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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Zřizovací listina byla vydána Městem Žatec dne 5. 12. 1994. Základní škola Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny byla zřízena jako příspěvková organizace s právní
subjektivitou.
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině, vydaný dne 24. 6. 1999 - uvádí změnu názvu školy do
souladu s názvem uvedeným v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol.
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo vydáno
Školským úřadem Louny dne 16. 8. 1999 pod čj. 200/99-KÚ.
Základní údaje uváděné v Rozhodnutí o zařazení do sítě škol korespondují s údaji ve Zřizovací
listině.
Škola sdružuje:
1. Základní školu, kapacita 770 žáků, IZO 061 357 421
2. Školní družinu, kapacita 200 žáků, IZO 116 600 365
3. Školní jídelnu, kapacita 770 jídel, IZO 102 677 000
Ve školním roce 1999/2000 se ve škole vzdělávalo 726 žáků (1. stupeň - 387 žáků/15 tříd,
2. stupeň - 339 žáků/ 12 tříd).
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Výkaz Škol P1-04
Vyplnění výkazu Škol P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí 2000 bylo provedeno psacím strojem. Ve
výkazu jsou jasně odděleny (podle jednotlivých součástí školy) údaje týkající se skutečného
plnění počtu pracovníků a vykazování mzdových prostředků.
Zpracování podkladových tabulek
Tabulka č. 1: Plnění ukazatelů mzdové regulace za I. po1oletí r. 2000 v základních
školách
Při porovnání údajů z analytických tabulek MŠMT (řádek č. 1) s údaji zjištěnými kontrolou
(řádek č. 2) nebylo shledáno rozdílů.
Na základě porovnání procentuálního vyjádření závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti
(sloupec g, h, i) s MŠMT předpokládanými „optimálními“ ukazateli regulace na konci
I. pololetí r. 2000 vyplývá:
 Oproti MŠMT navrhovanému čerpání prostředků na platy za I. pololetí r. 2000 (48,5 %
z celoročního objemu limitu prostředku na platy) bylo čerpání překročeno o 1,9 %.
Dle vyjádření ředitelky školy byla tato skutečnost způsobena přidělením mimořádných odměn
pedagogickým pracovníkům ke konci školního roku, kdy jsou již jasné konkrétní výsledky
celoroční práce (oceňování výsledků práce formou mimořádných odměn je prováděno vždy ke
konci školního roku v souladu s vnitřním platovým řádem). Srovnání nevyrovnanosti čerpání
rozpočtu bylo provedeno již v průběhu 3. čtvrtletí r. 2000 .
 Plnění počtu zaměstnanců je v porovnání s „optimálním“ plněním limitu počtu zaměstnanců
v I. pololetí 2000 (dle MŠMT 101,3 % k celoročnímu limitu stanovenému škole ze
školského úřadu) o 2,35 % nižší.
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Příčinou byla úspora ostatních pracovníků v průběhu I. čtvrtletí roku 2000 (např. vykonávání
účetních prací bylo prováděno pověřeným pedagogickým pracovníkem a činnost
administrativní pracovnice školní jídelny byla vykonávána její vedoucí, odměňování těchto
pracovníků bylo prováděno v rámci nenárokových složek platu). Ve II. čtvrtletí došlo k přijetí
účetní na 0,5 úvazku a provedení úpravy rozpočtu.
 Procentuální poměr skutečného průměrného měsíčního platu za I. pololetí roku
k průměrnému měsíčnímu platu na celý kalendářní rok (dle limitu rozpisu ŠÚ) je 101,87 %.
Proti rozpočtovanému průměrnému měsíčnímu platu zaměstnanců regionálního školství pro
rok 2000 (dle MŠMT 11.354,- Kč) je průměrný měsíční plat za I. pololetí roku o 1.306,- Kč
vyšší.
K eliminování důsledků zvýšeného čerpání prostředků na platy v I. pololetí roku 2000 byla
přijata ve II. pololetí 2000 účinná opatření, která spočívají ve snížení výše osobních příplatků
(změny osobního ohodnocení pracovníků jsou prováděny dvakrát ročně v souladu s vnitřním
platovým předpisem).
Čerpání finančních prostředků je prováděno v souladu se školou zpracovaným finančním
plánem na rok 2000, který plně respektuje výši přidělených prostředků. Plán pružně reaguje na
aktuální úpravy rozpočtu, které byly provedené školským úřadem na základě potřeb školy.
Čerpání je pravidelně měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno ředitelkou školy.
Tabulka č. 2 - Členění průměrného platu zaměstnanců regionálního školství
z prostředků státního rozpočtu v základních a středních školách
Závěry vyplývající z porovnání údajů uvedených v tabulkách:
a/ Souhrnná tabulka:
 mezi údaji z analytických tabulek MŠMT (řádek 1) a údaji zjištěnými kontrolou (řádek 2)
