Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Opavská 350, 747 64 Velká Polom
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Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2021
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Základní údaje
Statutární orgán:

Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

Zřizovatel:

Obec Velká Polom

Struktura školy:

Základní škola
Mateřská škola Velká Polom
Mateřská škola Horní Lhota
Školní jídelna
Školní družina

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace (dále jen škola) financuje
svou činnost z několika zdrojů příjmů. Použití prostředků z jednotlivých zdrojů má svá
samostatná pravidla, jeden zdroj může být dále členěn (např. podle závazných ukazatelů).
Škola provozuje hlavní činnost v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon), a dále
vedlejší (doplňkovou) činnost na základě živnostenských listů ze dne 13. 10. 2003.
Hospodaření školy se řídí zejména Zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění a dalšími předpisy. Škola je plátcem DPH.
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Financování podle zdrojů
Zdroj

Použití

ÚZ 33353: Mzdové prostředky,
odvody soc.+zdrav., náhrady DPN,
Dotace KÚ MSK
zák. poj., prac. oděvy, učebnice,
cestovné atd.
Provozní volné
Obec
Velká Polom
Obec
Horní Lhota

83,69

2 656 436,24

5,31

137 450,00

0,27

2 858 528,63

5,72

848 141,52

1,70

20 851,00

0,04

1 633 405,79

3,27

Provozní vázané: energie

831 923,24

Provozní vázané: mzdové prostředky

384 913,00

Účelová dotace na provoz MŠ

137 450,00

Úplata za předškolní vzdělávání

154 420,00

Úplata za mimoškolní vzdělávání (ŠD)

155 601,00

%

2 136 740,31
4 272,73

Výnosy z prodeje dlouhodobého
majetku

0,00
14 999,00

Ostatní výnosy: úroky,
výnosy z invest. transferu MAS
Jiné ost. výnosy: antigenní testy,
respirátory, roušky, refundace,
ost. výnosy
Projekt OPVVV II:
Za vzděláním a informacemi
Projekt OPVVV III:
Za vzděláním a informacemi
Finanční dary, věcné dary
a Obědy pro děti
Hostinská činnost

Doplňková
činnost

41 830 368,00

119 600,00

Zúčtování fondů

Dary

41 830 368,00

Provozní vázané: plavecký výcvik žáků

Výnosy z prodeje čipů

Projekty

Mezisoučet
za zdroj

1 320 000,00

Stravování dětí, žáků, zaměstnanců
vč. příspěvku FKSP
Hlavní
činnost

Částka v Kč

84 796,29
307 699,30
496 722,02
351 419,50
20 851,00
1 542 778,65

Realitní činnost

90 627,14

Výchova a mimoškolní vzdělávání
VÝNOSY CELKEM

0,00
49 985 181,18
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Prostředky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jejich použití
Prostředky přiděluje KÚ MSK v souladu se stanovenými metodikami, čerpání probíhá
vždy v předepsané rozpočtové skladbě.
Dotaci s ÚZ 33353 tvoří prostředky určené na platy (PnP) a ostatní neinvestiční výdaje
(ONIV) na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, FKSP, výdaje na pracovní
oděvy, učebnice, učební a metodické pomůcky, cestovné, na další vzdělávání
pedagogických pracovníků a služby, na náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti,
na pracovně-lékařskou službu, zákonné pojištění a výdaje na dlouhodobý drobný majetek.
Dále KÚ MSK škole přiděluje prostředky na podpůrná opatření na financování asistentů
pedagoga a učebních pomůcek pro integrované žáky.
V rámci „Národního plánu podpory návratu do škol“ byly škole přiděleny prostředky
v celkové výši 141 962 Kč, které byly účelově určeny primárně na individuální a skupinové
doučování žáků a sekundárně na skupinové socializační aktivity a odborné přednášky
pro žáky ZŠ. Níže v tabulce jsou tyto prostředky zahrnuty v položce ostatní osobní výdaje.
Přidělené prostředky
Přidělená dotace MSK – dotační tituly sumárně
Z toho

prostředky na platy

41 915 193,00
29 828 744,00

prostředky na ostatní osobní výdaje

296 962,00

odvody na pojistné + FKSP + ONIV

11 789 487,00

Čerpání přidělených prostředků
Čerpání dotace MSK – dotační tituly sumárně
Z toho

prostředky na platy

41 830 368,00
29 772 144,00

prostředky na ostatní osobní výdaje

289 000,00

odvody na pojistné + FKSP + ONIV

11 769 224,00

Procentní čerpání přidělených prostředků

99,80 %

Nevyčerpané prostředky




7 962,00 Kč na skupinové socializační aktivity a odborné přednášky z prostředků
„Národního plánu podpory …“, a to z důvodu protipandemických opatření,
76 863,00 Kč z podpůrných opatření na plat a odvody na 0,5 úvazku asistenta
pedagoga na 4 měsíce, které škola chybou výkazu obdržela navíc,
dotace byla vyúčtována a nevyčerpané prostředky byly uhrazeny v termínech
a v rozpočtové skladbě podle pokynů KÚ MSK.

