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Údaje o zpracovateli 
 
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 2014 
probíhala v souladu se statutem příspěvkové organizace a v souladu se stanovenými úkoly 
zřizovatele. 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně bylo zřízeno MŠMT 
ČR s cílem zajištění potřeb škol s polským jazykem vyučovacím v České republice a také 
s cílem dalšího růstu pedagogických pracovníků těchto zařízení. PC je instituce v oblasti 
vzdělávání, celoživotního učení a aktivní evropské spolupráce, otevřená inovacím a zároveň 
vycházející z identity a specifiky Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. 

Náplň činnosti: 

- podpora menšinového školství 
- další vzdělávání pedagogických pracovníků   
- vydávání metodických pomůcek - Jutrzenka a Ogniwo 
- soutěže pro žáky a studenty 
- celoživotní vzdělávání 
- přeshraniční spolupráce 
- evropská spolupráce 
- pedagogická knihovna 

 
V roce 2014 pokračovala činnost Pedagogického centra na základě schváleného plánu 
hlavních úkolů 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, příprava metodických 
pomůcek pro školy s PJV, vydávání a distribuci metodických pomůcek – měsíčníků Jutrzenka 
pro první stupeň a Ogniwo pro druhý stupeň základních škol. 
„Jutrzenka“ (roč. 103/104) – jako metodická pomůcka i jako časopis určen k práci v hodinách 
mateřského jazyka a k samostatné četbě – podporuje logické myšlení, kreativitu, rozvíjí 
finanční gramotnost a rozšiřuje všeobecné znalosti žáků základních škol s polským jazykem 
vyučovacím od 1. do 5. ročníků.  
V roce 2014 byl kladen důraz na poznávání regionu, vlasti, českých a polských zvyků a lidové 
kultury. Žáci a učitelé zde nalezli nové písničky, netradiční sportovní hry a aktivity. „Jutrzenka“ 
přinášela již tradičně zajímavosti z přírody a snažila se vyhovět zájmům děvčat i kluků, 
poskytnout jim zábavu a relaxaci. V dubnu a prosinci jsme žákům nadělili malý dárek – 
vystřihovánky. V prosinci jsme vyhlásili literární a uměleckou soutěž týkající se cestování 
a poznávání zajímavých míst. 
Při přípravě časopisu vždy zohledňujeme připomínky učitelů a čtenářů uvedené v anketě. 
 
Měsíčník „Ogniwo“ slouží jako metodická pomůcka k výuce žáků druhého stupně základní 
školy. Obsahuje pravidelné rubriky, jež lze využít v hodinách polského a anglického jazyka, 
občanské výchovy, informatiky, zeměpisu, biologie a zeměpisu. V rubrice Okładka Ogniwa 
(Obálka Ogniwa) se pravidelně objevovali žáci našich škol, kteří dosáhli významných úspěchů 
v exaktních, uměleckých nebo sportovních oblastech.   
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Pro potřeby učitelů, kteří absolvovali certifikovaný kurz nevázaného písma Comenia Script, 
byla připravena polská verze písanek  s tímto písmem. Tuto aktivitu jsme realizovali v rámci 
resortního úkolu MŠMT. 
 
Na začátku roku 2014 začala pracovat skupina p řipravující vydání nového Slabiká ře. Tým 
sestával ze 4 zkušených pedagogů – praktiků, ilustrátora a grafika. Přípravné práce probíhaly 
celý rok. Současně byl připraven pro tuto aktivitu projekt Elementarz – Slabikář, který PC ČT 
předložilo do Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin a multikulturní výchovy.  
 
V roce 2014 probíhaly rovněž v rámci resortního úkolu MŠMT závěrečné práce na tvorbě 
standardů pro polský jazyk. Na této aktivitě spolupracoval metodik PC ČT s pedagogy  - učiteli 
polského jazyka a odbornými konzultanty z ČR i Polska.  
 
Další aktivity PC Český Těšín v oblasti podpory polského menšinového školství v roce 2014: 
 
- Den mateřského jazyka, prof. Jan Miodek z Vratislavské univerzity uskutečnil přednášku pro 
žáky Polského Gymnázia v Č.Těšíně;  
- Den mateřského jazyka, prof. Jan Miodek uskutečnil přednášku pro učitele a širokou 
veřejnost; 
- Asertivita v práci učitele  - workshop pro učitele ZŠ a SŠ vedený zkušeným polským lektorem 
(financováno ze zdrojů společnosti „Polské společenství“) 
- soutěž "Wielkie Dyktando dla Zaolzia" – Velký diktát (akce na podporu udržování a rozvoje 
mateřského jazyka) 
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- 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.  
 
Vzdělávacích akcí se celkem zúčastnilo 856 učitelů. 
 
V oblasti DVPP jsme se zaměřovali zejména na oblast formativního hodnocení a podporu 
matematické gramotnosti. 
 
 
 
 
Formativní hodnocení v práci u čitele 
 
 
 

 
 
PC ČT a Nadace Centrum ob čanského vzd ělávání ve Varšav ě v rámci projektu 
„Implementace formativního hodnocení ve školách s p olským jazykem vyu čovacím 
v České republice spolufinancovaného z prost ředků Ministerstva národního vzd ělávání  
Polské republiky zrealizovalo v roce 2014 tyto akti vity: 
 
1. Dílny pro ředitele škol 
Dvoudenní dílna byla zaměřena na 
- způsob implementace FH do škol 
- profil školy 
- prohlubvání dovedností spolupráce s rodiči 
- příklady dobré praxe 
 
2.  Příprava žákovské knížky s prvky formativního hodnoce ní pro žáky 1. stupn ě škol 
s polským jazykem vyu čovacím v ČR. 
 
3. Dílny pro u čitele MŠ 
- možnosti implementace FH do MŠ  
- aktivní prezentace FH 
- prvky FH, které lze využít v MŠ  
 
4. dílny pro u čitele ZŠ (v 1. – 5. ro č.  a  6. – 9. roč.) 
2-etapové dílny pro učitele 1. stupně  a pro učitele 2. stupně v rozdělení na skupinu humanitní 
a přírodovědnou. 
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5. Dílny FH pro u čitele Polského gymnázia v Českém Těšíně 
2-etapové dílny pro učitele 1. stupně  a pro učitele 2. stupně v rozdělení na skupinu humanitní 
a přírodovědnou. 
 
6. 1-denní vzd ělávací exkurze u čitelů ZŠ (Tychy, PL) 
- tzv. vzdělávací procházka po třídách, náslechy vyučovacích hodin, obecné zkušenosti školy 
se zavedením a realizaci filozofie formativního hodnocení. 
 
Všech aktivit se zúčastnilo 185 učitelů a ředitelů z 18 základních škol, 15 mateřských škol a 1 
gymnázia.  
Zpětná vazba ukázala, že: 
- aktivity v rámci projektu pomohly seznámit se či rozvinout znalosti o FH; 
- učitelé jsou schopni vybrat a přizpůsobit metody formativního hodnocení konkrétním 
potřebám, zejména období vzdělávání a specifiku jednotlivých předmětů; 
- si učitelé prohloubili komunikační kompetence směrem k rodičům, zejména v aspektu 
informační a motivační role hodnocení. 
 
 
Podpora matematické gramotnosti  
 
V roce 2014 jsme v oblasti vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ pokračovali v podpoře matematické 
gramotnosti. Pokračovala spolupráce s prof. Milanem Hejným a jeho týmem. Během roku 
proběhlo celkem 5 seminářů, celkem bylo proškoleno 134 učitelů 1. i 2. stupně ZŠ. V srpnu 
2014 proběhla již 2. Letní škola matematiky podle Hejného (organizovaná speciálně pro 
potřeby a zájem škol s polským jazykem vyučovacím a škol v Polsku). Kromě učitelů škol 
s polským jazykem vyučovacím v ČR se jí zúčastnili pedagogové z Polska, ze škol sídlících 
ve Slezském vojvodství. 
Díky spolupráci s  o.s. Abakus (Polsko; PC ČT jako nadnárodní partner projektu v rámci 
polského Operačního programu Lidské zdroje) a díky finanční podpoře Generálního konzulátu 
Polské republiky v Ostravě jsme vydali pilotní soubor pracovních listů matematiky pro 1. ročník 
ZŠ a metodiku pro učitele. Práci s pilotními materiály přijížděli konzultovat členové týmu 
profesora Milana Hejného (m. j. do 5 základních škol v polské Pszczyně). Pilotáž bude probíhat 
3 roky, tedy do roku 2016. Po jejím skončení a vyhodnocení bude vydána učebnice, pracovní 
sešity pro výuku matematiky podle metody Hejného i v polském jazyce.  
V rámci podpory zavádění nové metody výuky matematiky probíhala setkání vyučujících touto 
metodou. V první části proběhla náslechová hodina, pak rozbor hodiny pod odborným 
vedením. Tato setkání byla velmi přínosná, byl to i počátek vzájemného setkávání, konzultací 
zainteresovaných učitelů. 
Vklad PC Čt do spolupráce v oblasti metody Hejného byl v podobě grafického zpracování 2 
dílů pilotních pracovních listů pro 1. ročník ZŠ a jazykové překlady do polštiny.  
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- Celoživotní u čení  
 
V srpnu 2012 byl zahájen mezinárodní projekt „The StorySavers“ (DZS, NAEP, program 
GRUNDTVIG) zaměřený na oblast vyprávění a záchranou příběhů.  
 

 
 
Projektu se zúčastnilo 7 zemí – Norsko, Irsko, Wales, Česká republika, Polsko, Francie a 
Řecko. PC ČT jako český partner připravilo příběhy ve formě fotografií. V rámci projektu se 
konaly národní aktivity, mj. výstava fotografií a počítačový kurs pro učitele v důchodovém věku 
„Počítač mým pomocníkem“. V roce 2014 se konaly mobility do francouzského Lyonu 
a velšského LLandovery.  
 
Všechny naplánované mobility byly splněny, projekt byl úspěšně ukončen v červenci 2014.  
 

 
 
Zachránci p říběhů – Janusz   
 
Hledali jsme děti ze starých fotografií, spojením současné a staré fotografie vznikl příběh,  
Který zná pouze osoba na fotografií, my můžeme pouze naslouchat … 



PC ČT – Rozbor hospoda ření – 2014 

Sout ěže - PC ČT tradičně 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 2014 zúčastnilo celkem 1546 žáků polských škol. 
 
 
Matematické sout ěže – nejdůležit ější oblast sout ěží PC ČT 
 
 
P.č. 

 
Sout ěž 

 
Třída 

Počet účastník ů 
okresních kol 

Úspěšní řešitelé,  
čestné uznání 

 
1. 

 
Matematická olympiáda 

 
5. 

 
19 

 
5 

 
2. 

 
PIKOMAT I., II. etapa 

 
5. – 7. 

