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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 2015 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 
- vydávání metodických pomůcek - Jutrzenka a Ogniwo  
- další vzdělávání pedagogických pracovníků   
- soutěže pro žáky a studenty 
- celoživotní vzdělávání 
- přeshraniční spolupráce 
- evropská spolupráce 
- pedagogická knihovna 
 
V roce 2015 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. 
 
 
 
 
 
 
VO jazyk a jazyková komunikace 
Do dotačního programu MŠMT „Vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015“  
byl předložen projekt na přípravu a tisk Slabikáře 
pro 1. roč. polských základních škol.  
Projekt byl schválen a v září 2015 začali žáci 1. roč. využívat  
nový slabikář ve výuce. 
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Matematika podle metody prof. Hejného – 1. stupeň ZŠ 
V roce 2015 pokračovala spolupráce s organizací H-Mat, o.p.s. byla připravena další část pilotní verze 
pracovních listů pro 2. roč. ZŠ. PC ČT zaštiťovalo přípravu polské jazykové verze a další spolupráci 
se školami v Polsku, které implementují Hejného metodu. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika na 2. stupni ZŠ 
Pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ s polským jazykem vyučovacím jsme připravili polskou mutaci pracovních 
sešitů „Matematika“ autorů L. a S. Kočích. Tato aktivita byla realizována jako účelově vymezený úkol. 
Tyto pracovní sešity využívají od září 2015 všechny úplné polské základní školy. 
 
VO Člověk a jeho svět 
Tým metodiků pro 1. stupeň ZŠ pracuje nad přípravou metodických materiálů pro VO Člověk a jeho 
svět. Materiály budou mít formu pracovních listů v rozdělení na témata týkající se Vlastivědy – ČR,  
Vlastivědy – Evropa a Přírodovědy (1 - 2). Čtyři soubory budou připraveny v rozsahu cca 100 stran, 
každý soubor plánujeme vydat v nákladu 1250 ks. Tisk je plánován na rok 2016/2017.  
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Metodické pomůcky – „Jutrzenka“ a „Ogniwo  
 
„Jutrzenka“ (roč. 103/104) – jako metodická pomůcka i jako časopis určen k práci s žáky 1. stupně 
polských škol v hodinách mateřského jazyka, matematiky či VO Člověk a jeho svět. Motivuje rovněž 
k samostatné četbě – podporuje logické myšlení, kreativitu, rozvíjí finanční gramotnost a rozšiřuje 
všeobecné znalosti žáků. 
V roce 2015 byl kladen důraz na poznávání regionu a zajímavých historických míst v ČR a Polsku. 
Tematické obálky se budou věnovat architektonickým stylům a poznávání mateřského jazyka 
prostřednictvím přísloví. 
Při přípravě měsíčníku jsou vždy zohledňovány připomínky učitelů a čtenářů. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Ogniwo“ (roč. 70/71) slouží jako metodická pomůcka k výuce žáků 2. 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 objevují žáci polských škol, kteří dosáhli významných úspěchů v exaktních, uměleckých 
nebo sportovních oblastech.   
 
 
Další aktivity PC Český Těšín v oblasti podpory polského menšinového školství v roce 2015: 
 
- Den mateřského jazyka, workshopy pro žáky a učitele Polského gymnázia J. Słowackého v Českém 

Těšíně „O lidech na pomezí“;   
- soutěž "Velký diktát" – akce na podporu udržování a rozvoje mateřského jazyka; 
- pravidelná měsíční distribuce metodických pomůcek „Jutrzenka“ a „Ogniwo“ do škol; 
- distribuce učebnic; 
- tisk pracovních listů dle objednávek škol; 
- provoz pedagogické a multimediální knihovny a „mini-library“ Oxford University Press; 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 

PC ČT vlastní akreditaci MŠMT čj. 13 846/2011-25. 

 

Další vzdělávání 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 zúčastnilo přes 400 učitelů. 
Angličtina od začátku - jak začít 

Angličtina od začátku 

Angličtina - jak dál? 

