
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 65 
DNE: 24. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1036/2017/3ZŠ 

NÁZEV: 

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 za rok 2016 

ANOTACE: 
V souladu se směrnicí RM ZR č. 3/2014 předkládá PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření do 
rezervního fondu a fondu odměn. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání 
 schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za

rok 2016
 schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou,

Komenského ve výši 143 671,89 Kč, do rezervního fondu organizace 43 671,89
Kč, fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Ředitel PO Mgr. I. K. 

Předkládá: 
Ředitel PO Mgr. I. K. . 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu:  
Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2016 

Počet stran: 1 

Počet příloh:  

1. Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)

2. Zpráva o provedené kontrole účetní závěrky k 31. 12. 2016

3. Zprávy z kontrol provedených v účetní jednotce (kontroly provedené jinými subjekty)

4. Inventarizační zpráva

5. Zpráva o hospodaření PO za rok 2016 vč. tabulkového přehledu dle Přílohy č. 2

Pravidel zřizovatele

6. Inspekční zpráva ČŠI

7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Popis 
Ředitel ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou v souladu se směrnicí RM ZR č. 3/2014 předkládá: 
Hospodaření a účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2016 
a návrh na rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn. 

Geneze případu 

Návrh řešení 

Varianty návrhu usnesení 
RM po projednání schvaluje Hospodaření a účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 za rok 2016 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu a 
fondu odměn. 

Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit Hospodaření a účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 za rok 2016 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu a 
fondu odměn. 

Stanoviska 

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2016 

projednána s   

místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS  

oddělení finanční kontroly a interního auditu 

odbor finanční 



Zakladni skola Zdar nad Saza~ou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar naq Sazavou 59~ o~ 
I 

Obsah: 

1. Ucetni zaverka (rozvaha, vykaz zisku a ztr$ty, priloha) 
I 

2. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverk~ k 31. 12. 2016 

3. Zpravy z kontrol provedenych v ucetnf jednotce (kontroly provedene jinymi 

subjekty) 

4. lnventarizacni zprava 

5. Zprava o hospodarenf PO za rok 2016 vc. ' abulkoveho prehledu die 

Prilohy c. 2 Pravidel zrizovatele 

6. lnspekcni zprava CSI 
7. Navrh na rozdeleni hospodarskeho vysled1u 



Zakladni skola Zd'ar nad Saza~ou, Komenskeho 6 
I 

Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 59:1. 0:1. 
I 

1. Ocetni zaverka (rozvaha, vykaz zisku a ztraty, piiloha) 



Licence: OBMV 

ROZVAHA- BILANCE 
pi'ispevkove organizace 

(v Kc, s presnostf na dve desetinna mfsta) 

Obdobi: 12 I 2016 
I CO: 48895229 
Nazev: Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 --------------------------------

Cislo 

polozky Nazev poloiky 

AKTIVA CELKEM 

A. Stala aktiva 
I. Dlouhodoby nehmotny majetek 

II. 

1. Nehmotne ~~Ysledky vyzkumu a v)ivoje 
2. Software 
3. Ocenitelna pnlva 
4. Povolenky na emise a preferencni limity 
5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 
6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 
7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 

Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 
Dlouhodoby nehmotny majetek urceni k prodeji 
Dlouhodoby hmotny majetek 

8. 

9. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Pozemky 
Kulturni pfedmety 
Stavby 
Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych movitych veci 
Pestitelske celky trvalych porostu 
Drobny dlouhodoby hmotny majetek 

7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 
8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 
9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek 

10. Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji 
Ill. Dlouhodoby financnf majetek 

1. Majetkove ueasti v osobach s rozhodujicim vlivem 
2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 

26 01.2017 12h54m35s 

Synteticky1 

ucet l 

012 
013 
014 
015 
018 
019 
041 
051 
035 

031 
032 
021 
022 
025 
028 
029 
042 
052 
036 

061 
062 

Brutto 

-28 529_771,40 

22 309 ~21 ,90 

142 815,80 

142 815,80 

22166 506,10 

11 349 681 ,75 

10 816 824,35 

Zpracovano systemem GIN IS Express - UCR GOROIC spa/. s r_ o. 

XCRGURXA/ RXA (06042016 10101201 6) 

Obdobi 

seihe I Minute_ 

Korekce •Netto j 

20 703 699,65 1 826 011;~5· 7 651 836,2~ 

20 703 699,6'5 1 605 622;~5 1 341 802,25 

142 815,80 

142 815,80 

20 560 883,85 1 605 622,25 1 341 802,25 

9 744 059,50 1 605 622,25 1 341 802,25 

10 816 824,35 
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I' 

Licence: DBMV 

Cis lo 

poloiky Nazev polozky 

3. Dluhove cenne papiry driene do splatnosti 
5. Terminovane vklady dlouhodobe 
6. Ostatni dlouhodoby financni majetek 

IV. Dlouhodobe pohledavky 
1. Poskytnute navratne financni v>jpomoci dlouhodobe 
2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveni 
3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 
5. Ostatni dlouhodobe pohledavky 
6. Dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery 

B. Obezna aktiva 
1. Zasoby 

1. Porizeni materialu 
2. Material na sklade 
3. Material na ceste 
4. Nedokoncena v>jroba 
5. Polotovary vlastni vyroby 
6. Vyrobky 
7. Porizeni zbozi 
8. Zbozi na sklade 
9. Zbozi na ceste 

10. Ostatni zasoby 
11. Kratkodobe pohledavky 

1. Odberatele 
4. Kratkodobe poskytnute zalohy 
5. Jine pohledavky z hlavni Cinnosti 
6. Poskytnute navratne financni v>jpomoci kratkodobe 
9. Pohledavky za zamestnanci 

1 o. Socialni zabezpeceni 
11 . Zdravotni pojisteni 
12. Duchodove sporeni 
13. Dan z pfijmu 
14. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni 
15. Daii z pridane hodnoty 
16. Pohledavky za osobami mimo vybrane vladni instituce 
17. Pohledavky za vybranymi listrednimi vladnimi institucemi 
18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 

26.01.2017 12h54m35s 

XCRGURXA I RXA (060420161 01012016) 

Ob'dobi 

Synleticky[I---------------=B:...:e-=i n:.:.e=--· ------------· ·~--11 
ueetl Brotto Korekce .Netto 

063 

068 

069 

462 

464 

465 

469 

471 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 

311 

314 

315 

316 

335 

336 
337 

338 
341 

342 

343 

344 
346 

348 

6 220 449,50 

2B.5 A.6.:1,10. 

279 683,85 

5 777,25 

256 703,00 

35 317,00 

Zpracovano systemem GIN IS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. 

6 220 449,50 

279 683,85 

5 777,25 

256 703,00 

35 317,00 

Minufe 

6 310 034,00 

297442,92 

284 628,08 

12814,84 

261 123,00 

27 729,00 
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Licence: DBMV 

Cislo 

polozky Nazev pofoiky 

28. Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery 
30. Naklady pfistich obdobi 
31. Pfijmy pfistich obdobi 
32. Dohadne uety aktivni 
33. Ostatni kratkodobe pohledavky 

Ill. Kratkodoby financni majetek 
1. Majetkove cenne pap fry k obchodovani 
2. Dluhove cenne papiry k obchodovanf 
3. Jine cenne papiry 
4. Terminovane vklady kratkodobe 
5. Jine bezne uety 
9. Bezny ueet 

1 o. Bezny ucet FKSP 
15. Ceniny 
16. Penize na ceste 
17. Pokladna 

26.01 .2017 12h54m35s 

XCRGURXA I RXA (06042016/ 01012016) 

Obdobi 

Synte~ZI-l--------B-.,u-tt-_o ____ ...:.B...:e...:z...:ne.:..· --K-ore- kc_e _________ N-ett~o"il Minu/e 

373 
381 
385 
388 
377 

251 
253 
256 
244 
245 
241 
243 
263 
262 
261 

221 386,00 
5 678 285,40 

5 4_97 4_67,93 
157107,47 

6 300,00 

17410,00 

Zpracovano systemem G/NIS Express- UCR GORD/C spol. s r. o. 

221 386,00 
5 678 285,40 

5 497 467,93 
157107,47 

6 300,00 

17 410,00 

233 394,00 
5 751 468,08 

-5 642A.03,61 
78 080,47 

30 984,00 
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Licence: DBMV 

Cislo Synteticky
1
1-----------=-0-=-bd::.:o::b_.._i ______ ~c---

poloiky Nazev poloif<y ucet j Beine Minure 

PASIVA CELKEM 7 651 836,25 

-~-----~-----------------------------------------------

__ C_:_ __ - ~ ~~~_!ni k~p__!!a_l_~------- --~--------------------------------'4--'7--'4:.::3_4_:_::2:c:7__,_,4.;.:3:___ _____ 4:_6;:;.;2::.:2::__:_17'-1'--',-=-54-'--
l. Jmeni iicetnl jednotky a upravujicl polozky 1 868 698,16 1 604 878,16 

1. Jmenlucetnljednotky 401 1868698,16 1604878,16 
3. Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku 403 
4. Kurzove rozdily 405 
5. Ocenovaci rozdfly pfi prvotnfm pouziti melody 406 
6. Jine ocenovaci rozdily 407 
7. Opravy pi'edchazejfcfch ucetnfch o __ bd_o_b_f _____ ______ _______ 4___:c0..:.8 ______ _ ___________ __ _ 

II. Fondy iicetni jednotky 2 731 057,38 2 895 498,69 
1. Fond admen 411 367311,00 362 311,00 
2. f!Jnd kulturni9li! ll__o_Q_a!n_ich _ _p_o_tte.b _ _ 41-2- - 1-69 455-,41' ~96 81+;4'1' 
3. Rezervnf fond tvoi'eny ze zlepseneho v:{sledku hospodafeni 413 305 550,18 263 755,49 
4. Rezervnf fond z ostatnich titulu 414 87 063,85 107 063,85 
5. Fondreprodukce~~-~je_tk_u~,_fu_n_d_•_·n_v~es_t_ic __________________ __:4--'1..:.6 ______ ~~~~..:._ _____ ~..:...:.__:..:.~:.::_ 1 801 676,88 2 065 496 ,88 

Ill. Vysledek hospodai'eni 
1 ~ Vysledek hospodafeni bezneho ucetnfho obdobf 
2. Vysledek hospodareni ve schvalovacfm i'fzeni 
3. Vysledek hospodafenf pfedchazejicich ucetnich obdobi 

431 
432 

143 671,89 
143 671,89 

121 794,69 
121 794,69 

- ---------- - - ----------------------------------------------
_ D_: ___ _ c~~~~-Zd!'!.J~~-------------------------------------=3--=0::8:.::2__:6:_4__:42.:,3:.:2:___ ____ ____:3:_0:.;2:;9:_6:::6:_4:_;_,7.:._1:__ 

I. Rezervy 
1. Rezervy 

II. Dlouhodobe zavazky 
1. Dlouhodobe uvery 
2. Pfijate navratne financni v:{pomoci dlouhodobe 
4. Dlouhodobe pfijate zalohy 
7. Ostatnf dlouhodobe zavazky 

--~~ Dlouhodobe pfijate zi!lohy na transfery 
Ill. Kratkodobe zavazky 

1. Kratkodobe uvery 
4. Jine knitkodobe pujcky 
5. Dodavatele 
7. Kratkodobe pfijate zalohy 
9. Pfijate navratne financni v:{pomoci kratkodobe 

10. Zamestnanci 

26.01 .201712h54m35s 

441 

451 
452 
455 
459 
472 

3 082 644,32 3 029 664,71 
281 
289 
321 203 023,78 168 545,71 
324 32 989,00 27 736,00 
326 
331 774 ,00 

Zpracovano systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spo/_ s r. o. 

XCRGURXA I RXA (06042016 I 0101201~ 
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_L_ic_e_nc_e_:_D_B_M_V ___________________________________________________________ XCRGURXA IRXA (06042016/01012016) 

Čfs/o 

pO/<ii_ky Název položl,<y 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

12. Sociální zabezpečení 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

17. Daň z přidané hodnoty 

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

35. Výdaje příštích období 

36. Vý_nosy příštích období 

37. Dohadné účty pasivní 

38. Ostatní krátkodobé závazky 

.2..G . i . '1.n \ ":t-- z.\ldl!idní Škola 

Íd'ár :id Sázavou, Komsmiké ,o 15

® Komenského 6
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3 

26.01.2017 12h54m35S 

Syntetický;----------,--O""bd.,...o_b_í ________ _ 
uéet Běž ne; 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

345 

347 

349 

374 

383 

384 

389 

378 

* Konec sestavy • 

604 385,00 

259 042,00 

229 859,00 

41,54 

1 752 530,00 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

Minulé 

588 757,00 

252 894,00 

2 158,00 

227 890,00 

22 299,00 

1 739 385,00 
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Licence: D8MV ----------------------------------------------------

vYKAZ ZISKU A ZTRA TV 
prispevkove organizace 

(v Kc, s presnostf na dve desetinna mfsta) 

Obdobf: 

I CO: 
12/2016 

48895229 
Nazev: Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Cislo 

polozky Nazev polozky 

1. Spotfeba materialu 
2. Spotfeba energie 
3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 
4. Prodane zbozi 
5. Aktivace dlouhodobeho majetku 
6. Aktivace obezneho majetku 
7. Zmena stavu zasob vlastni vY"roby 
8. Opravy a udr:Zovani 
9. Cestovne 

10. Naklady na reprezentaci 
11. Aktivace vnitroorganizacnfch sluzeb 
12. Ostatn i sluzby 
13. Mzdove naklady 
14. Zakonne socialni pojisteni 
15. Jine socialnf pojisteni 
16. Zakonne socialni naklady 
17. Jine socialni naklady 
18. Dan silnicni 
19. Dan z nemovitosti 
20. Jine dane a poplatky 
22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 
23. Jine pokuty a penale 
24. Dary a jina bezuplatna pfedanf 
25. Prodany material 
26. Manka a skody 

26.01 .2017 12h54m11 s 

Synteticky I 
ucet l 

501 

502 

503 

504 

506 

507 

508 

511 

512 

513 

516 

518 

521 

524 

525 

527 

528 

531 

532 

538 

541 

542 

543 

544 

547 

Beine obdobi 

Hlavni 6innost 

30 404 866,67 

]il1fl4 866i67 
3 475 083,48 

1 281 021,20 

357 817,14 

18 708,00 

10 536,00 

2 145 605,55 

16 263 698,00 

5411998,00 

240 074,00 

Zpracovano systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spa/. s r. o. 