 
103 

 
48 

 
3. 

 
PIKOMAT III. etapa 

 
5. – 7. 

 
48 

 
16 

 
4. 

 
PIKOMAT IV. etapa 

 
5. – 7. 

 
16 

 
16 

 
5. 

 
Kangur 2014 

 
2. – 9. 

 
407 

 
51 

 
6. 

 
Kangur 2014 

 
S Š 

 
58 

 
3 

 
7. 

 
Pythagoriáda 

 
5. 

 
20 

 
11 

 
8. 

 
Pythagoriáda 

 
6. – 8. 

 
63 

 
15 

 
Finále PIKOMATU – IV. etapa 
16 úspěšných řešitelů PIKOMATU 5. – 7. roč. ZŠ se zúčastnilo vzdělávací exkurze do Ostravy 
– Vítkovic na interaktivní výstavu „Malý svět techniky U6”. Žáci mohli sami objevovat záhady 
světa vědy a techniky od parních vynálezů až po nejmodernější automatická zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Resortní úkoly MŠMT 
 
PC ČT zrealizovalo v roce 2014  2 resortní úkoly MŠMT : 

- Standardy pro polský jazyk (jednalo se o pokračování práce z r. 2013, cílem byla 
příprava a rozšíření databáze vzorových testových úloh) 

- COMENIA SCRIPT (byla zakoupena licence na polskou verzi písma, byly připraveny 
písanky pro potřeby škol s polským jazykem vyučovacím) 
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- Aktivity realizované z finan čních prost ředků Polské republiky 

 
PC ČT realizovalo vzdělávací aktivity s finanční podporou Generálního konzulátu Polské 
republiky v Ostravě (dále GK RP). Jednalo se o: 

- Setkání českých, polských a slovenských didaktiků matematiky, zástupců univerzit 
v Praze a v Ostravě, polském Rzeszově a v Katovicích a ve slovenské Žilině – listopad 
2014; 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2014 
diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – prosinec 2014 
 
 
 
 

„Den mate řského jazyka”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogické centrum p ři finan ční spolupráci Generálního konzulátu Polské republik y 
v Ostrav ě pořádalo tyto akce v roce 2014:   
 
- Jazyková sout ěž pro žáky Mistr pravopisu 
 
20.11.2014   
 
Soutěž probíhala ve 3 kategoriích:  

I. – žáci 4. - 5. roč. ZŠ 
II. – žáci 6. - 7. roč. ZŠ 
III. – žáci 8.-9. roč. ZŠ 
 

Soutěže se zúčastnilo 142 žáků.  
Texty diktátů připravily Mgr. Lidia Kosiec a Mgr. Barbara Kubiczek. Všichni účastníci obdrželi 
diplomy, ti nejlepší obdrželi hodnotné ceny v podobě knih  a deskových her.  
 
- Velký (rodinný) diktát 
 
9.12.2014  
 
V roce 2014 proběhla 5. Edice soutěže, které se zúčastnilo 21 skupin (rodiny, skupinky přátel, 
žáků a studentů). Cílem je propagace udržování mateřského jazyka na vysoké úrovni. Všichni 
účastníci obdrželi diplomy, ti nejlepší obdrželi hodnotné ceny v podobě knih.  
 
 
 
 
 

- .  
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- Evropská a p řeshrani ční spolupráce 
 
 
PC ČT realizovalo projekt „Akcent@com“ v oblasti česko-polské přeshrani ční spolupráce .  
(Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, Evropský fond regionálního 
rozvoje, dále ERDF) zaměřený na spolupráci českých a polských škol po obou stranách celé 
délky česko-polské hranice a na popularizaci učení se sousedícím jazykům.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt byl zahájen v roce 2013, v roce 2014 se konaly workshopy pro učitele a žáky středních 
škol po celé délce česko-polské hranice. 

 

 
 
Na téměř 800km délce česko-polské hranice proběhlo 7 dvoudenních workshopů, kterých se 
zúčastnilo 360 učitelů a žákovské týmy složené z 288 žáků a 72 učitelů. 
 
V rámci projektu jsme zároveň analyzovali stav přeshraniční spolupráce a úroveň jazykových 
kompetencí v sousedících jazycích. 
 
Česko-polský tým autorů vytvořil netradiční učebnici česko-polské a polsko-české jazykové 
komunikace. 
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Polsko- česko-slovenský EuroInstitut 

Inspirací pro vytvoření Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu se stalo francouzsko- 
německé příhraničí, kde ve městě Kehl v roce 1993 vznikl Institut pro přeshraniční 
spolupráci – Euro-Institut. Jedná se o dvounárodní, neutrální platformu spolupráce 
s dvoujazyčným a dvoukulturním týmem pracovníků. Euro-Institut reaguje na potřeby 
různých institucí a obyvatel z francouzsko-německého příhraničí předáváním informací, 
znalostí, metod a pracovních nástrojů, pořádáním různých školení a vzdělávání v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Pomáhá subjektům z obou částí příhraničí při řešení problémů 
vyplývajících z různých politicko-administrativních a strukturálních systémů, minimalizaci 
různých administrativních, společenských a kulturních barier a realizaci aktivit týkajících se 
přeshraniční spolupráce. 

PC ČT je jedním ze zakládajících členů EuroInstitutu. 
 
 
 
 
 
 
PC ČT se podílelo na reaktivaci prací česko-polské pracovní skupiny pro oblast u čebnic , 
která vznikla při Polsko-české vědecké společnosti. 
Členy pracovní skupiny jsou didaktici významných akademických center v ČR a Polsku. Jedná 
se o zástupce Ostravské univerzity a Univerzity Karlovy za českou stranu a zástupce polských 
univerzit v Poznani, Krakově, Štětíně a Vratislavi. V roce 2014 se konaly 2 pracovní schůzky, 
kdy jsme si stanovili nejbližší cíle a aktivity a dohodl se klíč analýzy učebnic a jednotlivé 
předměty. Členové týmu se budou věnovat analýze učebnic dějepisu, zeměpisu, literatury 
a základů společenských věd.   
 



Činnost 2014_rozb

Seznam vzd ělávacích akcí, organizovaných PC Český Těšín - 2014
Příloha č. 1

Datum Název akce, místo, od - do Lektor Hod. C/J Účast. Číslo akreditace os/hod
9.1. 9.-10.1. Akcent@com, Euroregion Silesia Mgr. Marta Kmeťová, dr Barbara Grabowska, dr Hynek Bohm, dr Łukasz Kwadrans16 J 27 20936/2013-1-551 432
14.1. Metodické setkání učitelů PJ 2.st ZŠ a SŠ mgr Katarzyna Zioła Zemczak 4 J 3 20936/2013-1-551 12
6.2. 6.-7.2. Akcent@com, Euroregion Těšínské Slezsko Mgr. Marta Kmeťová, dr Barbara Grabowska, dr Hynek Bohm, dr Łukasz Kwadrans16 J 30 20936/2013-1-551 480
6.3. 6.-7.3. Akcent@com, Euroregion Beskydy Mgr. Marta Kmeťová, dr Barbara Grabowska, dr Hynek Bohm, dr Łukasz Kwadrans16 J 24 20936/2013-1-551 384
9.5. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Barbara Uniwersał, mgr Aleksandra Cupok6 J 26 16785/2012-325 156
16.6. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Barbara Uniwersał, mgr Jarosław Pietrzak6 J 14 16785/2012-325 84
26.8. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Barbara Uniwersał, mgr Jarosław Pietrzak6 J 25 16785/2012-325 150
27.8. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Barbara Uniwersał, mgr Aleksandra Cupok6 J 46 16785/2012-325 276
28.8. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Barbara Uniwersał, mgr Aleksandra Cupok6 J 36 16785/2012-325 216
11.9. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Aleksandra Cupok, mgr Mirosława Motyka6 J 21 16785/2012-325 126
15.9. Metodické setkání učitelů PJ 2.st ZŠ a SŠ mgr Katarzyna Zioła Zemczak 4 J 15 20936/2013-1-551 60
25.9. 25.-26.9 Akcent@com, Euroregion Nysa mgr Jolanta Rojewska, mgr Krystyna Pac Marcinkowska16 J 27 20936/2013-1-551 432
2.10. Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (seminář k problematice formativního hodnocení)mgr Aleksandra Cupok, mgr Mirosława Motyka6 J 17 16785/2012-325 102
9.10. 9.-10.10. Akcent@com, Euroregion Silesia Mgr. Marta Kmeťová, dr Barbara Grabowska, dr Hynek Bohm, dr Łukasz Kwadrans16 J 28 20936/2013-1-551 448
13.10. Formativní hodnocení ve školní praxi mgr Mirosława Motyka, mgr Barbara Uniwersał6 J 21 29563/2014-1-789 126
23.10. 23.-24.10. Akcent@com, Euroregion Glacensis mgr Mirosław Bielaszewski, mgr Jolanta Rojewska14 J 14 20936/2013-1-551 196
10.11. Formativní hodnocení ve školní praxi mgr Barbara Uniwersał, mgr Aleksandra Cupok6 J 22 29563/2014-1-789 132
11.11. Formativní hodnocení ve školní praxi mgr Aleksandra Cupok, mgr Barbara Uniwersał6 J 43 29563/2014-1-789 258
27.10. 27.-28.11. Akcent@com, Euroregion Praděd mgr Ludmiła Krawczyk, mgr Ewa Studzi16 J 27 20936/2013-1-551 432
2.12. Formativní hodnocení ve školní praxi mgr Barbara Uniwersał, mgr Izabela Turek6 J 30 29563/2014-1-789 180
5.12. Formativní hodnocení ve školní praxi mgr Aleksandra Cupok 6 J 18 29563/2014-1-789 108
13.1. Metodické setkání učitelů matematiky II. st. ZŠ.             Bc. Anna Richter 5 J 10 2253/2013-201-107 50
2.10. Workshop Extreme Collaboration Mgr. Jan Rusz 4 P 8 10695/2014-1-333 32
26.5. Hodnocení v hodinách matematiky Mgr.Jitka Michnová 6 J 36 akr. H-mat 216
23.8. 23.-26.8. Letní škola matematiky prof.Hejného prof.Hejný, doc.Jirotková 24 C 50 akr. H-mat 1200
17.10. Jak ve školní praxi pracovat s doporučeními z PPP nebo SPCMgr. Marie Ciencialová 6 J 15 33929/2013-1-755 90
5.11. Nápady pro VV - quilling - papírový filigran Zofie Iwanuszková 4 J 10 39407/2011-25-890 40
4.11. Matematická prostředí v metodě Hejného doc.D.Jirotková 6 J 19 akr. H-mat 114
4.11. Metoda Hejného v matematice na 2.st. ZŠ Mgr. Jana Hanušová 6 J 10 akr. H-mat 60
18.11. Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného prof. Hejný 6 J 44 akr. H-mat 264
13.3. Tanec, hudba písnička (Malý orchestr) mgr Beata Wapińska 5 J 32 20936/2013-1-551 160
1.4. Variace z přírodních materiálů (Tvořivá recyklace) Mgr. Martina Řehová 4 J 14 18548/2011-25-462 56
2.4. Variace z přírodních materiálů (Tvořivá recyklace) Mgr. Martina Řehová 4 J 15 18548/2011-25-462 60
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24.4. Vzdělávací exkurze do MŠ św.Jerzego, Cieszyn, PL mgr Ewa Klima 6 C 13 39407/2011-25-890 78
28.5. Metodická setkání učitelů MŠ Č.Těšín, Akátová Ilona Hudeczková 4 C 22 42808/2013-1-978 88
14.10. Tanec, hudba písnička (Integrační tance č.II) mgr Beata Wapińska 5 J 27 20936/2013-1-551 135
13.11. Jak využívat metody dramatické výchovy v praxi Mgr. Pavlína Placzková 4 J 17 10695/2014-1-333 68