Angličtina pro ty, které učení nebaví 

Metoda Hejného pro mírně pokročilé 

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ 

Letní škola matematiky Hejného 

Vývojové fáze dětí předškolního a mladšího školního věku a nástup školní docházky 

Cesta k léčbě šikany 

Hodnocení přátelsky nakloněné žákům (formativní hodnocení) 

Formativní hodnocení ve školní praxi 

Vedení a řízení školy-profesní rozvoj ředitele 

Konfliktní situace ve škole a jejich řešení 

Metodické setkání učitelů matematiky 2. stupně ZŠ s polským jazykem vyučovacím  

Metodické setkání učitelů fyziky 2. stupně ZŠ s polským jazykem vyučovacím  

Metodická setkání učitelů mateřských škol 

Tanec, hudba, písnička  

Tance, písně, umění a hry….KLANZA 

Metodická setkání učitelů dle předmětového zaměření 

Tanec, hudba, písnička ( Logopísnička) 

Zručné ruce - podpora polytechnické výchovy v MŠ 

 
 
Podpora matematické gramotnosti  
 
V roce 2015 jsme v oblasti vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ pokračovali v podpoře matematické 
gramotnosti. Pokračovala spolupráce s prof. Milanem Hejným a jeho týmem. Během roku proběhly 
2 semináře pro učitele a v srpnu 2015 proběhla již 3. letní škola matematiky podle Hejného pro téměř 
601 učitelů. Kromě učitelů škol s polským jazykem vyučovacím v ČR se jí zúčastnili pedagogové 
z Polska, ze škol sídlících ve Slezském vojvodství. 
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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 v letech 2014/2015 vydali pilotní soubor pracovních listů matematiky pro 1. ročník ZŠ 
a metodiku pro učitele a zahájili práci nad pracovními sešity pro 2. roč. ZŠ v polské jazykové mutaci. 
Práce nad polskou jazykovou pracovních sešitů pro 2. roč. ZŠ pokračovala v roce 2015.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci 3. edice Letní školy 
matematiky v Řece, srpen 2015, 
v popředí prof. Milan Hejný. 
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SOUTĚŽE 
 
PC ČT tradičně organizovalo soutěže v následujících předmětových oblastech: matematika, polský 
jazyk, anglický jazyk, pěvecké soutěže a přehlídky. Soutěží se v roce 2015 zúčastnilo celkem 1536 žáků 
polských škol. 
Mezi nejvíc e zastoupené soutěže patří Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN a KLOKÁNEK 2015. 
Soutěž se konala 19. března 2015 a zúčastnilo se jí 540 žáků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Soutěž 

 
Ročník 

Počet účastníků  
okresních kol 

 
Úspěšní řešitelé 

 
1. 

 

Matematická olympiáda∗ 

 
5. 

 
12 

 
7 

 
2. 

 
PIKOMAT I., II. etapa 

 
5. – 8. 

 
132 

 
50 

 
3. 

 
PIKOMAT III. etapa 

 
5. – 8. 

 
50 

 
18 

 
4. 

 
PIKOMAT IV. etapa 

 
5. – 8. 

 
18 

 
18 

 
5. 

 
Klokan 2015 

 
2. – 9. 

 
421 

 
60 

 
6. 

 
Klokan 2015 

 
S Š 

 
56 

 
3 

 
7. 

 

Pythagoriáda∗ 

 
5. 

 
8 

 
4 

 
8. 

 

Pythagoriáda∗ 

 
6. – 8. 

 
67 

 
17 

∗ vyhlašovatelem je MŠMT, PC ČT připravuje polskou verzi soutěže 
 
 
Finále soutěže PIKOMAT – IV. etapa 
18 úspěšných řešitelů soutěže PIKOMAT pro 5. – 8. roč. ZŠ se zúčastnilo zájezdu do Ostravy. Žáci 
navštívili interaktivní planetárium a hvězdárnu v Krásném Poli u Ostravy a hornické muzeum Landek 
Park, které je součástí ostravského „Malého světa techniky”. 
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FOX - soutěž v anglickém jazyce  

  
Soutěže v anglickém jazyce FOX se v roce 2015 
zúčastnilo 310 žáků v 5 kategoriích: 
 
Kittens – pro žáky 4. - 5. roč. ZŠ 

Bunnies – pro žáky 6. - 7. roč. ZŠ 

Ducks – pro žáky 8. - 9. roč. ZŠ 

Lions – pro žáky 1. - 2. roč. SŠ 

Eagles – pro žáky 3. - 4. roč. SŠ   

  
 
V rámci přípravy na soutěž čtou žáci vybranou povinnou četbu v angličtině podle věkové kategorie, 
soutěž pak probíhá formou testových otázek. 
 
