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1 Úvod 
Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Základní škola Děčín II, 

příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2014. Statistické a účetní výkazy a jiné 

informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2014. 

2 Základní údaje o organizaci 

2.1 Základní údaje 
 

Název:   Základní škola Děčín II. 

Právní forma:  Příspěvková organizace územně samosprávného celku 

Zřizovatel:  Statutární město Děčín 

Datum vzniku:  01. 01. 2003 

Sídlo:   Kamenická 1145   405 02 Děčín II.  

IČ:   72 74 37 35 

DIČ:   nejsme plátci DPH 

Ředitel :  Mgr. Jaroslav S k á l a  

   tel: 412 526 498  

   e-mail: info@zskamenicka.cz 

Řídící orgány:  Mgr. Ivana T r č k o v á – zástupkyně ředitele školy 

   Věra Parkanová – ekonomka školy  

   Eva N e p o m u c k á – vedoucí vychovatelka  

                                       Romana Horáková – vedoucí školní jídelny 

Webové stránky: www.zskamenicka.cz 
 

2.2 Předmět činnosti 

Oblast činnosti – je vymezena zákon č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250 / 2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: 

 Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízeních sloužících regeneraci a 

rekondici  

 Hostinská činnost 

 Pronájem dle § 4 zákona 455 / 1991 Sb., v platném znění, v režimu OZ 

 Specializovaný maloobchod  

 Kopírovací práce  

 Zprostředkování obchodu a služeb  
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3 Plnění věcných ukazatelů –   
  

 Školní vzdělávací program „Cesta ke vzdělání – Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“  

 Školní vzdělávací program vychází z našich zásad vyučovat všeobecné vzdělání bez     

 předmětového zaměření. Všeobecné vzdělávání žáků s důrazem na informační  

 a komunikační technologie a jazykové schopnosti s pěti prioritami vzdělávání. 
 

Škola se zapojila do programů:  Zdravá škola – Vnímáme přírodu všemi smysly,  Drogy trochu 

jinak, Rodiče vítáni, Pro školy, Datakabinet,  Zdravé zuby, Ovoce do škol, Mléko do škol, 

Globe, Recyklohraní, RAMPS – VIP III ( rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – 

VIP III ), Přírodní učebna (dotace) – Ministerstvo životního prostředí. 

Aktivity v MPP Aktivity v MPP byly v letošním školním roce opět směřovány k efektivní 

primární prevenci uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha 

přednášek, besed a projektů – jak jednodenních, tak dlouhodobých. 

Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje 

mezilidských vztahů, drogovou problematiku, nebezpečí šikany a kyberšikany, kriminality, 

péči o životní prostředí, vztahů v rodině a dalších nežádoucích jevů. 

Na učitelích ležel úkol především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých 

vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší 

doba. 

Během celého školního roku se žáci zapojovali do třídních či celoškolních projektů, jejichž 

cílem bylo podporovat zdravý životní styl, dodržovat určitá společenská pravidla a osvojovat 

si pozitivní sociální chování.  
 

Aktivity a projekty probíhající celoročně 
Školní psycholožka Mgr. Lucie Slabá uskutečnila v rámci věnování péče žákům se sociálními 

riziky a aktuálními problémy s žáky 119 hodinových intervencí. Dále s žáky proběhlo 29 

kratších sezení, nejčastěji o přestávkách. Nejvíce s dětmi individuálně pracovala na 

problematice osobní  - 6x rodinné vztahy, 10x byly důvodem vztahy v kolektivu, v 5 

případech se jednalo o problémy s prospěchem, 3x se jednalo o úzkostnou poruchu. Problémy 

kombinované více problémovými oblastmi byly řešeny 7x. Celkem se řešení individuálních 

problému účastnilo 37 žáků.  

Pro zvýšení povědomí o problematice životního prostředí probíhal celoročně projekt Globe, 

který měl za úkol vzbudit u dětí zájem o přírodní vědy a jehož se účastní pomocí internetu.   

