Obec Staré Křečany, 407 61, Staré Křečany 38

ICO:00261653

Zpráva o provedené kontrole
ze dne 16.3.202l
záklaďní škola a Mateřská škola
Staré Křečanyo okres Děčín
Příspěvková organtzace ňízená obcí Staré Křečany

Datum ryhotoveni: I1 .3.202l
Poče1 výtisků: 2 (edno pro zřizovatele ajedno pro PO)
Počet stran: 5 (pě0

Kontrola byla provedcna zřiz,ovatetem jako pravidelná roční.O tetmínu kontroly byla PO

vyrozuměna předem omámením ze dne I-3.202I.
Akce: Veřej nosprávní kontrola
Určeno: pro vedení přispěvkové organizace a zřizovateli
Kontro|ovaná organizace: Základní škola a Mateřská škola Staró Křečany, okres Děčín
Právní forma: příspěr kot á orgcnizace
Sír|lo: Staré Křečany 44,407 61

ICO:72744375
7íizov atel,. Obec Staré Křečanv
IČO zřizovatele: 00261653
Zíizovatele zastupovali; Frantíšek Moravec - starosta obce, Květa Božiková - účetniobce
Organizaci zastupovali: Mgr. Miroslava Macková ředitelka PO,
Maftina Michelová- účetníPO

Předmět prověrky
Předmětem prověrky je qiběrové přezkoumání infotmací obsažených v účelnizávěrce k 31.12.2020
a zhodrrocení používanýchučehíehnretod a ocenění majetku.
Předmětem prověrky je drile áodnocení souladu hospodrářslcých operací s prárrními předpisy,
posouzení T.rritřního kontrolního systému a ro7poětového procesu a kontrola čerpání účelov}ch
prostředků. Posouzení úče|nostia hospodámosti nákladů.

Základní informace o organizaci
Organizace byla za7ožsna ňzovací listinou ke dni 02.10.2002
Ředitelka organizace: Mgr. Miroslava Macková - od |.12.2016
Předmět lrlavní čirmosti: Předškolní a školnívýchov4 stravováni
Předmět hospodrářské činnosti: stravování, pronájem
Nakládání s majetkem není ve ziizavací 1itině omezeno finaněním limitern- Veškerá paiízeai
dlouhodobého moviteho majetku by tudížměla bl.t schvalena ňzovatelem. Nemovitý a movi!ý
majetek poslq.trutý ňzovatelemk zajištění hlavní činnosti má otgaŇzace ve správě.
Na základě mrěny v zíkotté ě.250 12000 Sb. ve mění pozdějších předpisů, bylo aktualizováno formou
nové zíimvac| listiny ze dne .4 .20|4:
a) r,,}rnezení rr4ietku ve vlastnicM áizovatele
b) vymezení práv, která organizaci umožní
1,

OrgaIizace je zapsrána v Obchodním rejsříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddí1:
Pr vložka číslo465
Organizace vlastní osvědčenío registraci z FÚ v Rumbrrrku ze dne 06.01.2003 k nrásledujícím daním:
dani z příjmů, dani ze zÁvlslé činnosti, k srráž-kové dani.

ldentifikovaná rizika
Nebyla identifi ko v áma

izika.

Vnitřní kontroIy
Organlzace se řídívnitřními normami - 26-ti směmicemi a řrády. Byla provedena kontrola platnosti
a d<t*aliza€e sněraic s plahou legislativou. Školnířad byl aktualizovrán v souvislosti s pandemiií
COVID 19. Kontrolní procesy probítraly: Proplacení fakhrr a jiných plnění probíhá na zrikladě
souhlasu pí ředitelky. Faktury za školníjídelnu jsou podepisovány vedoucí ŠJa ředitelkou ZŠ.
Jedenkrát měsíčně provádí ředitelka namátkovou kontrolu ve skladu potravin se zaměřením na
skutečné množstvípotravin v návazrrosti na inventámí karhr - poslední kontrola proběhla 8.1,2020.
Dohodu o hmotné odpovědnosti má podepsránu: ředitelka ZŠ,vedoucí učitelka UŠ,úeetnl a vedoucí

ŠJ.lo3iStěni odpovědnosti si zajišťujía hradí zaměshanci sami.

Vnějšíkontroly
V roce 2020 nebyla provedena lrrějšíkontrola.