856 7501
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Soutěže a další akce pro d ěti a mládež škol s polským vyu čovacím jazykem - 2014
Příloha č. 2

Ukon čeno Název akce, místo, datum Počet žáků

leden 14 II.kolo korespondenční matematické soutěže PIKOMAT 2014 103
leden 14 Okresní kolo Matematické olympiády 5. tříd pro okres Frýdek - Místek a Karviná 19
březen 14 Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN - KANGUR 2014 pro ZŠ a SŠ s pol. jaz. vyuč. 465
březen 14 Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce "FOX" - 4.3.2014 383
duben 14 III.kolo korespondenční matematické soutěže PIKOMAT 2014 48
květen 14 Okresní kolo PYTHAGORIÁDY pro 5.roč. ZŠ s pol. jaz. vyuč. okres F-M a Karviná 20
květen 14 Okresní kolo PYTHAGORIÁDY pro 6. -8. roč. ZŠ s pol. jaz. vyuč. okres F-M a Karviná 63
červen 14 Finále korespondenční matematické sotěže PIKOMAT 2014 18
září 14 I kolo korespondenční matematické soutěže PIKOMAT šk. rok 2014 -2015 110
říjen 14 20.10. Řečnická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ v polském jazyce 37
listopad 14 7.11. Řečnická soutěž pro žáky ZŠ a SŚ, finále 2014, Katowice 28
listopad 14 20.11. Soutěž pro žáky ZŠ  "Mistr pravopisu 2014" 142
listopad 14 II. kolo korespondenční matematické soutěže PIKOMAT šk.rok 2014 - 2015 110

1546
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Další aktivity PC Český Těšín - 2014

Příloha č. 3
Činnost Termín

Revize RVP pro PJ a příprava standardů pro PJ (2.st. ZŠ) celoročně
Realizace projektu Akcent@com celoročně
Den Mateřského Jazyka, přednáška pro žáky Polského Gymnázia v Č.Těšíně, prof. Jan Miodek, Wrocław květen 14
Den Mateřského Jazyka, přednáška pro učitele a širokou veřejnost, prof. Jan Miodek, Wrocław květen 14
Asertivita v práci učitele (workshop pro učitele ZŠ a SŠ) listopad 14
Soutěž "Wielkie Dyktando dla Zaolzia" Gymnázium Český Těšín  prosinec 14
Matematika prof. Hejného, nadnárodní projekt ve spolupráci s Abakus, Pszczyna, PL celoročně
tvorba Standardů pro PJ pro 5.třídu ZŠ celoročně
Tvorba polské mutace písanek pro výku písma Comenia script celoročně
vedení semináře Karaoke - Lidové tance duben 14
organizace setkání učitelů, kteří učí matematiku metodou Hejného celoročně
vedení kurzu pro učit.důchodce Počítač mým pomocníkem únor-březen 2014
org. Metodického setkání uč. mat.2st.ZŠ - seznámení s met.Hejného duben 14
nahrávka CD Karaoke Lidové tance leden 14
Po stopách legend ...– podpora regionální výchovy (projekt MŠ) celoročně
Metodická schůzka učitelů MŠ Český Těšín září 14
Programová rada PL-CZ-SK EuroInstitutu celoročně
StorySavers, Grundtvig červenec 14
pracovní návštěva škol v PL  (Tychy) s pracovníky MŠMT duben 14
přípravné práce - pracovní skupina pro oblast učebnic celoročně
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Seznam akcí, kterých se zú častnili pracovníci PC Český Těšín - 2014
Příloha č. 4

Datum Název akce, místo

7.1.2014 Erasmus+  informační seminář
14.1.2014 Školení Ostrava - Nový občanský zákoník
31.1.2014 Jubileum MŠ s pol.jaz.vyuč.  Horní Suchá
3.4.2014 Metodická poradna KVIC Karviná
10.4.2014 Hodinka s Erasmem+ - regionální konzultace (Brno)
11.4.2014 Metodické setkání učit. matem.II. st.ZŠ "Seznámení s metodou prof. Hejného"-Ostravská univerzita a Žilinská univerzita
23.4.2014 Recitační soutěž předškoláků
14.5.2014 Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga, Praha
17.5.2014 Jubileum ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč.  Český Těšín Svibice
26.5.2014 Metodické setkání učit. matem.II. st.ZŠ "Seznámení s metodou prof. Hejného"-RNDr.Michnová
4.7.2014 projekt EURO-IN - setkání občanů CZ-PL pohraničí
23.8.2014 Letní škola matematiky - Vyučování metodou prof. Hejného 23.-26.8.2014
22.9.2014 Mezinárodní konference "Kultura v mezikulturním vzdělávání; Ustroń (Polsko), Český Těšín 22.-24.9.2014
2.10.2014 Hodnocení přátelsky nakloněné žákům
3.11.2014 Jak ve školní praxi pracovat s doporučeními PPP a SPC
18.11.2014 Tvorba slovních úloh v matematice prof. Hejného
21.11.2014 Asertivita v práci učitele (worshop) - 21.-22.11.2014
24.11.2014 Burza nápadů; Závěrečné odborné setkání zájemců o školní čtenářské kluby, Olomouc
27.11.2014 Workshopy pro učitele polského jazyka, Poznań 27.-30.11.2014
28.11.2014 Školení Ostrava - Spisová služba a archivnictví v praxi
1.12.2014 Konference NIDV - Kariérní růst ředitele školy



Rozpočet kmenové činnosti v tis. Kč

Běžné v tom Výnosy Příspěvek Počet

Ukazatele výdaje Mzdové v tom Odvody Náhrady OBV celkem na provoz zam.

celkem prostředky platy OON za PN

Kmenová činnost PC ČT 2449,157 1559,157 890,000 738,342 9,944 2056,061 1046,277 4570,762 4,9

Resortní projekty a úkoly hrazené z účelových prostředků v tis. Kč

Běžné v tom Výnosy Příspěvek Počet

Ukazatele výdaje Mzdové v tom Odvody Náhrady OBV celkem na provoz zam.

celkem prostředky platy OON za PN

Standardy pro polský jazyk a literaturu 174,500 0 174,500 0 0 0 0 174,500

COMENIA SCRIPT - pol. jazyková verze písanek 15,000 0 15,000 0 0 26 0 41,000

Ostatní v tis. Kč

Běžné v tom Výnosy Příspěvek Počet

Ukazatele výdaje Mzdové v tom Odvody Náhrady OBV celkem na provoz zam.

celkem prostředky platy OON za PN

Projekt Akcent@com v rámci OP PS ČR-PR 456,500 0 456,500 59,560 0 241,988 644,341 113,707

Grant DZS NAEP - program GRUNTVIG v tis. Kč

Běžné v tom Výnosy Příspěvek Počet

Ukazatele výdaje Mzdové v tom Odvody Náhrady OBV celkem na provoz zam.

celkem prostředky platy OON za PN

The Story Savers 6,000 0 6,000 0 0 0 146,496 152,496

Účeslové prostředky Gener.konsulátu PR v Ostravě v tis. Kč

Běžné v tom Výnosy Příspěvek Počet

Ukazatele výdaje Mzdové v tom Odvody Náhrady OBV celkem na provoz zam.

celkem prostředky platy OON za PN

"Dzień języka ojczystego na Zaolziu"; 

"Spotkanie dydaktyków" 35,100 0 35,100 0 0 55,902 0 91,002

5253,504

174,500

41,000

91,002

758,048

152,496



 
 
 

 
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 platné z řizovací 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:   +420 558 746 267                               E-mail: info@pctesin.cz  
 
Fax: +420 558 746 267                                       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 

 
 

 
+420 731 505 867 

 
       
 

+420 605 268 117 
 

 

 
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 2014 
probíhala v souladu se statutem příspěvkové organizace a v souladu se stanovenými úkoly 
zřizovatele. 
 
V roce 2014 pokračovala činnost Pedagogického centra na základě schváleného plánu 
hlavních úkolů 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, příprava metodických pomůcek pro školy s PJV, vydávání 
a distribuci metodických pomůcek – časopisů Jutrzenka pro první stupeň a Ogniwo pro druhý 
stupeň základních škol.  
 
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 – V srpnu 2012 byl zahájen mezinárodní projekt „The StorySavers“ (DZS, 
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. Všechny naplánované mobility byly splněny, projekt byl 
ukončen v červenci 2014. Následovala závěrečná správa a doplatek grantu ze strany DZS.    
 
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 2014 zúčastnilo 1546 žáků. 
 
PC ČT realizovalo projekt „Akcent@com“ v oblasti přeshrani ční spolupráce . (Operační 
program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, Evropský fond regionálního rozvoje, 
dále ERDF) zaměřený na spolupráci českých a polských škol po obou stranách celé délky 
česko-polské hranice a na popularizaci učení se sousedícím jazykům. 
 
PC ČT zrealizovalo v roce 2014  2 resortní úkoly MŠMT : 

- Standardy pro polský jazyk (jednalo se o pokračování práce z r. 2013, cílem byla 
příprava a rozšíření databáze vzorových testových úloh) 

- COMENIA SCRIPT (byla zakoupena licence na polskou verzi písma, byly připraveny 
písanky pro potřeby škol s polským jazykem vyučovacím) 

 
 
PC ČT realizovalo vzdělávací aktivity s finanční podporou Generálního konzulátu Polské 
republiky v Ostravě (dále GK RP). Jednalo se o: 

- Setkání českých, polských a slovenských didaktiků matematiky, zástupců univerzit 
v Praze a v Ostravě, polském Rzeszově a v Katovicích a ve slovenské Žilině; 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2014 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – prosinec 2014.  
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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 2014 PC ČT vykazuje v částce 6 470 549,56 Kč a výnosy v celkové 
částce 6 834 084,88 Kč. Zisk činí 363 535,32 Kč, tento vznikl na základě úspory 
následujících nákladů: zejména zákonných pojištění (cca 109 000,- Kč) a spotřeba materiálu.  
V ukazatelích opravy a udržování a ostatní služby je zaznamenán nárůst oproti rozpočtu. 
Významným ukazatelem ovlivňujícím zisk, je navýšení vlastních výnosů o cca 220 900,-  Kč,   
a kurzové zisky cca 23 900,-  Kč oproti plánovaným. V položkách úroky a ostatní výnosy 
z činnosti nedosaženo rozpočtované výše (cca o 8 500,- Kč). 
 