Stejně tak probíhal i projekt Třídíme ve škole, pomocí kterého jsou žáci motivováni k aktivní 

účasti na třídění odpadu za pomoci tzv. „separačního komanda“ (žáci z vyšších ročníků 

vzdělávají žáky 1. stupně v dané oblasti) 

Dále probíhá projekt Recyklohraní, při kterém jsou žáci vedeni k environmentální výchově 

formou her za pomoci recyklace odpadu vzniklého ve škole. 

Projekt „Malý velký kamarád“ – jedná se o celoroční projekt, který má za úkol sblížit žáky 

prvního a devátého ročníku. Začíná již u zápisu budoucích prvňáků a pokračuje po celou dobu 

prvního, respektive devátého ročníku. Děti z obou ročníků se společně účastní mnoho akcí 

pořádaných školou.  

Celoročně také probíhá projekt Krajina za školou, při kterém se žáci zaměří na práci 

s digitální fotografickou technikou.  

Po celý rok mohou žáci využívat prostor k aktivnímu pohybu během přestávek (ping-pongový 

stůl, basketbalový koš, skákací panák), což má za úkol povzbudit jejich zdravý životní styl.  

Co se týká prevence nevhodného trávení volného času spojeného s rizikovým chováním, na 

škole funguje pestrá nabídka volnočasových aktivit v době po skončení vyučování. Byly 

otevřeny kroužky sportovní (basketbal, florbal, basketbal, míčové hry, korfbal, badminton) a 
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umělecké (pěvecký sbor, hra na flétnu, hra na kytaru, hra na klavír, keramika, výtvarná 

výchova, dramatický). Dále měli žáci možnost navštěvovat školní hřiště (mimo hodin školní 

výuky a o víkendech) a možnost navštěvování školního klubu s různorodými aktivitami. 

 

UMÍSTĚNÍ  NAŠICH  ŽÁKŮ  V  SOUTĚŽÍCH  V RÁMCI  REGIONU A 

CELOREPUBLIKOVÝCH  SOUTĚŽÍCH: 

 

Recitační soutěž  
oblast 

Karolína Kopecká čestné uznání a Klára Pravdová 1. místo 

Kraj: 

Klára Pravdová 

Skřivánek - celkem 32 žáků ve školním kole,  

kraj: 1. Jan Pokorný; 2.Natálie Břízová,  

republika: Jan Pokorný 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: 

Historie Děčína – školní kolo 25 žáků,  

město: 9. místo  

Finanční gramotnost – školní kolo 84 žáků 

okres: 3. místo 

Mladý Démosthenes – školní kolo 45 žáků 

okres: 2 žáci 

Matematický klokan – školní kolo 272 žáků 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: 

Malá kopaná: 

Okres: 1. a 3. místo – 15 žáků 

Sálový fotbal:  

okres: 1. místo - sedm žáků  

McDonald’s cup -  

Kategorie 1.-3.r. - okres: 1. místo - 15 žáků  

Kategorie 4.-5.r. – okres: 1. místo – 15 žáků 

Florbal:  

Mladší žáci (3-5): 

Okres: 1. místo, kraj: 1. místo, TOP 8 ZÁPAD: 2. místo; republika: 2. místo 

Mladší žáci (6-7): 

Okres: 2. místo 

Přespolní běh: 

Okres: 18 žáků – 3 kategorie, 3. místo starší dívky  

Vybíjená: 

Okres: 2. místo mladší žáci – celkem 21 žáků ve dvou kategoriích 

Basketbal: 

Město: 1.místo mladší žáci – 10 žáků 

Pohár rozhlasu v atletice: 

Okres starší žáci 8.-9. ročník – 1.místo; kraj: 1. místo 
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PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH    

A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2013-2014 
 

Olympiáda  Školní kolo Okresní kolo - účast 

a nejlepší umístění žáků 

Krajské kolo 

a umístění 

žáků 

Dějepis  25 2 0 

Matematika  25 5 0 

Anglický jazyk 18 2 – 1.místo Horkuličová 0 

Pythagoriáda  49 4 - 

Zeměpis 28                 3 0 

Český jazyk 15                 1 0 

Biologie 6.-9. 35                      4 0 

Celkem 193 žáků 20 žáků 0 

 

Celkový počet žáků  byl 502, 8 žáků se odstěhovalo, 10 se přistěhovalo do obvodu.  