XCRGUVXA I VXA (01012016 / 01012016) 

Hospodarska ci!]nas:l 

Minule obdobi 

Hlavni cinnost Haspodarska Cinnast 
4 

524 456,74 29 731 350,49 490139,72 

524 456,74 29 n1. 350,49 490 139,72 

75 863 ,00 3 286 372,68 64 274,00 

8 415,00 1 275 676,80 23 826,00 

174 879,74 184 922,72 

736 935,03 

11 573,00 

4 955,00 

1 972 244,23 

201 421,00 15 824 954,00 165 372,00 

61 179,00 5 252 512,00 50 266,00 

2 699,00 153 991,00 1 479,00 
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Licence.-=· D:..:B:..:M.:...V:__ _______________ --------------------------------- XCRGUVXA I VXA (01 012016 I 01 012016) 

Cislo 

poloiky Nazev poloiky 

27. Tvorba fondu 
28. Odpisy dlouhodobeho majetku 
29. Prod any dlouhodoby nehmotny majetek 
30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 
31. Prodane pozemky 
32. Tvorba a zuetovani rezerv 
33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 
34. Naklady z vyrazenych pohledavek 
35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 
36. Ostatni naklady z cinnosti 

II. Financni naklady 
1. -Prodane .. cenne· p·ap'fry a ll'D'dily 
2. Oroky 
3. Kurzove ztraty 
4. Naklady z preceneni realnou hodnotou 
5. Ostatni financni naklady 

Syntedcky Beine obdobi Minu/e obdobi 
~--~------~~~~~-----------4------------~~~~-'-------------

·ucet Hlavni Cinnost Hospodi'lfska Cinnost Hlavnf ci11no'Sl 

548 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

549 

409 613,00 

598 014,30 

192 698,00 

482 987,50 

554 893,25 

174 256,00 

Hospodai'ska Cinnost 

---~~~kl~y~~-~a~~!=TYL_ ____ _____ ______________________ ________ ___________________________________ ___ 
1. Naklady vybranych ustrednich vladnich instituci na transfery 
2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 

571 

572 

___ y_. __ _p_a_!l_zpi'ijmu=------- -------- ------------- --- ----------------------------------------
1. Dan z prijmu 

~-2..:.__!?~datec~-~~l.'o~y-~~~-~~.!lf!l.~ .. --~-~---------.,.------.......:;;:.::..,-,..._ _ ____ ~--=-,__.,-----..,..,=,...------------_,.,-:-:---------.....,....-:--
6"31180,00 ~'!: __ \,/y_r:~osy_~~ .. ~~1!.'__ 590 935,oo 

_ __ .!:_ __ _yynosy z cinnosti 
1. Vynosy z prodeje vlastnich v}'robku 
2. Vynosy z prodeje sluzeb 
3. Vynosy z pronajmu 
4. Vynosy z prodaneho zbozi 
8. Jine v}'nosy z vlastnich v}'konu 
9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 

1 o. Jine pokuty a pen ale 
11 . V}'nosy z vyrazenych pohledavek 
12. Vynosy z prodeje materialu 

26.01.201 712h54m11s 

631 180,00 

236 542,00 

36 710,00 

143 672,00 

212 786,00 

Zpracovano systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spol. s r. o. 

29 752 349;90 

• 2 879 766,00 

2 730 786,00 

56 610,00 

590 935,00 

220 126,00 

29 420,00 

11 2 943,00 

226 716,00 
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Licence: DBMV 

éislo 
položky Název položky 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

15. Výnosy z prodeje pozemků 

16. Čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

li. Finanční výnos 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

IV. Výnosy z transferů 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů 

Syntetiol<y 
ůčet 

I

645 

646 

647 

648 

649 

661 

662 

663 

664 

669 

671 

672 

XCRGUVXA /VXA (01012016 /01012016) 

Běžné obdo_b_í --------1----------'M--'í'-n_ul_é_o_b_d_ob_i _______ _ 
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost 

95 000,00 

27 829,00 

2 404,84 

2 404,84 

27 388 671,00 

27 388 671,00 

1 470,00 

2 3 

63 001,00 

29 369,00 

3 095,60 

3 095,60 

26 869 488,30 

26 869 488,30 

Hospodářská činnost 

1 730,00 

C. Výs·ledek hospod'-_a_ř_en_i ________________________________________ ________________________ __
1. Výsledek hospodařeni před zdaněním 

2. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 

26.01.201712h54m11S 

v 

Základní šlmla 

Zd'ár nad Sázavou, Komen�fhl.l 1 

cr) Komenského 6 
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZ.f.l.VOU .� 

• Konec sestavy* 

36 948,63 

36 948,63 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. s r. o. 

106 723,26 

106 723,26 

20 999,41 

20 999,41 

100 795,28 

100 795,28 
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Ucence: DBMV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

PRiLOHA 
pi'ispevkove organizace zi'izovane Osc 
(v Kc, s pi'esnostf na dve desetinna mista) 

Obdobi: 12 I 2016 

ICO: 48895229 
Nazev: Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

---~ ~-----------·---- -~------~----- --
A.1. lnformace podle § 7 ods!; 3-z.akona 
ucetnf jednotka bude nepi'etrzite pokracovat ve sve cinnosti 

A.2. lnformace pod I~§ 7 odst. 4 zakona 
u plateb za skolni druzinu se uctuje 0 pohledavkach nad castku 600kc za jednotliveho zaka, u plateb najmu vcetne zaloh na energie se 0 pohledavkach se neuctuje (byt, ordinace) 

A.3. lnforma'?e ROd I~ § 7 ods~ 5 zako,n.a 
nedoplnuje se 
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Licence: DBMV 

A.4. lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu (Jctu v knize podrozvahovych uctu 

Cislo Podrozvahovoi: UCETNI OBDOBi 
,----------~~~--------------------------~~--~-------

po/ozky _Naz~e \l..f'!'lozky - --·- _ ____ _ _ ·- ------- -- ------------------- -------- -----u=.:·c:.:e.:.;t l _____ _ _ -=.B.::.E_ZN_E.::.-___________ ___ M-'---'-IN:...:U:.:L:.:E _____ _ _ _ 

P.l. Majetek a zavazky ucetni jednotky 
1. Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek 
2. Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek 
3. Vyfazene pohledavky 
4. Vyfazene zavazky 
5. Ostatni ma'etek 

P.ll. Kratkodobe podminene pohledavky z transferu a kratkodobe podminene zavazky z transferu 
1. Kratkodobe podmineme pohledavky z pfedfinancovani transferu 
2. Kratkodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu 
3. Kratkodobe podminene pohledavky ze zahranii':nich transferu 
4. Kratkodobe podminene zavazky ze zahranii':nich transferu 

_ §~ Qst~(n_i __ k!~tkgdo~ QQQ~ml_n~~ RQhl~!!.i!llkY~ Z trans(e(u_ 
~ -~ __ _§_,_ _Q:;_!a_!_n.i._kn3t~odobe po~m inene zavazky z transferU 
P.lll. Podminene pohledavky z duvodu uziviini majetku jinou osobou 

901 
902 
905 
906 
909 

911 
912 
913 
914 
915. 
916 

1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 921 
2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 922 
3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypuji':ce 923 
4. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vy-puji':ce 924 
5. Kratkodobe podmineme pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu 925 

1 386 797,41 1 382 981,41 

1 386 797,41 1 382 981.41 

6. --~~D:c:l.::.ou=hodobepodminenepoh~dav~zduvoduuz~anim~~kupnouo~s:.:o.::.b.::.o.::.u.::.z~ji=nLyc=h~d=uv~o~d~u~----------~9=2.::.6 __________ _ ______________ ___ _ __ ~ 
P.IV. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

P.V. 
1. 

2. 

Dalsi podminene pohledavky 
Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku 
Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku 
Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv 
Dlouhodobe podminene pohledavky z pnych smluv 
Knitkodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 
Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 
Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 
Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 
Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z pfijatych zajisteni 
Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z pfijatych zajisteni 
Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni 
Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni 
Dlouhodobe podminene pohledavky z transferu a dlouhodobe podminene ziivazky z transferu 
Dlouhodobe podminene pohledavky z pfedfinancovani transferu 
Dlouhodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu 

931 
932 
933 
934 
939 
941 
942 
943 
944 
945 
947 
948 

951 
952 
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Licence: OBMV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

A.4. lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu 

Podrozvahovj ;..J--....-~---------.::U.::C::E:..:T.:..:N.:..:i .::O.::B::D.::O::B:.:_i _ ___ ________ _ 

ucet1 BEZNE MINULE 

Cislo 

poloiky Nazev polozky 

3. Dlouhodobe podmineme pohledavky ze zahranicnich transferu 
4. Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu 
5. Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu 

__ _ 6.~t<l_tni dlouhodobe podminene zavazky z transferu 
P.VI. Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku 

953 
954 

955 
956 

1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu 961 
2. Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu 962 
3. Kr<itkodobe podminene zavazky z financniho leasingu 963 
4. Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu 964 
5. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o lfYpujcce 965 
6. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzfvanf ciziho majetku na zaklade smlouvy o lfYpujcce 966 
7., -~~t!sQ..<!o_b_~ pp_drni.ne.o.e_ za\lazky z _duvod.u..uziY.ani cizibo majetku nebo.jeho. ptevzetLz jiny.ch.duvPdu 967 - -

_ _ _;8:..:·_f21~~d0~_£9dmfnerl~-~avazky Z duvodu uzfvanf c:;j~iho m~~~U nebo jeho pfevzeti Z'-'J"'·in.:..!yc.::c:.:_h_;d:..:U:..:V:...:O:..:d:..:Uc_ _____ __:9:..:6:..:8c_ _____________ _________________ _ 
P.VII. Dalsi podminene zavazky 

1. Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o porizeni dlouhodobeho majetku 971 
2. Dlouhodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku 972 
3. Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv 973 
4. Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv 974 
5. Kratkodobe podminene zavazky z piijateho kolateralu 975 
6. Dlouhodobe podminene zavazky z pfijateho kolater<ilu 976 
7. Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.pfedp.a dalsi cinn.moci zakonod.,lfYkon. nebo soudni 978 
8. Dlouhodobe podminene zavazky vypl:fvajici z prav.pfedp.a dalsi Cinn.moci zakonod. ,lfYkon. nebo soudni 979 
9. Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazolfYch 981 

10. Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych 982 
11. Kratkodobe podmfnene zavazky z poskytnutych garanci ostatnfch 983 
12. Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich 984 
13. Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych ffzeni 985 

1~ D~uhodobepodm~enezavazkyzesoudnkhspo~. sp~~~~Hzen~ny~hiiz_e_nf _ _ _ . _ _ _______ __:9:..:8:..:6'-- - ---- --- ---------------- -------
P.VIII. Ostatni podminena aktiva a ostatni podminena pasiva a vyrovnavaci ucty 

1. Ostatni kratkodoba podminena aktiva 
2. Ostatni dlouhodoba podminena aktiva 
3. Ostatni kratkodoba podminena pasiva 
4. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva 
5. Vyrovmivaci ucet k podrozvaholfYm uctum 

26.01.201 7 12h52m50s 

991 
992 
993 
994 
999 

Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GOROIC spol s r. o. 

1 386 797,41 1 382 981 ,41 
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LJcence: D8MV 

A.5. lnformace podle § 18 odst. 3 pj~m. b) zakona 
pfispevkova organizace neni zapsana v obchodnim rejstfiku 

A.S. lnformace podle § 19 odst._6· zakona 
----------------~--------- --·------------~~--~---------~~l------~ 

nedoph'iuje se 

26.01.201712h52m50s Zpracovimo systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot. s r. o. 

XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 
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Licence: OBMV ___ _________ XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

8.1. ltlf6rmace podle § 66 odst. 6 

nedoplnuje se 

8.2. lnformace podle § 66 odst. 8 

nedoplnuje se 

8.3. lnformace podle § 68 odst. 3 

0.00 nedoplnuje se 
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Licence: DBMV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

C. Doph1ujici informaee k polozkam rozvahy "C.I.1 Jmeni ucetni jednotky" a "C.I.3. Transfery na poi'izeni dlouhodobeho majetku" 

Cislo 

poloiky 

C.1 . 

Nazev poloi~y 

Zv¥senf stavu transferu na poffzenf dlouhodobeho majetku za bezne ucetnf obdobf 
C.2. Snfzenf stavu transferu na poffzeni dlouhodobeho majetku ve vecne a casove souvislosti 

L---
1 a£i.N£ 

26.01.201 7 12h52m50s Zpracovano systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spot. s r. o. 

UCETN{ OBDOB{ 

MINULE 
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Licence: DBMV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

D.1. Pocet jednotlivych veci a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku 

0.00 nedoplnuje se 

0.2. Celkova vymera lesnich .pozemku s lesnim porostem 

0.3. Vyse oceneni celkove vY'mery fesnich pozemk.u s les!'im porostem v,e vysi 57 Kc/m2 

D.~. Vymera lesnich poze.mku s l~snim porostem o~enenych jinym zpusobem 

0.5. Vy€.e. o~eneni lesni~h pozemku s lesnim p~;~o~s~te~m-o~c~e~n~e~n~y~. c~h~ji~n~y~m-z~p"''i:.-s~o,...b-.e~m~. -----------·------------.,..,.,.,...~-~--------, 

0.6. Prumerna vyse oceneni vy-mery lesnich pozemku s lesnim, porosJem ocenenych jinym zpuso!;Jem 

0.7. Komentar k ocenenf lesnich p~oz~'!lku jinym zpusobem 

26.01.2017 12h52m50s Zpracovfmo systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spcl. s r. o. strana 7 I 18 



Licence: D8MV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

E.1. Ddph1ujici informace k polozkam rozvahy 

Kpoloi:ce Dop/liujfci informace 't astka 

----------------------
26.01.201712h52m50s Zpracovtmo systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 1 18 



Licence: DBM.:.:..:._V __________________ __________________ --~------- ------------XCRGUPXA I PXA (14042016/16022016) 

E.2. Doplliujici informace. k polozkarn vykazu zisku a ztraty 

K polozce Df!pli'iujfci if!formace ----------------------------------------------------------~C,as~ 
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Licence: DBMV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

E.3. Doplnu]ici informace k polo:Zkam prehledu o peneznich tocich 

k poloice Doplnujici inforrnace · Castka 
~~~------~~~~~==~----------------------------------------------------------~------------~--~----------------------
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Ucence: DBMV XCRGUPXA I PXA (14042016/16022016) 

E.4. Ooplnujici informac~ k polozk;iln pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu 

K polo?ce Doplfwjid informace Ctislka 
~~~------~~~~~==----------------~------------------------------------------------------------------·-------------------
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Licence: DBMV 

F. Doph1ujici informace k fond urn ucetni jednotky 

-- -- --.-----~-.....,-.,-.~~----· 

Fond kulturnich a sociillnich poti'eb 

Polotka · 

Cislo Nazev 

AJ. Pocatecni stav fondu k 1.1. 

A.ll. Tvorba fondu 

1. Zakladni pridel 
2. Splatky pujcek na bytove ucely poskytnutych do konce roku 1992 

3. Nahrady skod a pojistna plneni od pojisfovny vztahujici se k majetku poi'izenemu z fondu 
4. Penezni a jine dary urcene do fondu 
5. Ostatni tvorba fondu 

A. Ill. Cerpani fondu 

A. IV. 

1. Pujcky na bytove ticely 
02-,-Btravova n i----
3. Rekreace 
4. Kultura, telovychova a sport 
5. Socialni vypomoci a pujcky 
6. Poskytnute penezni dary 
7. Uhrada pi'ispevku na penzijni pi'ipojisteni 
s. Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotni pojisteni 
9. Ostatni uziti fondu 

Konecny stav fondu 

26.01.201712h52m50s Zpracovano systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spot. s r. o. 

_____________ x;_:_c _R_:_G_:_U_P_X:_A I PXA (14042016 I 16022016) 

BEZNE UCETNI OBDOBi 

96 871,47 

242 773,00 

242 773,00 

170 189,00 

22 460,00 

47 400,00 

53 294,00 

169 455,47 
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Licence: DBMV 

Cislo 

0.1. 

0.11. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

0.111. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

O.IV. 

Nfrzev 

Pocatecni stav fondu k 1.1. 

Tvorba fondu 

Zlepseny yYsledek hospodafeni 
Nespotfebovane dotace z rozpoctu Evropske unie 
Nespotfebovane dotace z mezinarodnich smluv 
Penezni dary- ucelove 
Penezni dary- neucelove 
Ostatni tvorba 
Cerpani fondu 

Uhrada zhorseneho yYsledku hospodafeni 
Uhrada sankci 
P.osi.leoi fondu iovestic se .souhiasem zi'izovatele 
Casove preklenutf docasneho nesouladu mezi yYnosy a naklady 
Ostatni cerpani 
Konecny stav fondu 

26.01 .201712h52m50s Zpracowlno systemem GINIS Express. UCR GORDIC spot. s r. o. 

XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

BEZNE UCETNi OBDOBi 

370 819,34 

41 794,69 

41 794.69 

20 000,00 

20 000,00 

392 614,03 
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Licence: DBMV 

~-----·--- =-=--------

Cislo 

F.l. 
F.ll. 

F.lll. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7 . 

