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PROTOKOL
čj. CSI-53/09-01

o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení $ 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním' středním, vyšším odborném a jiném vzdéLávání (školský
zákon), ye znéní pozdějších předpisů, a zákona č,. 32012001 sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

Kontrolovaná osoba:

Sídlo:
Identifikátor:
Ič:
Zastoupená:
Místo kontroly:
Termín kontroly:

Zá,Jxlradní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Pod Marjankou 2/1900, 169 00 Praha 6 - Břevnov
600 039 145
48 t33 161
Mgr. Marcelou Pácalovou' ředitelkou školy
Pod Marjánkou 2/1900, 169 00 Praha 6 - Břevnov
26. -Lg.ledna 2009
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Předmět kontroly:

Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých
školám a školským zaŤízením zÍizovaných obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení
$ 160 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení $ 163 zákona č,.56I/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzďélávání (školský zákon), ve znéní
pozdějších předpisů (dálejen školský zákon). Kontrolovaným obdobím byl rok 2007.



x.

Kontrolní zjištění:

l. Krrntrola opriivněnosti použití finančních prostředků přidělených škole ze
st:ltního rozpočtu a ověření vyše výdajů u sledovaných ukazatelů

Krrntrtlla z ťrčctní a mzdové evidence školy ověřila, že finanční prostředky přidělené
šl<ole ze státního rozpočtu v roce 2007 byly v daném rozpočtovém období použity
v strtllatlu s účolorrr poskytnutí' Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrŽeny.

Neb.ylo 4jištěno neoprúvněné použití jinančních prostředků státního rozpočtu ani
překročení jejich výše u sledovaných ukazatelů.

l'rrlvěřcní údajů o hospodaření s finančními prostředky poskytnudmi ze státního
rrrzprlčtu v účetní evidenci školy, prověření, zda škola ve svóm účetnictví sleduje
llrrančni prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a jejich čerpání odděleně
n l;trrlvnč na všech účtech, kterými prochází, podle příslušných ustanovení
zíktlnl č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném v kontrolovaném období

|'rlcllc prvotních účetních dokladů a účetní evidence finančních prostředků
ptrskytnutých škole ze státního rozpočtu bylo zjištěno, že škola tyto prostředky
,qletlrrvirla odděleně od prostředků z jiných zdrojů a správně na všech účtech, kterými
proehťrzí poclle příslušných ustanovení zákona o účetnictví.

yc sleilovilné oblastt nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrrlhr pracovněprávních vztahů a odměňování zaměstnanců podle příslušných
UĚtnttovcni zákona č. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění platném
v kontrolovanóm období (dále jen zákoník práce), a nařízení vlády č. 56412006
slt., tt plntových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
plntnóm v kontrolovaném období (dále jen nařízení vlády o platoqých poměrech
znněstnnnců)

Kttnlrtllott personální dokumentace a mzdových listů bylo ověřeno dodrŽování
prňvníclr předpisů při zaŤazení zaměstnanců do příslušných platových tříd, stanovení
přlplrrtkŮ za vedení a nenarokových složek platů a správnost postupu pii uzavírání
rlohotl rr pracích konaných mimo pracovní poměr.

N e b'lt h l r,j i Š Íě n o p o r uš ení p r úv ních př e dpis ů.

Krrnlrrllu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle ustanovení s 24
eňlrttnn č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
il'úlrrlnťi' vc znění platném v kontrolovaném období

Krrtllrrrlo ověřila oprávněnost čerpaní finančních prostředků na další vzděIáváni
1tetlrrgtrgických pracovníků podle prvotních účetních dokladů a účetní evidence školy.

Nrhylp rjištěno porušení prdvního předpisu

s,
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5. ||í'etlrivliní údajů z dokumentace školy a ze školní matriky v souladu
l ttslltrrovoním $ 28 odst. 5 školského zákona a podle vyhtášky č. 364t2005 Sb.,
tl votlcní dokumcntace škol a školských zařízení a školní matrit<y a o předávání
rirlrr,jil z tltlkumcntace škol a školských zařízení a ze školni matrixy (vyhláška
tl tltlkunrcntaci škol a školských zaÍízení)l ve znění platném v kontrolovaném
tllltltlllí

|'rttrtvtttinínr úclajťr o počtech Žáků ve Yýkazu S 3-01 o základní škole podle stavu k 30.
r,úÍI 2007 s počty Žáků v třídních výkazech kontrola zjistila soulad. Uvedené údaje
Éktrlit vc stanoveném termínu předala ke statistickému zpracování.

