomto bodě bylo prověřeno, zdabyLy externími kontrolami v loce 2011' ve sledovaných
oblastech zj ištěny nedostatky.

Kontrolní zjištění se opíralo o zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, územní
pracoviště Karviná a dokumentaci školského zatízení k externím kontrolám.

Ad4
V tomto bodě bylo prověřeno zaveďení, udrŽování a fungování vnitřního kontrolního
systému v roce 2011 ve smyslu ustanovení $ 25 až $ 27 odst. I zákona č. 32012001 Sb.,

ve znění účinném v kontroIovaném období. Kontrolou bylo zjištěno, Že ředitelka školského
zařizení zavedla vnitřní kontrolní systém, jehož zásady upravila vnitřní směrnicí, kterou se

stanoví provádění vnitřní kontroly. Ve vnitřní směmici byly mimo jiného ustanoveny
funkce pro výkon předběžné kontroly plánovaných a připravovaných operací - ředitelka
školského zaÍizeni jako pÍíkazce operací azaměstnanec s osobním číslem 3421'5 jako

správce rozpočtu a hlavní účetní. Dále byla vnitřní směrnicí upravena pruběžná a následná
kontrola, která byla prováděna kromě výše uvedených i dalšími pověřenými zaměstnanci.
Kontrola byla provedena porovnáním směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
včetně příloh a dodatku a postupů v ní uvedených s limitovaným příslibem a účetními
doklady k vybraným finančním operacím s prostředky SR poskýnutými podle ustanovení

911.5
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$ 160 odst. 1 písm. a) zákona č.56712004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období.
o provedených interních kontrolách byly školským zatizením sepsány záznamy
o pruběŽné řídící kontrole, roční zptáva o výsledcích finančních kontrol a z1nnamy
o pruběžné a následné kontrole čerprání mzdových prostředků ze SR.

v.
Doklady a materiályo o které se kontrolní zjištění opíralo

1. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení tisk dne 8. ilnora2012
2. ZÍizovací listina ze dne 28. Ťíjna 1991 včetně dodatků č' I až 7 a Změna zřizovací

listiny č)j.32 581'105-25 ze dne 15. listopadu 2005

3. Potvrzení ve funkci ředitelky vydané uŠvr ěj.36lI2l2o05-25 súčinností
od 1. ledna 20062e dne 18. ledna 2006

4. Přípis vŠtVlt: oznámení o rozpočtu na rok 2OlI čj.41' g1'1'l20LI_26 ze dne
27. prosince 201,1

5 . Účetní závěrka sestavená k 3 1 . prosi nci 2011 ze dne 3I. Iedna 2oI2
6. Tabulka č. lb - Finanění vypořádríní vztahů státních příspěvkových organizací

ze dne 1'. ínora20l2
7. Tabulka ě. 2 - Hodnocení závaznýchukazatelů, sumář paragraftlze dne l.bŤezna2\I2
8. Mzdovó rekapitulace od 01/2011 do I2 /2011 ze dne 3.|edna2012
9. Yýkaz Št<ot (MŠMT) P 1'-O4 - Čtv*letní výkaz o zaměstnarrcích a mzdových

prostředcích v regionálním školství za I. _ 4. čtvrtletí 2011 ze dne 7 .leďna2012
lo.Yýkaz Štot p I-o4 (2011) 01'201I - 12l20L1' (podklad k r,yplnění výkazu) ze dne

12.bŤezna2oL2

11. Všechny účetní doklady za rok 2011 k učtu 243 20, 4I2zz - 4I224, 5L814, 52120,
527 00,528 50,549 05 a 677 20

12.Yýkaz Z1,4-0I o zaÍízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy podle stavu
k 31. 10. 20'LI ze dne 1. listopadu 2011

73.Yýkaz M 3 o základní škole podle stavu k 30. 9. 20II ze dne 3. Ťíjna20II
14.Třídní výkazy pro 1. a 2. stupeň ZŠ afiídnívýkaz pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální

na školní rok 201Il20I2
1"5. Všechny osobní spisy dětí školského zaŤízení podle stavu k 31. říjnu 201 1

16. Rozsudky jménem republiky dětí s nďízenou ústavní výchovou (21 dět| a s nařízenou
ochrannou výchovou (1 dítě) podle stavu k 31. říjnu 201 1

17. Rozvrhy pracovní doby učitelrž školní rok 201 0l20II a2ol1l2oL2
78. Rozvrhy hodin (dle tříd) školní rok20l0l2011 a 20L112012

19. Pracovní smlouvy a platové výměry zaměstnanců s osobními čísly 32700, 63746
a 95600 platné v roce 201'L

20. Mzdové listy všech zaměstnanců za rok 20I I

2I.Přehledy o rozdělení tříd a předmětů vyučujícím - úvazlql na školní rok 2010/20]1
a 2 0 1 1 /2 0 1 2 bez data zpracování

