Česká školníinspekce
Středočeský inspektorát

PRoToKoL
č;. čšIs_t877l13-s
o státní a veřejnosprávní kontrole podle § 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 56I12004 Sb.,
o předškolním, záklaďním, středním, vyššímodborném a jiném vzděláváni (školský
zákon\, ve zněni pozdějších předpisů, a zákona ě, 55211991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve zněni pozdějšíchpředpisů.

I.

kontroloyaná osoba
Název kontrolované

Sídlo:

rČo:

osoby: Zá|ďadniškola

Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
Zíizovatel:
Místo kontroly:
Termín kontroly:
Kontrolované období:

Štěchovice, okres Praha - západ

Štotni 122,252 07 Štěchovice

70 844 747
600 053 296

Příspěvková organizace
Mgr. Hanou Králíkovou, ředitelkou školy
Městys Štěchovice
Základníškola Štěchovice, Škohrí122, Štěchovice
16. a17. záíí2013
Od 1. 1.2012 ke dni kontroly

II.
předmět kontrolní činnosti
1.

Státní kontrola dodržováni právních předpisů, které se vztahuji k poskytování
vzděIáváni a školských služeb.

2.

Veřejnosprávní kontrola vyaživáni finančníchprostředků státního rozpočtu
poskytnutých školám a školským zaŤízenim zŤizovaným obcemi nebo dobrovolnými
svazky obcí podle § 160 odst.

1

písm. c)

a

podle § 163 školského zákona.

Kontrola byla vykonánanapodnět podle § I74 odst. 5 školskéhozákona.
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ilI.

Kontrolní zjištění

1 Státní kontrola dodržování právních předpisůo které se vztahují k poskytování
vzdélávání a školských služeb

1.1 Kontrola dodržení § 14 vyhlášky č. 4812005 Sb., o základním vzdělávání a některych
náležitostech plnění povinné školnídocházky, ve znění platném v kontrolovaném
období, tj. obsah školníhořádu
Školniřádplatný kdatu kontroly obsahuje zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení
ýsledků vzdělávání a chování žák.ů,včetnézískávání podkladů pro hodnocení a kritérii
pro hodnocení.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení§ 14 odst. 2 ryhlúšky č. 48/2005 Sb.
1.2 Kontrola dodržení § 1 odst. 2, 3 a 5 lyhlášky č. 4812005 Sb., tj. organizace vyuČování
:,,
"
je umožněn vstup do budoly školy 20 minut před začátkem dopoledního
Zákttm
vyučování.
:, mají v dopoledním vyučovrání nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním
Záci
vyučování nejvýše 2 vyučovacíhodiny.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou většinou desetiminutové. Po druhé vyučovací
hodině dopoledního vyučování je zaŤazena přestávka v délce 15 minut. Z důvodu
dopravní obslužnosti byla v souladu s právním předpisem přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučovénímzkrácena z 50 na 40 minut a přestávka mezi 7. a 8. vyučovací
hodinou byla zkrácena z I0 na 5 minut. Při zkracování přestávek ředitelka školy přihlédla
k základnim fyzi o l o gi ck ý m p otŤ eb ám žák:ů,
Kontrolou nebylo zjištěno porušení§ 1 odst. 2,3 a 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
,

1.3 Kontrola souladu školního vzdé|ávacího programu základní školy s Rámcovým
vzdé|ávacím programgm pro základnívzdélávání podle § 5 odst. 1 školského zákona
a kontrola zveřejnění SVP podle § 5 odst. 3 školskéhozákona
Školnivzďélávacíprogram základní školy (dále ŠVe;ptatnY v době inspekčníčinnosti je
v souladu s Rrimcovýmvzdělávacím programem pro základnívzdéIávání (dále RVP ZV),
neboť škola odstranila nedostatky zjištěnépředešlou státní kontrolou. ŠVPobsahuje
kritéria hodnocení žákn. Žákům školy je umožněno vybírat si zjiných volitelných
předmětů ve stejné časovédotaci, v jaké je žrákůmnabízen volitelný předmět - dalšícizí
jazyk.