Mzdové náklady  organizace činily celkem 3 136 257,- Kč, byly tvořeny následovně:  
- náklady na platy celkem 1 559 157,- Kč (1 546 000,- Kč hrazeno z dotace SR kmenové 
činnosti a 13 157,- Kč z účelových prostředků SR – navýšení platů). Náhrada PN ve výši 
9 944,- Kč. 
- OON celkem 1 577 100,- Kč (OON z kmenové činnosti hrazené ze SR ve výši 890 000,- 
Kč, OON z účelových prostředků (RÚ) ve výši 189 500,- Kč, z účelových prostředků – projekt 
Akcent@com ve výši 113 707,- Kč, na tento projekt byl použit RF dle rozpočtových pravidel 
§ č. 57 odst. (2), e) k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy ve výši 342 
793,- Kč. Dále OON hrazené z prostředků projektu GRUNTVIG (NAEP) ve výši 6 000,- Kč a 
z cizích účelových zdrojů (GK RP) ve výši 35 100,- Kč. 
Průměrný plat činil 26 516,28 Kč. Limit pracovníků 4,9. 
 
Ostatní b ěžné náklady – na krytí OBV byly použity jednak příspěvky (SR, cizí zdroje),  
prostředky RF organizace  a vlastní výnosy. 
 
Příspěvek na provoz kmenové činnosti poskytnut ze státního rozpočtu v celkové částce 
4 553 000,- Kč byl použit v plné výši.  
Kromě příspěvku na provoz byly v roce 2014 poskytnuty finanční prostředky ze SR na 
projekt „Akcent@com“ (ERDF) – ve výši 125 000,- Kč – prostředky čerpány ve výši 113 707,- 
Kč. Rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 11 293,- Kč odveden na běžný účet cizích 
prostředků ministerstva.  
Následně účelové prostředky v rámci 2 resortních úkolů MŠMT pro aktivity PC ČT celkem 
215 500,- Kč: (Standardy pro polský jazyk: 174 500,- Kč a polská verze písma COMENIA 
SCRIPT ve výši 41 000,- Kč. Prostředky čerpány v celkové výši.  
V rámci projektu „The StorySavers“ (DZS, NAEP, program GRUNDTVIG) byly čerpány 
prostředky v celkové výši 152 495,53 Kč (RF organizace dle § 54 odst. (7), prostředky 
převedeny do RF z minulého roku: 80 868,24,- Kč a účelové prostředky ve výši 71 627,69 
Kč). 
Účelově poskytnuté peněžní prostředky ze zahraničí (Generální konzulát RP v Ostravě) 
poskytl prostředky na realizaci následujících aktivit: 

- setkání českých, polských a slovenských didaktiků matematiky, zástupců univerzit 
v Praze a v Ostravě, polském Rzeszově a v Katovicích a ve slovenské Žilině; 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2014 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – prosinec 2014.  

Poskytnuté prostředky čerpány v plné výši a dle účelu – celkem 91 002,- Kč.  
 
Skutečné vlastní výnosy organizace (mimo účtů 648 a 671) byly ve výši 1 046 277,16 Kč.   
Na celkové výnosy mělo vliv čerpání RF organizace, který byl skutečně čerpán ve výši 
celkem 644 340,79 Kč na překlenutí nesouladu mezi náklady a výnosy.  
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 
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3) Závazky a pohledávky 
 
Hodnota celkových závazků organizace činí 751 290,26 Kč. Jedná se o krátkodobé závazky, 
z toho:  

- dodavatelé celkem 71 901,81 Kč (18 dodavatelů do lhůty splatnosti), 
- zúčtování se zaměstnanci a institucemi celkem 387 025,- Kč (z toho 239 993,- 

zaměstnanci, 500,- jiné závazky vůči zaměstnancům a 102 572,- Kč zúčtování 
s institucemi sociálního zabezpečení a 43 960,- Kč zdravotního pojištění), 

- zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování celkem 51 253,- Kč (z toho daň ze závislé 
činnosti 25 219,- Kč, srážková daň 20 150,- Kč, daň z příjmů – nedoplatek 5 884,- 
Kč). 

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem 11 293,- Kč (nevyčerpané účelové 
prostředky k odvodu zpět do SR),  

- výnosy příštích období 229 452,- Kč (předplatné metodických pomůcek Jutrzenka, 
Ogniwo 221 472,- Kč a předplacený účastnický poplatek soutěže FOX 7 980,- Kč), 

- dohadné účty pasívní 365,45 Kč (odhad spotřeby vody).  
Podmíněné závazky z podrozvahové evidence jsou 3 996 625,00 Kč a představují závazek 
vůči partnerům realizovaného projektu Akcent@com z prostředků ERDF. 
Veškeré krátkodobé závazky jsou do lhůty splatnosti. 
 
Hodnota celkových pohledávek organizace činí 90 748,85 Kč. Jedná se o: 

- pohledávky za odběratele celkem 4 628,- Kč (1 odběratel),  
- náklady příštích období 86 120,85 Kč (jedná se především o předplatné časopisů 

a odborné literatury – Sbírky zákonů, Věstník MF, pojištění majetku, upgrade licence 
účetnického programu a AVG)  

Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou.  
Podmíněné pohledávky z podrozvahové evidence ve výši 55 296198,78 Kč (Vznik nároku 
z ERDF realizovaného projektu Akcent@com; jedná se o celkový objem prostředků pro 
všechny partnery projektu). 
 
Tabulka č. 3 - Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 201 4 
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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 2014 byly poskytnuty finanční prostředky v rámci 15 % podílu SR na realizaci projektu 
Akcent@com ve výši 125 000,- Kč – prostředky čerpány ve výši 113 707,- Kč. Rozdíl 
nevyčerpaných prostředků ve výši 11 290,- Kč odveden na běžný účet cizích prostředků 
ministerstva.  
Následně účelové prost ředky v rámci RÚ MŠMT  pro aktivity PC ČT celkem 215 500,- Kč: 
(Standardy pro polský jazyk: 174 500,- Kč a polské verze písma Comenia Script ve výši 
41 000,- Kč. Prostředky čerpány v celkové výši. 
Navýšení platů ve výši 17 762,- Kč – prostředky čerpány v plné výši.  
 
Prost ředky ze zahrani čí: 
Generální konzulát RP v Ostravě poskytl prostředky na realizaci aktivit: 

- Setkání českých, polských a slovenských didaktiků matematiky, zástupců univerzit 
v Praze a v Ostravě, polském Rzeszově a v Katovicích a ve slovenské Žilině; 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2014 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – prosinec 2014.  

Poskytnuté prostředky ve výši 91 002,- Kč čerpány v plné výši dle účelu.  
 
 
 
Prost ředky 2-letého grantu na projekt „The StorySavers“ (DZS, NAEP, program 
GRUNDTVIG) byly  čerpány v celkové výši 152 495,93 Kč (z  RF organizace dle § 54 odst. 
(7) ve výši 80 868,24 Kč a z účelových prostředků - doplatku, ve výši 71 627,69 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           
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6) Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních fond ů 
 
Fond odměn je v roce 2014 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2013 ve výši 
29 520,- Kč, FKSP 1 % přídělem z platů – 15 691,- Kč, FRM je tvořen odpisy – 194 112,- Kč 
a RF zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2013 ve výši 240 323,01, následně provedena 
vrátka části čerpaných prostředků RF na překlenutí časového nesouladu realizovaných 
projektů Akcent@com a Historie hranicí nekončí (ERDF) v celkové výši 799 599,76 Kč. 
V roce 2014  nebyla zaznamenána žádná tvorba RF z ostatních titulů. 
 
PC ČT ve sledovaném roce čerpalo prostředky rezervního fondu organizace na překlenutí 
nesouladu mezi výnosy náklady spojené s realizací projektu Akcent@com ve výši 
644 340,79 Kč. 
Prostředky rezervního fondu z ostatních titulů byly použity v souladu se stanoveným účelem 
(projekt „The StorySavers“ - DZS, NAEP, program GRUNDTVIG) - ve výši 80 868,24 Kč.    
  
Prostředky fondu odměn organizace nebyly v roce 2014 čerpány. 
FKSP byl použit ve výši 19 570,- Kč na příspěvek zaměstnancům na stravování. 
Prostředky FRM organizace byly použity na technické zhodnocení budovy. Částka 
461 953,90 Kč byla použita na akci: „Zřízení garáže ve sklepním prostoru budovy“.    
 
Rozdíly v tabulce č. 6 část I. a část II. jsou způsobeny:  

- u FKSP ve výši 2 642,- Kč jednak bankovními poplatky za prosinec 2014 ve výši 81,-
Kč a tvorbou FKSP z mezd za prosinec 2014 ve výši 2 561,- Kč, které budou 
převedeny na účet FKSP v lednu 2015. 

- u FRM ve výši 15 794,- Kč bankovními poplatky za prosinec 2014 ve výši 88,- Kč 
a odpisy za prosinec 2014 ve výši 15 794,- Kč. Tyto budou převedeny na účet FRM 
v lednu 2015.   

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 
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7) Použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů v rámci hlavní činnosti 
8)  Programy reprodukce majetku 
 
V roce 2014 PC ČT kromě příspěvku ze SR, čerpalo prostředky fondů organizace:  
RF ve výši 644 340,79 Kč dle § 57 odst. (2) e) k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy 
a náklady; 
PC ČT ve sledovaném roce čerpalo investiční prostředky FRM organizace v celkové výši 
461 953,90 Kč na „Zřízení garáže ve sklepním prostoru budovy“. Čerpání prostředků bylo 
řádně vyúčtováno. 
Navíc čerpány vlastní výnosy organizace. 
 
Tabulka č. 7 - Přehled o použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů 
Tabulka č. 8 - Programové financování – I. kapitálové náklad y, II. běžné náklady 
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9) Vyhodnocení hospodá řského výsledku a návrh p řídělu do pen ěžních fond ů 
 
PC ČT ve sledovaném roce vykazuje zisk ve výši 363 535,32 Kč. Kladného hospodářského 
výsledku bylo dosaženo na základě úspory nákladů na zákonné pojištění a OBV - spotřeba 
materiálu; dále pak navýšením vlastních výnosů organizace oproti plánovaným cca 
o 220 900,- Kč a kurzovými zisky cca 23 900,-. 
 