Fond invest ic - pi'i~pevltove organizace z'i'izovane ui emnfrhi samospravnymi celky asvazky obci 

Polo1.ka 

Nazev 

Pocatecnf stav fondu k 1.1. 
Tvorba fondu 
Penezni prostredky ve ¥Ysi odpisu hmotneho a nehmotneho majetku provadene podle zilzovatelem schvaleneho odpisoveho planu 
lnvesticni pi'ispevek z rozpoctu zilzovatele 
lnvesticni dotace ze statnich fondu a jinych vefejnych rozpoctu 
Ve vysi pi'ijmu z prodeje svereneho dlouhodobeho hmotneho majetku 
Penezni dary a prispevky od jinych subjektu 
Ve ¥Ysi pi'ijmu z prodeje majetku ve vlastnictvi prispevkove organizace 
Prevody z rezervniho fondu 
Cerpiini fondu 

1. Porizeni a technicke zhodnoceni hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku, s vyjimkou drobneho hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku 
..2 .. JJhr.ada j rwesticoicb...U.IIfulu:iebo-p uj cek. 
3. Odvod do rozpoctu zi'izovatele 

___ 4-'-_'-'-N~a¥Yseni peneznich prosti'edku urcenych na financovani udr:Zby a oprav majetku, kter:i pi'ispevkova organizace pouziva pro svou Cinnost 
F.IV. Konecny stav fondu 

26.01.201712h52m50s Zpracov{mo systemem GIN IS Express - UCR GORD/C spot. s r. o. 

XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

BEZNE UCETN{ OBDOB{ 

2 065 496,88 
409 613,00 
409 613,00 

673 433,00 
673 433,00 

1 801 676,88 
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Licence: DBMV ------------ ----------------X_C_RGUPXA I PXA (14042016 /1 6022016} 

G. Doph1ujici informace k polozce "A.II.3. Stavby" vykazu rozvahy 

Cislo 

polazky N~ev palozl<y 

BEiNE 

BRUTTO /{,OREKCE 

UCETNiOB=D~O=m~· --------------,-------------------~ 

I 
MINULE 

NETTO 

G. Stavby 
G.1. Bytove domy a bytove jednotky 
G.2. Budovy pro sluzby obyvatelstvu 
G.3. Jine nebytove do my a nebytove jednotky 
G.4. Komunikace a vefejne osvetlenf 
G.5. Jine inzenyrske site 
G.6. Ostatnf stavby 

H. Dopliiujici informace k polozce "A.IL1. Pozemky" vykazu rozvahy 

UCETNI OBDOBl 

Cfslo MINULE 

po!oiky Nazev poloiky BRUTTO KOREKCE NETTO 

H. Pozemky 

H.1. Stavebnf pozemky 
H.2. Lesnf pozemky 
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybniky 
H.4. Zastavena plocha 
H.5. Ostatni pozemky 
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Licence: DBMV 

.,.,. 
I. Doplfiujici informace k,polozce "A.II.4. Naklady z pfeceneni realnou hodnotou" vykazu ziskiJ a ztraty 

Cislo 

poloi ky N~zev po!oiky 

Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou I. 
L1. Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 
1.2. Ostatni naklady z pi'eceneni realnou hodnotou 

J. Doplfiujici informace k polozce "8.11.4. Vynosy z ·pret:eneni realnou hod_notou" vykazu ~i~ku a ztraty 

Cislo 

poloiky Na~ev poloiky 

Vynosy z pi'eceneni reillnou hodnotou J. 
J.1. Vynosy z pi'eceneni reillnou hodnotou majetku ureeneho k prodeji podle § 64 
J.2. Ostatni v)/nosy z pfeceneni realnou hodnotou 

26.01.2017 12h52m50s Zpracovtmo systemem GINIS Express- UCR GORDIC spot. s r. o. 

-----~_CRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

UGETNi OBDOB_f 
~~--------~~--~--~ 

MINULE 

UCETN( O?DOI3i ----
B~Nt MINULE 
.~----------~--------~~~-----------
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Licence: DBMV XCRGUPXA I PXA (14042016 I 16022016) 

K. Doplňující informace k p _oskytnutým gar;mcím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplnění: 

Číslo Poznámka 
sloupce 

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo pňděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku 
je obchodní firma. 

3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo pňděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. /Č by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachyceni v podrozvaze. Okamžike�vzn_!f<!I_ podmínén#jio z}vazktJ se ro�umí de_n eo_�/<ytn�ti p[serrJp�QfJ.FQh_lášen_i ručiJele vě_ři/�li o ručení z9 z.áv_az_ky dlužníka vůči_v.ě.ňte/L(v.č.etně ,x;dpisu 
avaf[J směn/fy), nen;::tiaohodnuto jinak, podpisu iáručnílistiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky českou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednlmu rozvahovému dni. 
7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu 

poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 
8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 
9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 

10 Ůéetni jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének),3 - Pňjaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 
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L. Dophiujici informc;~c~ o proje~tech partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru 

Pozmimky k vyplneni: 

Cislo sloupce Poznamka 

Cislo a nazev vefejne zakezky, jak je uveden ve Vestniku vefejnych zakazek. 

2 Podle charakteru sluieb, ktere jsou pfedmetem vefejne zakazky, uvede ucetni jednotka odpovidajici pismenne oznaceni z nasledujiciho .,Yctu: A- Dopravni infrastruktura,B- Vzdeliwimi a souvisejici sluiby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakladimi s odpady, 0- Socialni sluiby, E- Zdravotnicke sluiby, F- Teplo, energie, G- Ostatni. 

6 ai 7 

9 ai 12 

13 

14 a 15 

16,18,20,22 

17,19,21,23 

24 

25 az 29 

Pfedpokladany nebo skutecny rok zahajeni a rok ukonceni stavby, pckud je stavba soucasti pfedmetne vefejne zakazky. 

Skutecne naklady dodavatele na pofizeni majetku v jednotli.,Ych letech. 

Skutecne naklady na poi'izeni majetku v celkove .,Ysi od uzavfeni smlouvy. 

Rok zahajeni a rok ukonceni plateb poskytovanych ucetni jednotkou dodavateli. 

Celkove platby za dostupnost hrazene ucetni jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou servisni sloiku, uhradu nakladu na pofizeni majetku, uhradu nakladu na extern! diu hove financovimi a dais!. 

lnvesticni sloika platby za dostupnost, neboli .,Ydaje na pofizeni majetku v jednotli.,Ych letech. 

Celkove .,Ydaje na pofizeni majetku v platbilch za dostupnost. 

Dais! plneni zadavatele v souvislosti s projektem (napfik/ad nakup pozemku, uver poskytnury dodavateli a dalsi). 

* Konec sestavy * 
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Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 591 01 

2. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31. 12.2016 
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Zprava o provedene koliltrole 
ucetni zaverky k 31.12.2d16 
urcena statutarnlmu organu a zrizovateli :ucetnl jednotky 

Zakladnl skola Zdar nad Sazavo:u, 
Komenskeho 6, prlspevkova organizace 

za overovane obdobi 
od 1.1.2016 do 31 .12.2016 

DOVtRA ZAVAZUjE 
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OBSAH ZPRÁVY 

1. Vykonavatel kontroly účetnictví
2. Identifikace příspěvkové organizace
3. Obsah a cíl kontrolní činnosti
4. Příjemce zprávy
5. Právní rámec činnosti kontrolora
6. Zpráva o provedené kontrole účetní závěrky k 3�.12.2016

1. Vykonavatel kontroly účetní závěrky

DŮVĚRA LAVAZUJE 

Kontrolu účetní závěrky provedla auditorská společno�t FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem 
v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem 
auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407. 

i 
' 

Ověření provedl tým pracovníků ve složení: 
Členové kontrolní skupiny: Ing. J. Š.

Ing. I. D.
Ing. Z. B. 

2. Identifikace příspěvkové organizace

2.1 Kontrolovaná osoba 

Kontrola účetní závěrky 
31.12.2016 

Předmět ověření: 
provedena ke dni: 
účetní jednotky: 
právní forma: 
sídlo organizace: 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
I 

IČ: 
zapsaná: 

příspěvková organizace 
Komenského 6, 591 01 Žďár had Sázavou 3 
48895229 
nezapsaná v ObR 

2.2 Předmět hlavní činnosti 

• činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny, poskytování základního
vzdělávání v oborech vzdělání Základní škola a Základní škola speciální v souladu se 
zvláštními právními předpisy a zajišťování navazuJícího sociálního zázemí včetně
poskytování ubytovacích služeb mládeži a mládežnickým organizacím, pořádání
vzdělávacích akcí, prodej školních potřeb a pomůcek( výrobků žáků a prodej potravin
žákům a zaměstnancům organizace.

2.3 Doplňková činnost 

• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
i činnosti 

• podnájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení slpužících k regeneraci
• zabezpečení stravování cizích strávníků

li 
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• provoz bufetu 

2.4 Statutarnl organ prlspevkove organizace 

reditel: Mgr. lvo Kuttelwascher 

3· Obsah a ell kontrolni cinnosti 
v I 

One 8. brezna 2016 byla u Zakladni skoly Zd'ar lnad Sazavou, Komenskeho 6, 
prfspevkove organizaci zrfzene Mestem Zd';k nad Sa~avou provedena kontrola ucetnf 
zaverky sestavene k rozvahovemu datu 31 .12.2016 pro llicely schvalovanf ucetnf zaverky 
zrizovatelem v souladu s vyhlaskou c. 220/2013 Sb. 

I 
I 

Kontrola spravnosti vykazanych informad v ucetnf zav~rce zahrnovala: 
: 

kontrolu spravnosti v}lkazu tvoi'fcfch ucetnf taverku pi'fspevkove organizace 
k rozvahovemu datu 31.12.2016, ' 

kontrolu, zda pro spravne zobrazenf financnf\ situace a pro verne a poctive 
zobrazenf predmetu ucetnictvf pi'fspevkova organizace postupovala v souladu se 
zakonem c. 563/1991 Sb., o ucetnictvf, vyhlas~ou c. 410/2009 S. a s ucetnfmi 
standardy c. 701 az 71 o, 

kontrolu dodrzovanf ustanovenf zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvf u 
v}lznamnych obratovych polozek uvedenych v hlavnf knize, ktera je podkladem 
pro sestavenf radne ucetnf zaverky k 31.12.2016. 

Cilem kontrolnl cinnosti v pi'fspevkove organizaci fuylo zejmena zjistenf, zda p.o. 
I 

primerene zobrazila uplnost a prukaznost ucetnictvr Ia vyhodnocenr predvfdatelnych 
rizik a ztrat ve vztahu k vernemu a poctivemu obrazy predmetu ucetnictvf a financnf 
situaci p. o. 

4· Prljemce zpravy 

Statutarnf organ prfspevkove organizace Zaklad~l skola Zdar nad Sazavou, 
Komenskeho 6. ! 
PNjemce zpravy je povinen o obsahu teto zpravy infqrmovat zrizovatele prfspevkove 
organizace - Mesto Zd'ar nad Sazavou. 

S· Pravni ramec cinnosti kontrolora 

• vyhlaska c. 220/2013 Sb., o pozadavdch na schvalovanf ucetnfch zaverek nektel)fch 
vybranych ucetnfch jednotek, 

• zakon c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvf, vyhlaska c. 410/20!o9 Sb. a Ceske ucetnf standardy 
I 

c. 701 az 710 pro nektere vybrane ucetnf jednotk~, ktere vedou ucetnictvf podle 
vyhlasky c. 41oj2oo9 Sb. : 

2 
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Pro provedeni kontroly byly vy.Zadany tyto podklady: i 
' 

1. zrizovad listina vcetne vsech priloh a d9datku, rozhodnutf zrizovatele 0 

vedenf ucetnictvf ve zjednodusene forme,! pokud p. 0. takto uctuje, 
I 

2. organizacnf clenenf p. o. vcetne urcenf zodpovednych osob za jednotlive 
oblasti cinnostf- prlkazci operad, spravce rozpoctu a hlavnf ucetnf, 

3· vnitropodnikove smernice platne pro r. 2016, 

4· Y9sledky ostatnfch kontrol provedenych v1 prubehu roku 2016, 

5· navrhy na opatrenf ve vztahu k pNp~dnym nedostatkum zjistenych 
externfmi kontrolami, 

6. obratova predvaha k 31.12.2016, 

7· priznanf k DPPO za rok 2016, 

8. ucetnf zaverka k 31.12.2016 (rozvaha a Y9k~z zisku a ztraty, pNioha), 
g. ucetnf denfk za rok 2016, 

10. fyzicka a dokladova inventura majetku a zavazku provedena k 31.12.2016, 

inventarizacnf zprava, zauctovanf pNpadnych inventurnfch rozdilu, 
11. Y9pis z katastru nemovitostf na nemovito~ti ve sprave p. o. k 31.12.2016, 

12. schvalene zavazne ukazatele od zrizovatele pro rok 2016 a ostatnf 
rozhodnutf zrizovatele tykajfcfch se hospd

1
darenf p. o. v r. 2016, 

13. rozhodnutf 0 vsech poskytnutych transfe~ech pro p. 0. od zrizovatele i od 
ostatnfch, 1 

14. soupis vsech daru financnkh i vecnych zfskanych v r. 2016 spolu 
s rozhodnutfm zrizovatele 0 povolenf kazdy z techto daru prijmout, 

15. rozhodnutf o rozdelenl Y9sledku hospod~.fenf za rok 2015 a ucetnf doklad, 
I 

kterym bylo rozhodnutf zauctovano, rozhodnutf 0 schvalenf ucetnf zaverky 
za r. 2016, i 

16. ucetnf osnova platna pro ucetnf obdobf 2Cll6, 

17. saldokonto obchodnfch pohledavek a tavazku k 31.12.2016 s uvedenfm 
vzniku jednotliv9ch pohledavek ci zavazku! a castky v lokalnf i cizf mene, 

18. mzdova rekapitulace za mesic prosinec 2d16, 

lg. prvotnf ucetnf doklady za rok 2016 - k nah,lednuti. 

• • 
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6. Zprava o provedene kontrole ucetnf zaverky sestavene k 31.12.2016 

Kontrola sestaveni ucetni zaverky ke dni 31.12.2016 

Ucetnf zaverka organizace se sklada z castf: 
- rozvaha, 
- Y9kaz zisku a ztraty, 
- pi'floha. 

Prfspevkova organizace vede ucetnictvf ve zjed~odusenem rozsahu na zaklade 
rozhodnutf Rady mesta Zd'ar nad Sazavou ze dne (28.12.2009. 

i 
I 

Ucetnf zaverka byla sestavena na zaklade udaju zauctovanych v ucetnfch knihach za 
I 

ucetnf obdobf 2016. 

Kontrola bilancni kontinuity a kontrola prouctovani ~sledku hospodareni za rok 2015 

Konecne zustatky roku 2015 rozvahoY9ch uetu nbvazujl na pocatecnf stavy roku 
2016. Nebylo zjisteno porusenf bilancnf kontinuity. ! 

I 

K 31 .12.2015 vykazala pi'lspevkova organizace zisk jve Y9si 121.794,69 Kc. Zrizovatel 
pi'fspevkove organizace na 41. schuzi Rady mesta usnesenfm c. 612j2o16/3.ZS 
rozhodl o rozdelenf zisku za rok 2015 takto: ! 

41.794,69 Kc pi'fdel do rezervnfho fond~, 
8o.ooo Kc pi'fdel do fondu admen. 

lnternfm dokladem c. Boo 004 ze dne 31.5.2016 bylb zauctovano rozdelenf VH roku 
I 

2015 die rozhodnutf zrizovatele. 

Kontrola uplne evidence majetku prispevkove organi~ace 

Organizace vede evidenci majetku v modulu mt jetku SW Gordie s vazbou na 
majetkove ucty uctove skupiny 01 a 02 a podrozvahpvy ucet 902. 