Ncbyb rjištěno porušení próvního předpisu,

(t' l|rlskytovírní požadovaných údajů za rok 2007 pro statistická zjišťování ve smyslu
tllllnovení $ 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, '. "ňěrrí1rlntnónr v kontrolovaném období

Ktttttrttltlvarré údaje ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích a
v t'cgitlttiilním školství P1-04 za 7. _ 4. čtvrtletí 2007 škola
xtttttttvt:nótrr termínu.

Neh.ylo zjišÍěno porušení právního předpisu.

mzdových prostředcích
vykáza|a správně a ve

?, Plrrkytovrlní požadovaných údajů pro finanční vypořádání dotací poskytnu{ých
lltrrlg r'c státního rozpočtu v roce 2007 ve '-y'tr, ustanoveni ď o vyhlá-šky
č' Í3l/2lll)4 Sb., kterou se stanoví zásady a termíný Íinančního ,.ypořaaer'í vztahů
rp gtrltnlm rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Nárooňim fondem, ve
zněnl plntnóm v kontrolovaném období

|rrt*ttltrvlttté údaje pro finanční vypořádiíní dotací ze státního rozpočtu v rcce 2007
áktrlrr přetllclžila poskytovateli dotace ve stanoveném termínu a v souladu s údaji
ttvr:dcltýrrr i v účetnictví školy.

Nrb.ylu zjištěno porušení próvního přeďpisu

tl' ltrrltlrttln zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému podle ustanovení
$ 25 n 27 l'ňl<ona č.3201200l Sb., ve znění platném v kontroloourréro období

V ktrttlt'trlrrvaném období škola měla Zpracovanou směrnici ohledně fungování
n rttllcrpcčcní vnitřního kontrolního systému ve smyslu příslušných ustanovení zákonař' l2()/2()0l Sb. Kontrola ověřila funkčnost vnitřnihó kontrólního systému podle
vylrt'ttttýclt prvotních úěetních dokladů školy.

N t' h.|, l o 4j i š t ě n o p o r uš e ní pr dvního pře dpis u.



9. Kontrola lyužívání Íinnnčních prostředků poskytnudch škole na realizaci
rozvojových programů podle $ 163 školského zákona

Účelově věnané finanční prostředky ze státního rozpoětu na reaiizaci rozvojového
programu ve vzdělávÍlni ,,Progrdm na podporu polcrytí konektiviý škol a školsbých
zařízení" škola pouŽila v souladu se stanovenými kritérii.

Nebylo zjištěno neoprúvněné použiííJinančních prostřeďků ze stdtního ro4ločtu.

odůvodnění:

Ad 1. Z tňetní evidence bylo zjištěno, Že škola finanční prostředky přidělené ze stiítního
rozpočtu v roce 2007 č,erpala na platy a související odvody zdravotního a sociálního
pojištění, ostatní osobní ntíklady, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb,
učebnice a učební pomůcky, osobní ochranné pracovní pomůcky, na další
vzdělávéní pedagogických pracovníků, zákonné ilrazové pojištění a další výdaje
podle potřeb školy. Závazné ukazatele rozpočtu stanovené rozpoětovým opatřením
a limit počtu pracovníků škola dodržela. Kontrolované finanční prostředky ze
státního rozpočtu zák|adní škola čerpala v daném účetním období a použila je
oprávněně k účelům, na které byly poskytnuý.

Ad2' Podle účetní dokumentace bylo ověřeno, že škola evidovala čerpaní finančních
prostředků přidělených ze státního rozpočtu na účtech podle platného účtového
rozvrhu a v účetnictví sledovala týo prostředky odděleně od finančních prostředků
zjiných zdrojů. U vybraných dodavatelských faktur a výdajových pokladních
dokladů, viz semam dokladů, které byly v roce 2007 L'razeny z prostředků ze
státního rozpočtu, kontrola 4isttla, že škola při jejich zpracovítni vychézrcla
z postupů uvedených ve vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů a z příslušných
ustanovení zákona o účetnictví.

