Českíško|níinspekce
Pražskýinspektorát

PROTOKOL

NS
\

- 620tt2.A
Č.;.ČŠtn
o veřejnosprávníkontrole podle ustanovení$ l74 odst. 2 písm.e) zákona ě.56|/2004 Sb.,
o předškolním, zák|adnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdě|áváni (školský
zákon), ve zněni pozdějšíchpředpisů,a zákona ě. 552l|99| Sb., o státníkontrole, ve zněni
pozdějších předpisů, a zákona č,.3201200l Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve zněnípozdějšíchpředpisů'
I.

Kontrolovaná osoba

N
n
\\
\

Název kontrolované
osoby:

Zák|adní ško|aKunratice, Praha 4' Předško|ní 420

Síd|o:

Předškolni 420,148 00 Praha 4 . Kunratice

rčo:

62 931 377

Identifikátor:

600 037 461

Právní forma:

příspěvková organizace

Zastoupená:

Ing. Bc. Vítem Beranem, ředite|em ško|y

Zíizovate|:

Městskrí částPraha - Kunratice' K Libuši 7, 148 23 Praha 4
- Kunratice

Místo kontroly:

Předškolní420,148 00 Praha 4 . Kunratice

Termín kontro|y:

23. -25. května 2012

Kontrolované období:

rok 2011

T:E'E

-

il.

Předmět kontro|níčinnosti
Veřejnosprávní kontro|a vylživání finančníchprostředků státního rozpočtu poskýnutých
školám a školským zaÍizenim zÍizovaným obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle
ustanovení$ 160 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení$ ló3 zákona ě. 56|12004 Sb., o
předškolním, zák|adním, středním,vyššímodbornéma jiném vzdě|áváni (školský zákon),
ve zněni pozdějšíchpředpisů(dále jen školskýzákon), vykonávaná podle ustanovení$ l74
odst. 2 písm. e) školskéhozákona.
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III.

Kontrolní zjištěni
l . Prověření oprávněného přijetí il použití frnančních prostředků ze státního

rozpočtu (sR) v kontrolovaném roce 2011. Kontrola využití přidělených
prostředků určených na činnostškoly, na platy, na odměny za práci lykonávanou
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na zákonné odvody,
na ostatní sociální nák|ady, ostatní neinvestičnívýdaje' Rozvojové programy
vyhlášenétvtŠur v souladu s platnými právními předpisy

Finanční prostředlql ze SR byly v přezkoumávaných oblastech a ve vybraných
případech přijaty a použity oprdvněně. Školapostupovala podle platných právních
předpisů a řídila se dalšímipředpisy upravujícímikontrolovanéoblasti.
)

Prověření, zda údaje o hospodaření s Íinančnímiprostředky státního rozpočtu
poslcytnutymi podle $ 160 odst. 1 písm. c) a $ 163 škols}ého zákona věrně
zobrazují zdrojeo stav a pohyb těchto prostředků. Kontrola korektnosti
předávaných údajův návaznosti na příslušnoudokumentaci.
Školaevidovala a vykazovalafinančníprostředlry ze SR odděleně, správně, v souladu se
skutečnostía platnými próvními předpisy.

3. Prověření přijafých opatření k nápravě a oelstrančnípffpadných nedostatků
zjištěnýchvnějšímikontro|ami provedenýmive slct|ovanýchob|astechv roce 2011
Vroce 20Il byla vpříspěvkové organizaci provcclana kontrola - audit ze strany
pochybenípísemně reagoval
komory auditorů ČR, Praha 8. Ředitel školy nu zji,šl<inct
Vyjadřením ZŠ Kunratice k auditu hospodaření za nlk 20] l a následná opatření ze
dne 30. 6. 2012.
"l. Kontrola zavedení, fungování a udržování vnitřního kontrolního systému podle
přístušných ustanovení zákona č. 320/200l Sb., ve znéní účinném
v kontrolovaném období
Škota postupovala podle platné legislativy, zttl,ctlla vnitřní kontrolní svstém a
:u bezpečila j ehofunkčnost.