Limit zaměstnanců
Stanovený limit počtu zaměstnanců 63,85 byl překročen, skutečný průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu činil 64,1259. Překročení
limitu bylo způsobeno sjednáváním souběžných pracovních poměrů za dočasně
nepřítomné kmenové zaměstnance (DPN, MD apod). Takovéto překročení je ze strany KÚ
akceptováno jako opodstatněné.
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Zdroje poskytnuté zřizovatelem
Provozní příspěvek volný byl schválen ve výši 1 320 000 Kč a byl čerpán v plné výši.
Další části příspěvku byly poskytnuty jako účelově vázané, a to na energie, mzdové
prostředky na vrátnici a zajištění závodního stravování a na plavecký výcvik.
Závazné ukazatele (Kč)

Poskytnuto

Čerpáno

Vratka

Energie

960 000,00

831 923,24

128 076,76

Mzdové náklady

415 200,00

384 913,00

30 287,00

Plavecký výcvik *

119 600,00

119 600,00

0,00

1 494 800,00

1 336 436,24

158 363,76

Celkem

*) částka po navýšení ZU v průběhu roku (rozhodnutí ZO/1822/20/291)

Čerpání závazných ukazatelů





u elektrické energie i plynu oproti předchozímu roku vyšší odběry, tedy vyšší
náklady, cca o 15 %,
mzdové prostředky na provoz vrátnice škola čerpala v plánované výši 227 tis. Kč;
z plánovaných 189 tis. Kč na zajištění závodního stravování škola čerpala
157,7 tis. Kč (sníženo poměrem původně plánovaných porcí k očekávaným),
u plaveckého výcviku pro žáky 2.–4. tříd došlo k navýšení ceny kurzu, příspěvek
byl rozhodnutím ZO zvýšen z 99 tis. na 119,6 tis. Kč a v upravené výši čerpán.

Vyúčtování závazných ukazatelů bylo zřizovateli předloženo 10. 1. 2022 a téhož dne byly
přeplatky odeslány na bankovní účet zřizovatele.
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Vlastní příjmy školy v hlavní činnosti
Hlavní činnost školy je kromě příspěvků (MSK, zřizovatel, Obec Horní Lhota, projektové
prostředky) financována také z vlastních příjmů školy z úplaty za vzdělávání, z příjmů
za stravování dětí, žáků a zaměstnanců a dále z darů.
Úplata za vzdělávání
Výnosy z úplaty za vzdělávání v MŠ každoročně ovlivňuje zejména počet předškoláků
neplatících úplatu, případně počet dětí od úplaty osvobozených ze sociálních důvodů.
Roční tržby za úplatu v MŠ Velká Polom stouply, ačkoli kapacita školky byla naplněna jen
z 85 procent – úplata se meziročně zvýšila z 300 na 360 Kč/měsíc a dítě, současně klesl
počet předškoláků, kratší byla i doba omezení provozu z důvodu pandemie). Výsledná
výše tržeb u úplaty v MŠ Horní Lhota je meziročně srovnatelná.
Kapacita tří oddělení školní družiny byla v období leden až červen naplněna z 80 %
(72 žáků), od září byl o družinu vyšší zájem a přihlásilo se 93 žáků. Měsíční úplata
se nezměnila a zůstala ve výši 250 Kč/měsíc a dítě, výsledkem je meziroční zvýšení tržeb.

