ČESKÁ REPUBLIKA
Česká školní inspekce
Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola,
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště,
Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou
Identifikátor školy: 600170730
Termín konání tematické inspekce: 25. - 26. září 2001

Čj.
Signatura

Š 09 2001

111 089/01-005128
tk1zv201

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Tato škola byla zařazena Rozhodnutím MŠMT ČR čj. 13 088/2000-21 ze dne 13. 4. 2000
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2000. Vznikla
sloučením tří subjektů:
(1) Vyšší odborné školy a Střední sklářské školy, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, které
sdružovaly SOU sklářské, SOŠ sklářskou, VOŠ, domov mládeže a školní jídelnu,
(2) Gymnázia, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 a
(3) Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Lipnice nad Sázavou 4, které
sdružovaly SOU, OU, domov mládeže a školní jídelnu.
Název, předmět činnosti a součásti odpovídaly tomuto aktuálnímu Rozhodnutí.
Ve školním roce 2000/2001 studovalo na této škole 259 žáků.
Zřizovací listinu vydalo MŠMT ČR pod čj. 15.950/93-270 ze dne 29. 4. 1993. K této zřizovací
listině byly vydány čtyři dodatky. K poslednímu dodatku č. 4 pod čj. 12 934/2000-21 ze dne
18. 4. 2000 byla vydána příloha dne 14. 12. 2000.
HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ
A VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM
Hodnocení efektivnosti čerpání mzdových prostředků
Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04
Tyto výkazy byly školou předloženy inspekčnímu týmu za jednotlivé školy i součásti školy
a nápočtem za jednotlivá čtvrtletí roku 2000. Domov mládeže a školní jídelna jsou
dle metodiky pro vyplňování tohoto výkazu zpracovány společně v druhu zařízení pod č. 84.
U zaměstnanců sloučené školy nebylo prováděno odpovídající rozdělení do jednotlivých
součástí školy. U tohoto typu zařízení nelze vždy objektivně pracovní úvazky přiřadit
do jednotlivých součástí školy. Rovněž používané softwarové vybavení neumožňuje splnit
tento požadavek.
Finanční rozvaha na rok 2000
Počáteční rozvahy tří subjektů nebyly předloženy. Od nástupu nového ředitele do funkce dne
14. 7. 2000 byla již rozvaha sestavována a měsíčně sledována.
Zpracování podkladových tabulek
Podle jednotlivých čtvrtletí výkazu P 1-04 za rok 2000 a poslední úpravy rozpočtu provedené
Školským úřadem Havlíčkův Brod k 5. 12. 2000 byly zpracovány tabulky č. 6, které jsou
přílohou inspekční zprávy. U jednotlivých škol neodpovídalo čerpání prostředků na platy
v jednotlivých čtvrtletích roku 2000 doporučení MŠMT pro optimální čerpání těchto
prostředků.
Následující tabulka vyjadřuje skutečné čerpání prostředků na platy ve sloučené škole za období
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 v přepočtu za celorok (viz tab. 6).
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Skutečné čerpání ve sloučené škole