22. Vnitřní platový předpis včetně Kritérií pro stanovení ýše osobního příplatku a odměn
s úěinností a ze dne 1. ledna 2009

rcfi.s
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23. Výběrové sestavy za 0]/20] ], 09/201 1 a 12/2011 tisk 12. bŤezna2}IL

24.Pracovní smlouly, platové ýměry, doklady o dosaženém vzdělání apracovní náplně

zaměstnanců s osobními čísly 18101, 23305, 23500, 39535, 45800, 73960, 85100,

94940 a 95001 platné v roce 2011-

25.organizační řád súčinností a ze dne 1.záŤí2005 včetně organizačního schématu

a Dodatku k organizačnímu řádu č' ] ze dne 13. září20I0
26. Podklad pro výplatu proměnlivých složek platů pedagogicleych pracovníků

zaměstnanců s osobními ěísly 63746,]3960,85100 a 95001 za měsíc prosinec 201L

27. Soupiska C zaměsíc prosinec 20IL ze dne22. prosince 2011

Z8.Yýp|atní lístky zaměstnanců s osobními čísly 63746,73960,85100 a 95001 za měsíc
prosinec 2011

29. odměny - pŤiznání mimořádné odměny (včetně zdůvodnění mimořádné odměny)

za měsíce tnor aŽ duben 2011

30.Účetní doklady zarok 2011 k účtům 028 10 č,.5194,5237 a6360,33613,3361'4,
336 5L, 336 52 a 3]8 Iz ě. 1636, L651', 1668 a 1'502,501 07 č. 04969,00381, 05183,

Oo4z3 a oo424,501 16 a 501 17 č. 05015, 501 18 č. 04902, 04909,04939,04948,
04969,O5I12 a05265,50201 č. 06085 a 06088' 50202 č. 00381, 00436, 1606, L65L,

1564 a 1'517,511 01 ě. O5I24, 00375 a 00379, 5I2o1 všechny účetní doklady
za období leden až bÍezen 2OII, 518 04 a 518 08 č. 00307, oo341, 00390 a 00429,
518 10 č.00039,00045,00053,00054,00073, 00077,00084,00089,00].].0 a 00115,

5].8 13 č.00316 a 551 č. 06022,06028,06056 a06074

31. Dohody o pracovní činnosti uzavÍené s fyzickými osobami s osobními čísly 5150,

23IOO, 23400, 23460, 73LOO,13960, 82650, 84205,84500, 85100, 95001, 95600

a 95601 platné v roce 201'1

32.Hlavní účetní lrniha za období 13/201] ze dne 31. ledna 2012 a za jednotlivé měsíce

roku 2011 aleden2}IZ
33. Výpisy z bankovních účtů (běžného' FKSP a fondu reprodukce majetku) k účetním

dokladům dokumentující příjem a ěerpání prostředků SR za rok 201]"

34. Zásady pro hospodaření s FKSP rok 20] I ze dne 3. ledna 2011 a Dodatek k zásadám

ze dne L3. záŤí2oII s účinností od 15. záŤí201I

35.Rozpočet FKSP pro rok 20II Ze dne 3. ledna 20|1 a jeho úpravy ze dne

21'. ínora 2011,18. srpna 2oI1' a 21. listopadl201'1'

36. Konta účtu zarok}O1'L vybraných účtů k použitým finančním prostředkům SR

3"7.Směrnice č. t/2007 pro cestovní nóhrady zaměstnanců vsouladu sustanovením
Zókoníkupráce platného od 1. 1. 2007 ze dneZ.IednaZoo7

38. Směrnice pro poslrytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,

čistících, ochranných a dezinfekčních prostředků věetně 4 příloh platná v roce 2011

bez data zpracování

39. Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů (směmice) včetně podpisových vzoru ze dne

2.ledna2OIO
4o. Účtový rozvrh pro příspěvkové organizace platný od 1. 1. 201 1 do 31. 12' 20] ] ze dne

3. ledna 2011

41. Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav účtu 021 _ Stavby a 031 - Pozemky
(parcelní ěisIa 634, 655, 656, 657 a 658) k datu 6. bŤezna2}IZ

42. Směrnice k inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků i inventarizačních
položek pro rok 2 0 ] ] včetně příloh č. I, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 20. května 201 1

11.175
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43.Inventurní soupis a inventarizační zápis o provedení mimořádné inventarizace
hospodářslEch prostředku-sklad učebnic věetně příloh k 31. srpnu 2oII ze dne
31. srpna 2011

44. Zápis o provedení mimořádné inventarizace z dtxodu ukončení pracovního poměru
zaměstnance s osobním číslem 41320 ze dne 29. listopadu}}Il

