
Česká ško1ní
inspekce

Ceská ško|ní inspekce
Mo ravskos|ezský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
č1. čŠrr-rsln+r

Veřejnosprávní kontrola podle $ 174 odst. 2 písm' e) zilkona č.561/2004 Sb.'
o předškolním, zikJadnim, středním, lyšším odbomém ajiném vzdélávéní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů' zikona č' 25512012 Sb., o konhole (kontrolní řád),
a zékona č' 3201200I Sb., o ťrnanční kontrole ve veřejné správě ao změně některých
zákonů (zríkon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Inspekční činnost byla zahéť1ena pÍedložením pověření k inspekční ěinnosti.

Z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele Střední školy prumyslové
a umělecké, opava, příspěvková otganizace (dále ,,školď.) byl pověřen pan Ing. Vítězslav
Doleží jako zrástupce statutámího orgánu k zastupovríní školy v plném rozsahu práv
a povinností s účinností od 1. srpna 2013.

Název právnické osoby
lykonávající ěinnost ško|y

Střední škola průmys|ová a umělecká, Opava,
pffspěvková organizace

Sídlo Praskova 81399,746 01 Opava

E-mai| právnické osoby dolezi@sspu-opava.cz

IČo 47 8r3 12L

Identiíikátor ó00 017 338

Právní forma příspěvková organizace

Zastoupená Ing. Vítězslavem Do|ežím, zástupcem statutárniho orgánu

Zťlzovate| Moravskos|ezslcý kraj' ul. 28. října 117..702 18 Ostrava

Místo kontro|y Praskova 81399,716 0l Opava

Termín kontroly na nrístě 7. až9.|eden20L4

Kontrolované období od 1. ledna 2012 k termínu kontrolv
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Předmět kontro|y
Veřejnosprávní kontrola vytlživání finančních prostředků státního rozpoětu poskýnutých
škole podle $ 160 odst. 1 písm.d) ziíkona č. 56112004 Sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období. Kontrolované období ie od 1. ledna 2012 k termínu kontrolv.

Kontrolní zjištění
1 Kontrola, zda finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté podle $ 160 odst' 1
písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném obdotrí. bvlv
přijaty a použity oprávněně

Škola v kontrolovaných případech přijala a pouŽila finanční prostředky státního rozpočfu
ve sprár,né výši' v daném rozpočtovém roce, k určen1fon účelům a v souladu s právními
pŤedpisy.

Finanční prostředky státního rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně.

2 Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu
poskytnufými pod|e s 160 odst. 1 písm' d) zákona č,. 56112004, ve znění účinném
v kontro|ovaném období, věrné zobrazlji zdroje, stav a pohyb těchto prostředků

Škola v kontrolovaných případech evidovala a vykazova|a finanční prostředky státního
rozpočtu odděleně, správně a v souladu s prár,rrími předpisy.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

3 Prověření, zda na zák|adě nedostatků zjištěných provedenou kontrolou
ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předchrízení rizik a zda jsou přijatá
opatření p|něna

Ve škole byla provedena extemí kontrola Krajským úřadem Moravskoslezského kaje'
Skola přijala opatření k odstranění Zjištěných nedostatků a přijatá opatření splnila.

Neby|o zjištěno porušení právních předpisů.

4 Prověření, zda by| zaveden a udržován vnitřní kontrolni systém a zda by|o
zajištěno jeho fungování

Tento bod byl předmětem veřejnosprávní kontroly provedené Krajským uřadem
Moravskoslezského kraie. viz bod 3 orotokolu.

odůvodnění

Ad1

v tomto bodě byla provedena kontrola, zda ťtnančni prostŤedky státního
poskytnuté v roce 2012 podle $ 160 odst. 1 písm. d) zríkona č. 561/2004 sb.'
účinném v kontrolovaném období' byly přij aty a pollžity oprávněně'