Doporučené čerpání

1. čtvrtletí

23,97 %

23,0 %

2. čtvrtletí

52,06 %

50,0 %

3. čtvrtletí

73,63 %

73,5 %

4. čtvrtletí

100,00 %

100,0 %

Samostatné subjekty Gymnázium ve Světlé nad Sázavou (viz tab. 6a) a Střední odborné
učiliště a Odborné učiliště v Lipnici nad Sázavou (viz tab. 6b) překročily stanovené procento
čerpání prostředků na platy v I. a II. čtvrtletí roku 2000. Zároveň překročily i závazný limit
počtu zaměstnanců.
Vyšší odborná škola a Střední sklářská škola ve Světlé nad Sázavou (viz tab. 6c) nedočerpala
ve II. čtvrtletí doporučený limit prostředků na platy. V I. a II. čtvrtletí překročila závazný limit
počtu zaměstnanců.
Porovnáváním hodnot dosažených celorepublikově v regionálním školství, v okrese a ve škole
bylo zjištěno, že průměrný měsíční plat všech zaměstnanců v roce 2000 ve sloučené škole byl o
271 Kč vyšší než republikový průměr a činil 11 869 Kč, což je 102,33 % k průměru v celé
republice. Proti průměrnému platu v okrese Havlíčkův Brod byl vyšší o 493 Kč a představoval
tak 104,33 % okresního průměru.
Dále inspekční tým zjistil, že průměrný měsíční plat u nepedagogických pracovníků ve sloučené
škole dosáhl 9 436 Kč, což je o 1 660 Kč více než průměrný měsíční plat dosažený v okrese
Havlíčkův Brod, tj. 121,34 % okresního průměru. Tato výše platu činí 116,66 %
republikového průměru a je o 1 348 Kč vyšší než průměrný plat u nepedagogických
pracovníků v rámci republiky.
Následující tabulky porovnávají procento nenárokových složek z tarifního platu.
Procento nenárokových složek z tarifního platu pedagogických pracovníků
všech
typů
škol

VOŠ

Gymn.

SSŠ

SOU

OU

DM
a ŠJ

ČR celkem

24,3

35,6

27,0

27,3

26,1

x

25,0

okres Havlíčkův Brod

21,8

34,0

20,6

29,9

19,8

x

20,1

x

8,94

19,27

9,98

12,21

21,58

9,72

sloučená škola

Procento nenárokových složek z tarifního platu nepedagogických pracovníků
všech
typů
škol

VOŠ

Gymn.

SSŠ

SOU

OU

DM
a ŠJ

ČR celkem

23,7

33,4

26,1

29,1

29,3

x

25,5

okres Havlíčkův Brod

23,4

29,3

20,6

31,1

22,2

x

21,4
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sloučená škola

x

18,31

12,45

10,28

17,95

0,54

9,19

Procento nenárokových složek z tarifního platu v regionálním školství
Procento nenárokových složek
z tarifního platu

pedagogických pracovníků nepedagogických pracovníků všech zaměstnanců
všech typů škol
všech typů škol

ČR celkem

24,3

23,7

24,2

okres Havlíčkův Brod

21,8

23,4

22,2

sloučená škola

12,30

13,47

12,70

Údaje odpovídají tabulce č. 7/1.
Procento nenárokových složek z tarifního platu v regionálním školství
Procento nenárokových složek
z tarifního platu

pedagogických pracovníků nepedagogických pracovníků všech zaměstnanců
všech typů škol
všech typů škol

ČR celkem

24,3

23,7

24,2

okres Havlíčkův Brod

21,8

23,4

22,2

sloučená škola

13,15

14,83

13,67

Údaje odpovídají tabulce č. 7/2.
Tabulky č. 7, které jsou přílohou inspekční zprávy, jsou zpracovány podle výkazu
Škol (MŠMT) P 1-04 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2000 (dvě celkem za sloučenou školu a dalších
šest za jednotlivé její součásti).
Souhrnná tabulka č. 7 byla zpracována z výkazu P 1-04:
tabulka 7/1 (celkový přepočtený počet zaměstnanců ze státního rozpočtu 43,92),obsahuje
údaje do 30. 6. 2000 za Vyšší odbornou školu a Střední sklářskou školu, Světlá nad Sázavou,
Sázavská 547 a od 1. 7. 2000 za VOŠ, Gymn., SSŠ, SOU a OU, Světlá nad Sázavou,
Sázavská 547,
tabulka 7/2 (celkový přepočtený počet zaměstnanců ze státního rozpočtu 59,01) obsahuje
údaje jako celoroční přepočet z jednotlivých sloučených subjektů.
Změny závazných ukazatelů mzdové regulace
Závazné ukazatele mzdové regulace: limit prostředků na platy, limit ostatních plateb
za provedenou práci a limit počtu zaměstnanců byly příspěvkovým organizacím stanoveny
Školským úřadem v Havlíčkově Brodě dne 16. května 2000 jako schválený rozpočet na rok
2000 takto:
- pro Vyšší odbornou školu a Střední sklářskou školu, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
limit prostředků na platy
počet zaměstnanců
Úprava rozpočtu k 30. 6. 2000:
povýšení prostředků na platy o