Příspěvek na činnost organizace byl v roce 2014 využíván racionálně a úsporně. Přidělené 
prostředky na platy byly čerpány v plné výši.  
Přidělené prostředky na OON byly využity dle platných předpisů a kryty prostředky: ze SR na 
kmenovou činnost – 890 000,- Kč, ostatními účelovými prostředky na realizaci projektu 
Akcent@com - 113 707,- Kč, účelovými prostředky na RÚ – 189 500,- Kč, účelovými 
prostředky DZS, NAEP, program GRUNDTVIG – 6 000,- Kč, účelovými prostředky 
Generálního konsulátu RP ve výši 35 100,- Kč. Navíc čerpány prostředky RF na překlenutí 
časového nesouladu mezi náklady a výnosy (342 793,- Kč). 
 
Zlepšený hospodářský výsledek byl navržen na příděl do fondů organizace: 

- RF    –  200 000,- Kč  
- FO    –    73 535,32 Kč 
- FRM –    90 000,- Kč 

 
 Tabulka č. 9 - Hospodá řský výsledek a návrh p řídělů do pen ěžních fond ů 
 
 
 
10) Vnější kontroly 
 
Dne 20. 11. 2014 v PC ČT proběhla kontrola na místě realizovaného projektu Akcent@com.  
Tato externí kontrola byla provedena pracovníky CRR (Centrum pro regionální rozvoj) ČR 
MS Ostrava. Výsledek kontroly: Objem nezpůsobilých výdajů odhalených kontrolou = 0. 
Nebyla stanovena konkrétní doporučení, návrhy ani žádná nápravná opatření. 
  
Tabulka č. 10 - Přehled o vn ějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce 
 
 
 
11) Vnit řní kontroly 
 
V době od 15. 12. 2014 do 26. 1. 2015 v PC ČT byl interním auditorem proveden interní 
audit  zaměřený na audit výkonů, systémů a finanční audit organizace dle mapy rizik.  
V rámci finančního auditu byly zkontrolovány vnitřní směrnice organizace a bylo zjištěno, že 
je již aktualizován předpis týkající se oběhu účetních dokladů s ohledem na Směrnici o řídící 
kontrole č. 2/2010. Ostatní vnitřní předpisy nejsou v rozporu s funkčním nastavením procesů 
a jsou v souladu se zákonnými předpisy. Při kontrole zaúčtování účetních dokladů nebyly 
zjištěny chyby, které by ohrožovaly organizaci sankcemi a zabránily dosažení úkolů a cílů 
stanovenými organizací.  
Z hlediska auditu výkonů a systému lze vyhodnotit funkčnost systému jako účinný a 
organizace je schopna zajistit splnění stanovených cílů organizace.  
Na základě provedeného auditu lze tedy konstatovat, že auditované činnosti Pedagogického 
centra pro polské národnostní školství nehrozí nebo nenastala rizika s možným dopadem na 
nesplnění rozhodujících úkolů a schválených cílů organizace a auditovaná činnost 
je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly.  
 
Interní auditorka Ing. Dagmar Cieslarová byla proškolena MŠMT ČR jako interní auditor PŘO 
MŠMT dne 2. 6. 2011. 
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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 4 087 454,58 Kč. (V roce 2014 zřízena garáž ve 
sklepním prostoru budovy a tím došlo ke zhodnocení budovy o 461 953,90,- Kč). 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí: 4 031 357,34 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 5 219 139,62 Kč). 
Na pořízení drobného majetku v roce 2014 byla použita částka 89 161,- Kč (obnovení 
vybavení kanceláří a telefonních přístrojů).  
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. 2014 ze dne 31. října 2014 
byla ustanovena ústřední a dílčí inventarizační komise. Prvotní inventura, která zahrnovala 
činnosti spojené s inventarizací hmotného majetku, byla provedena ke dni 30. 11. 2014. 
Následně rozdílová inventura hmotného majetku proběhla v období od 1. prosince 2014 do 
31. prosince 2014.  
K 31. 12. 2014 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 2014 pracovníci PC ČT absolvovali tyto zahraniční pracovní cesty a zahraniční 
aktivity: 
 
Zahrani ční pracovní cesty v rámci projektu Akcent@com (OPPS  ČR-PR, ERDF) 
 
Účast na workshopech pro u čitele v rámci projektu Akcent@com: 
06. - 07. 02. 2014   Ustro ń, PL -  Kubiczková, Kmeťová 
06. - 07. 03. 2014   Ustro ń, PL -  Kubiczková, Kmeťová 
25. - 26. 09. 2014   Szklarska Por ęba, PL - Kubiczková, Kmeťová 
09. - 10. 10. 2014   Chałupki, PL -  Kubiczková 
23. - 24. 10. 2014   Duszniki Zdrój, PL - Kubiczková, Kmeťová 
27. - 28. 11. 2014   Jarnołtówek, PL - Kmeťová 
 
Náklady na akci  - doprava, ubytování, strava hraze ny v rámci projektu Akcent@com 
(Operační program p říhrani ční spolupráce ČR-PR)  
Cílem projektu po celé délce česko-polské hranice je zpopularizování výuky sousedícím 
jazykům, motivace k přeshraniční spolupráci, mimo jiné díky překonávání stereotypů 
a získání nových možností na trhu práce. 
Vedoucí partner projektu - Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český 
Těšín. 
Projektoví partneři - Institut EuroSchola, Slezská univerzita v Katovicích, Fakulta etnologie 
a pedagogických věd, Samospráva Dolnoslezského vojvodství, Maršálkovský úřad 
Dolnoslezského vojvodství. 
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2. Zahrani ční pracovní cesty v rámci projektu The StorySavers (program GRUNDTVIG) 
 
02. - 06. 04. 2014 
Téma –  „StorySavers - mobilita“ 
Místo –  Lyon (Francie)  
Organizátor – The MJC Duchère, Lyon – partner projektu 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování, doprava tam a zpět – hrazeno z grantu 
NAEP/GRUNDTVIG  
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová, Marian Siedlaczek 
Program: mobilita v rámci projektu (mobility byly v rámci projektu povinnou aktivitou a patřily 
mezi významné indikátory) 
Přínos pro organizaci:  

- práce v mezinárodním týmu 
- příprava  a práce na společných aktivitách 

 
17. - 22. 05. 2014 
Téma –  „StorySavers – save the story, make history“ 
Místo –  Llandovery (UK)  
Organizátor – Learn With Grandma - koordinátor projektu 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování, doprava tam a zpět – hrazeno z grantu 
NAEP/GRUNDTVIG  
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová, Marian Siedlaczek, Renata Czaderová 
Program: poslední mobilita v rámci projektu (mobility byly v rámci projektu povinnou 
aktivitou a patřily mezi významné indikátory) 
Přínos pro organizaci:  

- práce v mezinárodním týmu 
- závěrečná práce na společných aktivitách (finalizace příběhů do podoby e-booku) 

 
 
3. Další pracovní cesty 
 
10. - 11. 04. 2014 
Téma –  Formativní hodnocení,ve školní praxi,  návšt ěva "OK škol" Tychy (Polsko), 
Místo –  Tychy (Polsko),  
Organizátor – Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování, doprava tam a zpět – PC ČT  
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: Prezentace OK školy, účast v hodinách pro pracovníky MŠMT/odd. 210 
Přínos pro organizaci:  

- účast představitelů MŠMT 
- možnost prezentace příkladů dobré praxe 
- návštěva tří typů škol – základní škola, gymnázium, lyceum 

 
13. – 15. 04. 2014 
Téma –  „1. pracovní setkání česko-polské skupiny pro oblast u čebnic“ 
Místo –  Poznań (Polsko)  
Organizátor – katedra historie Filozofické Fakulty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování – organizátor, doprava tam a zpět – PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program: pracovní jednání týkající se přípravy harmonogramu a zahájení prací srovnání 
učebnic 
Přínos pro organizaci:  

- práce v mezinárodním týmu 
- výměna zkušeností v oblasti vzdělávání 
- vytvoření klíče analýzy řad učebnic dle předmětového zaměření  
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21. – 22. 09. 2014 
Téma –  „Na granicy/Na hranici. Spolupráce zavazuje“ - kon ference 
Místo –  Warszawa(Polsko)  
Organizátor – PISM  - Státní institut mezinárodních záležitostí a AMO – Asociace pro 
mzináordní otázky 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování, doprava tam a zpět – organizátor 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program: konference 
Přínos pro organizaci:  

- setkání s mezinárodním týmem 
- prezentace zkušeností PC ČT v oblasti přeshraniční spolupráce 

 
22. - 24. 09. 2014 
Téma –  „Mezinárodní konference - Kultura v mezikulturním vzdělávání; „Sfery życia 
duchowego dzieci, młodzie ży i dorosłych w środowiskach zró żnicowanych kulturowo” 
("Oblasti duchovního života dětí, mládeže a dospělých v kulturně odlišných prostředích" 
Místo  –  Mezinárodní konference – Cieszyn, Ustroń (Polsko) 
Organizáto ři – Uniwetsytet Śląski (Slezská univerzita), „Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji Międzykulturowej“ (Sdružení pro podporu interkulturního vzdělávání) 
Náklady na akci  -  PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín :  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: přednášky, semináře, diskuse 
Přínos pro organizaci: 

- účast na konferenci 
- prezentace aktivit Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český 

Těšín  v oblasti mezikulturního vzdělávání 
- spolupráce s členy Sdružení pro podporu interkulturního vzdělávání  

 
09. - 10. 10. 2014 
Téma –  „2. pracovní setkání česko-polské skupiny pro oblast u čebnic“ 
Místo –  Trzebieszowice u Kladska (Polsko)  
Organizátor – Vratislavská univerzita ve Vratislavi 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování – organizátor, doprava tam a zpět – PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program: pracovní jednání týkající se prací učebnicové  
Přínos pro organizaci:  

- práce v mezinárodním týmu 
- srovnání jednotlivých vzdělávacích systémů 
- srovnání vzdělávání dle vzdělávacích oblastí 

 
27. -  30. 11. 2014 
Téma –  „Workshopy pro u čitele polského jazyka“ 
Místo –  Poznań (Polsko)  
Organizátor – Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ 
Náklady na akci  -  ubytování, stravování, kurzovné – organizátor, doprava tam a zpět – PC 
ČT 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: přednášky, workshopy, kulturní program  
Přínos pro organizaci:  

- účast na přednáškách, workshopech (polský jazyk, literatura a kultura)  
- prezentace činnosti PC ČT, prezentace polského menšinového školství v ČR;  
- setkání s učiteli polského jazyka působícími v Německu; 
- seznámení se vzdělávacím programem, s učebnicemi a pomůckami pro žáky škol 

vyučujících polský jazyk za hranicemi Polska.  
- seznámení se s mnohými příklady v oblasti menšinového vzdělávání v jiných 

zemích 
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Rozbor hospodaření za rok 2014 předkládá                  Mgr. Marta Kmeťová, ředitelka PC ČT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V Českém Těšíně, dne 20. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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B. PŘÍLOHY A TABULKY : 
 