Vyhlašovatelem soutěže je Regionální centrum dalšího vzdělávání v Bielsku-Bialé, PC ČT 
spolupracuje při organizaci soutěže od roku 2002.  
 
 
 
Mezi soutěžemi v polském jazyce se stále větší oblibě těší řečnická soutěž pro žáky nejvyššího ročníku 
ZŠ a všech ročníků SŠ. Téma soutěže v roce 2015: „ Ne vše je na prodej“. Vyhlašovatelem je 
Regionální institut kultury v Katovicích a Hornoslezský svaz v Katovicích. V roce 2015 jsme byli potřetí 
spoluorganizátory soutěže.  
Ze škol s polským jazykem vyučovacím v ČR se soutěže zúčastnilo 21 žáků.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci řečnické soutěže a soutěžní komise.  Žák Polského gymnázia v Českém Těšíně 
Adam Poloček v průběhu svého vystoupení. 
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RESORTNÍ ÚKOLY MŠMT 
 
PC ČT realizovalo v roce 2015  1 resortní úkol MŠMT:  
Práce česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic 
 
Základem činnosti česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic je snaha věnovat pozornost 
problematice vzájemných česko-polských stereotypů a možnostem jejich překonávání, zvláště ve 
výuce společenskovědních předmětů, historie a literatury. Členy pracovní skupiny za českou stranu 
jsou představitelé Ostravské univerzity, Karlovy univerzity a PC ČT, z polské strany se jedná 
o zástupce univerzit v Poznani, Vratislavi, Krakově a Štětíně. V roce 2015 pracovní skupina provedla 
analýzu vybraných učebnic dějepisu, zeměpisu, společenských věd a literatury a uskutečnila 
mezinárodní vědeckou konferenci pro didaktiky dotknutých vzdělávacích oborů a učitele SŠ.  
Česko-polská pracovní skupiny se sešla ve dnech 26. 3. – 27. 3. 2015 v Polsku (Polanica-Zdrój), 
organizátory byli členové polské části skupiny – Univerzita v Poznani a Univerzita ve Vratislavi. 
Během pracovního jednání si členové upřesnili model didaktické analýzy učebnic a pro potřebu 
analýz si vyměnili nejnovější/nejčastěji využívané ve školách české a polské učebnice dějepisu, 
zeměpisu, jazyka a literatury, společenských věd). 
 
Pracovního jednání se kromě členů  
učebnicové skupiny zúčastnili i hosté.  
(zleva: prof. Zenon Jasiński, Opolská univerzita – host 
prof. Tadeusz Siwek, Ostravská univerzita – člen, 
doc. Ondřej Felcman, Univerzita Hradec Králové – host, 
dr. Ryszard Gładkiewicz, Vratislavská univerzita – člen, 
prof. Rudolf Žáček, Slezská univerzita v Opavě  host) 
 
 
 
 
Dne 18. - 19. 10. 2015 se v prostorách Velvyslanectví Polské republiky v Praze konala mezinárodní 
konference „Obraz období socialismu v českých a polských školních učebnicích“. Organizátorem bylo 
PC ČT ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze. Konference se zúčastnilo 60 osob. Byli 
mezi nimi učitelé, didaktici, představitelé MŠMT. Na konferenci zazněly referáty týkající se obrazu 
socialismu ve školních učebnicích jazyka a literatury, dějepisu, zeměpisu, společenských věd 
s přihlédnutím, jak byl v tehdejší době popisován obraz souseda.  
 
