Základní škola a Mateřská škola Zdiby
U Školy 48, 250 66 Zdiby, okres Praha – východ
Tel/Fax: 284 890 704, E-mail: lida.koktanova@skolazdiby.cz
IČ: 71004408

Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
Arabská 683
160 66 Praha 6

Č.j.: ZŠ 05/2016/ 8
Vaše č.j.: ČŠIS-787/16-S
Věc:

Vyřizuje: Mgr. Ludmila Koktanová

Ve Zdibech dne 02.05.2016

Námitky proti kontrolním zjištěním uvedených v protokolu o kontrole ČŠI konané ve dnech
14.-16.03.2016 v ZŠ a MŠ Zdiby

Vážení,
Dne 22.04.2016 mi byl doručen kontrolní protokol ze dne 15.04.2016 o kontrole konané ve dnech 14.
až 16.03.2016 Českou školní inspekcí, Středočeským inspektorátem, v Základní škole a Mateřské škole
Zdiby, okres Praha-východ. Ve smyslu § 13 zák. č. 255/2012 (kontrolní řád) podávám proti kontrolnímu
zjištění uvedeném v kontrolním protokolu v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení následující námitky:
Čl. 1, odstavec druhý:
Neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve
výši 60.979,- Kč na úhradu úrazového pojištění dětí a žáků, na úhradu pojištění právní ochrany DAS a na
úhradu standardního pojištění rizik z odpovědnosti Trend.
Proti tomuto kontrolnímu zjištění namítám:
K použití finančních prostředků ze státního rozpočtu ze strany školy reálně nedošlo. Platby pojistného za
zmíněné pojistné smlouvy byly účetní firmou Aldia s.r.o., která škole externě zpracovává účetnictví,
zaúčtovány do nesprávné účetní kapitoly. Společnost Aldia s.r.o. své pochybení uznává, omluvila se za ně a
přislíbila nápravu.
Čl. 1, odstavec třetí:
Bylo zjištěno, že zaměstnancům s osobními čísly 2, 8, 10, 16, 17, 23, 24, 25 a 35 byly v roce 2015 vypláceny
příplatky za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah podle § 132 zák. č. 262/2006 (Zákoníku
práce).
Proti tomuto kontrolnímu zjištění namítám:
Kontrolní orgán použil nepřesnou formulaci kontrolního nálezu tak, že je způsobilá vyvolat mylný dojem o
podstatě kontrolního nálezu. Evidence a rozsah příplatků za přímou pedagogickou činnost učitelů byly ze
strany školy předány k výpočtu mezd mzdové účetní vždy v úplném pořádku. Pravdou je, a kontrolní nález to
dále rovněž naznačuje, že na základě úplné a správné evidence předané školou účetní firmě k výpočtu
mezd, provedla mzdová účetní kalkulace mezd, které vykazovaly chybu výpočtu v případě některých
zaměstnanců. Následně bylo zjištěno, že účetní firma Aldia s.r.o. odhalila ve svém mzdovém software
chybu, kterou si nechala dodavatelem sw opravit.

Čl. 4:
Bylo zjištěno porušení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o finanční kontrole.
Proti tomuto kontrolnímu zjištění namítám:
Přestože byla prokazatelným způsobem věcně i formálně zcela naplněna ze strany školy ustanovení § 25
zákona o kontrole, přesto došlo v několika kalendářních měsících k výplatě nesprávně vykalkulovaných
mezd u 9 zaměstnanců v důsledku softwarové chyby v účetní společnosti Aldia s.r.o.. Tvrdím, že nikdo ze
zaměstnanců školy, kteří vykonávají ve smyslu finanční kontroly činnosti příkazce operací, správce rozpočtu
a hlavní účetní, nedisponuje takovými odbornými znalostmi mzdového účetnictví, aby mohl odhalit
nesprávnosti v kalkulaci mzdy u části zaměstnanců v některých kalendářních měsících, nikdo z nich nemá
ani možnost přístupu k výpočetní technice a softwaru externí firmy, aby mohl případné nesrovnalosti ve
vykalkulovaných mzdových výstupech odhalit.

.
Mgr. Ludmila Koktanová
ředitelka ZŠ a MŠ Zdiby