Ad 3. Z personální dokumentace kontrola ověřila dodržování právních předpisů při
zařazení zaměstnanců do platových tříd, stanovení zvláštních příplatků za
třídnictví, příplatků za vedení a nenárokových sloŽek platů. Podle dokladů
o vzděláni a mzdových listů kontrola zjistila správnost zařazeni vybraných
zaměstnanců školy do platových tříd v souladu s ustanovením $ 123 zákoníku práce
a $ 3 nďízení vlády o platových poměrech zaměstnanců. Příplatky za vedení byly
stanoveny ředitelce školy, statutární zástupkyni, vedoucí kuchařce školní jídelny,
vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatelce školní družiny a školníkovi.
Kontrolované dohody o provedení práce a pracovní činnosti byly v rcce 2007
uzavřeny v souladu s ustanovením $ 75 a76 zákoníku práce.

Ad 4. Ve sledované oblasti se kontrola zanéŤi|a na ťtnanční prostředky ze státního
rozpoětu použité v roce 2007 na další vzděláváni pedagogických pracovníků. Podle
zpracovaného planu ředitelkou školy v prvotních účetních dokladech aúčetní
evidenci školy bylo ověřeno, že v foce 2007 se pedagogičtí pracovníci školy
zúčastnili odborných školení, seminářů, kurď podle potřeb azaměÍení školy.
Vzdělávací akce byly vybrány za účelem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti
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cizích jazykt, informačních a komunikačních technologií, didaktiky, pedagogiky

apod. nin"anční prostředky ěerpané v roce 2007 ze státního rozpočtu na další

vzdělávání pedígogických pracovníků byly použity v souladu s příslušnými

ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb.

Atl 5' Porovnáním údajů o počtech žáků uvedených ve Výkazu o základní škole podle

stavu k 30. záÍi 2007 s evidencí v třídních výkazech kontrola zjistila soulad.

7,ákladní ško|a správně výkaz vyplnila a ve stanoveném termínu předala ke

statistickému zprácování. Škola postupovala ve smyslu $ 28 odst. 5 školského

zákona.

^d 
Ó. Kontrolované údaje o výši finančních prostředků ze státního rozpočtu pouŽitých

v roce 2OO7 na platy zaméstnanců a ostatní platby za provedenou práci, které

základní škola uvedla ve Čtvrtletním qýkazu o zaměstnancích a mzdových

prostředcích vregionálním školství P 1-04 za I. _ 4. čftrtlefi 2007, kontrola

porovnala se zůstátky v účetní evidenci a nezjistila nesoulad. Sledované údaje škola

vyplnila do výkazu vsouladu sustanovením $ l0 odst.3 zákona č.89/1995 Sb.

a ve stanoveném termínu předala výkazke statistickému zpracováni.

Ad 7. Kontrola ověřila, že íďqe vtabulce ,,Finanční vypořádání dotací uŠprr vroce
2007" byly vsouladu súčetní evidencí školy. Škola předala ve stanoveném

termínu poskytovateli dotace podklady pro vypořádání váahů se státním rozpočtem

v souladu s ustanovením $ 6 odst. l a 2 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

^d 
8. Kontrola zjistila, že zák|adní škola se v roce 2007 ÍídLla vnitřní směrnicí, v níž jsou

určeny jednotlivé funkce, s popisy práce a povinnostmi v souladu se zákonem

č,.32a200I Sb. Na vybraných prvotních účetních dokladech (dodavatelské faktury

a výdajové pokladní doklady) souvisejících s ěerpáním finančních prostředků ze

státního rozpočtu bylo zjištěno, že v kontrolovaném období škola při zpracování

úěetních dokumentů aplikovala zásady z vnitřního předpisu.

^cl 
9' Škole byla poskytnuta účelová neinvestiění dotace ze statního rozpočtu na realizaci

rozvojového programu ve vzdělávžnti ,,Program na podporu konekttvity škol

v rtjmci Stótni tnformační politilq ve vzdělávání v roce 2007". Finanění prostředky

byly využity účelně ve shodě s účelem poskytnutí.