 Z okolních obcí dojíždí 128  žáků.    

Nárůst integrovaných žáků v běžných třídách znamenal zvýšenou práci nejen výchovné poradkyně,  

                 Přehled tříd a počty žáků k 30. 09. 2014 jsou uvedeny v tabulce. 

Třída Chlapci Dívky Celkem Z toho žáci se 

integrovaní 

v běžné třídě 
    

1.A 12 11 23 1 

1.B 18 8 26 0 

1.C 16 9 25 0 

2.A 11 10 21 0 

2.B 13 7 20 0 

2.C 11 9 20 0 

3.A 15 14 29 2 

3.B 16 14 30 2 

4.A 14 15 29 2 

4.B 14 15 29 5 

5.A 15 11 26 1 

5.B 11 11 22 3 

6.A 7 19 26 1 

6.B 8 17 25 2 

7.A 16 14 30 2 

7.B 17 12 29 4 

8.A 13 12 25 2 

8.B 13 12 25 1 

9.A 12 11 23 2 

9.B 12 7 19 2 

18 264 238 502 32 
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                 3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace  

a) dle náplně práce  - k 31. 12. 2014 - přepočtený stav zaměstnanců organizace je 54,87. 

Náplň práce  Počet 

pracovníků 

Ředitel školy  1 

Zástupkyně 

ředitele 

1 

Výchovná 

poradkyně 

1 

Pedagogové 33 

Asistentka 2 

Ekonomka, 

tajemnice 

1 

Mzdová účetní 1 

Uklízečky 5 

Školník 1 

Vychovatelky 7 

Kuchařky 6 

celkem 59 
 

b) dle struktury pracovněprávních vztahů 

Pracovněprávní vztah Počet pracovníků 

Pracovní poměr – plný úvazek 44 

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 15 

 

DPP 7 

DPČ 0 
 

3.2 Průměrná měsíční mzda 

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA 2013 2014 index 

CELKEM 20 150,00 23 040,00 114% 
 

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické 
ukazatele 

4.1 Výsledek hospodaření 

Hospodaření organizace se v roce 2014  řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou 

města dne 13. 12. 2012.  Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2013 

s ohledem na předpokládané  změny v roce 2014, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční 

plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.  
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Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění – hlavní a doplňková činnost 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 
2013 2014 

Náklady celkem 7 216 156,98 7 551 880,08 

Výnosy celkem 7 353 270,97 7 717 868,99 

+zisk/-ztráta 137 113,998 165 988,91 
 

Výsledek hospodaření v roce 2014 po zdanění činí zisk ve výši 165 988,91Kč. Ve srovnání s rokem 

2013 je VH vyšší/ o 28 874,92 Kč. Z hospodaření roku 2013 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu 

právnických osob.  

4.2Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek  vhč 

Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč 

ukazatel 
skutečnost 

2013 

schválený 

rozpočet 2014 

skutečnost 

2014 

index 

(skutečnost 

20xx/20x(x-1) 

účet/náklady  7 216 6 515  7 552 1,04 

501 - materiál   2 347 1 743  2 532 1,07 

502 - energie   2 255 2 367   2 225 0,98 

511 - opravy a udržování  631  767  616 0,97 

512 - cestovné  2  2  0 0 

513 - nákl. na reprezentaci  0  0  0 0 

518 - ostatní služby  647  683  514 0,79 

521 - mzdové náklady  274  240  373 1,36 

524 - soc. pojištění   82  41 120 1,46 

525 - zák. pojištění  0  0  0 0 

527 - zák. soc. náklady  2  1  19 9,50 

547 - manka a škody  0  0  0 0 

549 - ost. náklady   77  50  0 0 

551 - odpisy   245  250  225 0,91 

558 - nákup DDHM   654  371 844 1,29 

549 – ostatní náklady     84 0 

 

       

účet/výnosy  7 353 6 515  7 718  1,02 

601 - výrobky  0 0  0  0 

602 - služby   2 241 1 702  2 612  1,06 

603 - pronájem  0 0  0  0 

604 - prodané zboží  0 0  0  0 

648 - čerpání fondů  0 0  82  0 

649 - ost. výnosy  0 1  187  0 

  

   

…        

příspěvek CELKEM 4 812  4 837 4 837 1,00 
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Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2013 

Celkové náklady v roce 2014 byly ve srovnání s rokem 2013 nižší o 240 000 Kč. Celkové výnosy 

v roce 2014 byly ve srovnání s rokem 2013 nižší/ o 294 000 Kč. V roce 2014 organizace ušetřila na 

energiích a na službách než v roce 2013.   