I 
V roce 2016 byl poi'fzen dlouhodoby hmotny maje<ek v celkove hodnote 673.433 Kc 
a drobny hmotny majetek v celkove hodnote 598.014,30 Kc. Vesker}' majetek 
poi'fzeny v roce 2016 byl zarazen do uzfvanf. ' 

Byla kontrolovana spravnost provedenych operad ~ nasledujldho nove zarazeneho 
investicnfho i drobneho majetku: 

lnv. Porizovacf Datum c. dokladu, kterjm byl 
c. Popis majetku cena zarazeni majetek porfzen 

J_5 HIM - kotel elektrickyvarny 1501 ss6.ss6 Kc 20.g.2016 286/2016 

472- DrDHM - interaktivnl tabule 
474 vc. pi'fslusenstvf 87.ooo Kc 11.7.2016 227/2016 

• • 
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Predmetem prijate faktury evidovane pod c. 227/2016 je dodani interaktivnf tabule 
vcetne prislusenstvL V souctu hodnota cinni 87.000 Kc a jedna se o majetek 
evidovany jednotlive (interaktivnf tabule, dataprojektor, apod.) . Proto je majetek 
evidovany na uctu 028 (DDHM) . 

Ve sledovanem obdobf byl vyrazen pouze dlouhodoby drobny majetek v celkove 
v}'si 178.gss,8o Kc. 
K zarazenemu a vyrazenemu majetku byly predlozeny radne odsouhlasene 
zarazovacf a vyrazovaci protokoly. 

V oblasti dlouhodobeho majetku jsme dale testovali spravnost krfzov}'ch vazeb pri 
uctovanf o zarazenf, vyrazenf a odepisovanf majetku. Nebyly zjisteny nedostatky. 

Kontrola uctovanl pNspevku a transferu od zrizovatele a jinych poskytovatelu 
k 31.12.2016 

Poskytovatel Ocel transferu Castka Cerpanf 

6.709.ooo Kc vycerpano 1oo % 

Mesto Zd'<k n. S. pi'ispevek na provoz 
(z toho na 

najemne 

1.123.ooo Kc) 

MSMTCR prime NIV- Oz 33 353 18.742.609 Kc vycerpano 1 oo % 

MSMTCR 
financovanf asistentu 

421 .129 Kc vycerpano 1oo% 
pedagoga - Oz 33 457 

vycerpano 2.250 Kc, 
Mesto Zd'ar n. S. pi'fspevek na bruslenf zaku 3.ooo Kc vraceno zi'izovateli 

750 Kc 

na zajistenf preventivnfch 
vycerpano 24.480 Kc, 

Mesto Zd'ar n . s. 
programu - UZ 1075 3o.ooo Kc vraceno zi'izovateli 

5.520 Kc 

Kraj Vysocina 
specialni vzdelavad potreby -
uz 33 025 

22.ooo Kc vycerpano 1 oo % 

podpora vzdelavaci Cinnosti 
Mesto Zd'ar n. S. zaku se specialnfmi 414.ooo Kc vycerpano 1oo % 

vzdelavadmi poti'ebami 

Mesto Zd'ar n. s. podpora zajmov9ch a 
12.ooo Kc vycerpano 100% 

sportovnich aktivit 

MSMTCR 
zv95eni platu pracovniku reg. 
skolstvf- (Jz 33 052 593.909 Kc vycerpano 1 oo % 

MSMTCR 
program na podporu skolnich 

447.294 Kc vycerpano 1oo% 
psychologu - Oz 33 o5o 

Namatkove byly vybrany ke kontrole prvotnf doklady, na ktere byly cerpany 
prostredky z dotacf a z prfspevku zrizovatele. Vsechny predlozene doklady prosly 
radnou rfdfcf kontrolou, dodavky byly odsouhlaseny odpovednymi osobami. 
Vsechny ucetnf doklady byly radne zauetovany, nebyl zjisten nesoulad mezi plnenfm 
die dokladu a jeho zauctovanfm do nakladu. Nebyly zjisteny nedostatky. 

II :1 :1 :1 :1 II II :1 II :1 :II 
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Ucetnf zaznamy o cerpanf pridelenych financnfch prostredku jsou identifikovatelne, 
prokazatelne a jsou podlozeny prvotnfmi podpurnymi doklady zauctovanymi do 
ucetnictvf pi'fspevkove organizace. . 

Cerpanf transferu bylo zauctovano do v9nosu p.l 0. ve spravne vYSi die postupu 

uctovanf stanovenych v cus c. 703. 

Uctovani o fondech 

• Fond admen (t1cet 411) 
V roce 2016 byl zauctovan pi"fdel do fond~ odmen z rozdelenf v9sledku 
hospodai'enf za rok 2015 na zaklade rozhodn~tf zi'izovatele ve v95i 8o.ooo Kc. 
Z fondu odmen bylo v roce 2016 cerpano na odmeny zamestnancu celkem 

75.ooo Kc nad limit peneznfch prostredku. 

• FKS P (t1 cet 412) 
Pi'fspevek do FKSP cinil 242.773 Kc (1,5 % z hn.~bych mezd). Z FKSP byl cerpan 
pi'fspevek na stravne zamestnancu v celkov~ v9si 47.035 Kc, pi'fspevek na 
spolecenske a sportovnf akce ve v9si 35.460 Kc, pi'fspevky na penzijnf pi'ipojistenf 

I 

zamestnancu ve v9si 47.400 Kc a dale byly z RKSP poskytnuty nepeneznf dary 
k zivotnfmu jubileu zamestnancu v celkove v9si ~2.899 Kc a na vitamfny 17.395 Kc. 

I 

Vybrane doklady, kter9mi byl cerpan FKSP, kter~ byly pi'edlozeny ke kontrole: 

Doklad c. Datum Hod nota Text 

~00016 15·4·2016 2.ooo Kc nepeneznf otlmena pri zivotnfm jubileu 

f--500031 6.g.2016 2.480 Kc divadelnf predplatne 

500023 21.6.2016 Boo Kc permanentka na bazen 

~500020 
relaxacnf pobyt pro 10 osob v termfnu 20.-

23·5·2016 7.8oo Kc 22.5.2016 : 
permanentky na bazen 8oo Kcjks, celkem 12 

~500013 23.3.2016 g.6oo Kc ks 
I 

I slavnostnf p~sezenf ke dni ucitelu pro 54 osob 
500012 21.3.2016 13.ooo Kc dne 18~201~ 

500011 16~2016 2.ooo Kc poukazky na masaz - 4 osoby 

500010 14·3·2016 17.395 Kc m1kup vitamfnu v lekarne 
F : 

I 
FKSP bylo v roce 2016 provedeno v souladu s rozpoctem cerpanf FKSP na rok 
2016 i v souladu se Zasadami pro cerpanf FKSP. ! 

I 
I 
I 

Zustatek FKSP k 31.12.2016 ve v9si 169.455t47 Kc je kryty financnfmi prosti'edky na 
bankovnfm uctu FKSP ve v95i 157.107,47 Kc 'a prfdelem z hrubych mezd za 
12/2016 ve v95i 12.348 Kc provedenym v lednu 2017. 

:II 
6 
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Rezervnf fond ze zlepseneho vysledku hospodoieni.((H:et 413) 
Na zaklade rozhodnutf zrizovatele o rozdelenf \{H roku 2015 byl zauctovan pridel 
ve vysi 41.794,69 Kc. V roce 2016 nebyl rezenlnf fond ze zlepseneho Y9sledku 
hospodarenf pouzit. 

Rezervnf fond z ostatnfch tituh:J (ucet 414) 
i 

V roce 2016 nebylo uctovano o tvorbe fonou. Organizace neprijala zadny 
financnf neucelov9 dar. Cerpanf rezervnlho fondu v roce 2016 bylo provedeno ve 
Y9si 2o.ooo Kc a byly pi'edlozeny ke kontrole nasledujld doklady: 

Doklad c. Datum Hod nota Text Prouctovanr 

]00127 26.4.2016 9.194 Kc kytara, ladick~ na ucet 414 

6.6.2016 8.1oo Kc doprava na Y9let do Vyskova na ucet 414 

700182 

700314 20.9.2016 2.706 Kc yYtvarne potr~by na ucet 414 

Fond investic (ucet 416) 
Na ucet fondu investic byla uctovana tvorba foridu ve Y9si odpisu dlouhodobeho 

v I 

hmotneho majetku 409.613 Kc. Cerpanf fon<)lu investic bylo provedeno na 
porizenf kotle v porizovad hodnote 673.433 :Kc (doklad c. 700 285 ze dne 
31.8.2016). 

Na ucty Y9se uvedenych fondu bylo uctovano o tvorbe a pouzitl jednotliY9ch 
fondu v souladu s CUS c. 704. Nebyly nalezeny ~znamne nedostatky. 

Kontrola kryti fondu financnlmi prostredky 

Fondy Zustatek k 31.12.2016 

411 - Fond odmen -367.311,00 Kc 

412- Fond kulturnfch a socialnfch potreb -169.455,47 Kc 

l413- Rezervnf fond ze zleps. VH -305.550,18 Kc 

414- Rezervnf fond z ost.titulu -87.063,8s Kc 

416 - Fond investic -1.801.676,88 Kc 

Celkem: ·2.731.057,38 Kc 

Penezni prostredky ~ustatek k 31.12.2016 

241 - bezny ucet 5-497.467,93 Kc 

243 - bezny ucet FKSP 157.1o7A7 Kc 

261 - pokladna 17.41o,oo Kc 

Celkem: s.671.g8s,4o Kc 
' i 

Zustatky fondu jsou dostatecne kryty financri'mi prosti'edky na bankovnfch 
uctech organizace. 

Jl 
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FSG :1 LNAUO T 00VE11A ZAVAZUJE 

Kontrola prijatych daru 

Organizace prijala v roce 2016 celkem 3 vecne d~:uy: 
I 

Darce Ucel prijetl daru Hod nota 
~rouCt:ovanl 
; daru 

Schvalenl prijetl daru 

3 ks africkych bubnu, 1 ks 
schvaleno RM dne 

ve rVia o.s. 
LED svftidlo, 1 ks 

8.372 Kc dp spotreby 19.1.2016 usn. 
Magmalampa, 1 ks Magic I 496/201 6/3.ZS plazma trubice 

Ordinace elektricky zubnf kartacek se 6 schvaleno RM dne 
dentalnl vymenitelnymi nastavci a 2.ooo Kc db spotreby 6.5.2016 usn. 
hygieny sterilizacnf zarfzenf I 612j2o16/3.ZS 

I schvideno RM dne 
verVia o.s. 7 ks africkych bubnu Djembe 10.297 Kc d? spotreby 31.10.2016 usn. 

I 826/2o16/3.ZS 

Kontrola inventarizace za r. 2016 

Overili jsme radne provedenf inventarizace u majetku, pohledavek a zavazku 
k 31.12.2016 s vazbou na vyhlasku c. 270/2010 Sb., o inventarizace majetku 
a zavazku a zakon c. 563/1991, o ucetnictvi. A dale jsme overili shodu konecnych 
stavu vsech uctu s dolozenymi inventurnfmi soupisy. Nebyly zj isteny nedostatky. 

Provedene kontroly v roce 2016 

One 2.12.2016 probehla kontrola Ceskou skolnf inspekd, jejfz predmetem bylo 
I 

proverenf zfskavanf a analyzovanf informacf 0 yzdelavanf detf, zaku, 0 cinnosti 
skoly zapsane do skolskeho rejstrfku, sledo~anf a hodnocenf efektivnosti 
vzdelavad soustavy, zjistovanf a hodnocenf podmfnek, prubehu a yYsledku 

I 

vzdelavanf, zjistovanf a hodnocenf naplnenf skolnfho vzdelavadho programu 
a jeho souladu s pravnfmi predpisy a ramc~yYm vzdelavadm programem, 
vykonanf kontroly dodrzovanf pravnfch predpisci, ktere se vztahujf k poskytovanf 
vzdelavanf a skolskych sluzeb. ' 

V ramci kontroly nebyly zjisteny zadne zav~zne nedostatky. Mezi drobne 
nedOStatky patriJO nedostate(ne jnformOVanf I zamestnanCU 5 radem SkOJy, 
zakonnf zastupci zaku nebyli 0 vydanf radu i!nformovani, dale bylo zjisteno 
prekrocenf povoleneho limitu poctu zaku na je<;Jnu tridu celkem o 3 zaky. Tyto 
drobne nedostatky byly odstraneny a dolozeny zpravou o odstranenf nedostatku 
a prijatych opatrenfch Ceske skolnf inspekci dne 15.3.2017. . 

• iii • 
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FSG • FlNAUDIT DŮVERA ZAVAZUJE 

ZÁVĚR: 

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka přiměřen� zobrazila úplnost a průkaznost 
účetnictví a vyhodnotila předvídatelná rizika a; ztráty ve vztahu k věrnému 
a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 

Na základě této skutečnosti kontrolor doporučuje zřizovateli příspěvkové organizace 
Základní škola Ždar nad Sázavou, Komenského 6, schválit účetní závěrku za účetní 
období 2016.

V Olomoucí dne 22. března 2017 

• 

FSG Finaudit, s.r.o. 
třlda Svobody 645/2, Olomouc, 

auditorské oprávnění společnosti KAČR č. 154 
Ing. J. Š.

auditor odpovědný za vypracování 
zprávy jménem společnosti, 

auditorské oprávnění KAČR č. 2014 

• 11 • �I • 
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FSG. F,.í�a\l!OiT

ZÁVĚR: 

Dů \I tR.A ZAVAZUJE 

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka přiměřeně zobrazila úplnost a průkaznost 
účetnictví a vyhodnotila předvídatelná rizika a ' ztráty ve vztahu k věrnému 
a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční si�uaci účetní jednotky. 

Na základě této skutečnosti kontrolor doporučuje zřizovateli příspěvkové organizace 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, schválit účetní závěrku za účetní 
období 2016. 

V Olomouci dne 22. března 2017 

9 

FSG Finaudit, s.r.o. 
třída Svobody 645/2, Olomouc, 

auditorské oprávnění společnosti KAČR č. 154 
Ing. J. Š 

auditor odpovědný za vypracování 
kprávy jménem společnosti, 

aud,itorské oprávnění KAČR č. 2014 

li li li � li 



Zakladni skola Zdar nad Saz~wou, Komenskeho 6 
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Komenskeho 6, Zd'ar na:d Sazavou 59:1. o:t 

3. Zpravy z kontrol provedenych v ucetri jednotce (kontroly 

provedene jinymi subjekty) i 



Základní škola Žďár nad Sá;zavou, Komenského 6 

Komenského 6, Žďár nad Sázavou 591 01 

Městský úřad 
Oddělení finanční kontroly a interního auditu 
Žižkova 1 
591 31 Žďár nad Sázavou 

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, KOMENSKÉHO 6 

ZA ROK 2016 

Vnitřní kontrolní systém organizace se řídí Směrnicí ředitele školy k zajištění řídící kontroly 
v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

nebyly zjištěny nedostatky 

Finanční kontroly v roce 2016: 

Kontrolní orgán FSG Finaudit s.r.o. 
Předmět kontroly Kontrola správnosti vykázaných informací v účetni závěrce 
Kontrolované období rok 2015 
Datum kontroly březen 2016 ' 

Výsledek kontroly Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka přiměřeně zobrazila úplnost a 
průkaznost účetnictví, kontrolor doporučuje zřizovateli schválit účetnl 
závěrku za účetni období 2015 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. 1.2017 

 
ředitel školy 

Uklidní llfflla 
Žďár nad Sázavou, Komens!fflho � 
<D Komenského 6 ""'-
591 01 ŽĎÁR NAD sft:z.Avou 
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4 . . lnventarizacni zprava 



lnventarizacni zprava 
o provedenf inventury majetku ke dni 31. 12. 2016 

Nazev organizace: 
Zakladnl skola Zd'iir nad Sazavou, Komenskeho 6 ICO: 48895229 

Druh inventarizace: radna, periodicka Zpusob inventarizace: fyzicka, dokladova 

Den zahajenf inventarizace: 9. 11. 2016 Den ukoncenf inventarizace: 15. 1. 2017 

Hlavnf inventarizacni komise: 
Pi'edseda: Petr Glajc 
Clenove: Dagmar Humlickova 

Vysledek provedene inventrizace: 

c.r. c.uctu nchev uctu 
stav podle stav podle 

rozdil 
inventarizace ucetnictvf 

1 018 drobny dlouhodoby nehmotny majetek - DDNM 142815,80 142 815,80 0,00 
2 022 samostatne hmotne movite veci a soubory hmot.movitych veci- HIM 11 349 681,75 11 349 681,75 0,00 
3 028 drobny dlouhodoby hmotny majetek - DDHM, DHI M, 028, projekt IND 10 816 824,35 10 816 824,35 0,00 
4 042 nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 0,00 0,00 0,00 
5 078 opravky k drobnemu dlouh. nehmotnemu majetku 142 815,80 142 815,80 0,00 
6 082 opravky k sa most. HM vecem a soubum HM vecf 9 744 059,50 9 744 059,50 0,00 
7 088 opravky k drobnernu dlouhod.hmot.majetku 10 816 824,35 10 816 824,35 0,00 
8 112 material na sklade 279 683,85 279 683,85 0,00 

