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A. 
 
1) Údaje o organizaci 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) bylo 
zřízeno dle ustanovení § 31 odst. 1) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla 
republiky), ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Právní forma organizace:   Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český 
Těšín je příspěvkovou organizací a právnickou osobou, OPŘO MŠMT. 
 
 
 
Přesný název organizace - podle platn é zřizovací listiny:  
 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství  Český Těšín 
 
Adresa sídla zpracovatele:  
Ostravská 612/21 
737 01 Český Těšín 
IČ:  
63024675 

Datová schránka : 
-  

Bankovní spojení:  
KB Český Těšín, 19-3415210257/0100 
Telefon:   558 746 267                                        E-mail: info@pctesin.cz  
 
Fax: 558 746 267                                                Adresa internetové stránky: www.pctesin.cz                                

Vedoucí  a hospodá řští pracovníci  
Funkce  Titul, jméno a p říjmení  Telefon  E-mail  
 
ředitel 
 
zástupce 
ředitele, 
ekonom, 
účetní 
 
 

 
Mgr. Marta Kmeťová  
 
 
 
Ing. Marcela Siemińská 

 
 

 
731 505 867 

 
       
 

605 268 117 
 

 

 
kmet@pctesin.cz 

 
 
 
 

sieminska@pctesin.cz 
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Náplň činnosti: 
 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) je přímo 
řízená organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní činnost 
PC ČT vychází ze Zřizovací listiny Pedagogického centra pro polské národnostní školství 
Český Těšín, z úkolů a dlouhodobých programů MŠMT ČR. Činnost PC ČT v roce 2013 
probíhala v souladu se statutem příspěvkové organizace a v souladu se stanovenými úkoly 
zřizovatele. 
 
V roce 2013 pokračovala činnost Pedagogického centra na základě schváleného plánu 
činnosti v následujících oblastech: 
 
Podpora menšinového školství - jednalo se především o zajišťování potřeb škol 
a školských zařízení s polským jazykem vyučovacím včetně podpory žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami, překlady učebnic, příprava metodických pomůcek pro školy s PJV,  
vydávání a distribuci metodických pomůcek – časopisů Jutrzenka pro první stupeň a Ogniwo 
pro druhý stupeň základních škol. Kromě běžné agendy bylo připraveno CD pro oblast 
regionální výchovy na 1. stupni ZŠ s polským jazykem vyučovacím a CD pro učitele 
polského jazyka na 2. stupni ZŠ – oblast jazykové kultury. 
 
Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů (DVPP) - probíhalo ve spolupráci 
s pedagogickými asociacemi a společnostmi za aktivní spolupráce s institucemi z ČR 
i Polska. Součástí DVPP byla i odborná činnost metodiků pro vzdělávání, která napomáhala 
např. při orientaci pedagogických pracovníků v nejnovějších pedagogických trendech 
a inovacích a konzultace s metodiky spolupracujících institucí. V oblasti DVPP jsme se 
zaměřovali zejména na oblast formativního hodnocení a podporu matematické gramotnosti. 
 
 
Celoživotní u čení – PC ČT nabízelo i kursy pro pedagogické pracovníky, kteří jsou již 
v důchodovém věku, přesto však ve školách pracují jako zástup za učitelky na mateřské 
dovolené nebo při dlouhodobější nemoci. V srpnu 2012 byl zahájen mezinárodní projekt „The 
storysavers“ (NAEP, program GRUNDTVIG) zaměřený na oblast vyprávění příběhů s jejich 
následnou digitalizací. V rámci projektu se konaly národní aktivity, mj. výstava fotografií 
a počítačový kurs pro učitele v důchodovém věku.    
 
Sout ěže - PC ČT organizovalo soutěže v několika předmětových oblastech. Nejpočetněji 
byly zastoupeny matematické soutěže, např. Klokan a Pikomat – matematická soutěž 
s mezinárodní účastí, dále soutěže v polském jazyce Mistrz Ortografii (Mistr pravopisu), FOX 
– mezinárodní soutěž v anglickém jazyce pod záštitou Jagiellonské univerzity v Krakově, 
pěvecké soutěže a přehlídky. Soutěží se v roce 2013 zúčastnilo 1720 žáků. 
 
