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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 je příspěvková organizace s právní
subjektivitou stanovenou Zřizovací listinou školy vydanou MŠMT ČR dne 24. 10. 1993, čj. 24
732/93-27. Zřizovací kompetence přešly dne 1. července 2001 z MŠMT ČR na Krajský úřad
Středočeského kraje. Činnost školy je v souladu s Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě
škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 7. 12. 2000, čj. 32 495/2000-21. Na
základě uvedeného rozhodnutí škola sdružuje tři součásti: Střední odborné učiliště (IZO 130
001 244) s kapacitou 234 žáci, Střední odbornou školu (IZO 000 507 474) s kapacitou 116
žáků a Výdejnu stravy (IZO 108 002 926 s kapacitou 250 jídel.
HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ A
VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM
Hodnocení efektivnosti čerpání mzdových prostředků
Výkazy Škol (MŠMT) P 1-04 byly zpracovány v předepsaném rozsahu nápočtem za
jednotlivá čtvrtletí roku 2000 a za jednotlivé součásti školy: SOŠ, SOU a výdejnu stravy.
Mzdové prostředky byly členěny na platy a ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP)
u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Všechny údaje byly odsouhlaseny
v návaznosti na účetnictví a výkaznictví (hlavní účetní kniha sledovaného období a Výkaz zisku
a ztrát Úč PO 4-02 za I. pololetí roku 2000 a rok 2000).
Finanční rozvahy na rok 2000 byly ředitelkou školy zpracovány v období roku 2000 celkem
dvakrát, a to k 24. květnu a 23. listopadu. Údaje uvedené ve finančních rozvahách v položce
5111 – Platy zaměstnanců odpovídaly skutečnému krytí školským úřadem a rovnaly se
stanovenému limitu prostředků na platy pro rok 2000.
Zpracování podkladových tabulek
Tabulka č. 6 „Plnění ukazatelů mzdové regulace za rok 2000“byla zpracována za jednotlivá
čtvrtletí a všechny součásti školy celkem.
a) Z porovnání skutečného procentuálního vyjádření čerpání prostředků určených na platy
s optimálním čerpáním podle MŠMT bylo zjištěno, že škola čerpala prostředky na platy
v nižším poměru, než je stanoveno metodikou MŠMT (skutečnost I. čtvrtletí 20,77 %, II.
čtvrtletí 45,38 %, III. čtvrtletí 67,64 % a IV. čtvrtletí 99,92 %). Nevyčerpané mzdové
prostředky byly odvedeny do státního rozpočtu dne 5. února 2001 (překontrolován výpis
z běžného účtu č. 17). Bylo odvedeno celkem 5 989,-- Kč, z toho 3 897,-- Kč z prostředků na
platy, 650,-- Kč z OPPP a 1 442,-- Kč tvořily zákonné odvody z nevyplacených mzdových
prostředků.
b) Porovnáním dosaženého průměrného měsíčního platu zaměstnanců školy s rozpočtovaným
průměrným měsíčním platem zaměstnanců regionálního školství pro rok 2000 bylo zjištěno, že
plat zaměstnanců školy je vyšší o 3 289,-- Kč. Ve srovnání s dosaženým průměrným měsíčním
platem v okrese Kolín byl jejich plat vyšší o 2 457,-- Kč.
Tabulky č. 7 „Členění průměrného měsíčního platu zaměstnanců regionálního školství
za rok 2000 z prostředků státního rozpočtu“ byly zpracovány samostatně za školu
a samostatně za jednotlivé součásti školy. Porovnáním procenta vyplacených nenárokových
složek platu v jednotlivých součástech školy a sledovaných skupinách zaměstnanců
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(pedagogických a nepedagogických) v jednotlivých čtvrtletích bylo zjištěno, že nedocházelo ke
zvýhodňování jedné skupiny pracovníků ani pracovníků jednotlivých součástí školy. Rovněž
nebylo zjištěno vyrovnávání nízkého platového tarifu nenárokovou složkou platu
u nepedagogických pracovníků. Nejvyšší procento nenárokových složek bylo vyplaceno ve IV.
čtvrtletí 2000 (pedagogičtí pracovníci 3 854,-- Kč, tj. 48,12 %, nepedagogičtí pracovníci
2 673,-- Kč, tj. 43,06 %). Dosažená výše nenárokových složek platu v regionu Kolín
u pedagogických pracovníků činila 30,3 %, u nepedagogických pracovníků 28,8 %
a u pracovníků celkem 29,9 %.
Změny závazných ukazatelů mzdové regulace
Školský úřad přidělil škole ze státního rozpočtu po rozpočtovém provizoriu dne 4. května
2000 prostředky na platy ve výši 4 603 404,-- Kč a stanovil závazný ukazatel limitu počtu
zaměstnanců ve výši 33,12. V průběhu roku 2000 (10. a 24.října a 15.listopadu) byla
provedena rozpočtová opatření, která se netýkala úpravy limitu prostředků na platy. Posledním
rozpočtovým opatřením 29. listopadu byl stanoven závazný ukazatel limitu počtu zaměstnanců
na 34,12 a limit prostředků na platy ve výši 4 771 651,-- Kč. O tuto úpravu škola řádně
požádala Školský úřad Kolín.
Příčiny vzniku extrémních hodnot nenárokových složek platu
Vyplacení vyšších nenárokových složek platu ovlivnilo nejvýrazněji nenaplnění limitu počtu
pracovníků o 7,43. Škola nahrazovala volná pracovní místa zejména přesčasovou prací.
Další úspora mzdových prostředků vznikla pracovní neschopností, podle předloženého ročního
statistického výkazu Nem - ÚR vykázala škola za rok 2000 469 dní pracovní neschopnosti.
K dílčí úspoře počtu zaměstnanců došlo i díky nižší věkové struktuře pedagogických
pracovníků, u učitelů dosahuje průměrný věk 39 let, u mistrů odborného výcviku 43 let.
Procentuální poměr rozdělení vyplacených nenárokových složek platu na osobní příplatky
a odměny byl zjištěn ve výši 82,47:17,53 za všechny zaměstnance (u pedagogických
pracovníků tento poměr činil 82,16:17,84 a u nepedagogických pracovníků 83,88:16,12), což
zhruba odpovídá metodice MŠMT, která doporučuje poměr 80:20.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ













Zřizovací listina školy vydaná MŠMT ČR dne 24. 10. 1993, čj. 24 732/93-27
Dodatek ke zřizovací listině vydaný MŠMT ČR dne 13. 5. 1996, čj. 19.360/96-60
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině vydaný MŠMT ČR dne 6. 10. 1998, čj. 28 048/98-21
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině vydaný MŠMT ČR dne 17. 10. 2000, čj. 29 144/2000-21
Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
ze dne 7. 12. 2000, čj. 32 495/2000-21
Jmenovací dekret ředitelky školy vydaný MŠMT ČR dne 19. 4. 1994, čj. 15 572/94-27
Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 za školní rok 1999/2000
Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 za školní rok 2000/2001
Inspekční zpráva ČŠI čj. K-03-01/9697-25 Gr ze dne 24. 3. 1997
Inspekční zpráva ČŠI čj. 0-0301/9798-175 Gr ze dne 29. 9. 1997
Protokol o kontrole ČŠI ze dne 11. 3. 1997 (bez čj.)
Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři za školní rok
1999/2000
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 Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři za školní rok
2000/2001
 Výkazy o pracovnících a mzdových prostředcích regionálního školství Škol P 1-04 za
1. čtvrtletí, za 1. - 2. čtvrtletí, za 1. - 3. čtvrtletí a rok 2000
 Účtový rozvrh platný pro rok 2000
 Rekapitulace mezd za rok 2000
 Finanční rozvahy na rok 2000 ze dne 24. května a 23. Listopadu (bez čj.)
 Hlavní účetní kniha za sledovaná období roku 2000
 Závazné ukazatele mzdové regulace, tj. limit počtu zaměstnanců ze státního rozpočtu, limit
prostředků na platy ze státního rozpočtu a rozpočtovaný průměrný měsíční plat okresu
Kolín, ze dne 10. a 24. října, 15. a 29. listopadu 2000 (všechny bez uvedení čísla jednacího
 Výkaz zisku a ztrát příspěvkových organizací Úč PO 4- 02 za 1. pololetí r. 2000 a r. 2000
 Náklady a výnosy podle jednotlivých položek za rok 2000
 Kritéria pro vyplácení osobních příplatků platná od 1. 9. 1997
 Platový řád 2000 pro zaměstnance ze dne 30. 5. 2000 platný od 1. 7. 2000
 Roční výkaz Nem - Úr za rok 2000
 Přehled o přesčasech všech zaměstnanců školy za rok 2000
 Seznam zaměstnanců s uvedením roku narození (věková struktura zaměstnanců)
 Zúčtování závazných ukazatelů mzdové regulace příspěvkových organizací za rok 2000
 Výpočet horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin pro školní roky 1999/2000
a 2000/2001 podle příkazu ministra školství č. 10/1997
 Návrhy osobních příplatků a mimořádných odměn zaměstnanců za rok 2000
ZÁVĚR
Hlavní příčinou vysokého procenta nenárokových složek platu je úspora přepočteného
limitu o 7,43 zaměstnanců. Škola nahrazovala volná pracovní místa zejména přesčasovou
prací. Další úspora mzdových prostředků vznikla pracovní neschopností v rozsahu 469 dní
za sledované období. K dílčí úspoře počtu zaměstnanců došlo i díky nižší věkové struktuře
pedagogických pracovníků, u učitelů dosahuje průměrný věk 39 let, u mistrů odborného
výcviku 43 let.
Ve všech čtvrtletích roku 2000 byl zaznamenán nižší procentuální podíl skutečných
celkových platů zaměstnanců ve vztahu k limitu prostředků na platy ze státního rozpočtu.
Uspořené prostředky byly vyplaceny v posledním čtvrtletí roku 2000. Zvýhodnění či
znevýhodnění pedagogických a nepedagogických pracovníků ani vyrovnávání nízkého
tarifního platu nenárokovou složkou nebylo zjištěno.
Ve výkazech Škol P1-04 nebylo zaznamenáno chybné vykazování mzdových nákladů ani
nenárokových složek platu.
Při zjišťování příčin vysokých hodnot nenárokových složek platu nebylo zjištěno porušení
obecně závazných právních předpisů ani neplnění pedagogických úkolů.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
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Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Jaroslav Chrpa

………………………….

Další zaměstnanci ČŠI

Marie Albrechtová

…………………………..

Alena Paulová

…………………………..

V Mladé Boleslavi dne 18. října 2001
Přílohy
Tabulka: Plnění ukazatelů mzdové regulace za rok 2000
Tabulka: Členění průměrného měsíčního platu zaměstnanců regionálního školství za rok 2000
z prostředků státního rozpočtu

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 24. 10. 2001

Razítko

Ředitelka školy

Podpis

Ing. Jaroslava Jandová

…………………………..

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Hodnotící stupnice
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Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Průměrný
Pouze vyhovující
Nevyhovující

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
Krajský úřad Středočeského kraje,
2001-11-21
Odbor školství, mládeže a sportu
Rada školy
Není zřízena

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
034 139/01-5075

Připomínky ředitelky školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány
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