Tabulka  č. 1 Údaje o zpracovateli 
Tabulka  č. 2      Hodnocení náklad ů a výnos ů  za hlavní činnost 
Tabulka  č. 3     Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 201 4 
Tabulka  č. 4 Přehled o čerpání ú čelových prost ředků                    
Tabulka  č. 5 Přehled o prost ředcích ur čených na programy spolufinanco- 

   vané z rozpo čtu EU a z ostatních zahrani čních program ů 
Tabulka č. 6  Peněžní fondy – I. Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěž- 

   ních  fond ů, II. Krytí ú čtů peněžních fond ů 
Tabulka  č. 7 Přehled o použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů 
Tabulka č. 8 Programové financování – I. kapitálové náklady,  II. běžné  
   náklady  
Tabulka  č. 9  Hospodá řský výsledek a návrh p řídělů do pen ěžních fond ů 
Tabulka   č.10     Přehled o vn ějších kontrolách v organizaci ve sledovaném  

                                  roce  
 



Tabulka č. 1

IČ: Datová schránka:

Telefon: E-mail:

Fax: Adresa internetové stránky:

Funkce

ředitel

ekonom

rozpočtář

účetní

Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 16. února 2015

Podpis: Podpis:

Razítko organizace:

420 558 746 267

Komerční banka, a.s.: 19-3415210257/0100

Údaje o zpracovateli

Mgr. Marta Kmeťová

Ing. Marcela Siemińská

Telefon E-mailJméno

63024675

Ing. Marcela Siemińská

420 731 505 667

420 605 267 117

420 605 268 117

kmet@pctesin.cz

sieminska@pctesin.cz

sieminska@pctesin.cz

Ing. Marcela Siemińská 420 605 267 117 sieminska@pctesin.cz

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství  Český Těšín

ul. Ostravská 612/21   737 01  Český Těšín

420 558 746 267

Adresa poštovní:

Adresa sídla zpracovatele:

ul. Ostravská 612/21   737 01  Český Těšín

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Bankovní spojení:

Přesný název organizace - podle platné z řizovací listiny :

www.pctesin.cz

info@pctesin.cz

Mgr. Marta KmeťováIng. Marcela Siemińská
420 558 746 267 420 558 746 267



Tabulka č. 2

v Kč

slovn ě v Kč

a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 4 911 262,00 6 379 547,56 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 1 468 285,56
2 v tom: mzdové prostředky 2 763 657,00 3 101 157,00
3                  v tom: platy 1 559 157,00 1 559 157,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 1 204 500,00 1 542 000,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 9 944,00
6              zákonné odvody z mezd a FKSP 843 132,00 793 429,00
7              ostatní náklady 1 304 473,00 2 475 017,56 Použití RF, FRM - účet 648 644 340,79
8

9 Výnosy celkem 1 539 762,00 6 743 082,88
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 4 899 969,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 4 899 969,00
12                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 4 911 262,00
13                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -11 293,00 Zpět do SR -11 293,00
14                                         - x 0,00                                         - 0,00
15                                         - x 0,00                                         - 0,00
16                                         - x 0,00                                         - 0,00
17                                         - x 0,00                                         - 0,00
18              čerpání fondů (účet 648) 712 000,00 644 340,79
19              ostatní výnosy 827 762,00 1 198 773,09 Ostatní výnosy 1 198 773,09
20 Hospodářský výsledek 363 535,32
21 Limit po čtu zam ěstnanc ů 4,920 4,900 Celkem 0,00
Poznámka:

1. Údaje o skute čnosti v tabulce musí odpovídat p říslušným údaj ům v účetních výkazech a v ú četní závěrce za hlavní činnost.
2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údaj ům vykázaných jednak ve finan čních výkazech a dále  ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 

a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:
    - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ost.platby za prov.práci)  
    - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 
3. Celkem (sl. 4)  =  0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři

Vypracoval: Odpovídá: Mgr. Marta Kmeťová
Telefon: Telefon: 558 746 267
Podpis: Podpis:

Datum: 16.února 2015

Rozpočet po 
změnách + 

příspěvky od 
jiných 

Zdroj krytí p ři překročení finan čních 
prost ředků - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

ř.

Ing. Marcela Siemińská
558 746 267

Celkové finan ční prost ředky organizace (hlavní činnost)
SUMÁŘ za celou organizaci

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Ukazatel Skutečnost



Tabulka č. 2.1

MŠMT
SUMÁŘ

v Kč

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 4 911 262,00 6 227 051,63 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 1 315 789,63
2 v tom: mzdové prostředky 2 763 657,00 3 095 157,00
3                  v tom: platy 1 559 157,00 1 559 157,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 1 204 500,00 1 536 000,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 9 944,00
6              zákonné odvody z mezd a FKSP 843 132,00 793 429,00
7              ostatní náklady 1 304 473,00 2 328 521,63 Použití RF, FRM - účet 648 644 340,79
8 Použití RF mimo účet 648 0,00
9 Výnosy celkem 1 539 762,00 6 590 586,95

10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 4 899 969,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 4 899 969,00
12                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 4 911 262,00
13                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -11 293,00 -11 293,00
14                                         - x 0,00 0,00
15                                         - x 0,00 0,00
16                                         - x 0,00 0,00
17                                         - x 0,00 0,00
18              čerpání fondů (účet 648) 712 000,00 644 340,79
19              ostatní výnosy 827 762,00 1 046 277,16 Ostatní výnosy 1 046 277,16
20 Hospodářský výsledek 363 535,32
21 * Limit po čtu zaměstnanc ů 4,920 4,900 Celkem 0,00
Poznámka:
!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky, u ZELEN Ě podbarvených bun ěk upravuje zpracovatel SOU ČTOVÉ VZORCE (dle po čtu list ů -2.1.1 až 2.1.X)!!! 
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údaj ům vykázaných jednak ve finan čních výkazech a dále  ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 

a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04:
    - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ost.platby za provedenou práci) 
    - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 
2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). 

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

ř. Ukazatel
Rozpo čet po 

změnách

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překro čení finan čních 
prost ředků - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

Správce rozpočtových prostředků: 

Paragraf, článek a název činnosti: 



Tabulka č. 2.1.1

MŠMT

v Kč

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 215 500,00 215 500,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 189 500,00 189 500,00
3                  v tom: platy Použití fondu odměn
4                               OPPP 189 500,00 189 500,00
5              náhrady mzdy (účet 521)
6              zákonné odvody z mezd a FKSP
7              ostatní náklady 26 000,00 26 000,00 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 0,00 215 500,00
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 215 500,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 215 500,00
12                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 215 500,00
13                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
14                                         - x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 * Limit po čtu zam ěstnanc ů Celkem 0,00
Poznámka:

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údaj ům vykázaných jednak ve finan čních výkazech a dále  ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 
a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:

    - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)  
    - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady 

tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt  (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
     - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

ř. Ukazatel
Rozpočet po 

změnách

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překročení finan čních prost ředků - 
odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

Správce rozpočtových prostředků: 

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299 čl. MM (účelové prost ředky - resortní úkoly) 



Tabulka č. 2.1.2

MŠMT

v Kč

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 125 000,00 758 047,79 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 633 047,79
2 v tom: mzdové prostředky 125 000,00 456 500,00
3                  v tom: platy Použití fondu odměn
4                               OPPP 125 000,00 456 500,00
5              náhrady mzdy (účet 521)
6              zákonné odvody z mezd a FKSP 59 560,00
7              ostatní náklady 241 987,79 Použití RF, FRM - účet 648 644 340,79
8

9 Výnosy celkem 712 000,00 758 047,79
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 113 707,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 113 707,00
12                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 125 000,00
13                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -11 293,00 -11 293,00
14                                         - x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18              čerpání fondů (účet 648) 712 000,00 644 340,79
19              ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 * Limit po čtu zam ěstnanc ů Celkem 0,00
Poznámka:

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údaj ům vykázaných jednak ve finan čních výkazech a dále  ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 
a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:

    - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)  
    - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady 

tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt  (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
     - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

Správce rozpočtových prostředků: 

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. Al Ostatní celkem (Akcent@com)

ř. Ukazatel
Rozpočet po 

změnách

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překročení finan čních prost ředků - 
odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1



Tabulka č. 2.1.3

MŠMT

v Kč

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 4 553 000,00 5 235 741,84 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 682 741,84
2 v tom: mzdové prostředky 2 436 000,00 2 436 000,00
3                  v tom: platy 1 546 000,00 1 546 000,00 Použití fondu odměn
4                               OPPP 890 000,00 890 000,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 9 944,00
6              zákonné odvody z mezd a FKSP 843 000,00 733 737,00
7              ostatní náklady 1 274 000,00 2 056 060,84 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 810 000,00 5 599 277,16
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 4 553 000,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 4 553 000,00
12                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 4 553 000,00
13                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
14                                         - x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy 810 000,00 1 046 277,16 Ostatní výnosy 1 046 277,16
20 Hospodářský výsledek 363 535,32
21 * Limit po čtu zam ěstnanc ů 4,920 4,900 Celkem 0,00
Poznámka:

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údaj ům vykázaných jednak ve finan čních výkazech a dále  ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 
a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:

    - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)  
    - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady 

tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt  (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
     - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

Správce rozpočtových prostředků: 

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. 62 - Kmenová činnost PC ČT

ř. Ukazatel
Rozpočet po 

změnách

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překročení finan čních prost ředků - 
odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1



Tabulka č. 2.1.4

MŠMT

v Kč

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 17 762,00 17 762,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 13 157,00 13 157,00
3                  v tom: platy 13 157,00 13 157,00 Použití fondu odměn
4                               OPPP
5              náhrady mzdy (účet 521)
6              zákonné odvody z mezd a FKSP 132,00 132,00
7              ostatní náklady 4 473,00 4 473,00 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 17 762,00 17 762,00
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 17 762,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 17 762,00
12                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 17 762,00
13                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
14                                         - x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy 17 762,00 Ostatní výnosy 0,00
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 * Limit po čtu zam ěstnanc ů Celkem 0,00
Poznámka:

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údaj ům vykázaných jednak ve finan čních výkazech a dále  ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 
a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:

    - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)  
    - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady 

tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt  (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
     - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

Správce rozpočtových prostředků: 

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. MM (navýšení plat ů dle UV č. 224/2014)

ř. Ukazatel
Rozpočet po 

změnách

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překročení finan čních prost ředků - 
odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1