PC ČT realizovalo 2 významné projekty v oblasti přeshrani ční spolupráce .  
V prosinci 2013 jsme ukončili realizaci projektu „Historie hranicí nekončí – Historia ponad 
granicami“ (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, Fond 
mikroprojektů) s cílem vytvořit kurikulum regionální historie Těšínského Slezska a pracovní 
listy pro žáky po obou stranách hranice, které pojednávají o společné historii regionu. Na 
tomto projektu spolupracovali experti – didaktici historie Karlovy univerzity v Praze, 
Ostravské univerzity v Ostravě a Pedagogické univerzity v Krakově a metodici – učitelé 
českých a polských škol, kteří tvořili pracovní listy. CD s celým obsahem a webové stránky 
projektu jsou k dispozici zdarma všem základním a středním školám v regionu po obou 
stranách hranice. 
 
V roce 2013 jsme zahájili realizaci projektu „Akcent@com“ (Operační program přeshraniční 
spolupráce ČR-PR 2007-2013) zaměřený na spolupráci českých a polských škol po obou 
stranách celé délky česko-polské hranice a na popularizaci učení se sousedícím jazykům. 
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V rámci Dotačního programu MŠMT ČR na podporu vzd ělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok  2013 jsme realizovali projekt 
„Pracovní sešit pro přípravné období výuky českého jazyka určeným žákům 2. roč. ZŠ 
s polským jazykem vyučovacím“. Výstupem projektu je pracovní sešit pro 2. třídu ZŠ pro 
žáky vzdělávané ve školách s polským vyučovacím jazykem.  Je zaměřen na nejdůležitější 
období výuky českého jazyka, kterým je období seznámení se s psanou podobou jazyka. 
Vznik pracovního sešitu zároveň poskytuje možnost sjednocení výuky a výstupů v tomto tzv. 
přípravném období. Pracovní sešit je doplněn písankou, která je pro potřeby škol ke stažení 
ve formátu PDF na webových stránkách www.pctesin.cz. 
 
PC ČT zrealizovalo v roce 2013  2 resortní úkoly MŠMT : 

- Standardy pro polský jazyk 
- Překlady polské jazykové mutace učebnice a pracovních sešitů a tisk pracovních 

sešitů pro prvouku „Svět okolo nás“ nakladatelství Alter 
Oba resortní úkoly byly zrealizovány dle harmonogramu. 
 
Kromě výše uvedených úkolů byl realizován Mezinárodní česko-polský seminář 
k formativnímu hodnocení „Formativní hodnocení je OK!“ z finan čních prost ředků odboru 
mezinárodních a evropských záležitostí MŠMT.  Připravili jsme a zrealizovali mezinárodní 
česko-polský seminář, oslovili jsme také pracovníky Pedagogické fakulty UK, Ústavu 
výzkumu a rozvoje vzdělávání PdF UK v Praze a o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu jako 
spolupracující organizace. Hlavními lektory byli představitelé CEO ve Varšavě (Centrum 
Edukacji Obywatelskiej) a o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu v Praze. Seminář se konal 
pod záštitou náměstka ministra školství Jindřicha Fryče a děkanky Pedagogické fakulty UK 
v Praze Radky Wildové  
 
PC ČT realizovalo vzdělávací aktivity s finanční podporou Generálního konzulátu Polské 
republiky v Ostravě. Jednalo se o: 

- přípravu a realizaci série workshopů pro oblast formativního hodnocení (při spolupráci 
s Centrem občanského vzdělávání ve Varšavě); 

- 1. letní školy matematiky dle metody prof. Hejného (při spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UK v Praze) 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ 
- diktátu v polském jazyce pro širokou veřejnost.  
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2) Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost 
 
Ve sledovaném roce PC ČT vykazuje pouze hlavní činnost. 
 
