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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola byla zřízena MŠMT ČR na základě Zřizovací listiny čj. 23.876/94-60 ze dne 14. října
1994. Dodatky ke Zřizovací listině byly vydány dne 1. prosince 1994 (čj. 26.490/94-60)
a 14. ledna 1999 (čj. 11 500/99-21). V Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení čj. 31 074/98-21 ze dne 11. listopadu 1998 jsou jako součásti
školy uvedeny: Gymnázium a Střední pedagogická škola.
Česká školní inspekce (ČŠI) provedla při tematické inspekci posouzení odměňování
pedagogických a nepedagogických pracovníků v I. pololetí 2000 s důrazem na zjištění
a vyhodnocení výše nenárokových složek platu.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Výkaz Škol P1-04
Škola zpracovala výkaz Škol P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí roku 2000 v předepsaném členění
samostatně za každou součást uvedenou v Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení. Školský úřad (ŠÚ) v Liberci vytváří rozpočet pro celou
organizaci, bez rozdělení na jednotlivé součásti. Škola při zpracování výše uvedeného výkazu
člení údaje o Gymnáziu a Střední pedagogické školy v poměru stanoveném podle skutečných
výkonů. Zohledňovány jsou počty žáků, počty tříd, týdenní počet odučených hodin.
V I. pololetí r. 2000 byl tento poměr přibližně 86 : 14.
Zpracování podkladových tabulek
Z tabulky o plnění ukazatelů mzdové regulace za I. pololetí r. 2000 vyplývá, že škola vykazuje
úsporu 4,43 přepočteného počtu zaměstnanců proti limitu daném rozpisem rozpočtu. Přesto
byly prostředky na platy za I. pololetí tohoto roku přečerpány o 3,06 %. Procenta
nenárokových složek platu z tarifních platů za celou školu se značně lišila u pedagogických
(37,90 %) a nepedagogických (23,25 %) pracovníků. V Gymnáziu tvoří u pedagogických
pracovníků nenárokové složky platu 37,90 % z tarifních platů, u nepedagogických 22,87 %.
Procenta nenárokových složek platu u pedagogických pracovníků Střední pedagogické školy
jsou 37,70 % a u nepedagogických 25,74 % (tento údaj je zkreslen velmi nízkým počtem
přepočtených zaměstnanců (1,381).
Změny závazných ukazatelů mzdové regulace
Během tohoto kalendářního roku nedošlo k úpravě ukazatelů mzdové regulace. Ředitelka
školy však 20. června 2000 žádala ŠÚ o navýšení přídělu mzdových prostředků, protože sice
došlo ke snížení počtu žáků, ale výkony zůstaly stejné (počet tříd se nezměnil).
Příčiny vzniku extrémních hodnot nenárokových složek platu
Základní příčinou vysoké hodnoty poskytovaných nadtarifních složek platu u pedagogických
pracovníků bylo překročení limitu mzdových prostředků za I. pololetí roku 2000 a nižší osobní
příplatky a odměny u nepedagogických pracovníků. Při stanovování výše nadtarifních složek
platu v 1. pololetí r. 2000 ředitelka školy neznala podobu rozpočtu, který byl k dispozici až
v květnu 2000. Počítala i se mzdovými prostředky, o které následně 20. června 2000 ŠÚ
žádala, přestože z metodiky financování škol je jasné, že objem prostředků na platy se
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poskytuje podle počtu žáků, ne podle počtu tříd. Škola vykazovala úsporu přepočteného počtu
zaměstnanců, ale tato úspora je pouze relativní, protože odpovídající výkony zajišťovali
pedagogové pravidelnou přesčasovou prací (týdně 65 hodin = 3,1 přepočtených zaměstnanců).
Příčinou nižšího procenta nadtarifních složek platu nepedagogických pracovníků byly nulové
osobní příplatky uklizeček, které měly přesně stanovenu úklidovou plochu a tomu odpovídající
pevný plat. Tím vedení školy nemělo možnost je pozitivně finančně motivovat, ale ani
postihovat v případě nekvalitní práce.
Škola částečně zajišťovala výuku čtyřmi externími spolupracovníky, kteří byli placeni
z ostatních plateb za provedenou práci. Jejich celkový úvazek odpovídal přibližně jednomu
přepočtenému pracovníkovi.
Poměr osobních příplatků a odměn za celou školu a všechny zaměstnance byl 83 : 17.
U pedagogických pracovníků je tento poměr 89 : 11 a u nepedagogických 68 : 32.
Škola má zpracovaný funkční interní mzdový předpis pro rok 2000. Kritéria pro poskytování
nenárokových složek platu jsou známá.
Při orientační inspekci v prosinci 1998 byly podmínky a průběh vzdělávání hodnoceny jako
nadprůměrné. ČŠI nezjistila nedodržování učebních dokumentů. Učební plány a učební osnovy
byly plněny.
Odměňování pracovníků školy do konce roku 2000
Vedení školy provedlo v červnu 2000 úpravu výše osobních příplatků, takže podle zpracované
finanční rozvahy budou ukazatele mzdové regulace za rok 2000 splněny bez ohrožení kvality
výchovně-vzdělávacího procesu.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ











Zřizovací listina ze dne 14. října 1994 čj. 23.876/94-60, dodatky ze dne 1. prosince 1994
čj. 26.490/94-60 a ze dne 14. ledna 1999 čj. 11 500/99-21,
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
čj. 31 074/98-21 ze dne 11. listopadu 1998,
čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol P1-04
za 1. a 2. čtvrtletí 2000,
rozpis rozpočtu ze Školského úřadu Liberec z května 2000,
žádost ředitelky školy o úpravu rozpočtu z 20. června 2000,
interní mzdový předpis pro rok 2000,
přehled přiznaných tarifních a nadtarifních složek platů jednotlivých pedagogických
a nepedagogických pracovníků školy,
učební plány ve školních letech 1999/2000 a 2000/2001,
inspekční zpráva čj. 083 576/98-2030 z orientační inspekce uskutečněné 14. - 16. prosince
1998,
přehled přesčasové práce.
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ZÁVĚR
Vysoké procento nenárokových složek platu z tarifních platů u pedagogických
pracovníků bylo způsobeno překročením limitu objemu prostředků na platy za
I. pololetí 2000 a nižším procentem odměn a osobních příplatků z tarifních platů
u nepedagogických pracovníků.
Opatření přijatá vedením školy v červnu 2000 umožní dodržení závazných ukazatelů za
rok 2000. Plnění schváleného vzdělávacího programu není ohroženo.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Varja Paučková

.............................................

Členové týmu

Ing. Petr Kadlus

.............................................

V České Lípě dne 23. listopadu 2000

Přílohy
Tabulka č. 1 - Plnění ukazatelů mzdové regulace za 1. pololetí r. 2000
Tabulka č. 2 - Členění průměrného platu pedagogických a nepedagogických pracovníků
celé školy
Tabulka č. 2/1 - Členění průměrného platu pedagogických a nepedagogických
pracovníků Gymnázia
Tabulka č. 2/2 - Členění průměrného platu pedagogických pracovníků Střední
pedagogické školy
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Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 2000-12-06
Razítko

Ředitelka školy

Podpis

PhDr. Zdeňka Kutínová

............................................

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. 8 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
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Průměrný
Pouze vyhovující
Nevyhovující
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

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

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-12-20
2000-12-20

Školský úřad
Zřizovatel

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
081 436/00-5076
081 435/00-5076

Připomínky ředitelky školy
Datum
2000-12-08

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
081 424/00
Připomínky byly podány.
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