IV.
odůvodnění
Arl I
o Ktlntrola posoudila ukazatele vymezené pro stanovení úrovně financování
v návaznosti na předávání údajůz clokumentace školy v souladu s příslušnými
ustanovenímivyhlášky č. 36412005Sb., o vedení dokumentace škol a školských
z,aÍízenia ze školnímatriky, ve zněni ťrčinném
v kontrolovaném období. Kontrola
plorovnalaúdajeo počtechtŤida žáků1. a2. stupněv zák|adni školev Zahajovacím
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y.ýku:r oztiklutlni škole poclle stavu k30. 9. 201I. Týo záznamy porovnala
s cvi<|r:rtcí
Žťrkův třídních výkazech jednotlivých tříd s evidencí v programu
liltkulúř a nťrsloclnč
kontrola ověřila přesnost vykázaných údajůrozhodných pro
sl;ttttrvottíúrtrvttčtinancováni. Yýkaz byl ve stanovenémtermínu předán ke
.stiilis|icki'rnr"r
zpracování.Kontrolovaný subjekt postupoval ve smyslu $ 28 odst. 5
Šktt|'skÓhtr
zákona. Výše uvedenévykazovanépočtybyly k datůmsběru shodné.
|(trtttr<llaprověřila oprávněnost vynakládání finančníchprostředků ze státního
rtrzp<tčtuna platy v návaznosti na dodržováni příslušných ustanovení zákona ě.
26212006Sb., zákoník práce (dále ZP), ve zněni účinném
v kontrolovanémobdobí, a
n.aÍizenivlády ě. 38112010 Sb., kterým se mění naÍizenívlády ě. 5641200ó Sb., o
platových poměrech zaměstnanců Ve veřejných službách a správě, ve zněni
pozdějšíchpředpisů,a kteým se zrušujenařizeni vlády ě. 44712000Sb., o způsobu
usměrňování výše prostředků vynakládaných na p|aty a na odměny za pracovní
pohotovost zaměstnancůodměňovaných podle zákona o platu a odměně zapracovni
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizapích a orgánech. Při
kontrole oprávněnosti použitífinančníchprostředků ze státníhorozpočtu na platy se
kontrola na vzorku pedagogických pracovníkůškoly zaměřila na stanovenípříplatku
zavedeni a zvláštníhopříplatku. Ředitel školy vyclal Vnitřníplatový předpis - vnitřní
norma, ve kterémstanovil působnosta zásady vnitřního platovéhopředpisu, postupy
a metody pro zaŤazovánído platových tříd a stupňůa vyrnezil kritéria pro přiznáváni
nenárokových složek platů svých zaměstnanců a vyplácení příplatku za přímou
pedagogickou činnostnad stanovenýrozsah v souladu se zákoníkempráce v platném
zněni. U vybraného vzorku pedagogů kontrola testovala dodrŽování právních
předpisůpři zaÍazovánído platových tříd, vypláccnípříplatkůza přespočetné
hodiny
a poskýování nenárokových složekplatů.Pod|c platových výměru a mzdových listů
byla ověřena správnost zařazováni zaměstnancťtdo platových tříd Ve smyslu
příslušnýchustanovenís 123 ZP anatizen|vlády č.38|12010Sb., ve zněni platném
v kontrolovaném období. Příplatky za veclení byly vybraným zaměstnancům
poskýnuty ve smyslu $ 124 ZP. Zv|áštnípříplatky byly stanoveny vsouladu se
zněnim $ 129 ZP. osobní příplatky určil ředitel školy v přezkoumávaném období
podle $ 131 ZP. Ředitel školy motivoval podagogy formou odměn' kterénawhoval
jejich výšepodle platných kritériía ve smyslu zněni $ 134
písemněs odůvodněním
zP. Škoh kontrolnímu týmu poský|a výkazv práce s přehledem počtu odborně
suplovaných hodin a s uvedením seznamu zaměstnanců za jednotlivé měsíce
kontrolovanéhoobdobi, rozvrhy hodin učitelůs označenímstálých nadúvazkových
hodin a přehlednou evidencí v programu Bakalář, Kontrola se orientovala
hodin za měsícezáÍi - prosinec