 

Položkové čerpání investičního fondu 

Akce Čerpání v Kč 
Plynový kotel 287 930,00 

 

Výše investičního fondu k 31.12.2014    761 218,10 Kč  

4.3Pohledávky a závazky 

Pohledávky Do splatnosti Po splatnosti 

Za odběrateli - 311 16 923,50 0,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy  

314 
1 589 240,00 0,00 

Jiné pohledávky z hlavní 

činnosti 
0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 

celkem 
1 762 664,86 0,00 

 

Pohledávky  soudní:          k 31. 12. 2014 organizace nemá žádné soudně vymahatelné pohledávky  

Pohledávky prominuté:   k 31. 12. 2014 organizace nemá žádné prominuté pohledávky.  

Pohledávky odepsané:     k 31. 12. 2014 organizace nemá žádné pohledávky k odepsání.  

Závazky Do splatnosti Po splatnosti 

Za dodavateli - 321 136 820,53 0,00 

Krátkodobé přijaté zálohy - 

324 
181 996,78 0,00 

Krátkodobé závazky 

celkem 
3 629 340,47 0,00 

 

Bankovní úvěry a půjčky – v roce 2014 nebyly organizaci poskytnuty. 

Leasing – v roce 2014 nebyly organizaci poskytnuty.  

4.4Veřejné zakázky k 31. 12. 2014 

Zakázka č. okna 1/2014  

– W. Holding Lázně Toušeň – výměna oken ve školní jídelně – celková výše  238 679,00 Kč  
 

Zakázka č. kotel  2/2014  

– Gastronomik Karlovy Vary – plynová kotel  - celková výše  287 980,00 Kč    

 

Zakázka – poptávkové řízení  

- Limba Spurná – Litvínov – nábytek do fyziky – celková výše 134 027,00 Kč 
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5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 

5.1 Stanovené závazné ukazatele 

Závazný ukazatel 

Schválená 

hodnota 

Hodnota 

po 

změnách 

Skutečnost 

na konci 

roku 

Plnění 

[%] 

Provozní příspěvek celkem 4 812 000 4 837 000 4 837 000 100% 

 - účelově vázaný na  0 0 0 0 

Objem prostředků na platy 0 0 0 0 

Investiční příspěvek celkem 0 0 0 0 

 - účelově vázaný na 0 0 0 0 

Přepočtený počet pracovníků 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 165 988,91  

Plánované tržby 1 630 000 1 630 000 1 953 040 119% 

Limit mzdových prostředků 0 0 0 0 

 

5.2 Čerpání účelových dotací 

a) Neinvestiční dotace 

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Krajský úřad  

Ústeckého kraje 

Vnímáme 

přírodu všemi 

smysly 

25 000,--  

25 000,--  

    

    

 

b) Investiční dotace  

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

  0 0 

    

    

            Organizace v roce 2014 nečerpala investiční dotaci od zřizovatele. 

 

5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů 

 

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 dle návrhu organizace: 

Výsledek hospodaření 165 988,91 ZISK  

Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)  

Rezervního fondu 164 988,91 

Fondu odměn 1 000,00 

Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona) 0,00 
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5.4 Podklady pro schválení účetní závěrky  

 

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2014 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této 

zprávy. Rozvaha k 31. 12. 2014  

             Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014  

             Příloha k 31. 12. 2014 

6 Výsledky kontrol 
 

Na základě ustanovení § 26, 27 zákona č. 320 / 2001 Sb. o finanční kontrole,  

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb.  

a Pokynu odboru ŠMaT byl dne 02. 01. 2003 stanoven vnitřní kontrolní systém školy.    
 