Celkové náklady v roce 2013 PC ČT vykazuje v částce 7 029 898,28 Kč a výnosy v celkové 
částce 7 299 741,29 Kč. Zisk činí 269 843,01 Kč, tento vznikl na základě úspory 
následujících nákladů: spotřeba materiálu, opravy a udržování, zákonných pojištění, nákladů 
na odpisy a finančních nákladů. V ukazatelích spotřeba energie a Ostatní služby je 
zaznamenán mírný nárůst oproti rozpočtu. Významným ukazatelem ovlivňujícím zisk, je 
navýšení vlastních výnosů o cca 234 tis. Kč a kurzové zisky cca 46 tis. Kč oproti 
plánovaným.  
 
Mzdové náklady  organizace činily celkem 3 279 952,- Kč, byly tvořeny následovně:  
- náklady na platy celkem 1 519 092,- Kč (1 451 000,- Kč hrazeno ze státního rozpočtu  
a 68 092,- Kč z FO organizace). Náhrada PN ve výši 2 900,- Kč. 
- OON celkem 1 757 960,- Kč (OON z kmenové činnosti hrazené ze SR ve výši 890 000,- 
Kč, OON z účelových prostředků (RÚ odb. 210 MŠMT) ve výši 189 500,- Kč, z účelových 
prostředků – projekt Akcent@com ve výši 102 530,- Kč, dále na tento projekt použit RF 
organizace k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy ve výši 133 970,- Kč, 
z DP MŠMT Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 
ve výši 84 400,- Kč, ostatní účelové prostředky MŠMT z odboru 6 na Formativní hodnocení 
ve výši 25 000,- Kč. Dále OON hrazené z RF dle rozpočtových pravidel § č. 57 odst. (2), e) 
ve výši 332 560,- Kč na projekt Historie hranicí nekončí. 
Průměrný plat činil 25 729,88 Kč. Limit pracovníků 4,9. 
 
Ostatní b ěžné náklady – na krytí OBV byly použity jednak příspěvky (SR, DP MŠMT),  
prostředky RF organizace  a vlastní výnosy. 
 
Příspěvek na provoz kmenové činnosti poskytnutá ze státního rozpočtu v celkové částce 
4 351 959,- Kč byl použit v plné výši.  
Kromě příspěvku na provoz byly v roce 2013 poskytnuty finanční prostředky ze SR na 
projekt „Akcent@com“ – ve výši 129 750,- Kč – prostředky čerpány ve výši 102 530,- Kč. 
Rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 27 220,- Kč odveden na běžný účet cizích 
prostředků ministerstva.  
Následně účelové prostředky v rámci RÚ MŠMT odb. 210 pro aktivity PC ČT celkem 
359 500,- Kč: (Standardy pro polský jazyk: 189 500,- Kč a překlady polské jazykové mutace 
učebnice a pracovních sešitů a tisk pracovních sešitů pro prvouku „Svět okolo nás“, 
nakladatelství ALTER ve výši 170 000,- Kč. Prostředky čerpány v celkové výši 324 500,- Kč, 
rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 35 000,- Kč odveden na běžný účet cizích 
prostředků ministerstva.  
V rámci Podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 
2013 PC ČT realizovalo projekt: „Pracovní sešit pro přípravné období výuky českého jazyka 
určeným žákům 2. Tříd ZŠ s polským jazykem vyučovacím“. Přidělená neinvestiční dotace 
z DP MŠMT na rok 2013 ve výši 100 000,- Kč čerpána v plné výši (84 400,- Kč na OON 
a 15 600,- na OBV). 
Účelový příspěvek na „Mezinárodní seminář k česko-polskému formativnímu hodnocení“ – 
v rámci MŠMT, odb. 6, čerpáno prostředky ve výši 89 000,- Kč (25 000,- Kč na OON 
a 64 000,- na OBV). 
Ve sledovaném roce čerpán RF organizace dle § 57 odst. (4), ve výši 126 500,- Kč. Jedná se 
o účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí. V rámci programu LLL GRUNDTVIG 
(NAEP) na partnerskou mobilitu v rámci projektu „Story savers“ čerpán RF ve výši 
138 008,32 Kč. 
 