Mzdová agenda

Mzdová agenda je zpracovávžna v programu VEMA od firmy DAT Jablonec rnd Nisou.
Prosťedky na mzdy jsou děleny vrritřně na zŠ,tvtŠ,Šra Šn.V ŠJjeještěhospodářská čirrnost.
Vše se dělí na pedagogy a nepedagogy. Mzdové náklady pedagogů a nepedagogů jsou hrazeny
z prosťedkri Usteckého kraje za rok 2020 v celkovém objem, 10 122 452 Kč, z toho 25| 367 ,- na

ONIVaodměny729253Kč.4894KčjefuazenozpíispěvkuňizovatelenaDPP-úklidtělocvičny
břiště. Mzdové nráklady v hospodářské čirrnosti činily 82 874 Kč.
a údžbuvíceúčelového
Výběrovým způsobem byly prověřeny mzdové listy zaměstmnců. Odměny jsou pracormíkům

vyplriceny na základě příkazu ředitelky z finaněních prostředků poslrytovaných krajským uřadem.
Kontrolou personá]ních složek zaměstnanců bylo zjišéno,že všicbni pedagogové splňují kvalifitační
požadavky ďe právníoh předpisů.
Přepočtený počet pracovnílai za rok 2020:22,73
Fyzický počet pracovnki zarck2020; 24 (lx dlouhodobá DPN, lx rodičovská dovolená)
Dohody: 3 z toho 1 učitelka na qipomoc ZŠ,lxtlýpomoc v MŠa lx extemí IT pracovnfl<).
Údaj čerpán ze čtvrtletního výkazu o zaméstnancich amzdových prosťedcích v regionflním školství
P1_04.

Dotované přoiekty
ZŠv roce 2020 nedočerpala p3osťedky z projektů ,,Šablony1", na období zani 2017 - srpen 2019 ve
vý§ 48 403 Kč - vratka na MSMT byla provederra prosřednictvim ňzovatele 15.1 .2027 . Z projektu
,,Šablony 2" na ob dobí záňí 2019 t srpen 202 1 vyčerpaia v roce 2020 32-1 799,90 Kč.

Rozpoětot4ý proces
Příspěvková orguizace rozpočtuje objem výrrosů a nrákladů, fondové hospodaření, provozrí
příspěvek- §rovnaný rozpočet v celkové vy{t 2707 456 Ké, z toho 7 866 358 Kč jako příspěvek
ňzsvatele, je rczpracovrfir dle SÚ s AÚ dle rozdělení na ZŠ,MŠ,Šra ŠO.Schválen zastupitelstvem
obce usnesením 3/13.VZZO ze dte 27 .11.2019. Hospodářský výsledek za rck 2020: Hla.,rť činnost
- ásk 4 571,79 Kč, řrV za hospodářskou činnosíza rot 2020 čnil: zisk 3 l89 ,07 Kč. Hospodrářský
výsiedek roku 2019 byl převeáen prostřednictvím RF do IF 1O7 038,53 Kč pro ZŠa 107 038,53 Kč
pro MS.

úěetnictví
v softwaru: KEO4 firmy Alis s.r.o. Česká Lípa.
ÚčetnicM je
"pracováviino
Účetnictví byto prověřeno výběrovým způsobem a údaje ve qýkazech navazují na stavy příslušných
účtůdo dalšího kalendářního roku.
Organizace zpracovává výkazy v souladu s požadavky vyhlášky č. 505/2002 Sb.
Došléfakfirry č.1-323 : VýběloTFn zpusobem byly zkontrolovány za období listopad aprosinec}O20
včetně fa ulrrazených v hotovosti a álohowých fakttrr). Každá fáktrrra a likvidačnílistekje podepsáno
ředitelkou a úěetď. \ýdané faktury nebyly ádné.
Pokladny: ZŠ- ilavní pokladnu má v agendě ředitelka (pokladní doklady č. 1-130), limit stanoven
na 70 000 Kě ke konci měsíce. Vzhledem k uzavření pokladní přeprážky v KB Rumburk by1 limit
překročen o 10 671 Kč. Paní ředitelka byla poučena o možnosti vklad učinit na hotovostní přepážce
ve Vamsdorfu nebo vklador"ým bankomatem v Rumburku

na

UŠ- trtavni učitelka pro MŠ(pokladní doklady č. 1 - 108), limit stanoven na 30 000 Kč
konci měsíce . Stav k 31 .12.2020 - 20 000 Kč
Šl- veaouci Stolníjidelry (pokladní doklady č. 1 - 225), limit staňoven na 50 00O Kč, ale

na konci měsícejen 20 000 Kč. Stav k 31.12.2020 19 808 Kč.
Provoz poHaden a limity jsou ošeďerry vniťní směmicí. Výběrovým způsobem byly zkontrolovány
poklailní doklady pokladen ZŠa ŠJ6revod do hlawí pokladny, do&ženílimitu).