ŠVr3e zveřejněn

na přístupném místě ve škole.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení§ 5 odst. 1 a 3 školskéhozákona.
1.4 Kontrola správnosti předávání údajůz dokumentace školy a ze školnímatriky
Předávání údajůo počtu žákůve sledovaném období proběhlo správně podle přílohy č. 2
k vyhlášce č. 36412005 Sb.
Kontrolou nebylo zjštěno porušení§ 3 odst. 2 vyhltíškyč. 364/2005 Sb.

2 Veřejnosprávní kontrola lyužívánífinančníchprostředků státního rozpočtu
poskytnutých školám a školským zaíízenímzřizovaným obcemi nebo dobrovolnými
svazky obcí podle § 160 odst. 1 písm. c) školskéhozákona

2.1 Kontrola,

1

finančníprostředky poskytnuté ze státního rozpočtu podle § 160 odst.
písm. c) školského zákona byly v rozpočtovémroce 2012 píija§ a použity
zd,a
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oprávněněo tj. ve správné výši, ke stanoveným účelůma v souladu s právními
předpisy
2.1.1 Kontrola oprávněnosti přijetí finančníchprostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na činnost školy
Finančníprostředky poskýnuté ze státniho rozpočtu na činnost školnídruŽiny na základě
údajůuvedených ve Výkazu o zél<ladní škole M3 sestavenému k 30. 9. 201J aYýkazu
oškolnídružině - školnímklubu Z2-01, sestavenému k31. I0.2O1,1 byly PřijatY
oprávněně.

2,1.2 Kontrola oprávněnosti použitífinančníchprostředkŮ poskytnutých ze státního
rozpočtu na činnost školy podle § 160 odst. 1 písm. c) školskéhozákona
V kalendářním roce 2012 škola použila finančníprostředky poskýnuté ze státního
rozpočtu oprávněně, tj. v plné výši ke stanoveným účelům.

o

Kontrola oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na platy §€ zaměřením na oprávněnost proplácení hodin Přímé
pedagogické činnosti nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy (podle § 132

zákoníku práce)
Ve školnímroce 2O12lZ0l3 byly zaměstnancům s osobními čísly6, 1,4, 6I,245, 30O
a 301 propláceny příplatky za hodiny přímé pedagogické činnosti nad rozsah hodin
stanovený ředitelem (dále přespočetné hodiny) ve ýši dvojnásobku prŮměmého
hodinového výdělku. Jednalo se o pravidelně se opakující hodiny vyplývajícíz rozvrhll
hodin na školnírck2012l2013. Kontrolou bylo zjištěno, že týo příplatky byly výŠe
uvedeným zaměstnancům propláceny oprávněně.

o kontrola

oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskytnut/ch

ze sR

na zákonné odvody
Finančníprostředky poskýnuté nazákonné odvody do fondů sociálního azdravotního
pojištění (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a pojistné nazdravotní pojištění) byly použity oprávněně.

o kontrola

oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na ostatní sociální náklady - zákonný příděl do fondu kulturních
a sociálních potřeb (dále FKSP)
Finančníprostředky poskýnuté ze státního rozpočtu na zákonný příděl do FKSP škola
použil.a oprávněně.

o kontrola

o

oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskytnutýclt ze státního
rozpočtu na ostatní neinvestičnívýdaje (dále ONIV)
Kontrolou předložených účetníchdokladů bylo zjištěno, že finančníprostředky
poskytnuté na ONIV byly použity oprávněně, tj. v plné ýši ke stanovenému ÚČelu.
kontrola oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na odměny zapráci lykonávanou na základé dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr
Ve sledovaném období škola ze státního rozpočtu neobdržela finančníprostředky
na ostatní platby za provedenou práci (dále OPPP).

Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné použitíprostředkŮ poskytnutých ze státního
rozpočtu a nevplynulo z ní podezření na porušenírozpočtouékázně.

2.2 Kontrola zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému v organizaci
a kontrola zajištěníjeho fungování
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Kontrole byly předloženy záznamy

u hotovostních

kontroly.

i

o provedených předběžných kontrolách
bezhotovostních operací a o provádění průběžnéa následné finanční

Kontrolou nebylo zjištěno porušení§ 25 odst. 2 písm. c), § 26 odst. 1 a § 27 odst.
zúkona o Jinančníkontrole.

l

Iv.

odůvodnění
Ad

1

Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdélávání a školských služeb

Ad 1.1 Součástí kontrolovaného školnířádu platného k datu inspekčníčinnosti je směrnice
Klasifikačnířáď, která obsahuje zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků
vzdělávénía chování žáků,včetnézískávání podkladů pro hodnocení a kritérií
pro hodnocení.