Skutečné vlastní výnosy organizace (mimo účtů 648 a 671) byly ve výši 964 564,72 Kč.   
Na celkové výnosy mělo vliv čerpání FO ve výši 68 092,- Kč na pokrytí překročení prostředků 
na platy a čerpání RF organizace, který byl skutečně čerpán ve výši celkem 1 299 095,57 
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Kč, z toho použití ve výši 1 034 587,25 Kč na překlenutí nesouladu mezi náklady a výnosy. 
Účelově určené prostředky ve výši 138 008,32 v rámci programu LLL GRUNTVIG (NAEP) 
a částka ve výši 126 500,- Kč čerpána dle zákona § 57 odst., (4)  –  účelově použité peněžní 
prostředky ze zahraničí (Generální konzulát RP v Ostravě poskytl prostředky na realizaci  
následujících aktivit:  

- příprava a realizace série workshopů pro oblast formativního hodnocení (při 
spolupráci s Centrem občanského vzdělávání ve Varšavě); 

- 1. letní škola matematiky dle metody prof. Hejného (při spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UK v Praze) 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost.  

 
Poskytnuté prostředky čerpány v plné výši dle účelu.    
Použití RF bylo rozpočtováno dle zákona č. 218/2000 Sb., § 57 odst. 3) 
Tabulka č. 2. Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost  
 
 

 
3) Závazky a pohledávky 
 
Hodnota celkových závazků organizace činí 1 301 138,39 Kč. Jedná se o krátkodobé 
závazky, z toho:  

- dodavatelé celkem 59 935,39 Kč (16 dodavatelů do lhůty splatnosti), 
- zúčtování se zaměstnanci a institucemi celkem 308 666,- Kč (z toho 220 292,- 

zaměstnanci, 500,- jiné závazky vůči zaměstnancům a 87 874,- Kč zúčtování 
s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), 

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem 678 250,- Kč (129 750,- Kč, 359 500,- 
Kč, 89 000,- Kč a 100 000,- Kč),  

- výnosy příštích období 215 778,- Kč (předplatné metodických pomůcek JUTRZENKA, 
OGNIWO),  

Podmíněné závazky z podrozvahové evidence jsou 0. 
Veškeré krátkodobé závazky jsou do lhůty splatnosti. 
 
Hodnota celkových pohledávek organizace činí 696 090,40 Kč. Jedná se o: 

- pohledávky za odběrateli celkem 10 628,- Kč (2 odběratele),  
- přeplatek FÚ ve výši 11 216,- Kč, 
- náklady příštích období 58 216,40 Kč,  
- dohadné účty aktivní 616 030 Kč (spojeno s účelovými prostředky).  

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 6 000,- Kč. Jedná se o neuhrazenou fakturu 
1 odběratele za poskytnuté služby – pohledávky za odběratele do 1 roku. V průběhu ledna-
února 2014 faktura bude uhrazena.  
Podmíněné pohledávky z podrozvahové evidence ve výši 2 241 216,53 Kč (Vznik nároku 
z ERDF 2 168 418,- Kč a z NAEP 72 798,53 Kč). 
 
Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 201 3 
 
 
4) Přehled o čerpání ú čelových prost ředků 
5)  Účelové prost ředky na programy (projekty) spolufinancované z rozp očtu 

Evropské unie a z ostatních zahrani čních program ů  
 
Účelové prost ředky poskytnuté z řizovatelem: 
V roce 2013 poskytnuty finanční prostředky ze SR na projekt „Akcent@com“ – ve výši 
129 750,- Kč – prostředky čerpány ve výši 102 530,- Kč. Rozdíl nevyčerpaných prostředků 
ve výši 27 220,- Kč odveden na běžný účet cizích prostředků ministerstva.  
Následně účelové prost ředky v rámci RÚ MŠMT  odb. 210 pro aktivity PC ČT celkem 
359 500,- Kč: (Standardy pro polský jazyk: 189 500,- Kč a překlady polské jazykové mutace 
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učebnice a pracovních sešitů a tisk pracovních sešitů pro prvouku „Svět okolo nás“, 
nakladatelství ALTER ve výši 170 000,- Kč. Prostředky čerpány v celkové výši 324 500,- Kč, 
rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 35 000,- Kč odveden na běžný účet cizích 
prostředků ministerstva.  
V rámci Podpory  vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultu rní výchovy 
pro rok  2013 PC ČT realizovalo projekt: „Pracovní sešit pro přípravné období výuky českého 
jazyka určeným žákům 2. Tříd ZŠ s polským jazykem vyučovacím“. Přidělené neinvestiční 
prostředky z DP MŠMT na rok 2013 ve výši 100 000,- Kč čerpány v plné výši. 
Účelový příspěvek na „Mezinárodní seminá ř k česko-polskému formativnímu 
hodnocení“  – v rámci MŠMT, odb. 6, čerpáno prostředky ve výši 89 000,- Kč. 
 