PO má zňízen investičnía rczervni fond. Finančníprostředky jsou uloženy na běžrém účtuč.

78-5215370247/0100 vedeném u Komerčníbanky a-s, společně s finančnímiprosředky běžného
provozrúho účtu.V účďnictvíjsou evidoviiny na SÚ Zlt odděleny eÚ. Star,y na účtechve výši
2I95 693,20Kě soublasí s výkazem Rozvaha 12lZ020.
FKSP je účtovánna SÚ ZlS. Pro tvorbu a použváníFKSP má PO zpracovtánu směmici. Rezerr,ní a
investičnífond jsou tvořerry a čerpány v souladu s ČÚS e.ZO+ - smemice zpracována není. Rezervrrí
fond je tvořen z hospodařského výsl€dk L odpisu a z dgtzrc.í, posky.tnu!ých na delšíčasovéobdotí
(např,Sólony pro tok2a19 -2022).
Staly na účtechfondů: IF
507 045,92Ké (čerpání 59 079A6Kč na eleka. zabezpečeníMŠ)
RI 857 304,33 Kč
FKSP - 218 065,25 + odvody z mezď za 12/2020.
Staly soublasí s vykazy.
I1ospodářs\ý výsledek roku 2020 -hlavní činnost 4 571,79 (PO žiÁá zasí:upitÉlsŤloobce o převod
do IF pro MS a hospodářs!ý výsledek 2020 - hospodrářská činnost 3 189 ,07 Kč (PO žádá o převod
do IF pro ŠJ)
Dary PO v roce 2020 neobdržela.

-

Pronáiem maiel*tu

PO pronajímala prostory učebny pro tělesnou qfchovu. Byla uzaťena ťi nájemní smlouva: Součková
Barbora -jóga 3 500,TJ Jiskra - fotbalisté - bezplahě.

lrwentarizace
Tennín ryzické inventaňzar,e: 1.12..2020 - 28.í.2021k rozvahovému dni3LI2.2O2O.
Piíkaz k r,ypracování inventur nebyl vy dán" vyplývá z vnitini smérrltce 22/20í2 Plón inventur.
Invent::rizačni zpráva za rok 2020 byla zpracována 28 .l .202l .
V inventarizaci byIy zapracovény přírůstkya úbytky hmotného investičníhomajetku. Byl zpracován
účetníodpisový plrirr pro rok 2020, kterY byl schválen 1/25.YZZO dne 17.12.2020, Náwh na
vyřazení nefunkčníhomajetku v celkové hodnotě 41 417 Kč byl předán žizovateli ke schválení.

Výběrová řizeni
P0

mri zpracovrinu vniřní směmici č. 23 pro zada\tani veřejných zakéuek. V evidenci jsou
zpracovány poptávkové 1isty na drobné nékupy zboži a služeb - vždy oslovení min. 3 firem,

zpracovráno do tabrrlky se zafuazrrěním výsledného qýběru. Schviáleno ředitelkou.
Y roce 2020 bylo provedeno výběrové řízenírra výmalbu ŠD,knihovny a r.ybaveni do

dodavatele roáodla výběrová komise.

Šl,O vYbCru

Spisová služba a archivace

PO vede spisovou službu formou ručně psaného deníkq rozlišeno barerrrrě příchozi a odchoÁ

$nžívádatové schrrá,nky, Došlou poštu řídíředitelka, Zíizovatel doporučuje zavést
spisovou službu v elektronické podobě, což umožňuje již PO pouávaný softwar (KEO4) a
aktualizovat Spisov} řád. Spisovna - lyhrazenrá místnost pro archivaci - se v současné době řídí ve
dokumenty.

spolupráci s Oblastním archivem.

Nápravná opatření
Opařeni uložená při minrrlé kontrole:
Nebyla uložena.

Závér
Účeaie*ví erg*nizace ie vede*o přeHed*ě a průkaznýr* u1llů§obem. Organizace nenakládá s
majetkem v rozporu se zřizovací |istinou. kontro|ou neby|v ziňtěny chvby a nedostatky.

Výsledek přezkoumáni
Ve Staqich Křečanech dne ...,.'i!.'..,3....?a t
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Za příspěvkovou organizaci:
Mgr. Miroslava Macková- ředitelka PO

Martina Michelová - účetníPO
7,a Obec Staré Křečanv:

V,
r4
-

Starosta obce

květa Boáková - účetníobce
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