Vývoj výnosů z úplaty za vzdělávání od r. 2017 do r. 2021
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Úplata za stravovací služby – stravování dětí, žáků a zaměstnanců
Pokračující omezení provozu školy z důvodu protiepidemických opatření ovlivnilo počet porcí –
v hlavní činnosti v roce 2021 školní jídelna uvařila 72 938 porcí, takže stále nedosahuje
„předcovidových“ výkonů (viz graf na str. 9).
Hospodářský výsledek nebyl touto skutečností ovlivněn, protože stravovací služby
za stravování dětí a žáků jsou kalkulovány tak, aby pokryly náklady na potraviny spotřebované
při přípravě stravy, a netvořil se zisk. K tvorbě malého zisku může docházet jen u závodního
stravování pro zaměstnance a při účtování plné sazby za neodhlášenou stravu žáků.
Výnosy za stravovací služby

Kč

Stravování dětí a žáků (potraviny)

1 871 462,00

Stravování dětí a žáků (neodhlášená stravy)

1 259,13

Stravné zaměstnanci

160 859,98

Stravné zaměstnanci – příspěvek z FKSP

103 159,20

Celkem

2 136 740,31

Další výnosy v hlavní činnosti:







Výnosy z prodeje čipů pro strávníky ŠJ výrazně překročily plán, tyto výnosy
ale neovlivní HV – škola netvoří zisk.
Zúčtování fondů se provádí
o při čerpání investičního fondu na opravy a udržování; na doporučení auditora
škola bude zapojovat investiční fond na posílení zdrojů jen v takové výši,
aby hospodaření nebylo ztrátové, v roce 2021 nebylo čerpání ani plánováno,
ani realizováno,
o rovněž podle doporučení auditora škola proúčtovává nákupy dlouhodobého
majetku z fondu kulturních a sociálních potřeb, letos ve výši 15 tis. Kč, operace
je bez vlivu na hospodářský výsledek,
o nově v souladu s metodikou MŠMT škola proúčtovává spotřebované antigenní
testy, roušky a respirátory, které obdržela od MŠMT prostřednictvím MMO,
letos za částku 306 tis. Kč, operace je bez vlivu na hospodářský výsledek.
Ostatní výnosy tvoří např.
o tržby z prodeje druhotných surovin a výnosy ze zaokrouhlení,
o výnosy z vystavených opisů vysvědčení apod.,
o výnosy z věcných darů – v roce 2021 proúčtováno 4,5 tis. Kč za akustickou
kytaru do MŠ, operace je bez vlivu na hospodářský výsledek,
o výnosy za refundované platy a odvody.
Výnosové úroky z bankovních účtů činily 2 tis. Kč, srovnatelné s minulými lety.