        
 
 
 
 

 
Konferenční příspěvek přednáší dr. Józef Brynkus, 
Pedagogická univerzita v Krakově (zleva), 
moderátorem je doc. Viliam Kratochvíl, Univerzita 
Komenského v Bratislavě    
    

 
Konferenci předcházelo jednání česko-polské učebnicové skupiny o dalších aktivitách na poli 
spolupráce v oblasti didaktiky a po konferenci se členové výboru Polsko-české vědecké společnosti 
setkali v prostorách MŠMT s náměstkem pro řízení sekce vzdělávání panem Jaroslavem Fidrmucem.  
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EVROPSKÁ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
 
PC ČT realizovalo projekt „Akcent@com“ v oblasti česko-polské přeshraniční  
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, kterou partneři vydali v roce 2015 na závěr realizace projektu. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Praha byla místem konání závěrečné konference, které se v prostorách MŠMT zúčastnili všichni 
partneři, hosté a mnoho účastníků projektu. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskusního panelu se v průběhu konference  
  zúčastnili zástupci MŠMT, MMR,  

Velvyslanectví Polské republiky v Praze,  
Slezské univerzity v Katovicích 
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a česko-polských euroregionů. 

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 dvojnárodní, neutrální platformu spolupráce s dvojjazyčným a dvojkulturním 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.  

Polsko-česko-slovenský EuroInstitut je sítí partnerských institucí, kterou tvoří následující organizace: 
Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza“ – polská strana Euroregionu Těšínské Slezsko 
(Cieszyn); Institut EuroSchola (Třinec); Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 
(Český Těšín); Regionální rada rozvoje a spolupráce (Třinec); Sdružení obcí povodí Horní Odry – 
polská strana Euroregionu Silesia (Racibórz); Euroregion Silesia CZ (Opava); Pedagogické centrum pro 
polské národnostní školství Český Těšín; Slezská univerzita v Katovicích – Fakulta etnologie 
a pedagogických věd (Cieszyn) a Fakulta věd o zemi (Katovice); Združenie obcí Mikroregión Kysucký 
triangel (Čadca); KERIC (Čadca). 
Hlavními oblastmi působení Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu jsou školení a poradenská 
činnost, koncepční, výzkumná, vzdělávací a vydavatelská činnost. EuroInstitut spolupracuje od roku 
2012 s Komisí pro polsko-české a polsko-slovenské vztahy Polské akademie věd, pobočky 
v Katovicích. Pořádá rovněž konference přeshraničního i mezinárodního významu sloužící k propagaci 
přeshraniční spolupráce a k výměně informací mezi zástupci světa vědy a praxe. 
  
30. června 2015 se v polských Katovicích konala závěrečná konference k projektu vytvoření 
Euroinstitutu s názvem Polsko-česko-slovenský EuroInstitut – inovativní platforma přeshraniční 
spolupráce. Konference se zúčastnili čeští a polští představitelé euroregionů, zástupci měst a obcí 
v příhraničních regionech, reprezentanti vzdělávacích institucí na pomezí, zahraniční hosté se 
zkušenostmi s přeshraniční spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
   

 
Marta Kmeť, ředitelka PC ČT vystupuje 
v panelu Mezi teorií a praxí – školení, 
poradenství, výzkumy a vzdělávání 
podporující rozvoj přeshraniční spolupráce 
mezi Polskem, Českem a Slovenskem 
s příspěvkem Interkulturní vzdělávání 
na polsko-českém pohraničí. 
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ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH AKCÍCH 
 
 
Pracovníci PC ČT se v roce 2015 zúčastnili několika významných vzdělávacích akcí v Polsku. Účast 
na níže uvedených akcích má pro organizaci důležitý přínos, neboť přináší nové kontakty a zkušenosti 
nezbytné pro naši práci metodiků vzdělávání.   
 