Prost ředky ze zahrani čí: 
Generální konzulát RP v Ostravě poskytl prostředky na realizaci aktivit: 

- příprava a realizace série workshopů pro oblast formativního hodnocení (při 
spolupráci s Centrem občanského vzdělávání ve Varšavě); 

- 1. letní škola matematiky dle metody prof. Hejného (při spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UK v Praze) 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost.  

Poskytnuté prostředky převedeny do RF organizace a čerpány v plné výši dle účelu – celkem 
126 500,- Kč.  
 
Prost ředky 2-letého grantu v rámci programu LLL GRUNDTVIG  (NAEP) na partnerskou 
mobilitu v rámci projektu „Story Savers“, čerpán RF ve výši 138 008,32 Kč. 
 
 
Tabulka č. 4  Přehled o čerpání ú čelových prost ředků 
Tabulka č. 5  Přehled o prost ředcích ur čených  na programy spolufinancované  
                       z rozpo čtu EU a ostatní zahrani ční programy           
 
 
 
 
6) Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních fond ů 
 
Fond odměn je v roce 2013 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2012 ve výši 
29 520,- Kč, FKSP 1 % přídělem z platů – 15 212,- Kč, FRM je tvořen odpisy – 178 406,- Kč 
a RF zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2012 ve výši 182 651,33 Kč, RF z ostatních 
titulů – převedeny poskytnuté prostředky Generálního konzulátu RP v Ostravě ve výši 126 
500,- Kč.. 
 
PC ČT ve sledovaném roce čerpalo prostředky rezervního fondu organizace v celkové výši 
1 299 095,57 Kč, z toho: 
-1 034 587,25 Kč na překlenutí nesouladu mezi náklady a výnosy spojené s realizací 
projektu „Historie hranicí nekončí“ a projektu „Akcent@com“. 
- 126 500,- Kč čerpáno dle zákona  § 57 odst. 4)  –  účelově použité peněžní prostředky ze 
zahraničí.  
Generální konzulát RP v Ostravě na realizaci těchto aktivit:  

- příprava a realizace série workshopů pro oblast formativního hodnocení (při 
spolupráci s Centrem občanského vzdělávání ve Varšavě); 

- 1. letní škola matematiky dle metody prof. Hejného (při spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UK v Praze) 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost.  

 
- 138 008,32 Kč čerpáno účelové prostředky GRUNGTVIG (NAEP). 
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Prostředky fondu odměn organizace byly čerpány na pokrytí překročení závazného 
ukazatele limitu prostředků na platy zaměstnanců ve výši 68 092,- Kč. 
 
Rozdíly v tabulce č. 6 část I. a část II. jsou způsobeny:  

- u FKSP ve výši 1 263,78 Kč jednak bankovními poplatky a úroky za prosinec 2013 a 
tvorbou FKSP z mezd za prosinec 2013 ve výši 1 190,- Kč, které převedeny na účet 
FKSP v lednu 2014. 

- u FRM ve výši 72,10 Kč bankovními poplatky a úroky za prosinec 2013.  
Fondy organizace jsou finančně kryty. 
 
Tabulka č. 6 Peněžní fondy – I. Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních  
   fond ů, II. Krytí ú čtů peněžních fond ů 
 
 
 
7) Použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů v rámci hlavní činnosti 
 
 
V roce 2013 PC ČT kromě příspěvku ze SR, čerpalo prostředky z FO ve výši 68 092,- Kč na 
pokrytí překročení prostředků na platy. 
Prostředky RF organizace v celkové výši 1 299 095,57 Kč, z toho: 

- použití ve výši 1 034 587,25  Kč bylo použito na překlenutí časového nesouladu mezi 
náklady a výnosy,      ,  

- 126 500,- Kč čerpáno dle § 57, odst. 4) výše uvedeného zákona – účelově použité 
peněžní prostředky ze zahraničí, 

- 138 008,32 účelové prostředky grantu v rámci programu LLL GRUNDTVIG (NAEP)  
Navíc čerpány vlastní výnosy organizace. 
 