Dary
Výnosy se tvoří při čerpání darů ve výši nákladů, nebo v okamžiku přijetí věcného daru.
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Náklady v hlavní činnosti kryté ze zdrojů zřizovatele a z vlastních příjmů
Náklady v hlavní činnosti tvoří provozní nákupy materiálu a služeb, energie, mzdové
prostředky, odpisy, nákupy dlouhodobého majetku apod. Dále nejsou popisovány náklady
kryté z účelových dotací a z projektů, které jsou uvedeny jinde v textu této zprávy.
Materiál a zboží
Z materiálu ve spotřebě za celkem 3 070 tis. Kč největší část tvoří potraviny
pro stravovací služby v hlavní činnosti vč. DPH celkem za 1 135 tis. Kč. Po loňském
poklesu nárůst, ve srovnání s lety 2018 a 2019 dosahuje cca 80 % tehdejších nákladů.
Dalšími položkami jsou zejména spotřební materiál režijní, čisticí prostředky, učební
pomůcky aj. Oproti předchozím obdobím jde o srovnatelné výše s výjimkou položky
antigenních testů a ochranných pomůcek, kde škola proúčtovala 305 tis. Kč (tedy více než
20násobek oproti roku 2020).
Energie
Příspěvek na energie byl poskytnut formou závazného ukazatele, komentář viz str. 4.
Spotřeba neskladných dodávek – voda
Náklady na vodu byly do roku 2019 součástí závazného ukazatele energií spolu s náklady
na stočné. Ve srovnání s r. 2020 byly náklady vyšší, protože doba omezení provozu školy
z důvodu protipandemických opatření byla kratší.
Nakupované služby
Za opravy a udržování škola zaplatila 343 tis. Kč. Největší položkou byla repase dvou
univerzálních robotů do ŠJ, dále malování, výměny pákových baterií v MŠ a další
plánované, běžné provozní a pravidelné opravy.
Služby k zajištění provozu školy bez plavání a nákladů na provoz MŠ v Horní Lhotě byly
nakoupeny za necelých 650 tis. Kč. V této položce jsou zejména náklady na telefony,
revize, internet a webhosting, provoz kopírek, softwarovou a metodickou podporu,
testování výsledků testování žáků, praní prádla, poštovné, rozvoz stravy, odvoz odpadu,
nově stočné, dále odvoz potravinových zbytků a vývoz žumpy a lapolu, BOZP atd.
Služby k zajištění provozu MŠ v Horní Lhotě jsou kryty z dotace Obce Horní Lhota.
Příspěvek ZU na plavecký výcvik žáků 2.– 4. byl čerpán ve plné výši (viz str. 4).
Osobní náklady
Osobní náklady (na platy a odvody) má škola:
 na provoz vrátnice – čerpány v plánované výši 212 tis. Kč a
 na odměny za zajištění závodního stravování – plánovaný ve výši 188 tis. Kč,
vyplaceny v objemu kráceném poměrem plánovaných a realizovaných porcí
pro zaměstnance v konečné výši 158 tis. Kč.
Úspora nákladů nemá vliv na HV, protože příspěvek na osobní náklady je poskytnut jako
závazný ukazatel.
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Pojištění a neuplatněná DPH
Náklady na pojištění byly nižší než plánované z důvodu vyplácení menšího množství
spoluúčastí školy. Plánování výše neuplatněné DPH je velmi komplikované a ovlivněné
mnoha proměnnými, proto tuto položku škola plánuje s dostatečnou rezervou, která ale
v roce 2021 nebyla čerpána.
Odpisy
Náklady na odpisy z hlavní činnosti byly nižší o 3 tis. Kč než plánované – stouply odpisy
v hlavní činnosti za nákup tiskárny, ale klesly přepočtem podílu na doplňkovou činnost
ve školní jídelně.
Náklady na dlouhodobý drobný majetek (DDM)
Drobného hmotného a nehmotného majetku škola pořídila celkem za 362 tis. Kč. Byly
pořízeny všechny položky jmenovitě uvedené v plánu na rok 2021 s výjimkou košů
na tříděný odpad do jednotlivých tříd (vybrané se přestaly vyrábět, vhodná alternativa
nenalezena). Dále v nákladech nejsou 2 barevné tiskárny pro ZŠ, kdy došlo ke změně
a byla pořízena jedna výkonnější multifunkční tiskárna / kopírka z investičních prostředků,
badatelský koutek do MŠ byl nakonec zakoupen z prostředků projektu OP VVV II.
Do základní školy byly zakoupeny např. 2 ks tabulí, lavice a židle do 1 třídy, 5 ks
učitelských židlí do tříd a nová kancelářská židle pro zástupkyni ředitele, 6 ks korkových
nástěnek aj. Do mateřské školy byla pořízena čisticí zóna do vestibulu a 3 učitelské židle
do tříd, do školní jídelny policový stůl do plnírny jídlonosičů, 2 ks nerezových regálů,
nerezová police a skříňka.
Z rezervy v položce majetku byly pořízeny např. další dvě tabule s pylonovými pojezdy
a elektrické magnetické zámky do odborných učeben a knihovny ZŠ, DVD přehrávač
do MŠ. Z prostředků FKSP byl pořízen pákový kávovar (operace bez vlivu na HV).
Z původně plánovaných 351,7 tis. Kč bylo z provozního příspěvku kryto 347 tis. Kč.
Dary
Dary tvoří zvláštní zdroj financování, jejich čerpání je sledováno na oddělených účtech
a v členění na jednotlivá střediska.





Účelově neurčené dary škola obdržela ve výši 5 tis. Kč (tvorba fondu), čerpáno
bylo 8 tis. Kč na DDM, pomůcky a materiál pro děti a žáky.
Účelově určený dar od nadace Women for Women na úhradu obědů pro děti
ze sociálně slabých rodin bylo čerpáno 8,3 tis. Kč (vyrovnaná tvorba a čerpání),
což je pokles oproti letům 2019-2020, a to z důvodu omezení provozu školy.
Věcný dar (akustickou kytaru do MŠ) škola obdržela za 4,5 tis. Kč.