 í.Inventurní soupis předávaného majetku včetně příloh č. I a 2 (místní Seznamy
majetku) k 30. listopadu2}II ze dne 29. listopadu}}Il

46.Sestava přijatého majetku cena od 3000 Kč do 39999Kč za období od I. ].201]
do 31. 12. 2012 k 31. prosinci20Il

47 . Inventarizační zápisy o provedení fuzické a dokladové inventarizace podle jednotliých
druhů majetku, zóvazků a pohledávekk3I. prosinci 2011

48.Účet 02] - Seznam dlouhodobého majetku odpisovaného a neodpisovaného křádné
inventarizaci k 3 I I 2. 20 I I ze dne 17. ledna 2012

49.Inventurní soupis včetně příloh k úětu 0I3, o21,022, O28, O31',24']-,243,261 10,267
34,3L5,331. a 336 k 31. prosinci2011,

50. Inventarizační zpráva ke zhodnocení a ukončení inventur nařízených ke dni
3 1' 1 2. 20 ] ] včetně přílohy č. l ze dne 27. ledna 2012

51.Vybrané účetní doklady zarck 2011 k účtu 028 10č. 06001, 00113, 00114,04410,
00426, 0044L, 051,54, 05237 a 6360

52.Inventární karta drobného dlouhodobého hmotného majetku č. Nl362, N1363
a A/1364

53. Jmenovóní likvidační komise k zajištění vyřazení a fuzické likvidaci dlouhodobého
i lcrátkodobého nehmotného a hmotného majetku v roce 20] 1 ze dne 3. Iedna211l

54. Nóvrh na vyřazení DDHM a DNM č. 21 ze dne 13. Ťt1na2OII, č,. 23, 24 a 26 ze dne
25.Ťíjna2}Il ač.25 ze dne 18. Ťíjna2}Il

55. osvědčení evidenční číslo 34/]0 o odborné způsobilosti v elektronice pro zaměstnance
s osobním číslem 23500 vystavené Pavlem Sikorou, firma SIERO Merkur ',C"okrajová 4lC,736 00 Havířov-Podlesí ze dne 2. prosince 2010

56. Pověření posuzováním předmětů technické povahy a vystavením písemného odborného
posudku, herý bude součóstí návrhu na vyřazení DDHM zaměstnance s osobním
číslem 23500 ze ďne20.května2}II

57. Návrh na vyřazení majetku k inventárnímu číslu N387, NI68, N340, N35I, NTI3I
a N1274

58. Protokol o vyřazení majetku fyzickou likvidací č. 4l9, 14126, I3l24, 12123, 1'U21'
a I0lI7 inventární číslo 4/387, NI68, N340, N351, NI131 a NI274

59. Návrh na vyřazení DDHM a DNM číslo 9 televizor otava neopravitelný včetně
posudku znalce o neopravitelnosti ze dne 23. inora2017

60. Sestavy vyřazeného majetku k návrhům na vyřazení majetku s inventárním číslem
N387, N168, N340, N35I, N1731a NI274bez datazpracování

67. Výdajový pokladní doklad č. 209 - uloŽení odpadu ze dne 2. března 20II
62. Příjmový pokladní doklad č,. I976743 - uloŽení a likvidace vyřazeného elektroodpadu

ze dne 2.btezna2011
63. Rozhodnutí ředitellq) školského zařízení o stanovení výše příspěvku na úhradu péče

poslqltované dětem v zařízenícá k číslu karty 3212009,IIl20IO, 12/20IO a27l2O10

r211.5
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64. Evidenční list příspěvku na úhradu péče k číslu karty 32l2OO9, IIl20I0 (dlouhodobé

pohledávky), L}lzoto a 27 l2o1a (krátkodobé pohledávky)

65.Inventurní soupis nedoplatků k 3]. 12. 2011 běžné pohledávl<y za rok 20l I - pořadové

číslo pohledó;ky Ift ; 4lI5, nedoplattql z minulých let 'pořadové číslo pohledávlql

3 I 1,6, 41 1'9 a 5 128 ze dne 23. ledna 2012

66. Výpisy zběžného účtu k úhradě splátek dlužné částky k číslu karty 1Il20I0 a3212009

67. Soupis převodu poštovních poukázek A - Úhrada části pohledávlq' k číslu karty

I2l2O10 ze dne 1'1'.Iedna2012

68. (}pomíntql -pohledávlcy kpovinnosti hradit příspěvek na úhradu péče k číslu karty