Škole byly stanoveny závazné ukazatele pro Íinanční prostředky státního

2

roZpoČtu
ve znění

roZpoČtu
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poskýnuté podle $ 160 odst. 1 písm. d) zákona ě.561/2004 Sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období: limit počtu zaměstnanců 47,36, prostředky na platy
pedagogických zaměstnanců ve výši 1 1 690 000 Kč, prostředky na platy nepedagogických
zaměstnanců ve výši 1 782 000 Kč, ostatní osobní niíklady pedagogických zaměstnanců
ve ýši 95 000 Kč, ostatní osobní nráklady nepedagogických zaměstnanců ve výši
39 000 Kč a přímé výdaje celkem ve výši 18 430000Kč. Stanovené závazné ukazatele
byly dodrŽeny.

Kontrola byla provedena porovniíním údajů uvedených ve změně ukazatelů v oblasti
přímých výdajů na vzdélávžní a sdělení závazných ukazatelů s údaji v úěetní závěrce,
rozboru plnění IrV (V+N) _ UZ 33353, tabulce č. 1 _ Udaje o finaněním lypořádrání dotací
poskýnutých ze státního rozpočtu, hlavní knize účetnictví, rekapitulaci nríkladů
a statistickém ýkazu Škol (MŠMD P 1-04 Čtvrtletní ýkaz o zaměstnaňcích a mzdoých
prostředcích v regionálním školství za I. _ 4. čE,rt|etí 2012 (dále ,,ýkaz P 1-04.).

1.1 oprávněnost přijetí finaněních prostředků státniho rozpočtu na činnost školy

v tomto bodě byla provedena kontrola oprárnrěnosti přijetí finančních prostředků státního
rozpoětu na rok 2012 poskytnutých podle $ 160 odst. 1 písm. d) zékona č.561/2004 Sb.'
ve znéní účinném v kontrolovaném období _ posouzení ukazatelů rozhodných
pro stanovení úrovně financovríní, tj. vedení dokumentace školy a sprárnrosti předávríní
údajů z dokumentace školy o počtu žáků ve střední škole k30, zéÍi 201 1 a k 30. zaÍi 2012.

Škola vedla dokumentaci k evidenci žrlků v souladu s $ 28 odst. 1 písm. b) zrákona
č.56I/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, a z této dokumentace byly
předány spráwé údaje o počtu žáků podle $ 28 odst. 5 zákona č' 56I/2004 Sb., ve znění
úěinném v kontrolovaném období, a v souladu s $ 3 odst. 2 lyhlášky č' 36412005 sb'
o vedení dokumentace škol a školských zaÍízení a školní matriky a o předávríní údajů
z dokumentace škol a školských zaÍízeni aze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol
a školských zaŤizeni), ve znění účinném v kontrolovaném období. Počet žríků ve střední
škole r,ykazovaný ve výkazech M 8 o střední škole podle stavu k 30. 9. 201I by| 335,
z toho 1 zdravotně postižený žrík q'žadující zýšené vydaje a k 30. 9. 2012 byl 324, z toho
1 zdravotně postižený žák qžadující zqýšené výdaje.

Porovnáním údajů v předložené dokumentaci (třídní knihy pro střední školu, třídní ýkazy
pro střední školu a Zprávy o výsledku kontrolního speciálně pedagogického vyšetření)
byly skutečné poěÍy žak.ů shodné s lrykazovanými.

1.2 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na platy

V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků na platy
v rcce 2012. Bylo prověřovríno, zda by|y platy r,ryplaceny pouze zaměstnancům školy
azaptáce související s poskytovan;ian vzdě|ávžnim. Dále byla prověřoviína relevaÍrtnost
vynakládání těchto prostředků podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 sb,
zríkoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období' a naÍizeni vlády
č.56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění účinném v kontrolovaném období. Finanční prostředky státr:rího rozpoětu 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 rozsalru hodin přímé pedagogické
čirrrrosti pedagogických pracovníků s osobními čísly 82, 210,326' 380,449,494 a 49512
za záři až ptosinec 2012. Přímá pedagogická činnost byla stanovena v souladu s $ 23
odst. 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období, a nařízením vlády č. 7512005 sb.'
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé ýchovné, přímé speciálně pedagogické
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném
v kontrolovaném období.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v pracor,ních smlouvách, vnitřním
platovém předpise, ron,,rzich v1učujících, tabulce Pedagogičtí pracovníci _ ínazky
a mzdoqých listech' Rozdíly nebyly zjištěny.