9 132 zbozf na sklade 5 777,25 5 777,25 0,00 
10 241 bezny ucet- skola,SJ,projektove 5 497 467,93 5 497 467,93 0,00 
11 243 bezny ucet FKSP 157 107,47 157 107,47 0,00 
12 261 pokladna -skola,SJ,bufet,FKSP 17 410,00 17 410,00 0,00 

13 262 penfze na ceste 0,00 0,00 0,00 
14 263 ceniny 6 300,00 6 300,00 0,00 
l S 311 odberatele - skola, SJ 35 317,00 35 317,00 0,00 
16 314 kratkodobe poskytnut e zalohy 0,00 0,00 0,00 
17 321 dodavat ele - skola,sJ,projekty 203 023,78 203 023,78 0,00 
18 324 kratkodobe prijate zalohy 32 989,00 32 989,00 0,00 
19 331 zamestnanci 774,00 774,00 0,00 
20 336 socialnf zabezbecenf 604 385,00 604 385,00 0,00 
21 337 zdravotnf pojistenf 259 042,00 259 042,00 0,00 
22 338 duchodove sporenf 0,00 0,00 0,00 
23 342 jine prime dane 229 859,00 229 859,00 0,00 
24 348 pohledavky za vybranymi mfstnfmi vladnfmi instituceml 0,00 0,00 0,00 
25 374 kratkobobe prijate zalohy na transfery 0,00 0,00 0,00 
26 377 ostatnf kratkodobe pohledavky 221 386,00 221 386,00 0,00 
27 378 ostatnf kratkodobe zavazky 1 752 530,00 1 752 530,00 0,00 

384 vynosy pi'fstfch obdobf 41,54 41,54 0,00 
28 388 dohadne ucty aktivnf 0,00 0,00 0,00 
29 389 dohadne ucty pasivni 0,00 0,00 0,00 
30 412 Fond kulturn fch a socia lnlch potreb 169 455,47 169 455,47 0,00 
31 455 douhodobe prijate zalohy 0,00 0,00 0,00 
32 472 dlohodobe pi'ijate zalohy na transfery 0,00 0,00 0,00 
33 902 j iny drobny dlouhodoby hmotny majetek -DKHM PE 

I 
1386 797,41 1386 797,41 0,00 

34 999 vyrovm3vacf ucet k 902 1 386 797,41 1386 797,41 0,00 
35 operativni evidence- drobny HM majetek- DKHM, OHM, 63 -2 XXX XXX 

36 operativni evidence- drobny NM majetek- DNM XXX XXX 

37 operativni evidence - skladove karty XXX XXX 



Byla provedena kontrola jednotlivých dílčích inventarizačních sumářů a jejich návaznost na účty organizace. 
Současně byly překontrolovány i jednotlivé účty. 

V průběhu inventarizace byly - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Hlavní inventarizační komise prohlašuje, že jí byl vysvětlen účel inventariz�ce a že byla seznámena s úkoly, jejichž vykonáním 
byla pověřena. Současně potvrzuje, že při své práci postupovala podle zákpna o účetnictví č. 563/1991 v platném znění 
a pokynů předsedy hlavní inventarizační komise. 

Výše uvedené údaje potvrzuje hlavní inventarizační komise: 

Předseda hlavní inventarizační komise: 

Člen hlavní inventarizační komise: 

Přílohy: Inventurní sumáře 
Dokladová inventarizace 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.1.2017 

Inventarizační zpráva byla předána dne 15.1.2017 

Předal:  .  P.

G.předseda I�

P. G. 

D. H.

I 

Převzal: 

I. K. tel PO 



DKHM (do 
USEK 034-321) DKHM- ucet 902 DDHM - ucet 028 HIM - ucet 022 DNM DDNM - ucet 018 karty 

DIK1 495 948,10 13 503,00 295 761,60 0,00 2 380,00 0,00 733 747,30 

DIK2 97 861,90 2 009,00 132 367,00 0,00 289 268,50 16 998,00 307 860,75 

' DIK3 184 796,45 2 130,001 230 597,20 0,00 0,00 0,00 402 374,93 

DIK4 245 051,80 18 930,00 163 199,00 0,00 0,00 0,00 377 479,09 

DIKS 223 768,80 279 822,00 2 596 686,00 1057 463,00 0,00 0,00 0,00 

DIK6 455 607,50 105 597,00 2 260 499,20 992 948,00 50184,00 57 911,00 0,00 

DIK7 433 144,65 321 821,30 3 033 539,80 1 878 863,75 890,00 48 703,00 0,00 

DIK8 642 985,11 1759 889,05 7 420 407,00 0,00 10 395,00 0,00 

Niikupy 111 .-3112 201 6 10 607,00 0,00 98 655,50 0,00 0,00 8 808,80 0,00 

Projekt IND 245 630,00 

CELKEM 2 146 786,201 1 386 797,41 10 816 824,351 11 349 681,75 342 722,50 142 815,80 1 821 462,07 

Stranka 1 
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Zakladni skola Zd'ar nad Sa~avou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar na~ Sazavou 591 01 

Zprava o hospodareni PO 
rok 2016 



Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar nad S~zavou 591 01 

Komentar k rozboru hospodareni za rok 2016 

PREHLED PRiJMU, vYDAJU organizace 

Porovnani roku 2015 a 2016 
z duvodu zmeny vykazovani (2015 vynosy, naklady, 2016 prijmy, vydaje) nelze tyto roky porovnat 

: 

Dilci odchylky z cerpani rozpoctu 
ostatni pfijmy (index 0, 73, 0,60)- nizsi vlastni pfijmy, ktere nelze ovlivnit (napf.platby za poskozene 
ucebnice, vybaveni skoly, platby za vyuzitf sprch, pfijeti dan) .. .) 
Oroky a ost.fin.vydaje (index 0,74)- nizsi poplatky v bance 

PlnE'mi rozpoctu prijmu, vydaju 
Celkove prijmy a vydaje za rok 2016 jsou v souladu rozpoctovanymi prijmy (index 0,99) 

Prostfedky, ktere skola ziska/a z mimorozpoctovych zdroju: 
' 

RP financovani asistentu pedagoga k socialne znevyhodnenym ifetem 
Dot ace KU- podpora vzdelavani zdravotne postizenych zaku i ................ . 
Dot ace na podporu specialniho pedagog a ............................ l ................ . 
Dot ace kompenzacni pomucky ........ .................................... j ••• • •••• • •.••• •• 

Ootace zvyseni platU ve skolstvi ................... .. .............. ....... ~ .... .. ........... . 
Do face zfizovatele - ucelova - brusleni ........... ..................... : ................ . 
0 t v• t / ' v J ' I o ace znzova e e - uce ova - prevence ............................... 

1 
••••••••••••••••• •• 

Dot ace podpora zajm. a sport. aktivit .................................. ) ............ .. 

HOSPODARSKY vYSLEDEK z hlavni a doplnkove cinnosti 
Porovnani roku 2015 a 2016 

421129,oo Kc 
414 ooo,oo Kc 
447 294,oo Kc 
22 ooo,oo Kc 
593 909,oo Kc 

2 250,oo Kc 
24 4Bo,oo Kc 
12 ooo,oo Kc 

1 937 062,oo Kc 

V roce 2016 byl hospodarsky vysledek doph1kove cinnosti v porovnanf s rokem 2015 vyssf z duvodu 
vyssfch trzeb ve skolnim bufetu. . 

INVESTICE 
V race 2016 byly investicnf akce financovany z investicniho fondu- porizen multifunkcnf kotel do skolnf 
kuchyne v hod note 673 433,- Kc. 



PENĚŽNÍ FONDY 
Fond odměn, rezervní fond, Investiční fond - jsou v plné výši kryty 
Fond kulturních a sociálních potřeb - není v plné výši kryt (zdůvodnění uvedeno v tabulce č. 5) 
Hospodaření s fondy - podrobně rozpracováno v tabulce č. 6 

STAV POHLEDÁVEK 
Dobytné pohledávky - ke dni účetní závěrky nebyly uhrazeny pquze faktury se splatností leden 2017. 
Nedobytné pohledávky organizace nemá 

NÁKLADOVOST ORGANIZACE 
UKAZATELÉ POČTU ŽÁKŮ A NÁKLADOVOSTI - v roce 2016 je počet žáků i nákladovost srovnatelná 
s rokem 2015. 

ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY - limit počtu zaměstnanců byl mírně překročen z důvodu 
zvýšeného počtu asistentů pedagoga. 

ZAMĚSTNANCI PODLE KATEGORIÍ - průměrný měsíční plat p�dagogických pracovníků se oproti roku 
2015 zvýšil v důsledku navýšení mzdových nákladů z prostředků zřizovatele a navýšení platů 
v důsledku změn platových tabulek. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ- organizace s vlastní jídelnou 
Příspěvková organizace zajišťuje školní stravování žáků Základní školy Komenského 6, Základní školy 
Komenského 2 a závodní stravování zaměstnanců uvedených sybjektů. 

p ' ' 'k ' • k I 'h t . d T k orovnani vy: onu s o ni o s ravovani s pre es1ym ro em
Počet zapsaných žáků 
2015 2016 

celkem 5706 5694 

Průměr na měsíc 571 569 
Průměr na den 571 569 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.4.2017 

I Počet uvařených obědů 
2015 2016 

107455 110954 

10745 11095 
I 543 563 

:Mgrl. K. 
ředitel školy 

Z6kladní škola 
Žďár nad Sázavou, Komenského 6

© Komenského 6
591 01 ŽĎÁR NAD Á:zAVOU 



1. 
[ 
PREHLED PRÍJMů ORGANIZACE --IC l'výběr ze seznamu 

f10LOŽKA 

1 Pnimv za boskvtováni s1u· 2 Ubvtováni' oobvt 
zeb . a wrobků 

3 Stra1rnEi 
4 Skolné+ilružina 
5 Reklairía 

_6 
7 
e

9 
10 

Záimové tinnosti 
Os

_ta
tni ofiimv z ooskvtování sl Pfiimv ;:a orOdei.zbo ·r ( 

uzeb, ooolatkv za úhradu 
Ostatní oliimv z vla��I 

�akouP;8ného za dalším orode!..m) 
Přiimy o<J zřizovatele 

c,nnosij 

S - Loňskii ílnaf'lčn1 olán . - . -
Ch.11á1en,1 w· V.-. - AktlJalni financnr pian 

1 
se lvse 00 zrněrlách Sehválená wše Wše 60 změnách 

- 2 3 4 

3135 000,00 3 42"3 010,00 
O.DO 0,00 

2843000.00 3100 ooe.oo 
54 000.00 64 000,00 

O.OJ> 0,0Ó 
13000,00 34 010.0ů 

0,00 0.00 

11 
12 

P�ov�zni ořispěvek -
P�spevek na investice _ 

180000,00 180 000.00· 
45 00000 45 000,00 

13 Prlimv z Jinvch roznočtů 14 z toho ořiimv k óhrade ofimvch . • 15 z toho ofiimv z iinvch 
· 

, nákladu na skolstvi 
16-z toho. cřiimv od os1a:J:

0čtů. 
us_c lkrai. iiné obce) 

17 Ostatn· •• . 
SUbiektů (ESF o,· ;oe 

. 
1 oríimv ns vkv na péči · · d 0 

říiřnv z nronáimu 
• ura rácel 18 P 

1.9 p (ijatě da,y 
20 P ň]mycelkem 

-

Zodpovídá: Mgr.Ivo Kuttelwascher, ředitel 

6 709 000,00 7168 000,00 
6109000,00 7168 000,00 

16 500 000,00 20 226 941,00 
16500 000.00 20 226_94 J.OO 

223 000,00 291 812.00 
1SOOOO,OO 1so·ooo.eo 

32 372,00 
26 567 000,00 31 109 763,00 

SkUlečoost k 31.12 vývójOI/Ý Plněni Plněni finančního 
index 

Rozdíl 

Předchozí rok Aktuální rok ukazatel finančního plánu plénu IÓi\ské plněni(%) 

$ 6 1-a-s S.615 9=614 10=512 11=100 
O 00 3 390 849 00 3 390 849,00 0,99 

0,00 • 
3 052 469 00 3 052 469,00 • O 98 

.ss:aeo oo !;S &60.0Ó • 092 

0,00 

34 010,00 34 0)0.00 1,00 
()00 

212786,00 212 786.00 - 1,18 

32 724.00 32 72/1,00 - 0,73 
0,00 7 149 730 00 7 1.49 730,00 1,00 

7 „49730,00 7 j49 730,00 1 00. 
0,00 -

0,00 20 226 941-,00 20 2,<6 941.00 • 1 00 
20 226 941,00 20 226 941,00 1,00 

o.co 

0.00 

175 486,26 175 4S6,26 0,60 
J.1DB72,QO 140.872 OQ 0,94 
32 372.00 32 372,00 • 1,00 

0,00 30 943 006,26 30 943 006,26 o,99 



~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------------J~o6rzo s~emu 2. PREHLED vydaju orvanJUce 
Or.wlozace: 1¢0; 48895229 

lons y 1n1n pilln 
Aklll "' 

1\&I)C:Npr.ld lwt ..... 1<31.12 P1nlhf finane.nrhO Pln!nl rmantnlho 
~(.alo '"*" t.lltu.ot~l S<rrntenavyk 1/Yk po 2rMr*h Sc.hvo~ vyto vyse po .,.._ Ple<J<ho.J IOk Mtu.lnl tole 

..,Yvojovy ui<.Uatet index plilou •1<1u61nl p~ArulollsU 
RoldP pln6nl (%) 

1 2 3 • $ a 1'*&-8 ·- .... ,. 10<5r.l f1•~0!'9 

1 Platy_• po.vinne potfs.tM placen6 umtstn.avatekm osutnr platbv za provedenou p.r1!c:l 000 o.oo 110UOOO.OO 22 178 573.00 OJlQ 22 na 1.1s..oo 221181 19;00 1.00 
2 PlatY a ostatl'll rAatbY 1Yazj!ft'6. MSMT ts 100 ooo.oo 20 140.573,00 20 1406"290 201405291..00 100 
3 Platy a ~ plac,el)6 z.amestn.avateJem, 01tatnl J)!a:!)y za. EKovedenOtJ twaci 1 734.000.00 2038 iloooo 2037 ss<iOo 2031 SiOOO 1.00 • NoU:tJPV maU.ri~ru 0.00 0.00 3874 ooo-oo •sn -sao.oo 0.00 ' 31133290 4 31133 10 o.oo 
5 z to.no Potravinv 2 s.co-ooo·oo 3279110000 3ro5Sl1S 30 3 035 670 30 0 •• 
5 z toho l..etcy a z<lravotfllcl<y mate~61 ~.00 000 000 
I 

·~~---
.c.SOGOOO 133 .,; 00 133 sog 50 133801,$0 1 00 

a z IO!i<> 1.C.000.00 11 841100 11 7110.00 1171000 .... 
11 z toho , tec:hntck6 lh0dnoc'eri1 543000 00 323 335.00 '32330$.00 U3 305Jl0 1.00 
12 z tollo > orcdo o 120000 0 120 000,00 toe's' 96 108 1&51,96 ooe 
13 Z tOIIO tdkv 11000000 1415052..00 14£&4i00 144 849))0 1.00 
I. • tollo 30 00000 15 00000 14~00 14.960,,00 1.00 
16 z loho Ostatni nOl<uo torialu finde nezalazenVI •nooo.oo 53! 932,00 SS8801 1.4 53880l ,. 1 o·o 
17 Urol!Y • ooutni finantnl vV<Saie ... 14ucv uv~rii. C>C>olallcv za olatbv brtou oi>Od. 53000.00 58 40000 43 2.19.00 43218.00 0~7.4 