     Směrnice školy č. 13/ b s účinností od 01. 03. 2005 vydaná ředitelem školy, která 

vyhovuje současné organizační struktuře organizace. Cílem je zabezpečit včasné 

zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a jiných 

rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů příspěvkové 

organizace. Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení, upravuje práva 

a povinnosti zaměstnanců příspěvkové organizace a získává objektivní informace o tom, 

zda je v rámci příspěvkové organizace postupováno v souladu s obecně závaznými 

právními normami a vnitřními předpisy příspěvkové organizace a zda jsou jednotlivé 

finanční operace uskutečňovány hospodárně, efektivně a účelně. Zajišťuje především 

předběžnou řídící kontrolu, průběžnou a následnou kontrolu. Kontrolní systém byl 

zpracován s ohledem na sloučení funkce správce rozpočtu a hlavní účetní, vyhovuje 

organizační struktuře školy a je v souladu s výše uvedenou legislativou.  

 

V roce 2014 byly provedeny následující kontroly: 
 

Vnější kontrolní činnost 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ze dne 13. 02. 2014  
 

Předmět a účel kontroly – kontrolní dohlídka byla provedena ve smyslu ust. § 31 odst. 

1 písm. a/ a h/ § 35 písm. / a c/ zákona o požární ochraně a § 45 odst. 1 písm. b/ 

vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, ( vyhláška o požární prevenci ).  
 

Závěr kontroly:  - kontrolou nebyla uložena nápravná opatření 

 

Statutární město Děčín oddělení kontrolní a právní  - ve dnech  od 05. 05.  do   07. 

05. 2014  
 

     Předmět kontroly - nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 

odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.   
 

     Závěr kontroly:   
         
 I. Vnitřní předpisy PO      

 k bodu 1) - vnitřní předpisy - žádná nápravná opatření      
 

II. Účetnictví   

k bodu 1)  - pokladna – žádná nápravná opatření 

k bodu 2) - bankovní účty - žádná nápravná opatření    
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k bodu 3) - evidence faktur  - žádná nápravná opatření  

k bodu 4) - účetní doklady, kontrola mezd – žádná nápravná opatření  

k bodu 5) - hlavní kniha – žádná nápravná opatření  

k bodu 6) - peněžní fondy – žádná nápravná opatření      

k bodu 7) - doplňková činnost – žádná nápravná opatření    

k bodu 8) - finanční dary – žádná nápravná opatření       
 

III. Účinnost a funkčnost zavedeného vnitřního kontrolního systému  

- vnitřní kontroly provedené v organizaci – žádná nápravná opatření   

- škodní a náhradové řízení – žádní nápravná opatření  
 

IV. Hospodaření s majetkem   

k bodu 1) - inventarizace majetku a závazků – žádná nápravná opatření 

k bodu 2) - vyřazení majetku a jeho likvidace - žádná nápravná opatření  

k bodu 3) - podrozvahové účty - žádná nápravná opatření  

k bodu 4) - účetní archív - žádná nápravná opatření   

k bodu 5) - veřejné zakázky – žádná nápravná opatření   
 

V. Dodržování závazných ukazatelů zřizovatele   

k bodu 1) - finanční vztah organizace k rozpočtu  zřizovatele pro rok 2013  

                - závazné ukazatele - žádná nápravná opatření      

k bodu 2) - hospodářský výsledek za rok 2013      

                - kontrolou bylo zjištěno, že nedošlo ke zkreslení HV   
 

VI. Kontrola plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků  
k bodu 1)  

- za vrácené kauce za stravovací čipy nebyly na přílohách převzetí částek potvrzeny 

podpisy příjemců - opatření přijaté k nápravě bylo splněno,  nedostatek odstraněn   

    

     Závěr kontroly: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Z doložených materiálů je 

patrné, že účetnictví organizace  Základní školy Děčín II, Kamenická  1145  PO, bylo 

vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně, způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů.   