1.2.2 Správnost stanovení platového tarifu pedagogickým pracovníkům

V tomto bodě byla provedena kontrola sprár,nosti stanovení platového taÍifu
pedagogickým pracovníkům s osobními ěís1y 82' 147 ' 210' 293' 326' 380' 449' 494' 551'

a 49512 za ziři až prosinec 2012. P|atové tarify byly stanoveny v souiadu s $ 123 odst. l
zákona č.26212006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, a v souladu s $ 5
odst. 5 nďízení v|ády ě. 56412006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období'

Kontrola byla provedena porovniíním údajů v pracovních smlouvách, vnitřním platovém
piedpise, mzdoých listech, dokladech o dosaŽeném vzdělriní, platových výměrech
a pracovních náplních.

1.2.3 Správnost stanovení platového tarifu nepedagogickým pracovníkům

V tomto bodě byla provedena kontrola sprárnrosti stanovení platového tarifu
nepedagogickým pracovníkům s osobními ěísly 48' 2I7 ' 3I2' 4I7 ' 448' 483 a2564 za zéňí
ď prosinec 2012. P|atové tarify byly stanoveny v souladu s $ 123 odst. I zákona
č.26212006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, av souladu s $ 5 odst. 1a$6
naÍizeni vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů v pracovních smlouváclr, vnitřním platovém
předpise, mzdových listech, dokladech o dosaženém vzdé|žní, plator,"ých výměrech
a pracor'ních náplních.

1.2.4 Posk1tování příplatků za vedení

V tomto bodě byla provedena kontrola poskýování příplatků za vedeni za záŤi až prosinec
20|2 zaměstnanců s osobními čis|y 147, 417 a 55|. Příplatky za vedení byly stanoveny
a vyplaceny zaměstnancům v souladu s $ 124 zákona č. 26212006 Sb., ve znění úěinném
v kontrolovaném období.

Výše příplatků za vedení odpovídala jednotlivým stupňům řízení, uvedeným
v organizačním řádu _ organizačním schématu školy. Příplatky za vedeni byly uvedeny
v platových výměrech a jejich qiše byla poromána s údaji ve mzdov.ých listech. Rozdíly
nebyly zjištěny'
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1.2.5 Poskýovríní zvláštních příp1atků

v tomto bodě byla provedena kontrola poskytování zv1áštních příplatků, přiznaných
za přímou pedagogickou činnost spojenou s ýkonem práce třídního učitele za zžři
až prosinec 2012 zaměstnancům s osobními čísly 34, I49' 186' 210' 229 ' 290' 293 ' 296'
326, 550, 2114, 48525 a 62530. Zv|ášttli příplat$ byly stanoveny a vyplaceny v souladu
s $ 129 zákona Ó.26212006 Sb', ve znění účinrrém v kontrolovaném období, a $ 8 nařízení
vlády č. 56412006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období.

Výše zvláštních příplatků odpovídala rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu
prací. Zaměstnanci pobíra1i pouze jeden zv1áštní příplatek. Zvláštní příplatky byly uvedeny
v platol"ých výměrech a jejich výše byla porovnána s údaji ve mzdoých listech. Rozdíly
nebyly zjištěny.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů ve vnitřním platovém předpise, mzdových
listech a platových výměrech.