IZ|20I0 a27l20IO

69. Trestní oznámení pro podezření z přečinu zanedbóní povinné výživy dle $ 196/1

trestního zákoníku k číslu karty I2l2010 a27l20I0

70. Uvědomění o podání návrhu na potrestání dluŽníka k ěíslu karty 1212010 vydané

okresním státním zastupitelstvím Nový J iěín ze dne 23 . Iedna 2012

71'. Sdělení okresnímu soudu Nový Jičín o úhradě části pohledávlq) k číslu karty L2l20I0

ze dne 1'5.ínoraZolZ
72. Vyúčtování příspěvku na úhradu péče a žádost o úhradu dlužné částlry k číslu karty

zllzoto ze dnó 13.Ťíjna201'L a 14.listopadu}oll, 3212009 ze dne 19. ledna 2oIo,

15. února 2010,3. prosince Z0I0 a24. záÍí20I1'

73.Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy k číslu karty 2112010 podaný

okresnímu soudu v ostravě ze dne 16. ínora20l2
74. Protokol sepsaný na DDŠ Těrlicko se žádostí o možnost splácet dlužnu částku formou

měsíčních srážekk číslu karty 1 Il20I0 ze dne 1L. ínora201-I

75. Dotaz na zaměstnavatele a olcresní soud I,Iový Jičín kčíslu karty 3212009 ze dne

]-6. února 2OI0 aZí.Ťíjna}olo a7' ínora}al2
76. Nóvrh na nařízení výkonu rozhodnutí sróžkami ze mzdy podaný okresnímu soudu

v Novém Jičíně k číslu karty 3212009 ze dne 26.bŤezna2010

77. Usnesení okresního soudu v Novém Jiěíně k číslu karty 3212009 ze dne 8. dubna 2010

a7.Ííjna201'L
78. odpověď zaměstnavatele a okresního soudu Nový Jičín k číslu karty 3212009

nažádosti Dětského domova se školou Horní Těrlicko 56I ze dne 27.Ťíjna20t0

a 1L. listopadu 2010

79. Dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoý uzavŤetá se zaměstnancem

s osobním číslem 3998ó platná oď I. záŤí 201 i k termínu kontroly ze dne L- zátí201I

80. odpisový plón pro rok 20] ] k 3. lednu 2oL1 ajeho aktualizace v roce 2o1-I

87. Zápis z dohodovacího řízení mezi MŠMT a školslrym zařízením (včetně schválení

odpisového plánu na rok 201'1) ze dne Í8.bŤeznaZo1't

82. Zpráva o ýsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

adodržování ostatních povinností p\átce pojistného provedené dne 13. května 2011

čj.K886/2011, vydaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR' llzemní pracoviště

Karviná
83' Dokumentace školského zaŤízení k externím kontrolám za období od 1. ledna 2010

k termínu kontroly

84. Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole (směrnice k vnitřní kontrolní

činnosti) včetně piitot'y ě. 2 - Pověření funkcemi příkazce operace, správce rozpočtu

a hlavní účetní ač.3 - Podpisový ýzor ze dne 28. prosince 2009

13IL5
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85.Dodatek č. 1/20]2 ke Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/200] Sb., o finanční
kontrole * Potencionální rizika v naší organizaci ze dne 22. prosínce 2o7'J'

86. Limitovaný příslib na 4. čnrtletí roku 20l1 na potraviny, PHM, lélql pro děti, zdravotní
materiól, poštovné, kapesné dětí a telefon ze dne 30. zaŤí20II

87. Záznamy o průběžné řídící kontrole provedené pověřenými zaměstnanci dne
23. září 2011 a 24. února 2012

88. Záznam o průběžné řídící kontrole provedené zaměstnancem S osobním číslem 18101
ze dne20.řijna201'1

89. Roční zpráva o výsledcíchfinančních knntrol - 201 1 ze dne23.ledna2012
90. Zóznamy o průběžné a následné kontrole čerpání mzdoých prostředků Ze státního

rozpočtu za rok 20] ] včetně přílohy ě. I ze dne 15. ínora2012

vI.
Poučení

Podle ustanovení s 17 zákona č. 55211991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může
kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5
dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu česká
školní inspekceo Moravskoslezslý inspektoráto Matiční 20, 702 00 ostrava 2o

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.t@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu,
PhDr. Pavla Grenara, ředitele inspektorátu.

Složení inspekčního tymu a datum ryhotovení protokolu

V Novém Jičíně dne 19. ďlbna2o12

a to k rukám

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Bc. Milada Davidová, kontrolní pracovnice

Bc. Jaroslava Sivková, kontrolní pracovnice

Bc. Bedřiška Starzewská, kontrolní pracovnice

Bc. Libuše Švecová, kontrolní pracovnice

/
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Datum a podpis ředitelky školského zaÍwení potvrzující seznámení s protokolem
a předání stejnopisu protokolu

V Horním Těrlicku dne Jq"( ' /- /2

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

PaedDr. Eva Němečková' ředitelka školského zařizení

DětskÝ dolTtov se sKolo[Á'
záHajní škola a školníjídelna,

-1- Těrlickc
HomíTěrlicxo 561,-pSČ 735 42

roi] són il1 n 4'l |Č,1' A2331507

1.s11.5