Tabulka č. 7 Přehled o použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů 
 
 
 
8)  Programy reprodukce majetku 
 

PC ČT ve sledovaném roce čerpalo investiční prostředky FRM organizace v celkové výši 
1 118 509,- Kč na rekonstrukci střešní krytiny a okapů. Čerpání prostředků řádně 
vyúčtováno. 
 
Tabulka č. 8 Programové financování – I. kapitálové náklady,  II. běžné náklady 
 
9) Vyhodnocení hospodá řského výsledku a návrh p řídělu do pen ěžních fond ů 
 
PC ČT ve sledovaném roce vykazuje zisk ve výši 269 843,01 Kč. Kladného hospodářského 
výsledku bylo dosaženo na základě úspory nákladů OBV (spotřeba materiálu, opravy 
a udržování, zákonných pojištění, nákladů na odpisy a finančních nákladů), navýšení 
vlastních výnosů organizace oproti plánovaným cca 234 tis. Kč a kurzovým ziskům ve výši 
cca 46 tis. Kč.    
Příspěvek na činnost organizace byl v roce 2013 využíván racionálně a úsporně. Přidělené 
prostředky na platy byly překročeny o 68 092,- Kč, které bylo kryto prostředky FO.  
Přidělené prostředky na OON byly využity dle platných předpisů, kryty prostředky ze SR na 
kmenovou činnost, ostatními účelovými prostředky 102 530,- účelovými prostředky 
na projekt, dále na RÚ – 189 500,- Kč a prostředky z DP MŠMT – menšiny 84 400,- Kč 
a z odboru 6 MŠMT – 25 000,- Kč. Navíc čerpány prostředky RF na překlenutí časového 
nesouladu mezi náklady a výnosy (466 530,- Kč). 
 
Zlepšený hospodářský výsledek byl navržen na příděl do fondů organizace: 

- RF – 200 000,- Kč  
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- FO –    69 843,01Kč. 
 
 Tabulka č. 9 Hospodá řský výsledek a návrh p řídělů do pen ěžních fond ů 
 
 

 
10) Vnější kontroly 
 
V roce 2013 neproběhly žádné vnější kontroly. 
 

Tabulka č. 10 Přehled o vn ějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce 
 
11) Vnit řní kontroly 
 
V době od 16. 12. 2013 do 3. 2. 2014 v PC ČT byl interním auditorem proveden interní audit  
zaměřený na audit výkonů, systémů a finanční audit organizace dle mapy rizik.  
Závěr:  V rámci auditované činnosti bylo zjištěno, že stav vnitřního kontrolního systému je 
přiměřený a funkční a zajišťuje dosažení cílů a úkolů organizace. Nevznikly pochybnosti o 
tom, že organizace nakládá s prostředky hospodárně, efektivně a účelně. V rámci 
auditované činnosti nebyly zjištěny závažné nedostatky a ani významná míra chybovosti, 
která by vedla k riziku sankcí či nedosažení cílů a úkolů organizace.    
Interní auditorka Ing. Dagmar Cieslarová byla proškolena v rámci úvodního semináře pro 
interní auditory PŘO MŠMT dne 2. 6. 2011. 
V souladu s § 55a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 239/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, je MŠMT povinno schvalovat účetní závěrky státních příspěvkových 
organizací, jejichž je zřizovatelem, proto byla členy schvalujícího orgánu provedena kontrola 
na místě, ve dnech 12. 12.2013 a 13. 12. 2013. 
Kontrola na místě ve vzorku operací souvisejících s hospodařením, čerpáním a využitím 
prostředků poskytnutých v roce 2013 prokázala, že kontrolovaná účetní jednotka 
zabezpečovala provozní a finanční činnost v souladu s platnými předpisy a prostředky, které 
byly organizaci rozpočtovány a poskytnuty v roce 2013 z rozpočtu MŠMT, kontrolovaná 
organizace čerpala a využila hospodárně a účelně k plnění úkolů, které jsou předmětem její 
hlavní činnosti.  
 