18 N~kupy_.ody,paliv energii 0.00 0,00 I 600000Jl0 ' .34915000 000 1l4'9 018 to 13.f9011.20 1.00 
19 Ve>da 310000,00. 28.910000 2&907500 289 07500 1 00 
20 T- 1'3000000 5 " 00000 &!8i15..20 616 OtS 20 1,00 
21 IPivn aoo 000 000 
22 Ele-en•"'"' S6<!00000 443050 00 ~41302100 .443028,00 100 
23 Pohonne hmoty a maziva. 000 000 0.00 
2< NakiJo; Dlllltnicl! eneroii 0.00 000 o.oo 
~ N~kupy alufob 1939 632.00 222lUZ.oo 2 222 771 61 2.2u.nt.6t 100 

z toho Slu~~_telekomund(ace a radiokomuni ace, intemeru 10500000 101 06200 107 Oo445.05 107 046.1)$ 1,00 
z toho ~?emne ',,., 13200 1 12l1l2,00 , , 23 132.00 .1231'3.200 100 
Doni 0,00 0.00 000 
Potfzenf maletku 0.00 3 2.605.00 823676 00 IUJ ·sie oo 100 
Ostatnl ~•ie 171000,00 36S79300 36S-494.5a :165$51 1.00 

2S 1 toht>. QJ>I3VY. 336 J"'OO 33a2975B 33< 207-" 1.00 
27 z 1oho Ostatnr \l'tdDJo Wdaje ~ Nb.tazen• 1 300 00 0,00 0,00 0.00 

CEU<EM I/I'OAJE 0,00 0,00 M 511 6Jl,OO 31 517753,00 o.oo 31 :m 831.21 3t zss nua o.oo ··" 
Tabulka c 3 

3. HOSPODA RsKY vYSLEOEK % hlavni a dophlkove t innosti 
·Kt v:a. 

redchozi rok t 31 12 2015 atil.la~t tok ~ 31 12.2018 

6tsio rar;t.~t¥ t=Wa.ttf hlll'ml 6tlnolt doplti Jr.OVt &nnost - hl tvn1 etnnost ctopl~kov.i- ce!kem ~oj<lvy uk.autet = Index -t 2 ' • s $ 7~; $:5.2 -I .... nOsy· n6k1~Y) 000 J 7 (10 10700 1A• oo 3700 ;oroo 
2 N~Ycelke.m ~-405-oo Szc.oo 30405.00 s:u.oo 3092& 00 0.00 000 

Twrba fornW 5~4 0.00 000 
Odttis'l cil Mftmotneno a htnOtn• no mateN~ $51 -00 000 ...... ...... 000 

" 1W'nosy celkem 30«2.00 13100 310TlAll ~200 61100 
Vl~ni ~(EICic}_ 

Cetoanl londV 648) 15.00 0,00 asoo Q5J)O 000 
VY"notv Od Wow:'* 572 lCIOtl 27338.00 o.ool 213QOO :mea.oo 000 

Zpracovot Bc.lonk.a Buluickov;l 

Zodpovi~O: MgrJvo Kuttetwaschot. leditel 



Název příspěvkové organizace: 
IC: 

Realizace investic 

náz�v investic.e; 

Uskutečněné 
kotel-školní kuchyň 

Celkem 

Zpracoval: Bc.L. B. 

Zo.dpo_vídá: .Mgr.I. K., ředitel 

148895229 

popis ro�f!<i>čet města 

el.kotel multifunkční 

o;oo 

fond investic PO · dotace státního rozpočtu jiné zdroje 
plánovaná částka J)lánovaný 

investice rozoočet města 

673433 

673 433,00 0,00 Q,00 0,00 0;00 



5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

IČ 48895229 v Kč 

Název Stav fondu Stav bankovního účtu k 31.12.2016 
účtu k Běžný účet Ostatní běžné účty 

31.12.2016 241 245 
Fond odměn 367 311,00 367 311,00 
FKSP 169 455,47 
Rezervní fond 392 614,03 392 614,03 
Investiční fond 1 801 676,88 1 801 676,88 
CELKEM FONDY 2 731 057,38 - 2·56f-601;91 0,00 

Komentář pro krytí fondu - účet 243 BÚ FKSP - převod přídělu na účet FKSP ve výši 9593 
Kč za rok 2016 v roce 2017, zůstatek v pokladně 2755 Kč 

Zpracoval: Bc.L.B. 

Zodpovídá: Mgr.I. K., ředitel 

Běžný účet FKSP 
243 

157 107,47 

157 107,47 

Fond je krytý (O/-
nekrytý(+) 

0,00 
12 348,00 

0,00 
0,00 

12 348,00 



6. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY

IČ 48895229 
INVESTICNI FOND 

Stav investičního fondu k 1.1.2016 

TVORBA FONDU: 
příděl z odpisů dlouhodobého majetku 
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 
investiční dotace ostatní 
převod z rezervního fondu 
výnosy z prodeje dlouhodobého maj. 
ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) 
ZDROJE FONDU CELKEM 

POUŽITI FONDU: 
opravy a údržba nemovitého majetku 
rekonstrukce a modernizace 
pořízení dlouhodobého majetku 
pokrytí ztrát minulých let 
odvod do rozpočtu kraje 
POUZITI FONDU CELKEM 
Stav investičního fondu k 31.12.2016 

Změna stavu za rok 2016 

REZERVNI FOND 

Stav rezervního fondu k 1.1.2016 
TVORBA FONDU: 

příděl z hospodářského výsledku 
peněžní dary 
ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) 
ZDROJE FONDU CELKEM 
POUŽITI FONDU: 

posílení investičního fondu 

na další rozvoj činnosti organizace 
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a 
náklady 
úhrady příp.sankcí za porušení 
rozpočtové kázně 
úhrada ztráty minulých let 
POUZITI FONDU CELKEM 

Stav rezervního fondu k 31.12.2016 

Změna stavu za rok 2016 

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty 

Zpracoval: Bc.L. B.

Zodpovídá: Mgr. I. K., ředitel 

tis.Kč FKSP 

2065 Stav FKSP K 1.1.2016 

TVORBA FONDU: 
409 Příděl na vrub nákladů 

ZDROJE FONDU CELKEM 
POUZITI FONDU: 
stravování 

409 rekreace 
rehabilitace 
penzijní připojištění 
sociální výpomoci 

673 dary 
ostatní p:oužití 
POUZITI. FONDU CELKEM 

673 Stav FKSP k 31.12.2016 

1801 

Změna stavu za rok 2016 

-264

tis.Kč FOND ODMEN 

371 Stav fondu odměn k 1.1.2016 

TVORBA FONDU: 

42 příděl z hospodářského výsledku 

42 ZDROJE FONDU CELKEM 
POUZITI FONDU: 
použití fohdu na překročení 
prostředků na platy 

20 POUZITI FONDU CELKEM 

Stav fondu odměn k 31.12.2016 

Změna stavu za rok 2016 

20 

393 

22 

tis. Kč 

97 

243 

47 

47 

23 

54 

171 

169 

72 

tis.Kč 

362 

80 

80 

75 

75 

367 

5 



7. STAV POHLEDÁVEK K 31112.2016

IČO: 48895229 
Ř. Členění Kč 

1 Dobytné celkem 

2 v tom: do 30 dnů 
3 do 60 dnů 
4 do 90 dnů 
5 do 1 roku 
6 starší 1 roku 
7 Nedobytné celkem 
8 Celkem 

9 z toho v soudním řízení 
10 Částka vymožená soudně 

Poznámka: Organizace žádné pohledávky po době splatnosti nemá. 

Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynyla od data splatnosti na: 
V ř. 2 - od 1 do 30 dnů 
V ř. 3 - od 31 do 60 dnů 
V ř. 4 - od 61 do 90 dnů 
V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku 
V ř. 6 - starší 1 roku 

V ř. 1 O se uvede souhrn částek vymožených soudně y daném roce 
I 

Zpracoval: Bc.L. B.

 Zodpovídá: Mgr.I. K., ředitel 

0,00 

0,00 



8. UKAZATELÉ POČTU ŽÁKŮ A NÁKLADOVOSTI

IČO: 48895229 

číslo Ukazatel 
řádku 

1 Kapacita schválená MŠMT (tzv. cílová kapacita) 
2 Počet žáků denního studia 

3 Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 
4 Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců 

5 Počet žáků na 1 přepočteného pedagog. zaměstnance 

6 Počet žáků na 1 přepočteného nepedagog. zaměstnance 

7 Průměrný plat (mzda) pedagogického zaměstnance 
8 Průměrný plat (mzda) nepedagogického zaměstnance 

9 Mzdový náklad na žáka 
10 Celkové náklady na žáka 

11 z toho: mzdové náklady na žáka 
12 ostatní provozní náklady na žáka 
13 Mzdový náklad na zaměstnance 

r. 2015
1 

554,00 

265,00 

42,01 
15,75 

6,31 
16,82 

;Kč 25 157,00 
Kč 14 762,87 

Kč 60 340,00 
Kč 112 193,00 

Kč 79 537,00 
Kč 32 656,00 
Kč 325 826,00 

Vysvětlivky: 

ř. 1 - dle zařazení do sítě škol 

ř. 12 = [mzdové náklady (účet 521) + soc. a zdrav. poj. (účet 524)] I celkový počet žáků 
ř. 13 = ř. 11- ř. 12 
ř. 14 = mzdové náklady (účet 521) I přepočtený počet zaměstnanců (ř,. 4 + 5) 

Zpracoval: Bc.L. B. 

Zodpovídá: Mgr. I. K., ředitel 

r. 2016 index 
2 sl.3=sl.2/sl.1 

554,00 1,00 

268,00 1,01 

43,33 1,03 

15,94 1,01 

6,18 0,98 

16,81 1,00 

25 564,00 1,02 

13 906,81 0,94 

60 065,71 1,00 

115 407,92 1,03 

82 765,18 1,04 

32 642,74 1,00 

374 237,71 1, 15 



9. ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY

IČO: 48895229 

Ukazatel 
Přepočtený počet zaměstnanců 
z toho: 
- pedagogických zam.
- ostatních zaměstnanců

Prostředky na platy celkem (bez FO)
OPPP celkem
Průměrný měsíční plat celkem (bez OPPP)
z toho:
- průměrný plat pedagogických zaměstnanců
- průměrný plat ostatních zaměstnanců
Měsíční nenároková složka platu celkem (bez FO)
osobní příplatky celkem
z toho:
- pedagogických zam.
- ostatních zaměstnanců

odměny celkem (bez FO)
z toho:
- pedagogických zam.
- ostatních zaměstnanců

Cerpání FO celkem

Zpracoval: Bc.L. B. 

Zodpovídá Mgr.I. K., ředitel 

Limit 2016 Skutečnost 2016 % plnění 
56,64 59,27 104,64 

39,78 43,33 108,92 
16,86 15,94 94,54 

16 097 610,00 16 097 610,00 100,00 
280271 280271 100,00 

X 20 114,00 X 

X 25 564,00 x 

X 14 664,00 X 

X 3 361,25 X 

X 166,59 X 

X X 

X 166,59 X 

X X 

X 3 194,66 X 

X X 

X 2 319,04 X 

X 875,62 X 

X X 



1 O. ZAMĚSTNANCI PODLE KATEGORIÍ

IČO: 48895229 

Zaměstnanci podle kategorií 
Přepočtený 
počet zam. 

pedagogičtí pracovníci 43,333 
z toho: 
- učitelé 26,923 
- vychovatelé 1,866 
- asistenti pedagoga 13,544 
- speciální pedagog 1 
ostatní 15,941 
Celkem 59,274 

Zpracoval: Bc.L. B.

Zodpovídá: Mgr.I. K., ředitel 

MP bez 
OPPP 

13 292 327 

9 364 737 
515 873 

3 069 046 
342 671 

2 805 283 
16 09-Z 610 

Průměrný Z průměrného měs. platu 
měs. plat př. za ved. osobní př. odměny 

25 564 2 319 

28 986 518 268 2 527 
23 038 385 1 586 
18 883 1 205 
29 556 2 093 
14 665 161 875 
X X X X 



Název organizace: 
IČO: OOxxxxxx 
11a. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - strávníci 

Měsíc 
Počet zapsaných 

žáků 
Leden 566 

Unar 566 

Březen 568 

Duben 565 

Květen 564 

Cerven 561 

Cervenec 
Sroen 
Září 575 

Ríien 577 

Listopad 576 

Prosinec 576 

Celkem- - .. --5694 

Průměr na měsíc 569 

Průměr na den 

Počet uvařených 
obědů 

11072 

9271 

11188 

11918 

12318 

10854 

12106 

10797 

11990 

9440 
- ---

-n·ogs-4 

1110 

11b. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - příjmy za obědy 

Měsíc 
Počet odebraných 

Částka úhrady v Kč 
obědů žáky 

Leden 9472 

únor 7929 

Březen 9516 

Duben 10088 

Květen 10446 

Cerven 9204 

Cervenec 
Srpen 
Září 10252 

Říjen 9206 

Listooad 10202 

Prosinec 8046 

Celkem 94361 

Průměr na měsíc 7863,416667 

Zpracoval: H. U.

Zodpovídá: Mgr.I. K., ředitel 

243 866.00 

204 990,00 

244 572,00 

255 058,00 

259 552,00 

224 298.00 

284 681,00 

232 969,00 

254 939,00 

205 648,00 

2 410 573,00 

200881,0833 

stravování vlast. 
zaměstnanců cizí strávníci 

90 15 

91 18 

91 19 

91 20 

90 18 

90 16 

91 19 

90 19 

91 17 

90 17 
-

9-0-5 178 

91 18 

stravování vlast. 
Částka úhrady v Kč 

Částka úhrady v 
zaměstnanců 

cizí strávníci 
Kč 

1423 50991 177 9966 

1187 41312 155 12342 

1468 52473 204 13662 

1603 55404 227 11220 

1688 59891 184 10890 

1500 53059 150 8910 

1650 58236 203 17292 

1428 50528 163 14124 

1576 54865 212 12342 

1205 42090 189 13200 

14 728,00 518 849.00 1 864.00 123 948.00 



Hospodareni prispevkovych organizaci mesta za rok 2016 

zAKLADNi SKOLA, Komenskeho 6 

Vynosy 2013 2014 2015 2016 Naklady 

trzby z cinnosti 3256 3294 3382 3561 material, energi e 
provozni dotace 25010 25342 26869 27389 sluzby 
ostatni vynosy 47 39 29 28 osobnf miklady 
cerpani fondu 254 52 63 95 ostatni miklady 

Celkem 28 567 28 727 30 343 31073 

Dotace poskytnute v roce 2016 

zfizovatel - provoz 
zfizovatel - prevence 
zfizovatel - brus1eni 

daii 
odpisy 
Celkem 

SR- prime miklady vzdelavani 
SR- podpora specialniho pedagoga 
SR - kompenzacni pomucky 
SR- zvyseni platu prac.region. skolstvi 
SR- asistenti soc znev}'hodnenych zaku 
KU -zdravotne postizeni 
KU- zajm. a sport.aktivity 

Dotace pfijate celkem 

Hospodarsky v)rsledek za organizaci v letech 

2013 

6 326 
2 439 

19 019 
121 

0 
522 

28 427 

v tis. Kc 2013 2014 2015 
V}'nosy 28 567 28 727 30 343 
Naklady 28 427 28 475 30 221 
Hospodarsky 
v)rsledek 140 252 122 

Zlepseny hospodarsky vysledek roku 2016 ( v tis: Kc) 
v tom zisk z hlavni cinnosti 

zisk z dophikove cinnosti 

2014 2015 

6 324 5 407 
2 459 2 709 

19 092 21 448 
138 174 

0 0 
462 483 

28 475 30 221 

tis. Kc 
6 709 

25 
2 

18 743 
447 
22 

594 
421 
414 

12 

27 389 

2016 
31 073 
30 929 

144 

144 
37 
107 

2016 

5 632 
2 521 

22 173 
193 

410 
30 929 



Rozdeieni HV usn. RM cj. xxx/2017/3ZS ze dne 24. 4. 2017 
Fond odmen 
Rezervni fond 

Stavy fondu (v tis. Kc) k 1. 1. 2016 
Fondodmen 362 
FKSP 97 
Rezervni fond ze zleps.HV 264 
Rezervni fond z ost.titulu 107 
Fond reprodukce majetku 2 065 

143 671,89 Kc I % 
100 000,00 69,60% 
43 671,89 30,40% 

k 31. 12. 2016 
367 
169 
306 
87 

1 802 



Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Komenskeho 61 Zdar nad Sazavou 591 01 

6. lnspekcni zprava CSI 



Česká školní inspekce 
Inspektorát v Kraji Vysočina 

'V , , 

INSPEKCNI ZPRAVA 

Název právnické osoby 
vykonávající činnost školy 

Sídlo 

E-mail právnické osoby

IČ

Identifikátor

Právní forma

Zastupující

Zřizovatel

Místa inspekční činnosti

Termín inspekční činnosti 

čj. ČŠIJ-1199/16-J 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

Komenského 6/825, 591 Ot Žďár nad Sázavou 3 

3zszdar@3zszdar.cz 

48 895 229 

600 130 321 

příspěvková organizace 

Mgr. I, K. 

město Žďár nad Sázavou 

Komenského 825/6, 

Komenského 715/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 3 

2. 12. 2016 - 8. 12. 2016

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět inspekční činnásti 
Hpdnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle § 174 odst. 2 
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, 
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích 'programů a hodnocení jejich 
souladu s právními předpisy a s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy 
podle§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v oblastech vymezených 
Plánem hlavních úkoh'.i České školní inspekce na školní rok; 2016/2017 podle§ 174 odst. 2 
písm. a) školského zákona. 