Ad 1.2 V kontrolovaném platném školním řádu je uvedeno v kapitole II. Provoz a vnitřní
rcžim školy - A. Režim činnosti ve škole odst. 2, že škola se pro žáky otevírá v 7.40
hod., tj. 20 minut před zaěátkem vyučování.Rozvrh hodin platný k datu inspekění
činnosti stanovuje maximálně 6 vyučovacíchhodin dopoledního vyučování
(z maximálně možných 6 hodin stanovených právnim předpisem) a 2 hodiny
odpoledního vyučování(z maximálně možných 6 hodin stanovených právním
předpisem). V příloze školního řádu - Rozpisu r,yučovacíchhodin a přestávek - jsou
stanoveny přestávky mezi vyučovacímihodinami a přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním, které jsou v souladu s právním předpisem. Školavyužila
moŽnosti stanovené právním předpisem ke zhácení dvou přestávek z důvodu
Ad 1.3

zvláštního zŤetele - dopravní obslužnosti místa, v němž škola sídlí.
ŠVPobsahuje kritéria hodnocení žáků.Dle učebníhoplánu a rozvrhu hodin platných
k datu inspekčníčinnosti je žákůmškoly umožněno vybírat si i z jiných volitelných
předmětů ve stejné časovédotaci, v jaké je želkůmnabízen volitelný předmět - další
cizí jazyk. Y 7. a 8. ročníkusi žáci volí jeden předmět mezi předměty v hodinové
dotaci týdně (seminář z ang|ického jazyka a sportovním hry), v 9. ročníkusi volí dva
předměty v hodinové dotaci týdně (seminář z anglického jazyka, informatika
avýpočetnítechnika, seminář zmatematlky, seminář zčeskéhojazyka). ŠVrje
zveřejněn na přístupném místě ve škole, k dispozici jsou výisky na chodbách školy v jednotlivých podlažích.

Ad 1.4 Kontrola byla provedena porovnáním následujících dokumentů: třídníknihy, třídní
výkazy - listinná podoba a elektronická školnímatrika za školníroky 2allD0l2,
207212013, Přehledy výchovně vzdélávacípráce ve školnídružině ve školním roce
2O11l20I2, Yýkazy o základní škole M3 podle stavu k 30. 9. 201I a 2012 aYýkazy
o školnídružiné- školnímklubu Z2-07 podle stavu k 31. 10. 2077.
Ad

2

Veřejnosprávní kontrola využívánífinančníchprostředků státního rozpočtu
poskytnutých Školám a školským zaíízenímzřizovaným obcemi nebo
dobrovolnými svazky obcí podle § 160 odst. 1 písm. c) a podle § 163 odst. 1
školskéhozákona

Ad 2.1 Kontrola, zda finančníprostředky poskytnuté ze státního rozpočtu podle § 160
odst. 1 písm. c) Školskéhozákona byly v rozpočtovémroce 20t2 přijaty a použity
oprávněně
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2.1.1

Pro posouzení oprávněnosti přijetí prostředků poskýnutých ze státního rozpočtu
v roce 2O12 na Činnost Školybyla provedena kontrola správnosti předávání údajů
z dokumentace školy a ze školnímatriky - viz bod 1.4 tohoto protokolu.
Ad2.1.2

o

o

o

Posouzení oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskynutých ze státního
rozPoČtu na platy bylo zaměřeno na kontrolu oprávněnosti vyplácení příplatků
zahodiny přímé pedagogické činnosti vykonávané nad rozsah hodin stanovený