výběrovým způsobemna proplacenípř.espočetných
2011. Porovnáním vykazovaných stavůhodin vpředloženédokumentaci s údaji ve
rnzdových listech příslušnýchpeclagogickýchpracovníkůkontrolní tým ověřil, že
přespočetnéhodiny byly u vzorku pedagogůpropláceny v daném období podle
ttstanovení $ 132 ZP. Kontrolní týrr ověřil' že ťtnaněníprostředky ze státního
rozpočtu pouŽité na platy byly vyplaceny za práce souvisejícís poskyovaným
vr'dě|ávánim a školskými službamj. Lze konstatovat, že škola zaved|a korektní
systémodměňování.
o Kontrola prověřila správnost a oprávněnost pouŽití finančních prostředků SR
přidělených v rámci ooN na vzorku uzavřených dohod o pracovní činnosti.
Dohody by|y zrea|izovány za účelemsouvisejícíms poskytovaným vzdě|áváním a
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školskými službami.Ve mzdových listech byla ověřena výše vyplacených odměn
na vzorku uskutečněnýchdohod v souladu s podmínkami a závazky uvedenými
v příslušnýchdohodách.Závazný ukazatel rozpočtubyl dodržen.
o Podle účetnídokumentace a předložených bankovních vypisů kontrola zjistl|a, Že
ško|apravidelně zakaždý měsíc odváděla finančníprostředky ze státního rozpočtu
tra zákonné odvody, tj. na úhradu pojistného na sociální zabezpečenía úhradu
pojistnéhona zdravotnípojištění.
o Kontrolním výpočtembyla ověřena výšeroěníhopřídělu finančníchprostředkůdo
Íbndukulturnícha sociálníchpotřeb (FKSP). Vymezenou částkunásledně kontrola
porovnala s daty v účetní
evidenci školy. Z pŤed|ožených
v1ipisůz účtuFKSP bylo
zŤejmé,že v roce 201l škola tvořila fond přídě|y, jejichž vyše byla stanovena
v souladu s vyhláškouo FKSP.
oZučetni dokumentaceškoly kontrola prověřila, že finančníprostředky na ostatní
neinvestiěni výdaje (ONIV přímé) použila příspěvková organizace zejména na
učebnice,na učebnípomůcky, na dalšívzdě|áváni pedago'gickýchpracovníkůa na
osobní ochranné pracovní pomůcky. Závazné ukazatele rozpočtu stanovené
rozpoětovým opatřením byly dodrženy.Kontro|ované finančníprostředky státního
rozpočtubyly čerpányv danémúčetním
obclobía použity oprávněně k účelům,na
které byly poskýnuty. Vedení školy klade značný důraz na další vzdě|áváni
pedagogických pracovníkůa pro tuto oblast využívá vícezdrojovéfinancování.
.Iednotlivípedagogičtípracovníci mají vymezeny plány osobníhopedagogického
rozvoje a určeny ci|e a konkrétnípoŽadovarró obory vzdě|áváni. Ředitel vydal
v souladu s příslušnými platnými právnírni předpisy Směrnici ředitele školy
k dalšímuvzdělávání pedagogiclých praalvníkii v ZŠKunratice a vwtacoval plán
suveclením přehledu seminářů za rok 20||. Z uvedených okruhů vzdě|áváni
vyp|ývá, že prioritními oblastmi byly např. studium ke splnění kvalifikačních
předpokladů,doplněni a rozštŤení
odbornék va l i |.ikace a vysokoškolskéhovzděláni.
je
praocrvnícizučastnilinapŤ.jazykových
Z přehledu akcí patmé,že se pedagogičtí
scminářů, právního rámce zájmového vz<lč|ávání,
čtenářskégramotnosti, školení
první pomoci' semináře Kin-Ball a dalšíhov,zdě|ávánípodle aktuálních potřeb
školy.Kontrolní tým u vybranýchúčetních
opcracíověřil, žeškolapoužila finanční
prostředky ze státního rozpočtu na ostatrrí ncinvestični výdaje oprávněně a
v příslušném
rozpočtovémroce. Finančníprostředky přidělenév rámci národních
rrrzvojovýchprogramů($ l63 školskéhozákona) byly v roce 20l1 využity podle
rIaného
účelu.
'\rl 2
.