Shrnutí:

Ve všech protokolórních bodech kontrola neshledala pochybení ani porušení
p ř ís t uš nýc h ustanovení pos uzovaných próvních předpis ů.
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Seznam dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá:

'LÍizovacilistina příspěvkov é organ\zace - Dodatek č. 1 vydaný Zastupitelstvem MČ

Prahy 6zedne?O.9.2005 súčinnostíod 1' 10' 2005

l{ozhodnutí MSMT ve věci návrhu na zápís v údajích vedených v rejstříku škol

rr školských zaÍizení č)' j. 95412007 -21 s účinností od I . 9. 2007

ltozhodnutí MHMP ve věci návrhu na zápís zmény v údajích vedenýclr^1rejstříku

škol a školských zaŤízení č. j. S-MHMP 4041912006 s účinností od 1 '9'2001
Výpis změnového Íizeni -šioyzeňízení č j. 954ll20O7-21 s účinností od 16'2'2008

.Imenování do funkce ředitetky školy vydané MHMP č. j' SKU-07I9I2I102 ze dne

liinnnční vyptlřáclriní dotací vŠvr v roce 2007 ze dne 14. 1- 2008

ii,r*l. ,' p*izitt tinaneních prostředků poskytnuých v roce 2007 ze dne 4. 3. 2008

(ičttrvý rozvrlr platný na rok 2007

I{ozbor nákladů SR v období: I3l2007

Rozbor rrákladů SR - rozvojový program sI]Z33245 v období 1312007

Výpisy zápisů ze SR období: 1312007

vyi.o" zistu a ztráty za období l3l2007 ze dne 28' 1' 2008

t<nitra účetnictví V. _ redukovaná za období |212007 ze dne 6' z' 2008

i:i"r,r.i"r výkazo zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za

| . * 4. čtvrtietí zOO7 _ Štot 1t'tŠt'tT) P 1-04 ze dne 12. 1. 2008

|rlán dalšího vzdéIávání pedagogických pracovníků na školní rok 200612007

27 . kvétna s účinností od I.7 . 2002
(r. Výkaz S 3 - 01 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2007 ze dne 16' I0'2007

7 . 't'řiani výkazy (počet 20 ks) za školní rok 2007/2008

13' Výkaz Ž n-ot o činnosti zaŤizení školního stravování podle stavu k 31. 10' 2007 ze

clne 5. 11.2007
(), ijř;'" závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2007 na zák|adé výsledků

růpočtového řízení II' _ rozpočtóvé opatření číslo 000218 čj' MHMP RoZ

2126112007 ze dne 5.12.2007
l0. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠltT na real\zaci

rozvojovóho p.ngru*u ve vzdělávání ,,Program na podporu pokrytí konektivity škol

v rámci Státní iňrnraění politiky ve vzdělávání v roce 2OO7" _ rozpočtové opatření

005l94 č..i. MlIMl' ltOZ 213]1112007 ze dne 7' 12'2007

t l, Snrčrrricc č. l l řcditelky školy k oběhu účetních dokladů ze dne 24' 8' 2006

s ťrčirrností tlrl l "9. 2006
l2, Sntěrnicc č' l2 řcclitclky školy k vnitřnímu kontrolnímu systému ze dne 24' 8' 2006

s tičinltrrstí trd l. 9. 2006
Ll,
t4,
15,

lfi,
17,
r8,
lq,
20.
21,

22.
a200712008

23' Vnitřní platový předpis ze dne28. prosince2006 s účinností od 1' 1 '2007
24. Platové inventury k 1. 1 .2007 akt'9'2007
25. Dohody konané mimo pracovní poměr uzavřené se zaměstnanci s osobními ěísly

20300í, 24401|, 21OOu, 2700ó8, 27OOI2, 27OO33, 270059, 27006I, 270068,

270069 a270076
26. Mzdové listy zaměstnanců zarok2007 sosobními čísly 001014, 002004, 002008,

002012,002018, O02OZ0, OO2O25, 002029, 002030, 002035, 002038, 002039'

002051, 002055, 002061, 004044,008101, 009003 a 009013

27. Přijatá dotace ťrnančních prostředků ze státního rozpoětu v bankovních výpisech

2Oó7 ze dne 29.1edna, 16. áubna, 15. června, 28. srpna, 6. listopadu a 7. prosince



i:i;,' 28.

a:,,:i, . . '

:Ut:-..