ředitelem Školy- podle § 132 zákoníku práce. Kontrole byly předloženy mzdové listy
zaměstnancŮ s osobními čísly6, í4, 6l, 245, 300 a 301, rozvrhy hodin podle tříd
aPodle uČitelŮ za školnírok 2OI2l2013 a třídníknihy za školnírok 201212013.
Kontrolováno bylo období září ažprosinec 2012.
ZpŤedloŽených třídních knih za školnírok 201212013 bylo ověřeno, že všechny
ProPlacené přespočetnéhodiny v období září ažprosinec 2012byly odučeny,
Kontrola správnosti tvorby zél<Ladníhopřídělu do FKSP byla provedena porovnáním
PředloŽených mzďoých rekapitulací za jednotlivé měsíce roku 2012 s bankovními
výPisy zúČtuFKSP a zŮstatky úětů521 0300 Platy pedagogové
-UZ33 353,5210306
Platy nepedagogové - UZ 33 353 a 527 0300 Základní příděl do FKSp IJZ 33 353
v hlavní knize zarok2012. Převody záloh na bankovní účetzŤízený pro potřeby FKSP
bYlY prováděny současně se zúčtovánímplatů za každý kalendrářní měsíc. Škola
postupovala v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.174l2OO2 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb, ve znění platném v kontrolovaném období.
Ke kontrole oprávněnosti použitífinančníchprostředků poskýnutých ze státního
rozPoČtu na ONIV byly předloženy prvotní účetnídoklady zachycqící použitítěchto
finanČníchprostředkŮ, hlavní kniha účetnictvíza rok2012 aRozbor nákladů za období
12120-],2 ÚČelový znak 33 353. Finančníprostředky poskýnuté na příméostatní
neinvestiČnívýdaje (příméONIV) škola použila k úhradě nakladů nu rryuku plavání
Žáka, na niáhrady dávek nemocenského pojištění zaměstnancům akúhradě zákonného
PojiŠtěníodpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání.

Ad2.2 Kontrole

byla předložena směmice ředitele školy Vnitřní kontrolní systém, nazákladě
které byl k 1. 1. 2006 ve škole zaveden systém vnitřní finančníkontroly. Ředitelka
ŠkolYs nástupem do funkce v průběhu roku 2072 potvrdila platnost výše uvedené
směrnice s tím, že došlo k personálním změnátm ve funkcích přikazce operací, správce
rozPoČtu a hlavního Účetního. Součástí směrnice jsou podpisové vzory zaměstnanců
vykonávaj ícíchvýše uvedené funkce.

o provedení předběžné finančníkontroly
hotovostních i bezhotovostních operací., na kterých bylo podpisem stvtzeno
uskuteČněnípředběžné finančníkontroly ze strany příkazce op"raóí, správce rozpočtu
a hlavní ÚČetní.Záznamy o následné kontrole jsou vedeny formou podpisu pííkazce
oPerací na dokumentu ÚČetní deník, a to vždý zpětně po uplynutí měsíce. Kontrole
Kontrole byly předloženy záznarny

u

byly předloženy Úěetní deníky od dubna do prósince 2012.

5l8

Středočeský inspektorát Českéškolníinspekce

Protokol

čj čšts-t877/13-s

v.

Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištěníopíralo
1. Výpis z rejstříku škol a školských zařizení ze ďne 11. 9.2013
2. Rozhodnutí ve věci návrhu na zápis změny v údajíchvedených v rejstříku škol
aškolských zaŤízení,vydané Ir4ŠVrdne 15. I0.20t2 pod čj. MSMT-44526\2OI2-62
(Ýmaz oboru základní škola, zápis údajůo řediteli školy)
3. Rozhodnutí ve věci návrhu na zápis změny v údajíchvedených v rejstříku škol
a školských zařizení, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje dne 29. 8. 2012
pod čj. I25923|2012/KUSK (zápis nejvyššíhopovoleného počtu žákůveškolnídružině)

4. Zíizovacílistina příspěvkové organizace Záklaďní škola Štěchovice, vydaná Obcí

5.

Štěchovice dne 19. 6.2000 pod čj. 754lal2000
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině, vydaný Obcí Štěchovicedne 16.4.2004 (úplnéznění
zřizovací listiny)

6. Dodatek č.2ke zŤízovacílistině, vydaný Městysem Štěchovice dne 6. 4,2007 (převod

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

majetkových práv)

Jmenování ředitelky Základní školy Štěchovice, ŠkohíI22, vydané Městysem
Štěchovice dne 17. g,2012 pod čj. 42I7II2NMS,IROn
Yýkaz o základní škole M 3 podle stavu k 30.9.20II
Yýkaz o ředitelství R 13-01 podle stavu k 30.9.20II
Yýkaz o školnídružině - školnímklubu Z 2-0I podle stavu k 37. 10.201I
Čtvrtletnívýkaz o zaměstnancích a mzdoých prostředcích v regionálním školstvi Škol
(MSMT) P 1-04 za 1. - 4. ětvrlletí2012
Školnímatrika
Třídníknihy a třídní výkazy všech tříd za školníroky 201 1l20I2 a20I2l20I3
Přehledy výchovně vzdělávací práce ve Škohídružině * školnímklubu za školnírok
2011,12012