Tabulka č. 2.2

Účelové prost ředky - Generální konsulát Polské republiky v Ostrav ě

v Kč

slovn ě v Kč
1 2 3

1 91 002,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 91 002,00
2 v tom: mzdové prostředky 35 100,00
3                v tom: platy
4                            OPPP 35 100,00
5            náhrady mzdy (účet 521)
6            zákonné odvody z mezd a FKSP
7            ostatní  náklady 55 902,00 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 91 002,00
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 0,00
12                             v tom: x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x
17 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy 91 002,00 Ostatní výnosy 91 002,00
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 Celkem 0,00

Poznámka:

Náklady celkem

                                       - 

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)
(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)

SUMÁŘ - prost ředky poskytnuté mimo kap. MŠMT

ř.
Ukazatel

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překro čení finan čních 
prost ředků - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

a





Tabulka č. 2.2

Grant DZS, NAEP, program GRUNDTVIG, projekt The Sto rySavers

v Kč

slovn ě v Kč
1 2 3

1 152 495,93 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 152 495,93
2 v tom: mzdové prostředky 6 000,00
3                v tom: platy
4                            OPPP 6 000,00
5            náhrady mzdy (účet 521)
6            zákonné odvody z mezd a FKSP
7            ostatní  náklady 146 495,93 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 152 495,93
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 0,00
12                             v tom: x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x
17 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy 152 495,93 Ostatní výnosy 152 495,93
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 Celkem 0,00

Poznámka:

                                       - 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)
(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)

SUMÁŘ - prost ředky poskytnuté mimo kap. MŠMT

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Zdroj krytí p ři překro čení finan čních 
prost ředků - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1Ukazatel

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty
ř.

a
Náklady celkem





Tabulka č. 2.2

projekt Akcent@com, OPPS ČR-PR, ERDF

v Kč

slovn ě v Kč
1 2 3

1 152 495,93 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 152 495,93
2 v tom: mzdové prostředky 6 000,00
3                v tom: platy
4                            OPPP 6 000,00
5            náhrady mzdy (účet 521)
6            zákonné odvody z mezd a FKSP
7            ostatní  náklady 146 495,93 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 152 495,93
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 0,00
12                             v tom: x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x
17 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy 152 495,93 Ostatní výnosy 152 495,93
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 Celkem 0,00

Poznámka:

Náklady celkem

                                       - 

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)
(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)

SUMÁŘ - prost ředky poskytnuté mimo kap. MŠMT

ř.
Ukazatel

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překro čení finan čních 
prost ředků - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

a





Tabulka č. 2.2

projekt Historie hranicí nekon čí, OPPS ČR-PR, ERDF

v Kč

slovn ě v Kč
1 2 3

1 152 495,93 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 152 495,93
2 v tom: mzdové prostředky 6 000,00
3                v tom: platy
4                            OPPP 6 000,00
5            náhrady mzdy (účet 521)
6            zákonné odvody z mezd a FKSP
7            ostatní  náklady 146 495,93 Použití RF, FRM - účet 648
8

9 Výnosy celkem 152 495,93
10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
11                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 0,00
12                             v tom: x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x
17 0,00
18              čerpání fondů (účet 648)
19              ostatní výnosy 152 495,93 Ostatní výnosy 152 495,93
20 Hospodářský výsledek 0,00
21 Celkem 0,00

Poznámka:

Náklady celkem

                                       - 

!!! Zpracovatel NEVYPL ŇUJE ŽLUTĚ podbarvené bu ňky!!! 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost (prost ředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)
(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)

SUMÁŘ - prost ředky poskytnuté mimo kap. MŠMT

ř.
Ukazatel

Skutečnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí p ři překro čení finan čních 
prost ředků - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

a





Tabulka č. 3

  v Kč  

1. 0,00
2. 0,00

3. 751 290,26
4. v tom: Dodavatelé (321) 71 901,81
5. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi (33) 387 025,00
6. Zúčtování daní, dotací  a ostatní zúčtování (34) 51 253,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 11 293,00
8. Ostatní krátkodobé závazky (378) 0,00
9. Výnosy příštích období (384) 229 452,00
10. Dohadné účty pasivní (389) 365,45
11. Dále:
12.

13.

14.

15.

16. 0,00

17. 751 290,26

18. 3 996 625,00

v Kč  

1. 0,00
2. 0,00 0,00

3.
              
v 

do jednoho roku 0,00

4. starší jednoho roku 0,00

5. 90 748,85
6. v tom: Odběratelé (311) 4 628,00
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy (314) 0,00
8. Pohledávky za zaměstnanci (335) 0,00
9. Daň z příjmů (341) 0,00
10. Pohledávky za vybranými ústř.vládními instit. (346) 0,00
11. Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 0,00
12. Náklady příštích období (381) 86 120,85
13. Příjmy příštích období (385) 0,00
14. Dohadné účty aktivní (388) 0,00
15. Dále:
16.

17.

18.

19.

20. 0,00 0,00
21.

              
v 

do jednoho roku 0,00
22. starší jednoho roku 0,00

26.

27. 90 748,85 0,00
28. 90 748,85 0,00
29. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence)  

30.
5 296 198,78

Poznámka: 

Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám 

v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracoval: Odpovídá: Mgr. Marta Kmeťová Datum:

Telefon: Telefon: 16. února 2015

Pohledávky krátkodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO

Celkem

Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO

ř.

II. Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku

Pohledávky dlouhodobé k 31. 12. daného roku 

Závazky dlouhodobé k 31. 12. daného roku 

Závazky krátkodobé k 31. 12. daného roku 
Závazky dlouhodobé po splatnosti

Závazky krátkodobé po splatnosti

Opravné položky k pohledávkám - korekce

Závazky celkem  k 31.12. daného roku

Přehled o závazcích a pohledávkách k 31. 12. sledovan ého roku

I. Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku

Členění

Členěníř.

Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - §§ 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky

Ing. Marcela Siemińská

558 746 267

Pohledávky dlouhodobé po splatnosti

Z toho: ošet řovné             
(vyplní pouze P ŘO)

Celkem

Pohledávky krátkodobé po splatnosti

558 746 267

Pohledávky celkem  k 31.12. daného roku

Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy.

Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - §§ 51 a 52 
vyhlášky č. 410/2009 Sb.



Podpis: Podpis:



Tabulka č. 4

v Kč

Celkem 
(včetně 

prostř.org.)

Z toho: 
účelové 

prostředky

1 2 3 4 5 6 7 = 2+3+4-5 8 = 3 - 6

358 262,00 80 868,24 429 889,69 0,00 499 464,93 418 596,69 11 293,00 11 293,00

0,00 80 868,24 71 627,69 0,00 152 495,93 71 627,69 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:  projekt/akce 0,00 0,00

0,00 0,00

358 262,00 0,00 358 262,00 0,00 346 969,00 346 969,00 11 293,00 11 293,00

v tom:  projekt Akcent@com 125 000,00 125 000,00 113 707,00 113 707,00 11 293,00 11 293,00

            2 resortní úkoly MŠMT 215 500,00 215 500,00 215 500,00 215 500,00 0,00 0,00

            navýšení platů 17 762,00 17 762,00 17 762,00 17 762,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Celkem 
(včetně 

prostř.org.)

Z toho:                        
z obdržených 

prostředků
1 2 3 4 5 6 = 1+2+3-4 7 =  2 - 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:  0,00 0,00

0,00 0,00

Prost ředky ze zahrani čí celkem 0,00 91 002,00 0,00 91 002,00 91 002,00 0,00 0,00

v tom:  91 002,00 91 002,00 91 002,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:  0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rezervní fond celkem k 1. 1. sledovaného roku: 80 868 ,24 Dle tab.č.6: 80 868,24 Rozdíl: 0,00

Rezervní fond celkem k 31. 12. sledovaného roku: 11 2 93,00 Dle tab.č.6: 0,00 Rozdíl: 11 293,00

Důvod rozdílu: Částka ve výši 11 293,- Kč - nevyčerpané účelové prostředky. Odvedeny na běžný účet cizích prostř.ministerstva.

Poznámka :
1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5)
2)  patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO
3)  patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod.
4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (např. přeshraniční spolupráce MMR)

Vypracoval: Odpovídá: Datum:

Telefon: Telefon: 16. února 2015

Důvod rozdílu:

Ostatní ú čelové prost ředky celkem 4) 

projekt Akcent@com, OPPS ČR-PR, ERDF 

projekt Historie …, OPPS ČR-PR, ERDF

Účelové prost ředky

Mistr pravopisu a diktát

Setkání didaktiků matematiky -KG RP Ostrava

projekt/akce

 Stav 
rezervního 

fondu k 31. 12. 
sledovaného 

roku

Obdržené 
finanční 

prostředky                      
z rozpočtu ve 
sledovaném 

roce

 Stav 
rezervního 

fondu k 31. 12. 
sledovaného 

roku

Prost ředky na programy 
spolufinancované ze zahrani čí 
celkem 1)

Použité 
vlastní 
výnosy

Ostatní ú čelové prost ředky 
celkem  2)

Prost ředky poskytnuté z kapitoly 
333 MŠMT

v 
to

m
:  

  

Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333  3)

Účelové prost ředky

91 002,00

Skutečné čerpání ve 
sledovaném roce

91 002,00

 Stav 
rezervního 

fondu k 1. 1. 
sledovaného 

roku

Obdržené 
finanční 

prostředky ve 
sledovaném 

roce

Skutečné čerpání ve 
sledovaném rocePoužité 

vlastní 
výnosy

Mgr. Marta Kmeťová

558 746 267

Přehled o čerpání ú čelových prost ředků

 Schválený 
rozpočet          

na celý projekt

 Stav 
rezervního 

fondu k 1. 1. 
sledovaného 

roku

Nevyčerpáno

0,00

Nevyčerpáno

0,00

Prost ředky na výzkum a vývoj 
celkem

0,0091 002,00 0,00

v 
to

m
:  

  

Prost ředky z ÚSC celkem

projekt/akce

Ing. Marcela Siemińská

558 746 267



Podpis: Podpis:



Tabulka č. 5

v Kč

1 2 3 4 5 6 = 7 + 8 + 9 7 8 9 10 =3 + 5 - 7 - 8 11 = 4 - 9 12 = 10 + 11
Operační programy EU celkem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: OP VK celkem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

OP  LZZ x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

OP VaVpI x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Finanční mechanismy celkem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: EHP/Norsko 0,00 0,00 0,00 0,00

Program Švýcarsko- české spolupráce 0,00 0,00 0,00 0,00

Komunitární programy celkem x 0,00 80 868,24 71 627,69 0,00 152 495,93 80 868,24 0,00 71 627,69 0,00 0,00 0,00
v tom: EUROSTARS 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodesk 0,00 0,00 0,00 0,00
Erasmus + 0,00 0,00 0,00 0,00
Study in 0,00 0,00 0,00 0,00
DZS, NAEP, program GRUNDTVIG 80 868,24 71 627,69 152 495,93 80 868,24 71 627,69 0,00 0,00 0,00

Twinnig out 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem programy spolufinancované ze zahrani čí 0,00 80 868,24 71 627,69 0,00 152 495,93 80 868,24 0,00 71 627,69 0,00 0,00 0,00
Poznámka:
V případě pot řeby doplní zpracovatel další řádky

Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 16. února 2015

Podpis: Podpis:

Nedočerpáno z 
rezervního fondu 

celkem

Čerpání ve sledovaném roce

Uvést číslo 
tabulky        

(č. 2.1.X)

název projektu

Celkem
Členění jednotlivých nástrojů

 Schválený 
rozpočet na celý 

projekt

název projektu

Čerpání ú čelových prost ředků - přehled o prost ředcích spolufinancovaných z rozpo čtu EU a ostatní zahrani ční programy 

Obdržené finanční 
prostředky z 
rozpočtu ve 

sledovaném roce

Nedočerpáno z 
finančních 
prostředků 

obdržených ve 
sledovaném roce

Stav rezervního 
fondu k 31. 12. 

sledovaného roku         
Z ostatních 
prostředků 
organizace

název projektu

v tom:

poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT

Z rozpočtu

název projektu

558 746 267

 Stav rezervního 
fondu k 1. 1. 

sledovaného roku

Mgr. Marta Kmeťová
558 746 267

název projektu

název projektu

název projektu

název projektu

název projektu

Ing. Marcela Siemińská

Získané úroky ve 
sledovaném roce

název projektu

Z RF -  v souladu 
s §54 odst.7) 

zákona č. 
218/2000Sb.