Ktltrtrola zrevidovala způsob vedení účetnictvíškoly a souvisejícíchúčetních
tltlkladůz hlediska správnosti vedeníoddělenéevidence finančníchprostředkůze
slťúrrího
rozpočtu od jiných zdrojů. Prověřila, že uěetni záznamy souhlasily
s účotnímidoklady a obsahem účetníchoperací, odpovídaly skutečnosti a
trbsalrovaly předepsané náleŽitosti" Za učelremzpracováni účetníchpostupů a
rlporacía příslušnýchdokladů vydal ředitel školy v souladu s novelou ziů<ona
o
rrčotnictvívnitřní Směrnici upravující oběh účetníchdokladů. Příspěvková
tlrganizace evidovala čerpánífinančníchprostředlď poskýnutých ze SR v daném
l.()oc na příslušných účtechpodle účtovéhorozvrhu platného v kontrolovaném
rllrc|<lbí.
Ve zpracovanémúěetnictvípříspěvková organizace sledovala odděleně
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náklady a Výnosy podle zdrojů' Na vybraných příslušnýchoperacích a prvotních
účetníchdokladech (dodavatelské faktury a výdajové pokladní doklady), které
byly v danémrozpočtovémroce uhrazeny ze státníhorozpoětu, kontrola ověÍi|a,že
byly splněny předepsané ná|ežitosti,tj. podpisy osob odpovědných ve smyslu
vnitřního kontrolního systému atd. Vybrané účetníoperace by|y zrea|izovány
oprávněně a v souladu s platnými právními předpisy.
o K<lntrolaposoudila správnost vykazovaných údajůo počtechzaměstnancůa výši
vyplacených mzdových prostředkůposkýnutých ze státníhorozpočtuv roce 20l 1
na platy a oON, kteréškola uvedla ve Čnrtletním výkazu škol (MŠMQ P ]-04 o
zuměstnancícha mzdovýchprostředcích v regionálním školstvíza ]. - 4. čnrtletí
2()I l. Yykazované údaje kontrola porovnala se mzdovou evidencí a se zůstatky
odpovídajícíchúčtův účetnictvía ověřila, že škola uvedla do výkazu správné
údaje.organizace splnila zpravodajskou povinnost v souladu s ustanovením $ l0
oc|st. 3 zákona č,,89l|995 Sb. Výkaz byl předán ke statistickému zpracováni ve
stanovenémtermínu.
o Kontrola zjistila, Že id,aje v tabulce Finanční vypořáclání dotací MŠMT v roce
2{)l I by|y správnéa úplné,v souladu s účetní
evidencí.V kontrolovanémobdobí
byly subjektu ze státníhorozpoětu přiděleny neinvestičnífinančníprostředky na
přírnénáklady na vzdě|áváni (UZ 33353), tj. platy' ooN a ostatní (pojistné+
FKSP + ONIV) a prostředky z vŠMT v rámci nároclníchrozvojových programů
na Hustotu a specifiku (UZ 330151, na Školnípolřcby pro žáky 1. ročníků
zúkladního vzdělávání (UZ 33017), na Po,sílcníplulové úrovně pedagogiclqlch
pracovníkůs vysokoškolslqlmvzděláním, kteří splňttjí od,bornou kvalifikaci podle
zúkona č' 563/2004 Sb' (UZ 33027) a na Posk1ttnulíúčclovéneinvestičnídotace
z prostředků Státního rozpočtu z pÍŠuL, urc|ané na ,,Pokusné ověřovóní
itttcgrativníhoa inkluzivníhomodelu škol,,(UZ 3303(l)'Podklady k vypořádání ve
stnyslu ustanovení$ 8 vyhlášky ě. 52/200ttSb.' byly předány do požadovaného
tcrmínuposkýovateli dotace.
,\rl .l