 
12)  Majetek 
13) Provedení řádných a mimo řádných inventarizací majetku a závazk ů 
 

PC ČT od roku 2000 má právo hospodaření k celé budově. V budově sídlí ČŠI, které 
poskytujeme služby pro chod kanceláře dvou inspektorů. 
Fond dlouhodobého majetku organizace činí 3 819 612,68 Kč. V roce 2013 provedena 
rekonstrukce střešní krytiny a okapů a tím došlo k zhodnocení budovy o 1 118 509,- Kč. 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí: 3 948 186,34 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek: 103 363,00 Kč.   
Organizace vede evidenci stavu učebnic, učebních pomůcek, knih v knihově 
a programového vybavení na podrozvahových účtech (celkem ve výši 5 428 186,92 Kč). 
Na pořízení drobného majetku v roce 2013 byla použita částka 45 791,- Kč (obnovení 
vybavení kanceláří).  
Ve sledovaném roce nebyl prodán žáden nemovitý majetek. 
Dlouhodobý majetek je odpisován účetními odpisy dle odpisového plánu organizace.  
V souladu se zákonem o účetnictví 563/91 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 437/2003 
Sb., zákona č. 304/2008 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb., na 
základě příkazu ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2013 ze dne 14. října 2013 
byla ustanovena ústřední a dílčí inventarizační komise. Prvotní inventura, která zahrnovala 
činnosti spojené s inventarizací hmotného majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2013. 
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Následně rozdílová inventura hmotného majetku proběhla v období od 14. listopadu 2013 do 
25. ledna 2014.  
K 31. 12. 2013 byla provedena dokladová inventura zásob, peněžních prostředků, závazků 
a pohledávek. Skutečný stav inventarizovaného majetku souhlasí se stavem účetním. 
Komisemi nebyly zjištěny žádné škody na majetku organizace ani shledány žádné rozdíly 
nebo nedostatky.   
 

 
 
14) Mezinárodní konference, seminá ře a obdobné akce 
 
V roce 2013 pracovníci PC ČT absolvovali tyto zahraniční pracovní cesty a zahraniční 
aktivity: 
 
 
 21. 02. 2013 – 25. 02. 2013 
„Story Savers – partnerské setkání“ (hrazeno z prostředků Grundtvig) 
Forma a místo: partnerské setkání, Aigio, Řecko  
Organizátor  – řecký partner v rámci projektu partnerství GRUNDTVIG 
Účastníci za PC Český Těšín :  Norbert Dąbkowski, Marian Siedlaczek 
Program: 

- mezinárodní partnerské setkání 
- prezentace organizace 
- příprava společných aktivit pro oblast storytellingu 

Přínos pro organizaci: 
- aktivní účast na mezinárodním projektu 
- podpora vzdělávání dospělých 
- společný mezinárodní produkt – e-book 

 
 
09. 03. 2013  
„Metodika vyu čování polského jazyka jako cizího“ 
Forma a místo: seminář, Krakow, Polsko 
Organizáto ři:  Jazyková škola Glossa, Krakow, Polsko 
Účastníci za PC Český Těšín :  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: 

- Celodenní seminář  
Přínos pro organizaci: 

- příprava metodických materiálů pro přeshraniční česko-polský projekt 
 

 
17. 04. 2013  
„Konference u čitelů regionální výchovy“ 
Forma a místo: konference, Zabrze, Polsko 
Organizáto ři:  Společnost Horního Slezska, Katovice, Polsko 
Účastníci za PC Český Těšín :  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: 

- Přednášky a prezentace příkladů dobré praxe  
Přínos pro organizaci: 

- prezentace PC ČT a navázání další spolupráce 
- prezentace projektů a výstupů realizovaných v PC ČT v rámci přeshraniční 

spolupráce v oblasti regionální výchovy 
 

 
09. 05. 2013 – 11. 05. 2013 
„Sv ětový sjezd polských u čitelů“   
Forma a místo: mezinárodní konference, Ostróda, Polsko  
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Organizátor – Nadace Polského společenství a Ministerstvo zahraničních věcí Polské 
republiky 
Účastníci:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program: 