Inspekcni cinnost byla dale vykonana na podnet podle § 174 odst. 6 skolskeho zakona. 

Charakteristika 

Pnivnicka osoba Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 (dale skola) vykonava 
cinnost zakladni skoly, skolni ctruziny, skolni jidelny a skolni jidelny-vydejny. Skala 
se profiluje jako skola inkluzivni. Zajist'uje vzdelavani v oborech Zakladni skola 
a Zakladni skola specialnL Pro skolnf rok 2016/2017 vyk4zala 248 zaku, z toho 183 zaku 
v beznych tridach. Za obdobi od minule inspekcni cinnosti dochazi k mimemu a trvalemu 
poklesu poctu zaku. Pokles je zpusoben ubytkem zaku, ktefi nepotrebuji zadnou formu 
podpory. Mimo nich jsou ve skole zrizeny dve thdy pro zaky s poruchami uceni, dve tfidy 
pro zaky s IehkYm mentalnim postizenim a tri tridy specialni. skola je take mistem 
vzdeliwani zaku s docasnym bydlistem v azylovem dome pro matky s detmi. v letosnim 
skolnim roce byla zfizena jedna pfipravna tfida pro 14 deti. 

Hodnoceni podminek vzdelavani 

Reditel skoly je ve funkci prvnim skolnim rokem. Pfi fizeni vychazi z koncepce, kterou 
vypracoval pred sv)rm nastupem. Uvedeny dokument rna tfi zakladni priority: prohloubit 
spolupraci mezi skolami, podporovat spolupnici uvnitf skoly a zlepsit renome skoly. 
S koncepci je postupne seznamovana vefejnost a pedagogove skoly. Zfizovatel zamery 
feditele skoly (mimo jine kontaktovat obyvatele noveho sidliste a propagovat i uspesnost 
vzdelavani zakl'l z beznych tfid) podporuje. 

Vzdelavani probiha podle m\sledujicich vzdelavacich programu: 

Skolni vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani Tvoriva skola, pfiloha upravujici 
vzdelavani detf v pripravne tfide, 
Skolni vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani Tvofiva skola, 
Skolnf vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani Tvofiva skola - Specializovany 
vzdelavaci program, 
Skolni vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani Tvofiva skola, pfiloha upravujici 
vzdelavani zaku s lehkym mentalnim postizenim, 
Skolni vzctHivaci program zaklactni skoly specit't!ni, priloha upravujici vzctelavani zaku se 
stredne tezkym mentalnim postizenim, 
Skolni vzdelavaci program zakladni skoly specialni, pfiloha upravujici vzdelavani zaku 
s tezkym mentalnim postizenim, vice vadami a autismem, 
Skolni vzdelavaci program - skolni ctruzina a skolni ctruzina - specialnL 

Prehled vzdelavacich programl'l, ktery skola nabizi verejnosti ve vyrocni zprave o cinnosti 
skoly a na svych internetovych stninkach, je nepresny a neuplny. Pedagogove skoly 
s jednotlivymi dokumenty bezne nepracuji, pfistup k nim prostrednictvim vnitlni 
pocitacove site je komplikovany. 

Reditel skoly pri rizeni vyuziva predevsim forem castych pravidelnych i operativnich 
porad s ruznymi skupinami spolupracovniku. Schazi se mimo jine se cleny sirsiho vedeni 
skoly, se sv)rm poradnim sborem, se zamestnanci rozdelenymi do tfi useku. Zatim nejsou 
ucelne vyuzivany metodicke tymy pedagogu. Konkretne formulovane ukoly pro letosni 
skolni rok jim nebyly ulozeny. Jejich vedouci se se cleny schazeji jen neformalne. 
Vzhledem k tomu, ze nejsou pofizovany zapisy z techto schuzek a jina forri1a kontroly neni 
uplati1ovana, reditel skoly o jejich cinnosti nema pfehled. Malo pozornosti je venovano 
metodickemu vedeni nove jmenovanym vedoucim tymu. Hospitacni cinnost vedeni 
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je malo casta, reditel se jen postupne seznamuje s praci jednotlivych pedagogu a hospitace 
zatim nefunguji jako nastroj zvysovani kvality vyuky. 

Cinnost skoly pokracuje podle dlouhodobe nastavenych pravidel. Pri organizaci teto 
cinnosti dochazi k dilcim pochybenim (nespravny postup pfi udeleni vychovneho opatreni 
zakovi, prekroceni nejvyssiho povoleneho poctu zaku ve tride, nedusledne seznameni 
pracovniku a zakonnych zastupcu se skolnim ractem). Rozvrh hodin je sestaven 
s respektovanim psychohygienickych zasad, skole bylo doporuceno zvazit vhodnost 
spolecne vyuky chlapcu a divek v pfedmetu telesna vychova v nejvyssich rocnicich. 

Skola je zabezpecena kamerovym systemem, ktery monitoruje spolecne prostory. Cilem 
Minimalniho preventivniho programu je mimo jine vytvoreni bezpecneho hmmonickeho 
prostredi pro vsechny zaky skoly a vzajemne respektovani ruznych osobnosti, vcetne 
tolerance ke zvlastnostem jednotlivych zaku. K budovani pozitivnich vztahu pfispiva kurz 
urceny zakum sesteho rocniku nazvany Vycvik specialni jednotky. 

Pro zkvalitneni materialnich podminek skola vyuzivala nej~n prostredky od zrizovatele, ale 
darilo se ji i uspet v ruznych projektech. Pro podporu vyuky je instalovano 8 interaktivnich 
tabulf. Vsechny tridy i ostatni prostory vyuzivane ke vzdelavani jsou ucelne zafizene 
odpovidajicim nabytkem. Jsou vybaveny rehabilitacnip1i a relaxacnimi pomuckami 
vyuzivanymi ke stimulaci zaku pfi vyuce i realizovanych terapiich. Stavebnimi 
a organizacnimi opatrenfmi se podafilo zajistit bezbarierovost budovy. Prostredi skoly je 
udrzovane a pusobi esteticky podnetne. Materialni podminky umoznuji naplnovat nejen 
skolni vzdelavaci programy, ale take zohlednovat specialnf vzdelavaci poti·eby zaku. 

Skolni druzina poskytuje vzdelavani vc dvou vlastnich ucebnach. Dale vyuziva prostory 
alt{mu, ktery se nachazi na skolnim pozemku, mestskeho hliste, telocvicny a cvicneho 
bytu. z mesicni uplaty se doplnuje potrebne materialni vybaveni. 

Pracovnice skolni jidelny kladou duraz na zasady zdraveho stravovani. Dvakrat az trikrat 
tydne si stravnici mohou vybrat ze dvou druhu jidel. Dietni stravov{mi nebylo 
od zakonnych zastupcu vyzadovano. 

v oblasti personalnich podminek doslo ke kvalitativnimu posunu, nebot' v soucasne dobe 
jsou vsiclmi pedagogicti pracovnici, vcetne vychovatelek a asistentu pedagoga, odborne 
kvalifikovani. DalSi vzdelavani vyucujicich je ve skole podporov{mo s ohledem na financni 
moznosti a potreby skoly. Je zalozeno na osobni zodpovednosti kazdeho za svuj profesni 
rozvoj, avsak pfistup pedagogu k nemu je rozdilny. Nekteri se vzdelavaji aktivne, nekteff 
absolvovali jen vzdelavani organizovane vedenim skoly pro cely pedagogicky sbor. 
Pedagogove spolu neformalne spolupracuji. Vzajemne hospitace jako nastroj profesniho 
rozvoje uplatt"iovany nejsou, coz se projevilo v mensi pestrosti zvolenych metod a forem 
vyuky v nekterych pi;edmetech. 

Hodnoceni prubehu vzdehivani 

V pfipravne tride pracovaly deti s vyucujici a dvema asistentkami pedagoga v podnetnem 
prostredi s vyuzitim vhodnych pomucek. Probihajicich cihnosti se deti ucastnily aktivne 
v zavislosti na svych individualnich moznostech a specialnich vzdelavacich potrebach. 
Pedagogove je vedli zejmena ke vhodne komunikaci, spravnemu chovani a vzajemne 
ohleduplnosti. Rozvijeli jejich sebekontrolu, sebeovladani a spravne pracovni navyky 
(napf. uklid pomucek, pracovniho mista). Ackoliv vzhledem ke slozeni . tfidy (autism us, 
opozdeny vyvoj v dusledku nevhodnych zivotnich podminek atd.) je realizace vzdelavani 
narocna, byly sledovane hodiny velmi dobre metodicky zvladnute a vedly k rozvoji 
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klicovych kompetenci detf. Osvedcenou a ttcinnou formou podpory je take pravidelmi 
logopedicka pece, canisterapie, dalsi akce organizovane pedagogickymi pracovniky 
(projekty, Zpivanf u stromecku apod.) a zajmova Cinnost. 

Vychovne a vzdelavaci strategie uplatnene v beznych tridach i ve tfidach s upravenym 
vzdelavacim programem zffzenych pro zaky s poruchami uceni a chovani byly obdobne. 
Vyucujici sdelovali zakum cil hodiny, mene pozornosti venovali motivaci zaku. 
Prevazovala frontalni vyuka s dominantni roli vyucujicich. Komunikativni kompetence 
byly podporovany spise kultivovanym vyjadrovanim pedagogu, kteri byli v tomto smyslu 
vetSinou zakum vzorem. Mene prostoru bylo zakum ponechano pro pfipravu souvisleho 
projevu, prezentaci znalostf nebo nazoru k probiranemu tematu. VetSinou byly efektivne 
vyuzfvany ucebni pomucky (mapy, obrazovy material) a interaktivni tabule. Pri tomto 
zpusobu prace se darilo zaky zaujmout. Pracovali aktivne a soustfedene. Mnozi dokazali 
samostatne vyhledavat nove informace. Pii opakovani i vykladu noveho uciva nebyly 
v nekterych hodinach dtlsledne zohledneny specialni vzdehivaci potreby zaku a cilene 
uplatnena diferenciace. Pracovni tempo bylo zvoleno tak, aby vyhovovalo prumerne 
uspesnym. Pohotovejsi zaci cekali na ostatnf, mene uspesnf pracovali ve spechu. Nebylo 
tak vyuzito pfflezitosti upravit alespon v casti vyucovaci hodiny jeji organizaci s ohledem 
na nizky pocet zaku ve trfde. Tam, kde byl pfftomen asistent pedagoga, probihala 
spoluprace s vyucujicim vzdy uspesne. Bylo zrejme, ze oba spolupracuji jiz pri 
priprave vyucovaci hodiny. Asistent pedagoga se nevenoval jen izolovane jednomu zakovi, 
ale se znalosti jeho schopnosti dokazal take spolecne s vylicujicim vhodne pracovat s celou 
tfidou. Zejmena mladsi :laky pedagogove uspesne povzbuzovali, dodavali jim sebeduveru, 
vytvareli u nich pocit bezpeci. Prestoze se vetSine vyucujicich darilo prohlubovat vhodne 
pracovni navyky trpelive a s cilem podporovat priznivou pracovni atmosferu, byly 
zaznameminy i ojedinele projevy despektu vuci zakum. Vyucujici vetSinou nevenovali 
dostatecnou pozornost zaverecne fazi vyucovaci hodiny (napnklad shrnuti uciva a formam 
sebehodnocenf a vzajemneho hodnoceni) . 

Sledovane hodiny ve tridach zrfzenych pro :laky s lehkym mentalnim postizenim 
se vyznacovaly kvalitni metodickou pfipravou. UCitele :laky v prubehu vyucovacich hodin 
vhodne motivovali, cimz si zajist'ovali jejich pozornost. Ukoly jim zadavali diferencovane, 
s ohledem na slozeni trid ze tfi rocniku, pristupovali k zakum individualne. Na jej.ich 
vzdelavanf se efektivne podilely asistentky pedagoga. Vyucujici s nimi ucelne 
spolupracovali pfedevsim pfi procvicovani uCiva nebo samostatne praci zaku, ktera je pro 
ne vzhledem ke kombinaci s dalsimi typy postizenf ci znevyhodneni obtizna. Nova Iatka 
navazovala na znalosti, ktere si zaci osvojili v predchazejicich hodinach. Pedagogove casta 
demonstrovali ucivo na pfikladech ze zivota, vhodne volenymi metodami zajist'ovali fixaci 
probirane latky. Promyslene zarazovali mezipfedmetove vztahy. Pro vetSi nazornost vyuky 
vyuzivali predevsim jednoduche nazorne pomucky, ktere si sami vyrobili, obrazky 
a ucebnice. Vysledky prace zaku byly hodnoceny prevaz.ne slovne, hodnoceni bylo 
ol;>jektivni a melo motivacni charakter. Vyucujici venovali pozornost zaverecnemu shrnuti 
vyucovaci hodiny, pfipadne take sebehodnoceni zaku. Mimoradne pfiznive klima a pohoda 
ve tridach, pfiklad dospelych, citlive vedeni zaku ke spravnym navykum se promitaly 
v ohleduplnem a pozornem chovani zaku k sobe navzajem i k vyucujicfm. Vzdelavani 
ve tridach pro zaky s lehkym mentalnfm postizenfm vykazovalo v hospitovane v}'uce 
ve vsech smerech maximalne vstficny, empaticky a individualnf pfistup ke vsem zakum, 
dodr:Zujfci soucasne primerenou narocnost vzhledem k jejich moznostem. 