("tlon Komory auditorů ČR vyhotovi| Zprávu slalutárního auditora o výsledku
přazkoumání hospodaření příspěvkové orgunizuce ZŠ Kunratice, Praha 4,
l,řadškolní420 za rok 20]]. Přezkournáníhospclclaření
bylo provedeno vbřeznu
20|2. V1ýrok auditora: Auditor nezjistil uni nczuznamenal žádnéokolnosti, které
v:nikly v období od ukončeníověřovanéfulobdobí do doby vyhotovenízpróvy a
ktaré by měly vliv na vykózané hodruily ll účetnicfvi.Ředite| Školy na zjištěná
reagoval písemněa dne 30. ó. 20|2 vypracoval Vyjódření ZS Kunratice
1xtolrybení
k uuditu hospodařeníza rok 20] 1 a následná opatření.
r\rl "l

. l)říspěvkováorganuace vývořila Směrnici kfinančníkontrole ze dne l. l 201 l, vč.
p<rclpisovýchvzoru jednotlivých funkcí, ve smyslu ustanovení zákona ě. 320/2001
Sb., o finančníkontrole, podle prováděcívyhlášky č.4|612004 Sb. a podle dalších
právních předpisů upravujících tuto oblast. Směrnice určuje a charakterizuje
ktlntrolní a hodnotícímetody vnitřní finančníkontroly a vymezlttje systém řídící
kontroly a povinnosti pověřených zaměstnancůpři rea|izaci předběžné,pruběžnéa
rr1rslcclné
řídícíkontroly. Podpisové vzory odpovědných pracovníkůs uvedením
ítrnkcí(pŤkazce operace' správce rozpoětu a hlavní účetnívjedné osobě) jsou
5/9

S()tlčiistísměrnice. Směrnice dále určuje rozsah pravomocí a odpovědností
jct|trrrtlivýchodpovědných zaměstnancůu předběžnékontroly před vznikem
l:,tvit,tku.Specifikuje zajištěníprůběžnékontroly výdajů a popisuje provádění
kontroly a ryětné ověření vybraných operací provedených po jejioh
"rrlis|ct|ttó
ktrttočttómvypořádání a vyúčtovánízávazki. Na vybraných prvotních účetních
t|tlklitclcclr(dodavatelskéfaktury a výdajové pokladní doklady) souvisejících s
Čr:r;rítním
finančníchprostředkůze SR kontrolní t;im ověřil, že škola pÍi zpracování
účotníclr
dokumentůaplikovala zásady vyplývajícízp|atnýchprávníchpředpisůa z
vlritřní směrnice. Vnitřní kontrolnísystémorganizaceje funkčnía škola přijímala
trpatřcník omezenípřípadnýchrizik.

v.
Závěry
|, ohlasti využíváníftnančních prostředků poskytnutých v kontrolovaném období ze
tttilttílto rozpočtupodle $ 160 oclst. 1 písm. c) zdkona č.5óI/2004 Sb., školskéhozúkona,
l,t, ?.něníplatném v kontrolovaném období, a oprdvněnosti jejich použití nebyla touto
Attn Ín l l o u zjištěn a p or ušen íp rdv ních p ře dpis ů.