i,;;.,1,., 29,

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění v bankovních výpisech roku
2007 ze dne 6. února, 5.bŤezna,3' dubna,4. května,4. června,4. července,2. srpna,
6' zéňí,2.řtjna,5. listopadu, 5. prosince a 8. ledna 2008
Dodavatelské faktury brazené ze státního rozpoěfuvroce 2007 fa č.019 ze dne 16.

ledna, ubrazená23. ledna, č. 035 ze dne 1. února, ultazená 8. února, č. 045 ze dne
22.ledna,vhrazená 15. února, č.085 ze dne 2.bÍezna,utuazená12.bÍezna, č.086
ze dne 9. bŤezna, uhrazená 12. bÍezna, č. 188 a l94 ze dne 1. června, lhrazené 12.

června, č. 246 ze dne 14. srpna, vhrazená 31. srpna, ě. 254 ze dne 11. srpna,

lbrazená 20. záÍi, č,. 290 ze ďne 19. záři, uhrazená 1. října, ě. 298 ze dne 24. záŤi,

vltrazená 8. října, č.303 zedne 1. října, vhrazená 10. října, č.3l8 ze dne 11. října'
u|tr azená |7 . října, č). 324 ze dne 27 . záňí, v|tr azená 22. Ííjna
Výdajové pokladní doklady hrazené z ťrnančních prostředků ze státního rozpočtu
vroce 2007 č.Y 2ze dne 9. ledna, č. V 64 ze dne 28. února, č. V88 ze dne 13.

bŤezna, č. v 94 ze dne 20'března' ě.V 106zedne27.bÍezna, č. V 1I7 zedne3.
dubna, ě. V 130 a V 133 ze dne 13. dubna, č'y 202 ze dne 15. května, ě.Y 224 ze
dne 1. června, č.Y 228,v 229 aY 231 ze dne 5. června, č.v 256ze dne 14. června,
č. V 280 ze dne 20. června, č. V 348 ze dne 1. října, č. v 355 ze dne 4. října,
č. V 390 ze dne 2. listopadu, č. V 4I7 ze dne 16. listopadu, č. v 421 ze dne 2I.
listopadu a č. V 45I ze dne 30. listopadu
Dodavatelské faktury vztahujíci se k čerpání ťrnančních prostředků ze státního
rozpoětu v roce 2007 na další vzdělávánípedagogických pracovníků fa č. 066 ze dne
19. února, ulvazená 28. února, č.086 zedne9.bŤezna,ultazená12.bŤezna, č. 139
ze dne 19. dubna, tů:rtazená25. dubna, č. 151 ze dne 2. května, uhrazená 10. května,
č. 282 ze dne Í4. záňí, ubrazená 2t. zéňi, č. 301 ze dne 24. zéňi, vttazená 4. Íijna,
č. 380 ze dne 19. listopadu, uhtazená 4. iijna a č:. 36l ze dne 4. listopadu, uhrazená
15. listopadu
Výdajové pokladní doklady hrazené z finančních prostředků ze SR v roce 2007 na
další vzděláváni pedagogických pracovníků č. V 106 ze dne 27 . bÍema. č. V 205 ze
dne 15. května, ě.y 228 ze dne 5. června, č.v 352 ze dne 4. října a č. V 4l4 ze dne
16. listopadu
Vnitřní likvidační doklad HČ e. 710158 sIJZ33245 ze dne 3L 12.200]
Výroční zprávaZákladní školy vPraze 6, Pod Marjánkou 2 za školní rok2006l2007

Poučení:

Podle ustanovení $ 17 ztÍkona č, 552/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů, může
kontrolovanú osoba proti protokolu podat ptsemné a zdůvodněné ndmitlE, a to do 5 dnů
ode dne sezndmení s protokolem" Př[paetné ntÍmitky zašlete na adresu česká škotní
inspekce, Pražský inspektordt, Bc, Anna Kuruczovd, Arabskú 683, 160 66 Praha 6.

30.

3r.

32.

JJ.

34.



Praha dne 2. února 2009

Složení kontrolního tymu :

Titul, jméno a příjmení

Bc. Anna Kuruczová

Ing. Michaela Petrášková

Datum a podpis kontrolované
stejnopisu protokolu:

osoby stvrzující seznámení s protokolem a předání
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Praha t- i^-*" [0f1

Titul, jméno a příjmení

Mgr. Marcela Pácalová

Podpis
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