15. Rozvrhy hodin podle tříd a vyučujícíchza školníroky 20I2l20I3 a 2OI3l2074 - platný

k datu inspekčníčinnosti
16. Rozpis zvonění - školnírok2013l20l4

-

aktuální stav

- intemetové stránky školy
1]. Základní škola Štěchovice, Cesta do života, školnívzdé|ávací pfogram pro záklaďní

vzdéláv ání, platný od I. záŤí 20 13
ts. Škohiřád platný od 1. 9. 2013 včetně rozpisu r.yučovacíchhodin a přestávek (příloha
SR - 1/3) a klasifikačního řádu platného od 1.9.2012
19. Závazné ukazatele rozpočtu NIV - schválený rozpočet 2012, vydaný Krajským úřadem
Středočeského kraje dne 15. 2.201,2 pod čj. 23650120I2/KUSK ŠrsPŠ
2O. Závazné ukazatele rozpočtu NIV
upravený rozpoěet k 30. II. 2072
(čj. 017 07 37 l 2012 lKusr ŠrsnŠ;

21. FinanČnívypořádání dotací poskytnutých IUŠVtt ze státního rozpočtu v roce 2012
ze dne 17. t.2013
22. ÚČetní závěrka sestavená k31. 72.2012 (Yýkaz zisku a ztráty příspěvkov é organizace,

Rozvaha -bilance pří spěvkov é or ganizace Příloha)
23. Hlavní kniha účetnictví,období 1312012

24. KnihaúčetnictvíIV. - redukovaná, období: I2l2Ot2
25. Úěetnídeník za jednotlivé měsíce (od dubna 2012 doprosince 2012)

Středočeský inspektorát Ceské školní

inspekce

Protokol

č1 čšts-t877/13-s

26. Rozbor nákladů v období 1Z|2072-UZ33 353
27. Opis účtovéhorozvrhu - I2l2012
28. Bankovní výpisy zběžnéhoúětllzarok2}l2
29. Přijatá fakturaúčetnídoklad č.P12733
30. Seznam pracovníkův pracovním poměru v roce 2012
31. Mzdové listyzaměstnanců s osobními čísly4,6,'].4,61,,67,216,245,300,301 a334za
období 01. 01. 20í2 až3I. 12.201,2
32. Mzďy zaledenaž prosinec 2012 (rekapitulace za jednotlivé měsíce roku2012)
33. Podklady pro zpracování mezd za rok 2O72
34. Určenípřesčasové práce pedagogických pracovníků ve školním roce 2Ol2l20I3 od 3.9. 2OI2,od17.9.2012 a od ]. 11.2012
35. Úvazky 2012-2013 od 1. g. 2OI2, od 17. 9. 2012a od 1. 71. 2012
36. Učitelévyučujícíve třídách a vyučovacích hodinách rozvrhy hodin platné

od 1. 9. 2072, od 17.9.2012 a od ].. 1,1,.201,2
37. Evidence pracovní doby zaměsíc: září20l2,říjen2012,1istopad 2012 aprosinec2012
38. Vnitřní kontrolní systém - Směmice ředitele školy ze dne 2I. 12. 2005

vI.

Poučení
Podle § 17 zákona č. 55211991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mtňe kontrolovaná
osoba proti protokolu podat písemnéa zdůvodněnénámitky, a to do 5 dnů ode dne
seznámení s protokolem. Případnénámitky zašlete na adresu: Česká školníinspekceo
StředoČeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6o případně prostřednictvím
datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.s@csicr.cz) s připojením
elektronického podpisuo a to k rukám ředitele inspektorátu.
Složeníinspekčníhotýmu a datum lyhotovení protokolu

Česká školníinspekee
Středočeský inspektorát

V Příbrami dne 23. záŤí 2013

oracovišlě: 28, ríjla 24 @
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Ing. Dana Drlíková, kontrolní pracovnice

l

Mgr. Marie Richterová, školníinspektorka
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