 

II. Vnitřní kontrolní činnost podle kontrolního plánu ekonomky školy 

 

1. Pokladny  

a) pokladna školy  

             - řádná kontrola ze dne:  31. 03. 14 ,  30. 06. 14,   30. 09. 14,  31. 12. 14                               

    - mimořádná kontrola ze dne:  21. 05. 14,   06. 11. 14 

- Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná 

opatření.  
 

b) pokladna školní jídelny  

    - řádná kontrola ze dne:  31. 03. 14 ,  30. 06. 14,   30. 09. 14,  31. 12. 14 

    - mimořádná kontrola ze dne:   21. 05. 14,    23. 10. 14     

- Kontrolou byly zjištěny nedostatky a byla uložena nápravná opatření.  

                                                

c) pokladna VHČ svačinky   

    - řádná kontrola ze dne:   31. 03. 14,  30. 06. 14,  30. 09. 14,  31. 12. 14        

    - mimořádná kontrola ze dne:   21. 05. 14,   23. 10. 14  
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-   závěr kontroly: kontrolou byly zjištěny nedostatky a byla uložena nápravná 

opatření, v průběhu účetního období byl průběžně kontrolován zůstatek pokladního 

limitu     

2.  Kontrola evidence ochranných pomůcek pro pracovníky školní jídelny ze 

dne 31. 12. 14.    

 - kontrola nezjistila žádné nedostatky a nápravná opatření uložena nebyla     

3. Kontrola evidence ochranných pomůcek pro pracovníky školy ze dne 31. 12. 14.   

- kontrola nezjistila žádné nedostatky a nápravná opatření uložena nebyla      

4. Kontrola dodržování finančního limitu pro stravování ze dne 31. 12. 2014   

- použita bilance příjmů a výdajů z evidence skladového hospodářství školní jídelny. 

Celková částka finančního limitu Šj činí  + 278,16 Kč.   
 

 

III. Vnitřní kontrolní činnost podle kontrolního plánu ředitele školy 
 

1) Kontrola dodržování závazných ukazatelů je prováděna průběžně v účetním období.        

2) Kontrola čerpání účelně poskytnutých veřejných prostředků je rovněž 

    konána průběžně.  

3) Kontrola účetnictví včetně účetních dokladů a postupu účtování je   

     konáno 1x měsíčně.   

4) Kontrola správnosti financování, efektivnosti a účelnosti využití    

     svěřeného majetku je konáno průběžně.  
 

5) Kontrola personální a platové agendy je konána 1x měsíčně.  

6) Kontrola předepsaných revizí je prováděna 2x ročně  

    ( k datu 30. 01.  a  31. 08.) 

7) Kontrola čerpání provozních nákladů a výnosů je prováděna 1 x   

     měsíčně, vždy k 15 dni následujícího měsíce.      

8) Zpráva o kontrolní činnosti zpracována k období   31. 03.,  30. 06.  

    30. 09.,  31. 12. 2014 

 

     Rozsah využití vnitřního kontrolního systému v praxi se jeví jako dostačující  

a plní svůj úkol.   

     Organizaci v roce 2014 v rámci řídící kontroly nebyly zjištěny žádné skutečnosti 

k předání k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.       
 

7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

Informace dle zákona č. 106/1999 

Počet 

podaných 

informací 

Poznámka 

Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 

písm. a) 
0  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 

1 písm. b) 
0  

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 

18 odst. 1 písm. c) 
0  

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 

(§18 odst. 1 písm. d) 

0  

Další informace vztahující se k uplatňování zákona o 

svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 1 

písm. e) 

0  
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                                                                                                  Mgr. Jaroslav S k á l a  

                                                                                                        ředitel školy   

 

        Přílohy 

Účetní závěrka – rozvaha, výsledovka, příloha 

Inventarizační zpráva 

Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných 
zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly 

Ostatní podklady 

 dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Přehled tříd a počty žáků k 30. 09. 2014  jsou uvedeny v tabulce. 

Ročník Počet tříd Počet žáků 

1.ročník 3 69 

2.ročník 3   72 

3.ročník 3 61 

4.ročník 2 59 

5.ročník 2 59 

6.ročník 2 55 

7.ročník 2 50 

8.ročník 2 59 

9.ročník 2 50 

 