1.2.6 Poskýovríní příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

V tomto bodě byla provedena kontrola poskýování příplatků za přímou pedagogickou

činnost nad stanovený rozsah přímó pedagogické činnosti za listopad 2012

u pedagogických pracovníků s osobními ěísly 210, 326' 449 a 494. PÍíp|atky za přímou
pedagogickou ěinnost, uskutečněnou nad stanovený rozsah hodin přímé pedagogické
činnosti, byly posk1tnuty pedagogickým pracovníkům v souladu s $ 132 zákona
č.26212006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období.

Kontrola nríroku poskýnutí příplatků za přímou pedagogickou činnost byla
provedena porormáním údajů v pracorních smlouvách, vnitřním platovém předpise,

rozvrzich v1učujících, rozyuich hodin _ zastupování, tabulce Pedagogičtí pracornríci _
úvazky, měsíčních výkazech práce _ změny, třídních knihách pro střední školu
a mzdoých listech. Rozdíly nebyly zjištěny.

Výše příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, uvedená
ve mzdových listech, odpovídala dvojnásobku pruměmého hodinového výdělku.

1.2.7 Poskytování speciďizačního příplatku

V tomto bodě byla provedena kontrola poskýování specializačního příplatku
pedagogického pracovníka zaměstnance s osobním číslem 293 za září až ptosinec 20L2.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka byl vyplacen pedagogickému

pracovníkovi v souladu s $ 733 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném

v kontrolovaném období.

Kontrola byla provedena porovnáním pracovní smlouly, dokladu o splnění dalších

kvalifikačních předpokladů a pracovní náplně. Pedagogický pracovník vykonával

specializované činnosti a splňoval další kvaliťrkační předpoklady. Specializační příplatek

pidagogického pracovníka byl uveden v platovém qýměru ajeho výše byla porovnána

s údaji ve mzdovém listu. Rozdíly nebyly zjištěny.
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1.2.8 Stanovení a r,yplácení nenarokových složek platu

v tomto bodě byla provedena kontrola stanovení a vyplácení osobních příplatlď
zaměstnancům s osobními čísly48, 147,217,229'293'312'4I7'419'448'483'551'2564
a 48525 za záií až prosinec 2012 a odměn za úspěšné splnění mimořádných pracovních
úkolů zaměstnancům s osobními čísly 147, 229'293,419, 551 a 48525 za |isÍopad 2012.
osobní příplatky a odměny byly stanoveny a vyplaceny zaměstnancům v souladu s $ 131

a $ 134 zakona č . 26212006 Sb., ve znění účinrrém v kontrolovaném období.

Kontrola byla provedena porovnáním vnitřního platového předpisu, mzdoých listů,
platových výměru a Podkladů pro odměny.

NavrŽená výše osobních pŤíplatků byla součástí p1atových ýměru, byla porovnána s údaji

ve mzdových listech a nepřesáhla 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně

v platové třídě, ve které byli zaměstnanci zaŤazen|

Kontrolovaná odměna ředitele školy byla vyplacena ve stanovené výši a byla schválena

zÍizovaÍe|em. Výše nawžených odměn zaměstnanců by1a porovnána s údaji ve mzdových

listech, rozdíly nebyly zj ištěny.

1.3 oprávněnost použití Íinančních prostředků státního rozpočtu na odměny za práci
lykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovni poměr

v tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků

na odměny za práci vykonávanou na zakladě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr ve \.ýši 14 552 Ké za Íi1en aŽ prosinec 2012 zaméstnanců s osobními ěis|y 149' 552

a 598. Škola použila finanční prostředky na odměny na základé platných dohod

o provedení práce za práce související s poskýovaným vzdě|ávžnim v souladu

s dohodnutými podmínkami.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v jednotlivých dohodách o pracích

konaných mimo pracovní poměr s hlavní knihou úěetnictví, rekapitulací nákladů
a mzdov]ými listy. Rozdíly nebyly zjištěny.

1.4 oprávněnost použití finančních prostředků státniho rozpočtu na zákonné odvody

V tomto bodě byla provedena kontrola oprár,něnosti použití finančních prostředků v roce

2012 na:.

- pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní

politiku zaměstnano sti ve výši:

- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ve výši:

- pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši:

3 368 004 Kč,

1 212 484 Ké'

58 270 Kč.

Finanční prostředky byly pouŽity na zékonné odvody z oprávněně vyplacených platú

z prostředků státn ího roZpočtu.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v rozboru plnění HV (V+N)'

sestavě Tist účétních clok1adů _ Úzszzsz a rekapitu1aci nákladů s účetními doklady _

Úzlzzsl.
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1.5 oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní sociátní
náklady

V tomto bodě by1a provedena kontrola oprávněnosti pouŽití finančních prostředků v roce
2012 na:

- tvorbu fondu kultumích a sociálních potřeb ve výši: t34 852 Kč
- nahrady platu v prr,'rrím období dočasné pracovní neschopnosti ve výši: 13 248 Kč
Zák|adní příděl, kterým byl tvořen fond kultumích a sociálních potřeb, činil 1 %
z opráltěně vyplacených platů a náhrad platů z prostředků státního rozpočtu.

Kontrola byla provedena pororrrriíním údajů uvedených v rozboru plnění HV (V+N),
sestavě Tisk účetních dokladů _ UZ 33353 a rekapitulaci nríkladů s účetními doklady Úz
333s3.

Náhrady platů v prvním období dočasné pracovní neschopnosti byly r,rypláceny
zaměstnancům s osobními čísly 79' 217' 296 a 417 v souladu s$ 192 odst. I zákona
é.26212006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, za dny, které byly pro
zaměstnance pracovními a nebyly zaměstnancům propláceny za prvni tři dny dočasné
pracor,ní neschopnosti.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v hlavní knize účetnictví
a mzdových 1istech.

1.ó oprávněnost použití finančních prostředků státniho rozpočtu na ostatní
neinvestiční qýdaje

V tomto bodě byla provedena kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků v roce
2012 na'.

- učební pomůcky ve výši: 6 000 Kč,

- další vzděiávání pedagogických pracovníků ve výši: 7 74I Kč,
- cestovní náhrady ve výši: 5 287 Kč'
Finanční prostředky byiy pouŽity v souladu s právními předpisy, v daném rozpočtovém
období a k úěelům, na které byly poskytnuty.

Kontrola byla provedena porovnríním údajů uvedených v rozboru p1nění HV (V+N),
sestavě Tisk účetních dokladů _ UZ33353 a směmici pro poskýoviíní cestovních náhrad
s účetními dokladv _ UZ 333 53.

Ad2
V tomto bodě bylo prověřeno, zda udaje o hospodďení s finančními prostředky státrrího
rozpočtu poskýnutými v roce 2012 podle $ 160 odst. 1 písm' d) zékona ó. 56112004 sb.'
ve znění účinném v kontrolovaném období, věmě zobtanljí zdroje, stav a pohyb těchto
orostředlď.

2.1 Vedení Íinančních prostředků státního rozpočtu v účetnictví

V tomto bodě byla provedena kontrola vedení účetní evidence finančních prostředků
státního rozpočtu poskytnutých v roce 2012 podle $ 11' $33a a $ 35 zákona
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č. 56311991 Sb., o účetnictvi, ve zněni účinném v kontrolovaném období. Skola ve svém
účetnictví sledovala zdroje, stav a pohyb finančních prostředků státního rozpočtu odděleně
a správně na všech účtech, kterými procházely. U vybraných operací souhlasily účetní
záznamy s účetními doklady a obsahem účetních operací. Učetní doklady obsahovaly
předepsané náleŽitosti.

Kontrola byla provedena porovni{ním údajů uvedených v rozboru plnění HV (V+N),
sestavě Tisk účetních dokladů _ UZ 33353' tabulce č. 1 Udaje o finančním vypořádríní
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, směrnici upralující oběh účetních dok1adů
a účto\ém rozvrhu s účetními dokladl _ UZ33353.