vI.
Doklady a materiály, o kterése kontrolní zjištěníopíralo

t

(r

t,

,/,ii'l,<>vací
listina ZŠ praha 4, Předško|ní42(),vydanírna základě usneseníZMČ Praha
l(urrratice
ze dne |3. 12.2005,vě. dodatků
č. l 4 (dtrdatek
ě. 4 ze dne2|.9.20|0)
|(rlzlrodnuti vydané MHMP ve věci návrhu na zápis změny v údajích ze dne
| 5' l.|.2011 čj.S-MHMP 73215512010
s účinnostítrd
l' 9. 2011
|(rlzlxrdnutívydané MŠMT ve věci návrltu na zápis změny v údajích ze dne
,l.1.l l .20|1 čj.34159120|
l-25 s účinností
<lc|l,9,2012
.ltttcnovacílistina do funkce ředitele školy vyc|anáMČ Praha -Kunratice s účinností
od
|, února2007
Yýkazo zák|adniškolepodle staw k 30. 9. 20|| -ll43 ze dne l5. 10. 2011
l ří<lní
výkazy žáktlzik|adníškoly za kontrtl|trvané
období
l'řchled o poětu žákůpodle tříd v programul]ukulář
l l1rravazávazných ukazatelůrozpočtuna rok 20l| - Rozpočtovéopatřeníč.273 a274
(:i. MHMP PioZ 2/27I/2011ze dne 7. |2.2011 (posledníúpravaUZ 33353 aIJZ
t t0l5)
|'trskýnutí účelové
neinvestičnídota<;o
z prostředkůstátníhorozpočtuz tvtŠtr,tturčené
llit financování rozvojového programu ,,Škohí vybavení pro Žáky 1. ročníků
zťrkladního
vzdě|áváni,,_ rozpočtové
opatřeni č, 5046, čj.MHMP RoZ 2l||4/2011 ze
r fr r c1 5 .6 . 2 0 1 1 ( U Z 3 3 0 1 7 )
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|'rlslryltttt|í
ťrčo|ového
neinvestičního
transferuz prostředkůstátníhorozpoětu z tvtŠMT
tttť.t.tlc|ttlllil financování rozvojového programu ,,Posílení platové úrovně
1rtr|;rgtgickýchpracovníků s vysokoškolsk;ýmvzděláním, kteří splňují odbornou
kvlrlili|iirciptlt||o
zákonač.56312004
Sb.' (čj.29 |27120|0-26aěj,1006l/20l1r-26),na
rrlk ?()||.. rozpočtové
opatřeníě. 5120 čj.MHMP FtoZ2l258l20I1 ze dne23. ||.
.tolt (\t'/,33027\
I l |'rlskyltttttí
účoklvé
neinvestiční
dotacez prostředkůstátníhorozpočtrrz tvtŠvt určené
..l'ttkusnó
ttlt
ověřtlvání integrativníhoa inkluzivního modelu škol.. - rozpočtové
rr1t:tlřc:ní
5 | l4 č' MHMP PtoZ 2/260120|1ze dne23, 11.2011 (UZ 33036)
()sll()va
|.). l lčltrvii
platnáv roce 201l
_ II. za obdobíl3l201l ze dne |0. |. 20|2
I l l ||lrvrlí
kniha účetnictví
l'l l.lčr:trrí
zťrvčrka
za obdobíI2l20lI
| \ Výrisy zípisůza období12120|1(ONIV)
l(r l(rlzbtlrynák|aclů
a výnosů(UZ 33353,33015,330|7,33027 a 33036) za období
t 2 t 2 0 tI
|,7' l;inallčrrí
vypořádánídotacírraŠvr V roce 2011 MHMP RoZ 2/282l2O|Lze dne l7. 1.
!
20lz
|t{ ť'tvrtlctnívýkaz o zaměstnancícha mzdoých prostředcíghv regionálním školství
.t'al ' 4. čtvrtletí
2O|I _ Štot1vtŠuT)P l-04 ze clne |2. |. 2012
Itt '\nčrnic'cupravujícíoběh účetních
dokladůze clne l ' l. 20l I vč.podpisových vzorů_
č' l
1rříl<rha
''() ,\ntěrnicc kfinanční kontrole ze dne 1. | 20|l vč. poclpisových vzorů jednotlivých
Iirrrkoí
")l ' ,|nn,rnice ředitele školy k dalšímu vzdělúvc\nípedugogických pracovníků průběžně
_ rok 2011 příloha č.3
ttktuulizované
|,nitřníplatový předpis - vnitřní normil súčinrrostí
od 1. 2.2007 vč. kritérií
ll
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tlt|tněňování

