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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Gymnázium, Kolín III, Zižkova 162 (IZO 600 007 081) je zřízena jako příspěvková organizace
(IČO 48665819). Studijním oborem dle klasifikace kmenových oborů je obor s názvem Gymnázium
(7941K001) s délkou studia čtyři a osm let. Zřizovatelem je MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 - Malá
Strana, PSČ 118 12.
Škola sdružuje : 1. Gymnázium, kapacita 538 žáků, (IZO 000 068 799
2. Školní jídelna, kapacita 489 jídel, (IZO 108 002 837)
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Výkaz Škol P1-04
Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 je školou zpracováván přímým vyplňováním do počítačově
zpracovaného formuláře podle skutečného stavu jednotlivých součástí. Je odesílán
v předepsaných termínech školskému úřadu. Výkaz obsahoval všechny požadované údaje a byl
správně vyplněn.
Zpracování podkladových tabulek
Tabulka č. 1 byla doplněna údaji z výkazu P1-04. Údaje z analytických tabulek MŠMT nebyly
v termínu konání inspekční činnosti k dispozici (první řádek tabulky), proto nemohlo být
provedeno porovnání se získanými údaji. Uvedené údaje byly zkontrolovány se skutečností
a souhlasily.
Provedeným porovnáním skutečného čerpání jednotlivých položek rozpočtu za první pololetí
roku 2000 s limity stanovenými školským úřadem na kalendářní rok 2000 a uváděnými
„optimálními“ hodnotami MŠMT ČR bylo zjištěno, že:
1. Školským úřadem rozepsané mzdové prostředky na rok 2000 byly za první pololetí roku
2000 školou čerpány ve výši 52,04 %. Při porovnání s „optimálním“ čerpáním stanoveným
MŠMT ČR (48,5 %) to znamenalo zvýšené čerpání mzdových prostředků o 3,54 %.
2. Školským úřadem rozepsaný limit přepočteného počtu všech pracovníků školy byl čerpán
ve výši 90,31 %. Při porovnání s „optimálním“ čerpáním stanoveným MŠMT ČR (101,3 %)
to znamenalo nečerpání limitu přepočteného počtu pracovníků o 10,99 %.
3. V souvislosti s bodem 1 byla skutečná výše průměrného měsíčního platu ve škole 13 998 Kč
a to znamenalo čerpání na 115,23 % oproti limitně rozepsanému platu ze školského úřadu
(12 148 Kč). Při porovnání s rozpočtovaným průměrným měsíčním platem zaměstnanců
regionálního školství pro rok 2000 (dle MŠMT ČR 11 354 Kč) to představovalo čerpání na
123,28 %.
Základním důvodem výše popsaných odchylek je rozdíl mezi skutečným počtem
přepočtených pracovníků školy a normativně přiděleným limitem přepočtených pracovníků.
Limit byl stanoven 56,65 přepočtených pracovníků a skutečnost byla 51,163 pracovníků,
což představovalo úsporu 5,487 pracovníka. Finanční prostředky přidělené na limitní počet
pracovníků tudíž umožnily vedení školy vyplácet vyšší osobní příplatky.
Tabulka č. 2 byla opět doplněna hodnotami z výkazu P1-04 příslušných součástí školy.
U gymnázia bylo zjištěno, že nenárokové složky platu pedagogických pracovníků (39,70 %)
a nepedagogických pracovníků (32,90 %) jsou úměrné a tudíž nedochází ke znevýhodňování
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jedné skupiny před druhou. U pracovníků školní jídelny je procento nenárokových složek platu
(38,96 %) odpovídající ostatním skupinám pracovníků. Také u školní jídelny nebyl na 100 %
čerpán školským úřadem rozepsaný limitní počet pracovníků. (Rozepsáno bylo 7,92
přepočtených pracovníků a skutečnost byla 7,253 pracovníků, což představuje čerpání na
91,57 %.)
Změny závazných ukazatelů mzdové regulace
Vedení školy nepožádalo v prvním pololetí roku 2000 o žádnou změnu závazných ukazatelů
a tudíž nebyla z tohoto důvodu školským úřadem v tomto období prováděna žádná změna
rozpočtu. Koncem června byly předkládány podklady vzhledem ke změnám v organizaci výuky
od 1. září 2000. Změny se týkaly zvýšení počtu žáků a nárůst počtu tříd o jednu v novému
školním roce 2000/2001.
Příčiny vzniku extrémních hodnot nenárokových složek platu
 Neplnění limitu počtu pracovníků v prvním pololetí roku 2000. Limit přepočteného počtu
pracovníků pro rok 2000 byl školským úřadem stanoven na základě normativního výpočtu
(dle vzorce PHmax/VP + V/N0) ve výši 56,65 a škola vykazovala potřebu ve výši 51,136
přepočtených pracovníků, což představuje úsporu 5,487 přepočtených pracovníků.
Přidělené mzdové prostředky na normativní limitní počet přepočtených pracovníků a v tom
obsažené finanční prostředky na nenárokové složky platu stanovenými koeficienty K2 a K4
(průměrný nenárokový plat stanovený v rámci možností okresu školským úřadem)
umožňovaly vyšší čerpání nadtarifních složek platu.
 Použitý vzorec pro výpočet mzdových prostředků: (viz příloha č. 3)
MP=12*(PHmax/VP*(K1+K2)(1-p-p)+V/N0*(K3+K4)(1-0-0)).
 PHmax školy bylo 946,31 hodin a škola jej čerpala na 87 %. (824 hodin).
Výše uvedené příčiny vznikly způsobem tvorby rozpočtu a možnostmi školy upravit organizaci
ve školním roce tak, aby i při podlimitním počtu pracovníku a nenaplnění PHmax na 100 %
bylo zajištěno plnění učebních plánů. Předpokládaný rozdíl v organizaci mezi prvním a druhým
pololetím roku 2000 byl školským úřadem zohledněn úpravou k 10. říjnu 2000. Od 1. září
2000 se navýšil počet tříd ve škole a tudíž byl proveden přepočet limitu normativního počtu
pracovníků. Tím došlo ke změně v rozpočtu mzdových ukazatelů. (Již upravený rozpočet k 10.
říjnu 2000 ukazuje, že by škola při přepočtu k těmto hodnotám čerpala prostředky vzhledem
ke 30. červnu 2000 na platy dle požadované výše 48,5 %.) To způsobí, že skutečné čerpání
mzdových prostředků nepřekročí limit stanovený školským úřadem a přečerpání z prvního
pololetí nebude mít negativní vliv na čerpání ve druhém pololetí roku 2000. Výše stálé
přesčasové práce u pedagogických pracovníků představuje průměrně 1,3 hodiny na fyzický
počet pedagogických pracovníků a tudíž nemá podstatný vliv na zjištěné odchylky v čerpání
mzdových prostředků.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ




Zřizovací listina z 13. prosince 1991, včetně tří dodatků (poslední dodatek č. 3 č. j. 27140/9660)
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č. j. 10570/2000-21 z 12. ledna 2000
Rozpis rozpočtu ze školského úřadu v Kolíně, včetně popisu způsobu výpočtu mzdových
prostředků
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Personální dokumentace školy a přehled o platovém zařazení pracovníků
Přehled vykonávané přesčasové práce pracovníků za první pololetí roku 2000
Organizace školy ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001
Zahajovací výkaz Škol (MŠMT) V 7-01, Škol (MŠMT)a V 7d-01
Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí 2000
Kritéria bodového systému pro určení osobních příplatků

ZÁVĚR
Vyšší procento vyplácených osobních příplatků u všech pracovníků je způsobeno nižším
počtem přepočtených pracovníků než je stanovený limit počtu přepočtených pracovníků
školským úřadem. U gymnázia se jednalo o úsporu 4,82 pracovníků a u školní jídelny o 0,667
pracovníků.
Vedení školy velice dobře sleduje tvorbu i čerpání jednotlivých rozpočtových ukazatelů, které
stanovuje Školský úřad v Kolíně na základě normativního výpočtu (výpočet dle vzorců).
Využívá velice dobře přidělených mzdových prostředků na normativní počet pracovníků při
tvorbě nenárokových složek platu pro skutečný počet pracovníků. Předložený bodový systém
pro určení osobních příplatků a jeho způsob projednávání má příkladnou úroveň. Nedostatkem
při tvorbě nenárokových složek platu je nedodržení doporučovaného poměru 80 : 20 mezi
osobními příplatky a mimořádnými odměnami. (U gymnázia byl poměr mezi osobními příplatky
a odměnami 90 : 10 a u školní jídelny nebyly odměny v prvním pololetí vypláceny.)

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PaedDr. Václav Skála

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

Člen týmu

Mgr. Viktor Keller

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

V Rakovníku dne 16. listopadu 2000
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Přílohy
Příloha č. 1: Tab. č. 1 Plnění ukazatelů mzdové regulace za I. pololetí roku 2000
Příloha č. 2: Tab. č. 2 Členění průměrného platu zaměstnanců regionálního školství
z prostředků státního rozpočtu
Příloha č. 3: Vzorec pro výpočet mzdových prostředků Školského úřadu Kolín

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 29. 11. 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

PaedDr. Ivo Zachař

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

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 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
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
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Kolín
Zřizovatel MŠMT ČR

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-12-15
2000-12-15

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
026-260/00-5102
026-259/00-5102

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány
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