2.2 Správnost rykazování údajů ve statistickém qýkaze ško| (MŠMD P 1-04
Ctvrt|etní výkaz o zaměstnancích a mzdoých prostředcích v regioná|ním ško|ství
za 1. - 4. čtvrt|etí 2012

V tomto bodě byla provedena kontrola sprárrrrosti vykazovaných údajů ve výkaze P 1-04
podle $ 10 odst. 3 zákona č. '89lI995 Sb., o státní statistické sluŽbě, ve znění účinném
v kontrolovaném období. Udaje o počtu zaměstnanců ve fyzických osobách
k31. prosinci 2012 a lryp|acených mzdových prostředcích v oddíle I ve sloupci C
na řádcích 0107' 0108 a0I22, v oddíle II ve sloupci C na řádku 0201 av oddíle
V ve sloupci C na řádcích 0503 a 0517 byly správné.

Kontrola byla provedena porovnáním výkanl P 1-04 s údaji uvedenými v tabulce č. 1
Udaje o Íinančním vypořádaní dotací poskýnutých ze státního rozpočtu, rekapitulaci
niákladů a seznamu všech zaměstnanců k 31. orosinci 2012.

2.3 Vypořádání Íinančních vztahů se státním rozpočtem

V tomto bodě byla provedena kontrola vypořádríní finančních váahů se státním rozpočtem
zarok 2012 podle $ 8 vyhlášky č.52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
finančního lypořádrÍní vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktily nebo
Narodním fondem' Finanční vypořádání poskýnutých a použiých finančních prostředků
celkem ve výši 18 430 000 Kč by1o členěno podle účelového znaku. Bylo zjištěno, že škola
správně, úplně ave stanoveném termínu pŤedala poskytovateli dotace podklady
pro finanční vypořádríní vztahů se státním rozpočtem. ve kterých uvedené údaje
odpovídaly účetnictví.

Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v tabulce č. 1 _ Udaje o finančním
vypořádání dotací poskýnutých ze státního rozpočtu s údaji ve změně ukazatelů v oblasti
přímých výdajů na vzdělávin| sdé|eni závazných ukazatelů, účetní závěrce, rozboru plnění
HV (V+N). sestavě Tisk účetnich dokladů _ ÚZ B353 a účetních dokla dech _ÚZ T353.

Ad3

V tomto bodě bylo prověřeno, zda na zěk|adě nedostatků zjištěných provedenou kontrolou
v roce 2012 ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných
nedostatků, včetně opatření k odstranění, zmímění nebo předcházení rizik a zdajsou přijatá
opatření plněna.

Byla prověřena uloŽená opatření k odstranění nedostatků stanovených v protokolu
o kontrole a plnění přijatých opatření školou podle $ 18 odst' I zžkona č.320/2001 sb.'
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Čj': ČŠIT-134/14-T
ve znění účinném v kontrolovaném období. Škola přijala opatření k odstranění zjištěnýchnedostatků v oblasti vnitřního kontrolního .yJe'* ípii:"'" opatření splnila.
Kontrola byla provedena rozborem protokolu o kontrole provedenó Krajským urademMoravskoslezského kraje a zprávy o odstranění nedostatků ZjiŠtěných při kontrole
LT:ZY;T,^ 

se Směmicí k finanEní kontrole l,eetne piiloh a účetnimi doklady .

Ad4
Zavedení, udržoviíní a fungovríaí vnitřního kontrolníhoaž$27 zéů<ona t.zíoj|óú Sb', u" ;;;i";ňé-.iTitr"':;:*,'"''ffťi. ť,i:
il:ÍJffi.ů: 

kontroly provedené KÍ;jskýÍrl;r"á"* i',,r.á."',t",l"',k;io k.;;, 'řř"á aa l

Závěry
Veřejnosprávní kontrolou 

l'Ťfu.":í finančních prostředků státnfuo rozpočtu nebylozjištěno porušení právních předpisů.