Hospitace byly provedeny take ve vsech trech tfidach oboru vzdelavanf Zakladni skola 
specialni. Zaci s tezkym menUdnim postizenfm byli vzdelavani v multismyslove mistnosti 
a mistnosti s trampolinou. J ejich vnimani bylo stimulovano vizualne, sluchove a hrnatove. 
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Byla provadena bazalni stimulace, ktera ve spojenf s prostfedfm pfispela k maximalni 
relaxaci nekterych zaku. Podpora pedagogicke asistence i vyucujicich byla vuci zakum 
uCinna a bylo dosazeno potfebne kooperace pedagogickych pracovniku. Ve sledovane 
hodine spojenych rocniku (2., 7., 8. a 9.) se :laky se stfedne tezkym mentalnfm postizenim 
byla velmi obtizna organizace cinnosti. Vzdelavani zaku podporovaly krome vyucujfci dve 
asistentky pedagoga, ale nepodafilo se zajistit rovnomemou pozomost vsem zakum. Zaci 
druheho rocniku pracovali pfevazne samostatne, jejich cinnosti byly pomerne jednotvame 
a ze strany pedagogickych pracovniku byla zaznamenana nizka mira komunikace. Ostatni 
zaci meli zajiSten dostatecny prostor pro stfidani cinnostf zejmena pod vedenim 
pedagogickych pracovniku a individualnf pffstup. v n'lmci hospitacni cinnosti v teto tride 
bylo ze zapisu v tffdnich knihach i z rozhovoru s vyucujici zjisteno, ze telesna vychova 
neprobiha v telocvicne, ale pouze v relaxacnich ucebnach a venku, coz neumoziiuje rozvoj 
pohybovych dovednosti s vyuzitfm nektereho sportovnfho nacinf a naradf. 

Zajem vefejnosti o vzdelavanf ve skolni druzine prevysuje moznosti skoly. Tento problem 
je fesen nevyhovujici organizaci cinnosti (nespravne zapojeni asistenta pedagoga, 
prekroceni nejvyssiho povoleneho poctu ucastniku v jednom oddeleni). Presto se vedeni 
skolni druziny a jejim pedagogum da!ilo ucinne venovat pozornost osobnostnfmu 
a socialnimu rozvoji zaku a podporovat jejich fantazii a tvorivost. 

Realizaci skolnich vzdelavacich programu vhodne podporuje 15 zajmovych utvaru 
ruzneho zamefeni, ktere tento skolni rok pfi skole pracuji. 

Hodnoceni v)rsledku vzdehivani 

Skola se systematicky zab:Yva vysledky vzdelavani zaku. Pravidla hodnoceni jsou 
nastavena ve skolnim fadu, podrobne jsou zde popsana i krite1ia slovniho hodnoceni. 
Prospechove neuspesnym zakum je ve skole poskytovana vysoka mira podpory 
prostfednictvim podpurnych projektu pro zaky prvniho i druheho stupne. Ve spolupnici 
vyucujicich se skolnim poradenskym pracoviStem je zakum poskytovano doucovani nebo 
konzultace a to i v pfipade, ze rodice pfiliS neprojevuji 0 vzdelavl'mi svych detf zajem. 
Skola venuje velkou pozornost zaskolactvi, pocet neomluvenych hodin za skolni rok 
2015/2016 mel stoupajici tendenci. Je dodr:lovan stanoveny postup od pohovoru s rodici az 
po oznameni organu socialne pravni ochrany deti, pfestupkove komisi mestskeho uradu, 
vyjimecne i policii. Skola rna jiz ctyrlete pozitivni zkusenosti z vyuzivani individualnich 
vychovnych planu. Pedagogove skoly se podfleli i na navrhu metodickych postupu k jejich 
uplatiiovani. v letosnim skolnim roce zatim postacovaly k .feseni rizikoveho chovani zaku 
vzdy prvni dva doporucene stupne (pohovory s :laky a jednani s jejich zakonnyroi 
zastupci). 

Skola dlouhodobe ziskava, informace o vysledcich vzdelavani forrnou externiho testovani. 
Vysledky jsou ovlivneny slozenim zaku skoly. S temito vysledky jsou seznamovani ucitele 
a sami :hici ajejich rodice. 

Pravidelne je hodnocen take prubeh vzdelavani v pfipravne tfide. Na konci prvniho 
i druheho pololeti skolniho roku vypracovava tridni ucitelka zpnivy 0 prubehu pfedskolni 
pfipravy deti a urovni jimi dosazenych cilu vzdelavani. Zpravy jsou soucasti dokumentace 
skoly, soucasne jsou predavany rodicum. Vysledky vzdelavani v pripravne tfide dokladaji, 
ze u zaku dochazi ke zlepseni predpokladu pro vstup do prvniho rocniku zakladniho 
vzdelavanf. 

Skolni poradenske pracoviste je tvoreno skolnim specialnim pedagogem, dvema 
vychovnyroi poradci, metodikem prevence rizikoveho chovani a vychovnyro poradcem, 
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ktery zajist'uje karierove poradenstvi. Kvalitne pripraveny program skolni poradenske 
sluzby obsahuje vsechny oblasti cinnosti, ma vhodne stanovene priority a presne vymezuje 
ukoly jednotlivych pracovniku. Skolni spechllni pedagozka, ktera tym do doby inspekcni 
cinnosti vedla, vyuzivala sve erudice a dlouholetych zkusenosti ke koordinaci prace svych 
kolegu i ke konkretnim a operativnim formam pomoci zakum i jejich rodicum. Specifikem 
skoly je mnozstvi vyuzfvanych individualnich vzdelavacich planu (v dobe inspekcni 
Cinnosti jich bylo 66). Poradensky system je veden tak, ze se dari ziskavat k aktivni 
participaci na vzdE%vacim procesu zaku vsechny pedagogicke pracovniky skoly a vetsinou 
i zakonne zastupce zaku. Na zaklade vcasne pedagogicke diagnostiky zejmena specialnich 
pedagogu a ve spolupraci se skolskymi poradenskymi zafizenimi skola ucinne uplatiiuje jiz 
od nejnizsich rocniku u zaku podpurna opatfeni. 

Ve skolnim poradenskem pracovisti doslo k v)'razne personalni zmene. Od zacatku 
skolnfho roku byli nove jmenovani metodicka prevence rizikovych jevu a karierni poradce. 
v dobe inspekcni cinnosti ukoncovala pracovni pomer vedouci pracoviste - skolni 
specialni pedagozka. Reditel pripravoval vyberove fizeni pro jmenovani jejiho nastupce. 
Uvedene zmeny se zatim na kvalite cinnosti skolniho poradenskeho pracoviste neprojevily. 

Zaci se specialnimi vzdelavacimi potrebami (dale SVP) jsou jednak individualne 
integrovani do beznych tfid, jednak jsou zafazovani do tfid zrfzenych pro zaky podle § 16 
odst. 9 skolskeho zakona. Za skolni rok 2015/2016 dochazelo do tech to tfid 60 zaku skoly, 
v letosnim skolnim race doslo k rustu jejich poctu (65 zaku). Vysokou miru podpory zaku 
s SVP tvofi pedagogicka asistence. Ve tfidach pro zaky s tezkym zdravotnim postizenim 
skola uplatiiuje fyzioterapeuticke programy a rehabilitacni programy (hipoterapie, 
canisterapie, Snoezelen - multismyslova relaxacni mistnost, rehabilitacni plavani, 
trampolinink), jejichz prubeh je v mnoha pfipadech financne zajisten obcanskym 
sdruzenim Vervia. Nektefi zaci se za podpory pedagogickych pracovniku venuji 
bubnovani, ktere ma relaxacni ucinky a rozviji jejich pohybove a rytmicke dovednosti. 
Bubnovani zaku se stalo oblibenou a uznavanou spolecenskou udalosti. 

Zaci dostavaji pfile:litost uplatiiovat svoje vedomosti a dovednosti v soutezich 
a olympiadach. Nejlepsfho umisteni dosahuji ve sportovnich soutezich. Radice majf 
moznost sledovat vzdelavani svych deti pfi Dnu otevrenych deti. Na vyzdobe skoly se 
sv)'mi v)'tvarn)'mi a rukodelnymi vyrobky podileji i zaci ze zakladni skoty specialni. Skolu 
navstevuji take deti z materske skoly a mohou vyzkouset pro ne lakave a zajimave 
vybaveni (trampolina, keramicka dilna, multismyslova mfstnost). Jeste v loiiskem skolnim 
race pracoval pro budouci zaky prvnich tfid Klub Kulisek. Letos nebyl otevren z duvodu 
nizkeho zajmu. Skola je pripravena v pfipade potreby jej opetovne zfidit. 

S kladnou odezvou se potkala Letni skola inkluzivniho vzdelavani organizovana skolou, 
ktere se zucastnili ucitele z Kraje Vysocina. Dlouhodoba a velmi pfinosna je spolupn'tce 
s vyse uvedenym obcanskym sdruzenim Vervia. Vzhledem k vysokemu poctu zaku se SVP 
a ~akf1 z mene podnetneho sociokultumiho prostreni je nezbytna spoluprace se skolskymi 
poradenskymi zafizenimi, mistnim centrem zamerenym na prevenci rizikovych jevu 
a azylovym domem pro matky s detmi. 

Vedle vyse uvedenych nepresnosti v seznamu uplatiiovanych vzdelavacich programu byl 
na internetovych strankach skoly zverejnen i neaktualni rozvrh hodin. Celkove se vsak 
rediteli skoly podarilo v souladu s jeho koncepci uroveii internetovych stranek vyrazne 
zkvalitnit. Jsou prehledne, aktualni a obsahove bohate. 

Dulezite informace k organizaci vyuky jsou predavany rodicum ph schuzkach budoucich 
prvnacku nebo zaku pripravne tfidy. Zakonni zastupci aktivne ovliviiuji fungovani skoly 
v ramci Klubu rodicu a pratel skoly. 
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Dalsi zjisteni 

Pri inspekcni cinnosti bylo zjisteno, ze skolske poradenske zafizeni fomuilne prodlouzilo 
na konci skolniho roku 2015/2016 nekterym zakfun s lehkym mentalnim postizenim 
vzdelavanym formou skupinove integrace platnost pisemneho doporuceni na dalSi dva 
skolni roky. Soucasti techto pisemnych doporuceni nejsou navrhy konkretnich podpumych 
opatreni nebo pfipadne odpovidajicich uprav ve vzdelavani zaka. Skola tak v zajmu zaku 
pokracuje i nadale pri vyuce na prvnim stupni podle ucebniho ph1nu SVP ZV - ptilohy 
upravujici vzdelavani zaku s lehkym mentalnhn postizenim. Skole bylo ulozeno formou 
odstraneni nedostatku pozadat skolske poradenske zafizeni 0 navrhy konkretnich 
podpurnych opatrenf vcetne ucebnich planu uvedenych zaku. 

Zavery 

Hodnoceni vyvoje 

doslo k da!Simu zkvalitneni materialnich podminek 

dosazeni pine kvalifikovanosti pedagogickeho sboru 

nepodafilo se zastavit pokles poctu zaku v beznych tfidach 

Silne stranky 

dosavadni komp1exni organizace prace skolskeho poradenskeho pracoviste 

kvalitni cinnost pedagogickych pracovniku pfi vzde1avani zaku v pripravne tfide 
ave tfidach zfizenych pro :laky s lehkym mentalnim postizenim 

pouceny, empaticky a obetavy pfistup pedagogu k zakum stredne a tezce mentalne 
postizenym 

ucinna spoluprace vyucujfcich a asistentu pedagoga 

Slabe stranky 

Cinnost metodickych tymu neni rizena 

nizka ucinnost diferenciace vyuky v beznych tridach a ve tridach s upravenym 
vzdelavacim programem 

Doporuceni pro zlepseni cinnosti skoly 

upresnit a zprehlednit realizovane vzdelavaci programy, usnadnit pristup k jejich 
obsahu a vyuzivat je vsemi vyucujicimi 

zmenit organizaci vyuky telesne vychovy 

zvysit ucinnost metodickeho vedeni pedagogu 
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ceska skolni inspekce v soutadu s § 175 odst. 1 skolskeho zakona uktada rediteli skoty 
ve lhute do 60 dnu odstranit nedostatl<y zjistene pfi inspekcni Cinnosti (viz dalSi 
zjiSteni) a ve stejne lhute pisemne informovat Ceskou skolni inspekci, jak byly 
nedostatky odstraneny a jaka byla pfijata opatfeni. 

Zpnivu zaslete na adresu Ceska skolni inspekce, Inspektorat v Kraji Vysocina, 
Zborovska 3, 586 01 Jihlava, pfipadne prostfednictvim datove schninky (g7zais9) 
nebo na e-podatelnu csi.j@csicr.cz s pfipojenim elektronickeho podpisu. 

Seznam dokladu, o ktere se inspekcni zjisteni opiraji 

1. Uplne zneni Zrizovaci listiny Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 ke dni 
1. 6. 2011, ze dne 27. 5. 2011 

2. Rozhodnuti Ministerstva skolstvi, mladete a telovychovy ve veci navrhu na zapis 
zmeny v udajich vedenych v rejstriku skol a skolskych za.fizeni ze dne 22. 6. 2016 

3. Vypis spravniho fizeni c. j. MSMT- 21367/2016, ze dne 22. 6. 2016 

4. Jmenovani na vedouci pracovni misto reditele Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, 
Komenskeho 6 s ucinnosti od 1. 8. 2016, ze dne 13. 5. 2015 

5. Osvedceni o studiu pro i:editele skol a skolskych za.fizeni, ze dne 11 . 4. 2011 

6. Personalni dokumentace pedagogu 

7. Strategie rozvoje skoly na obdobi 2016- 2022 

8. Skolni vzdelavaci programy, platne pro skolni rok 2016/2017 

9. Vyrocni zpn1va za skolni rok 2015/2016 

10. Rozvrh hodin, skolni rok 2016/2017 

11. Skolni fact zakladni skoly, ze dne 1. 12. 2012 

12. Organizacni hid (vcetne organizacniho schematu), ze dne 1. 9. 2012 

13. Dokumentace ke skolni druzine 

14. Dokumentace k pripravne ti"fde 

15. Plan dalSiho vzdelavani pedagogickych pracovniku ve skolnim roce 2016/2017 

16. Plan EVVO skolni rok 2015/2016 

17. Minimalni preventivni program prevence socialne nezadoucich jevu na skolni rok 
2016/2017 

18. Zapisy z j ednani pedagogickych rad a zapisy zporad, skolni rok 20 15/2016 
a 2016/2017 

19. Tfidni knihy, skolni rok 2016/2017 

20. Skolni matrika, skolni rok 2016/2017 

21. Materialy skolniho poradenskeho pracoviste, skolni rok 2016/2017 

22. Statisticke vykazy za skolni rok 2016/2017 

23. Kniha urazu ze dne 14. 1. 2016 

24. Ucetni dokumentace 

25. Dokumentace tykajici se skolniho stravovani 
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Poučení 

Podle§ 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu 
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné 
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, 
Zborovská 3, 586 01 Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) 
nebo na e-podatelnu csi.j@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám 
ředitelky inspektorátu. 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce 
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském 
zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprá�eaká školní inspekce
blspelrtorát v Kraji Vysočina

Mgr. M. P., školní inspektor 

Mgr. D. F., školní inspektorka 

Bc. D. K. kontrolní pracovnice 

H. Š., školní inspektorka

Mgr. A. Z., školní inspektorka 

V Jihlavě 28. 12. 2016 

/ 
I' 

 .. 

� / 
.. ;: . i : .... :e  

( (/ 

..  ...  

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

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 

Mgr. I. K., ředitel školy 

V Zv d''v d S' (/A.,lolf-/ e are na azavou .......................... .
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Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 591 01 

7. Navrh na rozdeleni hospodarskeho vysledku 



Hospodářský výsledek za rok 2016 
Název organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
IČO: 48895229 

Jl1i\ �· 
·• Hlé;lvnl Činl'ilQSt Hospód�'řská činnc:,st 

Základní škola Žďár nad Sázavou 
Komenského 6 36 948,63 

Hospodářský výsledek celkem 
Tento hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit následovně: 
FOND ODMĚN 
FOND REZERVNÍ 

Zpracoval: L. B.

 Zodpovídá: Mgr.I. K., fedirel

Základní škt1la 
Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

(D Komenského 6 
s91 01 ŽĎÁR NAD skz.Avou 

106 723,26 

143- @71--, 89

100 000,00 
43 671,89 