 
 
8. 4. – 11. 4. 2015 
Téma - „Leadership a management ve školství“  
Místo - Kraków, Polsko 
Organizátor - Jagellonská univerzita v Krakově a Centrum rozvoje vzdělávání ve Varšavě 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť 
Program:  

- Mezinárodní konference 
- Prezentace modelů přípravy, podpory a rozvoje kariérního rozvoje ředitelů škol 

Přínos pro organizaci:  
- Nové poznatky v oblasti leadershipu ve vzdělávání  

 
 
 

9. 6. 2015 
„Závěrečná konference projektu Comenius Regio " Cultural Competence Toolkit for Teachers" 
Místo - Katovice (Polsko) 
Organizátor - Kuratorium Oświaty w Katowicach (obdoba ČŠI v ČR) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Renata Czaderová, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: prezentace výstupů projektu 
Přínos pro organizaci: 

- navázání kontaktů, 
- prohloubení informací z oblasti multikulturního vzdělávání, 
- příklady dobré praxe; 

 
 
 
22. 10. 2015 
„(ne)bezpečný internet – akce na podporu bezpečnosti ve školách"  
Místo - Kraków(Polsko) 
Organizátor - Odkrywcy Innowacji – Objevitelé inovací o.p.s, Varšava 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Renata Czaderová 
Program: prezentace Standardů bezpečného internetu ve školách 
Přínos pro organizaci: 

- prohloubení informací z oblasti ICT, kyberšikana, groomming atd. 
- příklady dobré praxe; 

 
 
29. 10. 2015 
Téma - „Vývoj motoriky a jazykových schopnosti dítěte“ 
Místo - Rybnik, Polsko 
Organizátor - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku  
Účastníci za PC Český Těšín: Ilona Hudeczková 
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Program:   
Prezentace vzdělávacího programu pro žáky MŠ „Key to learning“ (Klíč k učení); 
Přednášky – “Stimulace rozvoje čtení a psaní u předškoláků prostřednictvím rozvoje jemné monoriky” 
a “Podpora koordinace oko-ruka a manuální zručnosti dítěte”  
Přínos pro organizaci:  

- navázání kontaktů s novými lektory, 
- prohloubení vědomostí z oblasti předškolního vzdělávání; 

 
 
 
6.  11.  2015 
Finále řečnické soutěže pro žáky SŠ "Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego";  
Místo: Katovice (Polsko) 
Organizátor – Związek Górnośląski, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Stowarzyszenie 
Polonistów w Krakowie 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: soutěž 
Přínos pro organizaci: 

- spoluorganizace soutěže, 
- setkání s organizátory lokálních soutěží; 

 
 
 
18. - 20. 11. 2015 
Konference pro učitele polského jazyka "II. kongres polonistické didaktiky";  
Místo: Katovice (Polsko) 
Organizátor – Uniwersytet Śląski w Katowicach (Slezská univerzita v Katovicích) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: přednášky, workshopy 
Přínos pro organizaci: 

- účast na přednáškách a workshopech,  
- setkání s učiteli polského jazyka, 
- navázání spolupráce s účastníky, organizátory a lektory; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobný výčet akcí PC ČT v roce 2015 je znázorněn v tabulkách. 
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20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
PEDAGOGICKÉHO CENTRA PRO POLSKÉ NÁRODNOSTNÍ ŠKOLSTVÍ ČESKÝ TĚŠÍN 

 
PC ČT slavilo v roce 2015 významnou událost. Dne 1. ledna 1995 byla založena instituce, která ve 
svých hlavních pilířích činnosti nese podporu polskému menšinovému školství soustředěnému 
v regionu Těšínského Slezska, v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Díky zřizovateli, kterým je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, můžeme plně podporovat učitele a žáky škol 
a školských zařízení s polským jazykem vyučovacím, jediné sítě menšinového školství v ČT.  
 

Jazyk a kultura menšiny jsou pro komunitu neodmyslitelným dědictvím, jsme proto hrdí na pozornost 
českého státu, kterou prostřednictvím MŠMT této oblasti věnuje. 
 