Seznam dok|adů a ostatních materiálů, o které se kontro|ní zjištění opírá
1 'Výpis z rejstříku škol a školských zařízení tisk ze dne 2, 1. 2014
2.Úplné znění zřizovací Iis|n'r,Sti9dni školy prumyslové a umělecké, opava, příspěvkováorganizace. vydané Krajským uiud"m úo,uu,řosl."ikeho t.uj. k; ffi;:.,:;ó!;" 

*
3.V;fois z usnesení 17. schůze rady kraje konané dne 4. června2013 _ě. 17/1221 bod,3- písm' a) lydaný Iftajským uřaáem úo*u.to,r"",tjr,o kraje ze dne 12' 8.20134.Přípis Krajského úřadu M".u:.\ť:":|éh9 kraje: Změna ukazate|ů v oblasti přímýchlydajů na vzděláváni na rok 2012 ti wsriéltii,otz Á a," s,.1"i. ňťi,tii^,poČtu zaměstnanců)
5.Přípis Krajského ďadu Moravskoslezského kraje: Sděiení závazných ukazatelů na rok

ilr-š 
tusK 169430/2012 ze dne 20. 1;:-;u;^i-,dové prostředky _ poslední

6 'Účetn závětka sestavená ke dn131.12.2012
7.Rozbor p|nění HV ( VtNl _ Úz zslss za rok 2012
8.Sestava Tisk účetních dokladt'- ÚZ T353 zarok2072
9.Tabulka e. 1 _ Údaje o finančním vypořádrání dotací poskytnut ých ze statního rozpočtuv roce 2012 ze dne 25. 1. 2013
10. Hlal'rrí kniha úěďnictvi zarok2012
1 1. Rekapifulace nríkladů za 1. _ 12. 2OI2
12.výka1 skol(MŠMT) P 

J'-01 9F,{tletní ýkaz o zaměstnancích a mzdol.,Íchprostředcích v regionrílním školství za 1. _ 4' čaÍietí2012 ; Á;i;.; . íoň,."",,"
13. Yýkazy o střední škole M 8 podle staw k 30, 9. 2011 ze dne 7 ' 10. 2O11a podle stavuk 30. 9. 2012 ze dne 5. 10. 2012
14. Třídní knihy pro střední školu ve školním roce 2011/2012 a2012/2013_ všech třídl5. Třídní ýkazy pro střední školu ve školním roce 2011/2012 a2O|2/2O13_ všech tříd
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186,210,2r7,
551 55? sqR

r47,210,293,

17.

18.

19.

20.

16. Všechny Zprávy o výsledku kontrolního speciálně pedagogického vyšetření ve školním
rcce 20 1 7 /20 12 a 2012 I 2013

Pracovní smlouvy zaměstnanců s osobními čísly 48, 82, I47,210' 2I7 ' 293,3I2' 326'
380' 4I7 

' 
448' 449' 483' 494' 55I'2564 a49512 p|atné v roce 2012

Vnitřní platoqí předpis s účinností od 1. 1. 2012 ze dne 1 , I. 2012
Rozvrhy vyučujících ve školním roce 20I2l20I3
Rozvrhy hodin - zastupoviíní zaměstnanců s osobními čísly 210, 326, 449 a 494
za listopad 2012

21. Tabulka Pedagogičtí pracowíci _ úvazky ve školním roce 201212013

22. Měsíční výkazy práce _ zrněny zaměstnanců s osobními čís1y 210, 326, 449 a 494
za listopad 2012

23. Mzdové listy zaměstnanců s osobními čísly 34, 48,79,82' 147, I49,
229,290,293,296,312,326,380, 417, 419, 448, 449, 483,494, 550,
21Í4'2564' 48525' 49512 a62530 zarok2012