4 352 tis. Kč
33,4
150 tis. Kč
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Limit prostředků na platy celkem
Počet zaměstnanců celkem
-

4 502 tis. Kč
33,4

pro Gymnázium, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
limit prostředků na platy
počet zaměstnanců

1 341 tis. Kč
8,6

Limit prostředků na platy celkem
Počet zaměstnanců celkem
-

1 341 tis. Kč
8,6

pro Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Lipnice nad Sázavou 4
limit prostředků na platy
počet zaměstnanců

2 172 tis. Kč
16,7

Úprava rozpočtu k 30. 6. 2000:
povýšení prostředků na platy o
povýšení zaměstnanců o

400 tis. Kč
2,2

Limit prostředků na platy celkem
Počet zaměstnanců celkem

2 572 tis. Kč
18,9

Sloučením výše uvedených subjektů k 1. 7. 2000 do školy s názvem Vyšší odborná škola,
Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad
Sázavou, Sázavská 547, došlo ke sloučení i uvedených rozpočtů. Tzn., že sloučené škole byly
stanoveny tyto závazné ukazatele:
- limit mzdových prostředků
8 415 tis. Kč
prostředky na platy
8 271 tis. Kč
na OPPP
144 tis. Kč
- počet zaměstnanců

60,9

Úpravou rozpočtu k 1. 10. 2000 byly povýšeny mzdové prostředky o 14 tis. Kč.
Úpravou rozpočtu k 1. 11. 2000 byly povýšeny mzdové prostředky o 60 tis. Kč.
Úpravou rozpočtu k 1. 12. 2000 byly povýšeny mzdové prostředky o 60 tis. Kč.
Upravený rozpočet na rok 2000:
Mzdové prostředky celkem
z toho na platy
na OPPP
Počet zaměstnanců

8 549 tis. Kč
8 405 tis. Kč
144 tis. Kč
60,9

O změny závazných ukazatelů mzdových prostředků bylo ředitelem školy žádáno.
U sloučené školy s ohledem na přepočtené zaměstnance v období od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 byly závazné ukazatele stanovené rozpisem rozpočtu dodrženy (mzdové
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prostředky na platy byly vyčerpány ve výši 8 405 tis. Kč, skutečný přepočtený počet
zaměstnanců ze státního rozpočtu činil 59,01 - viz tab. č. 6).
Příčiny vzniku extrémních hodnot nenárokových složek platu
Doporučené optimální členění nenárokové složky platu - 80% na osobní příplatky a 20%
na odměny - nebylo dodrženo ve sloučené škole s ohledem k přepočtu na celý rok 2000.
Ve skutečnosti bylo čerpáno 83,52 % na osobní příplatky a 16,48 % na odměny.
Příčiny vzniku extrémně nízkých hodnot nenárokových složek platu:
 překročení limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí roku 2000 u všech výše uvedených
slučovaných škol mělo vliv na nízké procento nenárokové složky platu,
 zejména ve třídách učebních oborů byla nízká naplněnost žáky,
 s ohledem na celkově nízký počet žáků byl normativní metodou stanoven tomu odpovídající
počet pracovníků a limit mzdových prostředků,
 vyučované učební obory jsou provozně náročné, normativy nezohledňují potřebné navýšení
počtu pracovníků v těchto oborech a v tomto typu školy.
Ředitelem školy s ohledem na jmenování do funkce s účinností od 14. 7. 2000 nebyly
stanoveny hodnoty PH max a PH min ve škole.
Školský úřad Havlíčkův Brod na základě Metodiky rozpisu rozpočtu resortu školství na rok
2000 přidělil škole objem prostředků a tomu odpovídající limit zaměstnanců.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ















Zřizovací listina vydaná MŠMT ČR pod čj. 15.950/93-270 ze dne 29. 4. 1993,
Dodatek ke zřizovací listině vydaný MŠMT ČR pod čj. 13.555/95-60 ze dne 10. 3. 1995,
2. dodatek ke zřizovací listině vydaný MŠMT ČR pod čj. 19.134/96-60 ze dne 7. 5. 1996,
Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 3 vydaný MŠMT ČR pod čj. 27 261/98-21 ze dne
29. 9. 1998,
Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 4 vydaný MŠMT ČR pod čj. 12 934/2000-21 ze dne
18. 4. 2000,
Příloha k dodatku zřizovací listiny č. 4 vydaná MŠMT ČR dne 14. 12. 2000,
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností
od 1. 7. 2000 vydané MŠMT ČR pod čj. 13 088/2000-21 ze dne 13. 4. 2000,
jmenování do funkce ředitele vydané MŠMT ČR pod čj. 22 829/2000 - 26 ze dne
10. 7. 2000,
kritéria pro hodnocení pedagogických a nepedagogických pracovníků pro stanovení
nenárokových složek platu a systém hmotné a morální zainteresovanosti zaměstnanců školy
za sloučenou školu,
výkazy Škol (MŠMT) P 1-04 za I. - IV. čtvrtletí roku 2000 za školy a v členění
za jednotlivé součásti sloučené školy,
finanční rozvahy sloučené školy,
výpisy čerpání mzdových prostředků z hlavní účetní knihy za rok 2000 za jednotlivé školy,
mzdové rekapitulace za jednotlivé školy,
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Výkaz zisku a ztráty Úč ROPO 4 - 02 za jednotlivé školy,
Rozvaha Úč ROPO 3 - 02 za rok 2000 za sloučenou školu,
výpis části směrnice ředitele sloučené školy týkající se účetnictví a účtové osnovy,
seznam zaměstnanců sloučené školy přidělených do jednotlivých středisek,
zařazení zaměstnanců sloučené školy podle jednotlivý provozů,
přehled úvazků pedagogických pracovníků ve školním roce 2000/2001,
počty žáků v jednotlivých třídách za školní roky 1999/2000 a 2000/2001,
mzdové listy.

ZÁVĚR
Tematickou inspekcí bylo zjištěno, že průměrný měsíční plat dosáhl v roce 2000 ve sloučené
škole vyšších hodnot než průměrný měsíční plat v ČR s výjimkou pedagogických
pracovníků a v okrese Havlíčkův Brod ve všech sledovaných kategoriích. Podstatně vyšší
rozdíly byly zjištěny u průměrných měsíčních platů dosažených na této škole
u nepedagogických pracovníků v roce 2000 vůči platům v ČR i okresu.
Tuto skutečnost ovlivnilo také věkové složení zaměstnanců sloučené školy.
Vliv provozní náročnosti u spravovaných objektů i vyučovaných oborů a nezohlednění této
skutečnosti ve státních normativech a rovněž nižší počty žáků v učebních oborech
se projevily pouze v nízkém procentu vyplácených nenárokových složek platu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko

Školní inspektoři:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

RNDr. Antonín Müller

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

Další zaměstnanci ČŠI

Jitka Nováková
Dana Kuličková
Marie Veverková

V Havlíčkově Brodě dne 8. října 2001

Přílohy
Tabulka č. 6 (4 provedení)
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Tabulky č. 7 (8 provedení)
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 8. října 2001

Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Ing. Jindřich Vodička

...........................................
podpis

Předmětem inspekce bylo 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 ředitel 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

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

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Ústředí ČR ČŠI - odbor metodiky

2001 - 10 - 26

105/2001

Krajský úřad v kraji Vysočina, odbor
školství, mládeže a sportu

2001 - 10 - 24

101/2001

Okresní úřad Havlíčkův Brod referát školství

2001 - 10 - 24

102/2001

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text

------------------- ---------------------------------- Připomínky nebyly podány.
--
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