1 2 3 4=1+2-3

411 21 934,98 29 520,00 51 454,98

412 28 651,09 15 691,00 19 570,00 24 772,09

413 1 096 381,76 1 039 922,77 644 340,79 1 491 963,74

414 80 868,24 80 868,24 0,00
414 80 868,24 71 627,69 152 495,93 0,00

416 914 813,72 194 112,00 461 953,90 646 971,82

419 0,00

CELKEM 2 142 649,79 1 279 245,77 1 206 732,93 2 215 162,63

Čerpání z fond ů (FO, RF a FRM) ve sl. 3 se musí rovnat údaj ům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3.

* Pokud je sl. č.2 různý od ú čtu 551 - odpisy, uve ďte čím je FRM tvo řen

FRM je dále tvořen:

Jiné b ěžné účty Běžný ú čet FKSP Běžný ú čet Jiné b ěžné účty

245 243 241 245

Fond odm ěn 411 x 51 454,98

FKSP 412 x 27 387,31 x x

Rezervní fond 413,414 x 1 491 963,74

Fond reprodukce majetku 416 x 631 177,82

Ostatní fondy 419 x

CELKEM 0,00 27 387,31 2 174 596,54 0,00

V případě NEKRYTÍ pen ěžních fond ů finan čními prost ředky uve ďte důvod a navržené opat ření k jeho vypo řádání.

FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k 31. 12. daného roku:

Název fondu Důvod rozdílu:

Fond odměn

FKSP                                2 561,- Tvorba FKSP ze mezd XII/2014

                 81,- Bankovní poplatky

Rezervní fond

Fond reprodukce majetku              15 706,- Odpisy XII/2014

                       88,-  Bankovní poplatky

Ostatní fondy

Vypracoval: Odpovídá: 

1 177 250,00

Běžný ú čet

241

21 934,98

Krytí fond ů k 31. 12. minulého roku

Peněžní fondy

I. Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních fond ů 

Číslo 
účtu

Peněžní fondy organizace

Fond odm ěn

Fond reprodukce majetku*

Číslo 
účtu

      z toho: RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.

Krytí fond ů k 31. 12. sledovaného roku

Ostatní fondy

Název bankovního ú čtu

Tvorba ve 
sledovaném roce

Čerpání ve 
sledovaném roce

Stav k 1. 1. 
sledovaného 

roku

Vyčíslený rozdíl

x

914 741,62

2 113 926,60

Stav k 31. 12. 
sledovaného 

roku

II. Krytí ú čtů peněžních fond ů

FKSP

Rezervní fond ze zlepšeného HV

Rezervní fond z ostatních  titul ů

Ing. Marcela Siemińská Mgr. Marta Kmeťová

0,00

2 642,00

0,00

15 794,00

0,00



Telefon: Telefon:

Podpis: Podpis:

558 746 267 558 746 267



Tabulka č. 6

v Kč

5 = 4 - 1

29 520,00

-3 879,00

395 581,98

-80 868,24

-80 868,24

-267 841,90

0,00

72 512,84

v Kč

Běžný ú čet FKSP

243

x

22 130,09

x

x

x

22 130,09

Datum:

 k 31. 12. sledovaného roku

Změna stavu ve 
sledovaném roce



16. února 2015



Tabulka č. 7

v Kč

 Neinvesti ční Investi ční Celkem
1 2 3

1. Prost ředky z jiné činnosti* x 0,00

2. Fond odm ěn 0,00 x 0,00

3. Rezervní fond 644 340,79 0,00 644 340,79
   v tom: smlouvy o sdružení 0,00

0,00
0,00
0,00

překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady § 57 odst (2) e) 644 340,79 644 340,79
0,00

4. Fond reprodukce majetku 0,00 461 953,90 461 953,90
    v tom:  Zřízení garáže ve sklepním prostoru budovy 461 953,90 461 953,90

0,00
0,00
0,00

5.  Jiné celkem** 0,00 0,00 0,00
    v tom:  0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem 644 340,79 461 953,90 1 106 294,69

644 340,79
644 340,79

0,00

Důvod rozdílu mezi ú čtem 648 (ř. 37) a čerpáním fond ů (ř. 38):

Poznámka :
*    prostředky z jiné činnost i se vykazují pouze  při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti 
            (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti)
** např. dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol

Vypracoval: Ing. Marcela Siemińská Odpovídá: Mgr. M. Kmeťová Datum:
Telefon: 558 746 267 Telefon: 558 746 267 16.února 2015

Podpis: Podpis:

Přehled o použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů

Ve sledovaném roce

Čerpání FO + RF (mimo prost ředků převedených do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM
ÚČET 648 - čerpání fond ů

Rozdíl

Použití prost ředků z  mimorozpo čtových zdroj ů v rámci hlavní činnosti 

               příspěvky a dary od fyzických a právnických osob           
               prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV
               prostředky převedené do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.





1.
Individuální investi ční dotace                                            
(předčíslí bankovního ú čtu 908)

2.
Systémové investi ční dotace                                              
(předčíslí bankovního ú čtu 916)

3. Použití FRM na financování investic 

4. Zdroje celkem ( ř.1+2+3)

Poznámka:
V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení 
   termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

1. Neinvesti ční dotace ze státního rozpo čtu

2. FRM

3. Zdroje celkem ( ř.1+ 2)

Poznámka:
V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení 
   termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší.

Vypracoval: Ing. Marcela Siemińská Odpovídá: Mgr. M. Kmeťová
Telefon: 558 746 267 Telefon: 558 746 267

Podpis: Podpis:

Skuteč

II. Zdroje financování b ěžných náklad ů na programové financování  EDS/SMVS

1

Číslo 
řádku

Číslo 
řádku

Ukazatel

1

Programové financování

Rozpo čet po zm ěnách Skuteč

I. Zdroje financování kapitálových náklad ů na programové financování EDS/SMVS

Rozpo čet po zm ěnách 

0,00

2

Ukazatel
2

0,00



Tabulka č. 8

v Kč

tu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení 

v Kč

tu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení 

. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší.

Datum:
16.února 2015

Skutečnost 

 na programové financování  EDS/SMVS

Skutečnost 

 na programové financování EDS/SMVS

0,00

2

2

0,00



Tabulka č. 9

v Kč

Hospodá řský výsledek

- z hlavní činnosti dle tabulky č. 2 363 535,32

- z jiné činnosti

Zdanění celkem 17 100,00

Celkem k 31. 12. sledovaného roku p řed zdan ěním 380 635,32

Celkem výsledek b ěžného ú četního období (po zdan ění, zisk+, ztráta-) 363 535,32

Položky upravující hospodářský výsledek celkem  (+,-) 0,00

   v tom:

Upravený hospodá řský výsledek (zisk +, ztráta -) 363 535,32

v Kč

Ukazatel

Ztráta z hospoda ření celkem 0,00

v tom krytí ztráty:

 - na vrub zůstatku rezervního fondu

 - z rozpočtu zřizovatele

 - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce

v Kč

1 2 3 4=2+3

Fond odm ěn 411 21 934,98 51 454,98 73 535,32 124 990,30

Fond kulturních a sociálních pot řeb 412 28 651,09 24 772,09 24 772,09

Rezervní fond 413,414 1 177 250,00 1 491 963,74 200 000,00 1 691 963,74

Fond reprodukce majetku 416 914 813,72 646 971,82 90 000,00 736 971,82

Ostatní fondy 419 0,00 0,00 0,00

Celkem 2 142 649,79 2 215 162,63 363 535,32 2 578 697,95

Vypracoval: Odpovídá: Mgr. Marta Kmeťová Datum:

Telefon: Telefon: 558 746 267 16.února 2015

Podpis: Podpis:

Stav fondu po 
příděluUkazatel

II. Krytí zhoršeného hospodá řského výsledku

Číslo 
účtu

Hospodá řský výsledek a návrh p řídělu do pen ěžních fond ů

I. Upravený hospodá řský výsledek

III. Návrh na rozd ělení zlepšeného hospodá řského výsledku

Stav k 1. 1. 
sledovaného roku

Stav k 31. 12. 
sledovaného roku

Příděl ze zlepšeného 
výsledku 

hospoda ření 
sledovaného roku

            - další:

            - úhrada ztráty z minulých let celkem

Ing. Marcela Siemińská

558 746 267





Tabulka č. 10

Kontrolní orgán Kontrolní akce (p ředmět kontroly)
Konání 

kontroly      od - 
do

Uložení 
sankce: ano/ne

Výše uložené 
sankce v K č

Výše kone čné 
sankce v K č

NKÚ

Finanční úřad

VZP

ČSSZ

MŠMT

další (uveďte jednotlivě): Kontrola na místě projektu Akcent@com na základě analýzy rizik 20.11.2014 0 0,00 0,00

P-CRR ČR MS Ostrava:Objem nezp ůsobilých výdaj ů odhalených 

kontrolou = 0

Poznámka:

  * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce

  * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce

  * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukon čené - neuvád ět

Vypracoval: Ing. Marcela Siemińská Odpovídá: Datum:

Telefon: 558 746 267 Telefon: 558 746 267 16. února 2015

Podpis: Podpis:

 Přehled o vn ějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce *

Mgr. Marta Kmeťová