nejsou rozdíly,
 procento nenárokových složek platu z tarifních platů činí u pedagogických pracovníků
36,55 % a u nepedagogických pracovníků 41,24 %,
 z výše zjištěných údajů je zřejmé:
a) výše nenárokových složek platu je nad pásmem běžného rozmezí,
b) v nenárokových složkách platu dochází ke zvýhodnění nepedagogických pracovníků,
c) při rozdělení nenárokových složek platu na osobní příplatky a odměny byl dodržen
doporučený poměr 80:20.
b/ Tabulky jednotlivých součástí:
 z porovnání procenta nenárokové složky platu pedagogických pracovníků základní školy
a školní družiny vyplývá, že procento nenárokové složky platu u učitelů je výrazně vyšší
oproti vychovatelům (rozdíl činí 12,04 %),
 rozdíl mezi procentem nenárokové složky platu z tarifních platů nepedagogických
pracovníků základní školy a školní jídelny je 7,65 % (ve prospěch pracovníků školní
jídelny).
Dle vyjádření ředitelky školy je vyšší nenároková složka platu odrazem vysoké průměrné
naplněnosti tříd (1. stupeň - 25,80 žáků na třídu, 2. stupeň - 28,85 žáků na třídu)
a ekonomické úspornosti školy, která však není na úkor organizace a kvality výchovně
vzdělávacího procesu).
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Relativně vysoká nenároková složka platu nepedagogických pracovníků je odrazem objemu
prostředků přidělených na normativně stanovený počet ostatních pracovníků, který byl vyšší
oproti skutečné potřebě. Ve II. čtvrtletí 2000 bylo požádáno o provedení úpravy rozpočtu, při
které došlo k vnitřnímu přesunu prostředků z položky platy ostatních pracovníků školy do
položky platy pedagogických pracovníků.
Změny závazných ukazatelů mzdové regulace
Úpravy závazných ukazatelů a přesuny rozpočtových prostředků v rámci školy byly prováděny
prostřednictvím příslušného ŠÚ na základě školou předložených a řádně zdůvodněných
žádostí. Došlo tak k postupnému provedení optimalizace stanovených závazných ukazatelů dle
skutečných potřeb školy, a tak byly vytvořeny předpoklady i pro srovnání výše procenta
nenárokových složek platu z tarifních složek platu na jednotlivých součástech školy.
Příčiny vzniku extrémních hodnot nenárokových složek platu
Přidělování nenárokových složek platu je prováděno v souladu s Vnitřním platovým předpisem
ZŠ Žatec, Komenského alej 749. Část uvedeného předpisu, která se týká nenárokových složek
platu, je zpracována v souladu s pokynem MŠMT čj. 15 997/95-42 ze dne 27. června 1995 o
poskytování nenárokových složek platu.
Jako příčiny vzniku odchylky procenta nenárokové složky od republikového průměru byly
potvrzeny důvody uváděné ředitelkou školy (viz část vysvětlující údaje v tabulkách).
Ostatní z posuzovaných faktorů (přesčasová práce, pracovní neschopnost, věková struktura
zaměstnanců, nahrazování volných pracovních míst externími pracovníky) se výrazným
způsobem na zvýšení procenta nenárokových složek platu nepodílely.
Odměňování pracovníků školy do konce roku 2000
V důsledku snížení osobního ohodnocení pracovníků (od 1. 9. 2000), došlo i k úplné
kompenzaci zvýšeného čerpání prostředků na platy za I. pololetí 2000.
Zbývající objem mzdových prostředků umožňuje pokrytí potřeby pedagogické i nepedagogické
práce školy.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
 Zřizovací listina vydána městem Žatec dne 5. 12. 1994 bez uvedeného čj.
 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině vydaný dne 24. 6. 1999 bez uvedeného čj.
 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané
Školským úřadem Louny dne 16. 8. 1999 pod čj. 200/99-KÚ.
 Výkaz Škol MŠMT P1-04 o pracovních a mzdových prostředcích v regionálním školství za
1. - 2. čtvrtletí 2000.
 Inspekční zpráva vydaná ČŠI dne 21. 10. 1997 pod čj. O-06-03/9798-237/2Ř.
 Vnitřní platový předpis ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny s platností od
1. 9. 2000.
 Osobní příplatky ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny od 1. 2. 2000 do 31.8. 2000
ze dne 25. 1. 2000.
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 Výroční zpráva o činnosti školy 1999/2000 ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
ze dne 28. 6. 2000.
 Závazné ukazatele rozpočtu NIV - schválený rozpočet 2000, vydaný Školským úřadem
v Lounech dne 15. 5. 2000.
 Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 01. 08. 2000, vydaný dne
14. 8. 2000 Školským úřadem v Lounech.
 Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 01. 09. 2000, vydaný