( k|v<ldyzdravotnihoa sociálníhopojištěnív banktlvlrí<;h
výpisech roku 20||: ě.29 ze
tlttc l0. února, ě. 50 ze dne 14. března, č. (l(l zo dne 11. dubna, č. 87 ze dne
|2. května, č. l08 ze dne 10. června'č. l25 zo dno 8. července,ě. |43 ze dne 10.
sr|)lltl,č.163 ze dne 72. záÍi,č.l 83 ze clne l 3. října,č.202 ze dne l0. listopadu,č.220
zr.:<|tte
9. prosincea č.10 ze dne 10.leclna2()l2
|'řijatá dotace finančníchprostředkůze státrrílrtlr<rzptrčtu
v bankovníchvýpisech roku
.\o|| (UZ 33353 aUZ 33015):č.2| ze clno3 l . lotlna'č.55 ze dne 25, bÍezna,č.72 ze
t|lto2l.dubna,č
1 .l 1 z e d n e 1 5 . č e r v n a , č
| 3.4 z o d n c 2 2 , č e r v e n c e '1č8.4 z e d n e 1 4 .
i.í.jtla
a č.2|0 ze dne25. listopadu
l'ři.jatá dotace finaněních prostředků 7,c stíúníhorozpočtu vrámci rozvojového
(UZ33017)_bankovnívýpisč,.9lz,cdnc 18.května201l
|)r()gramu
l'řijatá dotace finančníchprostředků ,/,c stírtrrí|ro
rozpočtu v rámci rozvojového
_bankovní
(UZ33027)
výpis
č.
Itl
zo
dne26.ledna,
ě.69 ze dne 15. dubna,
l)ll)gramu
... I l 9 ze dne27. ěervnaa č.196 ze dno 2. listopadu2011
|'i.i.jatádotace finančníchprostřeclků '/,c státního rozpočtu v rámci rozvojového
(UZ 33036)- bankovnívýpis č. lttg ze dne 2|. Ííjna2011
|)r()gramu
l'řít|ěly finančních prostředků do FKSP V roce 2011 v příslušných bankovních
výpisech
l)trclavatelské
faktury ltrazenéz finarrčníoh
prostředkůstátníhorozpočtuv roce 20l1
(iísla:8, |2, 48, 54, 77,206,336,364,427, 469,472,476, 477, 490, 536a 57.I
Výclajovépokladní doklady hrazen(:z finančníchprostředkůstátníhorozpoětu v roce
2 ( ) 1 1č í s l a : 8 8 , 3 8 5 5, 6 , 9 5 6 , 1 0 0 ól '( ) l J l ,l | 2 0 , | 2 2 7 , 1 2 2 8 , | 2 3 1 , | 2 5 3 , | 4 l 7 , 1 4 4 0 ,
1476a 1533
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Výkirzy práce učitelůve školnímroce 201112012(s uvedenímnadťrvazkovýchhodin)
v rlrčsících
z'áÍiažprosinec2011
přohled pedagogickýchpracovníkůs uvedenímsuplovanýchhodin v měsících
.ltttr.:ttttý
prosinec 2011
n|ň.ittŤ,
Iiýit|cnoo<rtldborněsuplovanýchhodinách a přehledu docházky
Mzt|tlvó listy pedagogickýchpracovníkůs osobními čísly(nadúvazkovéhodiny) 27'
',
" 1 45, 0 , 7 0 , 7 4 , 7 7 , 1 0 7 , 3 3 04, 1 0 , 4 2 1 a 6 5 1
invonturak l. lednu2011
l,llt|trvťt
ltlirttlváinventurak |. záÍi201|
l'crsrlnít|ní
c|okumentace
a mzdovélisty zaměstnanců
s osobnímičísly28, 34,4|,50,
70.74, 80, 135,140,145,188,233, 370 a 555
l)tllrtrc|ytl pracovníčinnostia mzdovélisty zaměstnancůs osobnímičísly37, 4|, 46,
9 3 , | ( ) 4 ,I 1 4 , l l 5 , l 1 ó , 7 6 | ' | 9 5 , 2 4 0 , 3 6 0 , 3 6 |a 4 4 0
,/,priva
statutárního auditora o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkové
ttrgilniza<;c
ZŠKunratice, Praha 4, Předškolni 42O zarok201| ze dne 31. 12. 20||
Vy.jric|řoní
ZŠ Kunratice k auditu hospodařenizarck2011 anásledná opatření
Výrlční zpráva o činnostiškolyza školnírok2010l20ll
t
Výrlční,t'právazatok2Oll (ekonomickáoblast)

VII.

Poučení
l,tullr ustunovení S 17 zú'kona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mttže
kttttnllovand osoba proti protokolu podat písemnéa alůvodněnénúmitky, a-to do 5 dnů
tnlt ilttc seznámení s protokolem. Případné númitky zašlete na adresu: Ceskd školní
lurpth<,c, Pražský inspektordt, Arabskd 683, l60 66 Praha 6, případně proslřednictvím
tlttItly( sc'hrdnky (g7zais9 nebo e-podatelnu Praž,skéhoinspektorútu csia@psicr.cz
t připtýaním elektronického podpisu, u to k rukdm řeclitelky inspektordtu Mgr. Kateřiny
hul{šAové.

Čcsk;á
školníinspekce
Pražskýinspektorát
{rabslcá683,ló0 66 Prďra 6

\' |'t.itzo
3().května2012

Slrržcníinspekčníhotymu a datum vyhotoveníprotokolu

Ilc. Mrrrie Kiliesová' kontrolní pracovnice
||c. Anna Kuruczová, kontrolní pracovnice
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