24. Doklady o dosaženém vzděIéni zaměstnanců s osobními čísly 48' 82'
312,326,380, 417, 449,483, 494, 551 a 49512

25. Platové ýměry zaměstnanců s osobními čís1y 34, 48,82, I47 , 149, 186,210' 217 '229'290,293,296,293,312,326,380, 417 , 419,448, 449, 483, 494, 550, 55r,2114,2564,
48525' 49512 a 62530 p|atné v roce 2012

26. Pracovní náplně zaměstnanců s osobními čísly 48, 82' 14.| ' 2I0' 217 ' 293' 3I2' 326'
380' 4I7 ' 448, 449' 483 ' 

494, 551,2564 a 49512 p|atné v rcce 2012
27 . organizačni řád _ organizační schéma školy ze dne 2. 1 ' 2012
28. Měsíční ýkazy práce _ změny zaměstnanců s osobními čísly 210, 326' 449 a 494

za listopad 2012

29. Podklady pro odměny zaměstnanců s osobními čisly 147,229'293' 419' 551 a 48525
za|isÍopad 2072

30. Písemný zéznam o schválení odměny zÍizovatelem zaměstnance s osobním číslem 209
ze dne 25. 7 . 2012

31. Dohody o provedení práce zaměstnanců s osobními čísly 149 ze dne 31. 10. 2012' 552
ze dne 27 . 11. 2012 a 598 ze dne 27 . 9. 2012

32'Útetnl doklady _ Úz ssgss kúčtům č' 5010381-učební pomůcky, 5180340-další
vzdé|áváni pedagogických pracovníků, 5240400-pojistné na všeobecné zdravotní
pojištění' 5240300-pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti, 5270300-tvorba FKSP, 5250500-pojistné nazékonné pojištěni
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoliíní
za rck 2012 a 5120310 za Ťíjen až ptosinec 2012

3 3. Směrnice pro poskýoviíní cestovních náhtad p1atná v roce 2012

34. Směmice upraruj ící oběh účetních dokladů p1atná v roce 2012

35. UČtoví, rozvrh olatnÝ v roce 20l2
36. Seznam všect' 

'u.cst.'unc.i 
t 31. 12.2012

37. Protokol o kontrole provedené na zikJadé pověření é' 337/0312012 ředitele krajského
úřadu, čj. MSK 109517/2012 ze dne 4. 9.2012

38. Zpráva o odstranění nedostatku Zjištěných při kontrole provedené na zák|adě pověření
ě.337/03/2012 ředitele kraiského úřadu ze dne 15.10.2012

10
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39. Směmice k finanční kontrole ze dne 2, I. 2012 včetné

pověření k ýkonu funkce příkazce operací a pověření

rozpoětu a hlavní účetní)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice

Ing. Alena Ledabylová, konholní pracornrice

Titul, jméno, příjmení, funkce

Ing. Vítězslav Doleží', zrástupce statutámího orgrínu

Vopavěd""4} 1?01q

Protokol o kontrole
Či.: ČŠtr-tsltt+r

příloh (podpisové ltzory.,

k výkonu funkce správce

Poučení

Podle $ 13 kontrolního řádu může ško|a proti protokolu o kontro|e podat písemné

zttůvodjněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů

ode dne doručení protokolu ó koniro|e. Přípatlné námitky zašlete na adresu Ceská

ško|ní inspekce i,loravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 70200 Ostrava 2'

přípattně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu

icsi.t6csi".."4 s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředite|e

inspektorátu.

S|ožení inspekčniho fýmu a datum lyhotovení protokolu o kontrole

ffi :"\:,;ff .';Í,1.;l!l".i.t'";

74ó 0'| opovo

^/,?ptlirt

V opavě dne 17. ledna 2014

Datum a podpis ředitele škoty potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

S)-,-t'
47 ("2c41

:tj.ej:í jjo|a' e'rúmys|ová a umě|ecká,
Upitla' příspěvková organizace -1-
i.{ll|3Y1 j^9,ý8- 746 01 opava
!:. J'i.' l 

"í}o ""] o 
j.,.,':,"::::
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