- přednášky, semináře a diskuse 
Přínos pro organizaci: 

- prezentace aktivit a projektů PC ČT 
- Perspektivy do budoucna, projektové možnosti, výměna zkušeností 
 
 

20. 6. 2013 – 21. 6. 2013 
Mezinárodní matematická sout ěž PIKOMAT pro nejlepší žáky 5. – 7. ro čníků ZŠ 
s polským jazykem vyu čovacím  
Forma a místo: soutěže pro jednotlivce a družstva, zeměpisná vycházka s průvodcem 
zajímavými místy Wisły (Polsko). 
Organizáto ři:  WOM Katowice, spoluorganizátor PC Český Těšín 
Účastníci za PC Český Těšín :  Mgr. Marta Kaimová, Mgr. Jana Walachová 
Program: 

- soutěže jednotlivců 
- soutěže týmů 
- integrační hry 
- exkurze                

Přínos pro organizaci:  
- partnerské setkání se vzdělávací institucí 

 
 
12. 09. 2013 – 13. 09. 2013 
„Konference zahajující projekt Akcent@com“ 
Forma a místo: konference a pracovní jednání, Wrocław, Polsko 
Organizáto ři:  Dolnoslezské vojvodství 
Účastníci za PC Český Těšín :  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Barbara Kubiczková, Mgr. 
Dagmar Hessová 
 
Program: 

- Konference zahajující projekt, 
- Pracovní jednání realizátorů projektu a lektorů workshopů 

Přínos pro organizaci: 
- partnerství v rámci projektu 
 

 
17. 09. 2013 – 22. 09. 2013 
„Story Savers - partnerské setkání“ (hrazeno z prostředků Grundtvig) 
Forma a místo: Letterkenny, Irsko 
Organizátor  – irský partner v rámci projektu partnerství GRUNDTVIG 
Účastníci za PC Český Těšín : Marta Kmeťová, Renata Czaderová, Norbert Dąbkowski, 
Marian Siedlaczek 
Program: 

- mezinárodní partnerské setkání 
- prezentace organizace 
- příprava společných aktivit pro oblast storytellingu 

Přínos pro organizaci: 
- aktivní účast na mezinárodním projektu 
- podpora vzdělávání dospělých 
- společný mezinárodní produkt – e-book 
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04. 10. 2013  
„Celostátní řečnická sout ěž“ 
Forma a místo: soutěž, Katowice, Polsko 
Organizáto ři:  Společnost Horního Slezska, Katowice, Společnost učitelů polského jazyka, 
Krakow, Polsko 
Účastníci za PC Český Těšín :  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: 

- celostátní řečnická soutěž 
Přínos pro organizaci: 

- PC ČT jako spoluorganizátor  
-    další zkušenosti v oblasti organizace řečnických soutěží  

 
 
27. 11. 2013 – 30. 11. 2013 
„Story Savers – partnerské setkání“ (hrazeno z prostředků Grundtvig) 
Forma a místo: partnerské setkání, Warszawa, Polsko 
Organizátor  – polský partner v rámci projektu partnerství GRUNDTVIG 
Účastníci za PC Český Těšín : Norbert Dąbkowski, Marian Siedlaczek  
Program: 

- mezinárodní partnerské setkání 
- prezentace organizace 
- příprava společných aktivit pro oblast storytellingu 

Přínos pro organizaci: 
- aktivní účast na mezinárodním projektu 
- podpora vzdělávání dospělých 
- společný mezinárodní produkt – e-book 
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Rozbor hospodaření za rok 2013 předkládá                  Mgr. Marta Kmeťová, ředitelka PC ČT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V Českém Těšíně, dne 13. 03. 2014 
 
 
 
 
 
Přílohy k textové části: Statistické údaje o činnosti PC Český Těšín: 
 
1. Seznam vzdělávacích akcí organizovaných PC ČT 
2. Soutěže a další akce pro děti a mládež škol s pol. jaz. vyuč. 
3. Další aktivity PC Český Těšín 
4. Seznam akcí, kterých se zúčastnili pracovníci PC ČT 
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