Dotace poskytnutá Obcí Horní Lhota, její použití
Účelová dotace 137 450,00 Kč od Obce Horní Lhota na provoz mateřské školy byla
v plné výši využita v souladu s účelem poskytnutí. Vyúčtování dotace zasláno
poskytovateli dne 9. 11. 2021.
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Projekty
V roce 2021 ve škole probíhaly dva projekty, nebyla v nich žádná spoluúčast školy, takže
nemají vliv na hospodářský výsledek.
OP VVV II: Za vzděláváním a informacemi
Druhý projekt Za vzděláváním a informacemi (registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014306) začal v roce 2019 a dále pokračuje. Z důvodu
vládních opatření proti šíření Covid-19 nabrala v roce 2020 realizace některých
projektových aktivit zpoždění, proto bylo s poskytovatelem projektu dojednáno
prodloužení realizační lhůty do konce ledna 2022. Přidělené výdaje projektu činí
2 294 265 Kč, projektové prostředky škola obdržela v roce zahájení projektu. V roce 2021
byly realizovány aktivity za celkovou částku 496,7 tis. Kč.
OP VVV III: Za vzděláváním a informacemi
Třetí projekt Za vzděláváním a informacemi (registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021135) začal v roce 2021 a měl by být ukončen v červnu
2023. Přidělené výdaje projektu jsou 1 189 346 Kč a škola je již obdržela formou
předfinancování. V roce 2021 byly z tohoto projektu uskutečněny aktivity a celkem nákupy
za 351,4 tis. Kč.

Výsledky hospodaření v hlavní činnosti školy (sumárně bez rozlišení zdrojů)
Hlavní činnost celkem
Celkem

Náklady v Kč.
48 317 280,81
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Výnosy v Kč
48 351 775,39

HV v Kč
34 494,58
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Doplňková činnost
Doplňková činnost školy podle zřizovací listiny a živnostenských listů:
- Hostinská činnost – zajišťování stravy pro cizí strávníky, případně včetně rozvozu.
- Realitní činnost – užívání tělocvičny a víceúčelové haly Tělovýchovnou jednotou
a dalšími osobami, pronájem učeben pro ZUŠ a další příležitostné pronájmy.
- Výchova a mimoškolní vzdělání – kroužky pro žáky ZŠ.
Hospodaření v doplňkové činnosti
Náklady na doplňkovou činnost jsou v účetnictví sledovány odděleně a jsou vždy kryty
jen výnosy z doplňkové činnosti. Společné náklady (pro hlavní a doplňkovou činnost)
jsou rozúčtovávány v souladu s pravidly nastavenými vnitřními směrnicemi.
Doplňková činnost

Náklady v Kč.

Hostinská činnost
Realitní činnost

HV v Kč

1 288 959,70

1 542 778,65

253 818,95

18 702,60

90 627,14

71 924,54

0,00

0,00

0,00

1 307 662,30

1 633 405,79

325 743,49

Výchova a mimoškolní vzděl.
Celkem

Výnosy v Kč

Komentář k hospodářskému výsledku v doplňkové činnosti
V hostinské činnosti škola za rok 2021 uvařila 24 825 porcí, což představuje meziroční
nárůst o 9 %. Roční přepočtený podíl cizích strávníků 25,4 % je ovlivněn stále relativně
nižším počtem porcí v hlavní činnosti.
Vývoj počtu porcí v ŠJ podle kategorií strávníků
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Škola zaznamenala pokles tržeb oproti plánu v realitní činnosti o 30,1 tis. Kč (47 %)
a ve výchově a vzdělávání se z původně očekávaných 4 tis. Kč nerealizovalo nic.
V obou případech jde jednoznačně o vliv proticovidových opatření.

Zlepšený hospodářský výsledek bude navržen k převodu do rezervního fondu.
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Hospodaření s fondy
Fond investiční (FI)
Stav a přírůstky
Stav k 1. 1. 2021

Čerpání

195 050,21

Tvorba fondu – příděl z odpisů, převody z RF

1 007 493,00

Financování invest. potřeb, odvod zřizovateli
Konečný stav

752 391,00
450 152,21

Fond odměn (FO)
FO vznikl přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku let 2003-4, 2006 a 2014,
má zůstatek ve výši 50 321,00 Kč. Fond je rezervou pro případ nedofinancování mezd.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Stav a přírůstky
Stav k 1. 1. 2021

472 164,04

Tvorba / čerpání fondu

612 134,00

Konečný stav

568 499,84

Čerpání

515 798,20

FKSP je průběžně tvořen přídělem 2 % z objemu mzdových prostředků, z fondu škola
přispívá zaměstnancům na stravování, kulturu, sport, tělovýchovu a rekreace, dary
a zpříjemnění pracovního prostředí.