dne 26. 9. 2000 Školským úřadem v Lounech.
 Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 01. 11. 2000, vydaný dne
8. 11. 2000 Školským úřadem v Lounech.
 Rozbor pracovní doby a mezd dle kategorií - pracovní neschopnost za období 1. - 6. 2000
ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny (počítačové zpracování pam/VEMA 15.01
S57 - ze dne 22/11/00).
 Podklady pro roční výkaz o pracovní neschopnosti za období 1. - 6. 2000 ZŠ Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny (počítačové zpracování pam/VEMA 15.01 S57 - ze dne
22/11/00).
 Metodický pokyn ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny k navrhování odměn
zaměstnancům školy ve smyslu pokynu vrchního ředitele pro správu regionálního školství
čj. 15491/95-96 podle § 10 nařízení vlády č. 251/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze
dne 3. 1. 2000 ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny.
 Mimořádné odměny za období leden - červen 2000 ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny ze dne 13. 6. 2000.
 Žádost o dohadovací řízení ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny ze dne 23. května
2000.
 Žádost o dohadovací řízení (doplnění výpočtu PH min) ZŠ Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny ze dne 5. června 2000.
 Závazné ukazatele rozpočtu NIV - návrh rozpočtu 2000, zpracované ředitelkou ZŠ Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny ze dne 23. 5. 2000.
 Přehled úvazků k 1. 9. 1999 ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, zpracovaný dne
27. 8. 1999.
 Záznam o výsledku systematické kontroly Školského úřadu Louny na ZŠ Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny ze dne 10. května 1999 pod čj. 87/1999-Kú kontrolované období rok 1997 a 1998.
 Výkaz přesčasové práce jednotlivých pracovníků pro rok 2000 ZŠ Žatec, Komenského alej
749, okres Louny.
 Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2000.
 Personální dokumentace pracovníků ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny.
 Vnitřní rozpis počtu zaměstnanců a prostředků na platy za organizace regionálního školství
na rok 2000 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny.
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ZÁVĚR
Při kontrole prováděného odměňování pracovníků nebylo zjištěno porušení obecně platných
právních předpisů ani závazných pokynů MŠMT pro oblast mzdové regulace a zaměstnanosti
(Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 ze dne 116. 6. 1997, pokyn
MŠMT čj. 15997/95-42 ze dne 27. června 1995, v platném znění).
Uvedená výše procenta nenárokové složky platu (36,55 % z tarifních složek platu) byla
dosažena v důsledku vysokých výkonů školy, úspornosti a efektivnosti v oblasti personálního
zajištění celého provozu školy.
Pro hrazení odměn zaměstnanců jsou využívány i další dostupné možnosti financování (např.
z finančních prostředků získaných VHČ jsou hrazeny částky na dohody o pracovní činnosti
uklizeček).
Zavedený systém odměňování je opodstatněný a prakticky účinný. Průběžně požadované
úpravy rozpočtu vycházely z objektivně zdůvodněných a skutečných potřeb školy.
Zbývající objem mzdových prostředků umožňuje plné pokrytí potřeby pedagogické
i nepedagogické práce školy na požadované úrovni odměňování i v oblasti nenárokových
složek platu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Jaroslav Kadlec

Mgr. Jaroslav Kadlec, v. r.

Členové týmu

Mgr. Jiří Jetel

Mgr. Jiří Jetel, v. r.

V Jičíně dne 27. listopadu 2000

Přílohy
1x tabulka č. 1 - Plnění ukazatelů mzdové regulace za I. po1oletí r. 2000 v základních školách.
4x tabulka č. 2 - Členění průměrného platu zaměstnanců regionálního školství z prostředků
státního rozpočtu v základních a středních školách.
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Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 30. 11. 2000
Razítko

Ředitelka školy

Podpis

Mgr. Alena Dlouhá

Mgr. Alena Dlouhá, v. r.

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.

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Louny
Zřizovatel
Město Žatec

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-12-18
2000-12-18

Připomínky ředitelky školy
Datum
-----

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
----Nebyly předány
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
092 289/00-5033
092 285/00-5033