Rezervní fond (RF)
Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření (položka D.II.3. rozvahy)
a z přijatých darů (položka D.II.4. rozvahy). Čerpání darů viz „náklady v hlavní činnosti“.
RF
D.II.3. rozvahy
Stav k 1. 1. 2021

RF (dary)
D.II.4. rozvahy

1 270 145,82

11 660,08

Tvorba fondu

314 887,90

13 335,00

Čerpání

800 000,00

16 361,00

Konečný stav

785 033,72

8 634,08

Peněžní fondy ve stavu k 31. 12. 2021 jsou kryty finančními prostředky.
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Vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontroly
Vnitřní kontrolní systém (VKS) je založen na kontrole plnění zákonných opatření,
na kontrole plnění rozpočtu a na vypracování a kontrole plnění vnitřních organizačních
a kontrolních směrnic pro všechny úseky činnosti. Ve škole je vytvořen jednotný systém
vnitřních směrnic a předpisů pod názvem Organizační řád školy (OŘŠ). Směrnice jsou
průběžně aktualizovány a doplňovány v návaznosti na změny legislativy a/nebo
z důvodu vnitřních potřeb školy.
VKS je průběžně vyhodnocován. Zjištěné nedostatky jsou zaznamenávány do protokolů
a je sjednávána náprava. Řídící kontrolu provádí po věcné stránce v souladu se záměry
školy ředitel školy jako příkazce hospodářských operací. Kontrolu hospodářských
operací jako správce rozpočtu a hlavní účetní provádí ekonom školy. Řídící kontrola
je prováděna před zahájením hospodářské operace, v jejím průběhu a po jejím
ukončení. Hospodářské operace se provádějí na základě objednávek a smluv
rozhodnutím ředitele školy a jsou doloženy účetními doklady podle zákona o účetnictví,
takže nedochází k problémům při jejich zaúčtování. Součástí kontroly jsou i další oblasti
jako hospodaření s dary, FKSP, pojistná plnění, smlouvy, revize a další.
Na základě rozhodnutí zřizovatele (Usnesení Rady obce ze dne 4. 4. 2005)
se vzhledem k rozsahu a povaze hospodářských operací interní audit nezřizuje,
zajištěním VKS je pověřen ředitel školy. Součástí činností nahrazujících interní audit jsou
pravidelné kontroly hospodaření školy zajišťované interně nebo externě zřizovatelem
nejméně jednou ročně.
V roce 2021 proběhly ve škole dvě kontroly: KHS a veřejnosprávní kontrola.
Kontroly Krajské hygienické stanice
Kontrolní orgán:
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě
Kontrolující:
Jana Králíková, Bc. Yvona Nečesalová
Datum provedení kontroly: 21. 4. 2021
Protokol:
č.j. KHSMS 23819/2021/OV/HDM
Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve vyhlášce č. 410/2005 Sb.,
obojí ve znění pozdějších předpisů; kontrola dodržování mimořádných opatření MZDR
15757/2020-47/MIN/KAN, MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN, MZDR 14592/20211/MIN/KAN a MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,
vše ze dne 6. 4. 2021 a Manuály MŠMT – Provoz škola… v ŠR 2020/2021 k 6. 4. 2021
a Návrat žáků do školy – metodické doporučení k 31. 3. 2021.
Závěr kontroly:
nebyla shledána porušení a nebyla uložena nápravná opatření.
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Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace
Kontrolní orgán:
Obec Velká Polom
Kontrolující:
Ing. Markéta Tvrdá, zaměstnanec ÚSC
Přizvaná osoba:
Ing. Jiří Turoň, zastoupený Ing. Andreou Jančíkovou
Datum provedení VSK:
28. 4. 2021
Kontrolované období:
následná kontrola: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020
Protokol:
OVeP 1842/2021 ze dne 24. 5. 2021
Předmět kontroly:

kontrola příjmů a výdajů a jejich soulad s plánovaným rozpočtem p. o.,

fondové hospodaření a hospodaření s majetkem,

hospodaření s majetkem,

inventarizace majetku a závazků organizace za rok 2020,

veřejné zakázky, smluvní vztahy,

vnitřní předpisy organizace, účinnost vnitřního kontrolního systému,

čerpání grantů a dotací, úplnost a průkaznost vedení účetnictví,

případně další souvisejících oblastí.
Závěr kontroly:

nebyla shledána porušení zákona,

nápravná opatření nebyla uložena.

Závěr
Zpráva o hospodaření je zpracována na základě účetních a finančních výkazů: Výkaz
zisku a ztráty, Rozvaha (Bilance) a Příloha k 31. 12. 2021 a na základě Rozboru
hospodaření k 31. 12. 2021 a dalších interních zdrojů, rozborů a zpráv z kontrol.
Zpracovala:

Schválil:

Ing. Ivana Hošková, ekonom školy

Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy
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