Dne 1. října 2015 se v prostorách PC ČT sešli významní hosté, projektoví partneři a spolupracovníci.  
Mezi hosty jsme přivítali ředitele odboru vzdělávací soustavy MŠMT PaedDr. Jaromíra Krejčího, 
generálního konzula Polské republiky Janusze Bilského, místostarostku a místostarostu Českého 
Těšína Gabrielu Hřebačkovou a Stanislava Folwarczného, předsedkyni Společnosti polských učitelů 
v ČR Barbaru Smugala, ředitele Moravskoslezského inspektorátu ČŠI Pavla Grenara, vedoucího 
ostravské pobočky NIDV Jozefa Kubáně, ředitele českých a polských škol v regionu, představitele 
Ostravské univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Katovicích a mnoho dalších.  
 

V rámci Dne otevřených dveří jsme pro hosty a další návštěvníky připravili výstavu mapující 
posledních 5 let činnosti PC ČT, představující důležité projekty a produkty.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
           

 
Hosté v prostorách PC ČT  
u příležitosti 20. výročí 
založení organizace 
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Seznam vzd ělávacích akcí, organizovaných PC Český Těšín - 2015

Datum Název akce, místo, od - do Lektor Hod. C/J Účast. Garant
13.4.2015 Angličtina od začátku - jak začít Mgr. Sylvie Doláková 6 J 16 Kmeť
14.1.2015 Metodická setkání uč.MŠ - Hnojník Halina Smoloń 4 C 25 Ilona Hudeczková
11.3.2015 Hodnocení přátelsky nakloněné žákům mgr Jacek Pasierb 6 J 23 Kubiczková
17.3.2015 Tanec, hudba, písnička ( Integrační tance č.I) mgr Beata Wapińska 5 C 19 Ilona Hudeczková

17.4.2015 Tanečky, písně, umění a hry….KLANZA mgr Mirosław Bzowski 10 J 22 Ilona Hudeczková
8.5.2015 Formativní hodnocení ve školní praxi mgr Aleksandra Cupok 6 J 23 Kubiczková

21.5.2015 Metoda Hejného pro mírně pokročilé,PC ČT doc.RNDr.D.Jirotková,Ph.D. 4 J 12 Mgr.R.Czaderová

21.5.2015 Metoda Hejného v mat.na 2.st.ZŠ, PC ČT prof.RNDr.M.Hejný,CSc. 4 J 14 Mgr.R.Czaderová
21.5.2015 Matematika na 2.st.ZŠ vyučování metodou prof. Hejného Prof. RNDr. M. Hejný CSc 4 J 12 Mgr. Jana Walachová
3.6.2015 Metodická setkání uč.MŠ - Havířov Helena Indrová 4 C 16 Ilona Hudeczková
10.6.2015 Metodické setkání učitelů matematiky 2. st. ZŠ s pol. Mgr. Jana Walachová 4 J 11 Mgr. Jana Walachová
22.8.2015 Letní škola matematiky Hejného, Hotel Řeka, 22.-25.8. tým prof. Hejného 24 J 56 Mgr.R.Czaderová
15.9.2015 Angličtina od začátku Mgr. Sylvie Doláková 6 J 10 Kmeť
15.9.2015 Angličtina - jak dál? Mgr. Sylvie Doláková 6 J 17 Kmeť
12.10.2015 Vedení a řízení školy-profesní rozvoj ředitele mgr Zdzisław Hofman 12 J 17 Kubiczková
13.10.2015 Tanec, hudba, písnička ( Logopísnička) mgr Beata Wapińska 5 C 31 Ilona Hudeczková

26.10.2015
Vývojové fáze dětí předškolního a mladšího školního věku a 
nástup školní docházky

Mgr.Ciencialová                                                                                                                                             
Mgr. Kulková 6 J 13 Mgr.R.Czaderová

5.11.2015 Konfliktní situace ve škole a jejich řešení mgr Sławomir Prusakowski 16 J 10 Kubiczková
13.11.2015 Zručné ruce - podpora polytechnické výchovy v MŠ mgr Agnieszka Kuszewska 6 J 26 Ilona Hudeczková
24.11.2015 Cesta k léčbě šikany, PC ČT Bc.J.Svobodová 8 J 7 Mgr.R.Czaderová
7.12.2015 Angličtina pro ty, které učení nebaví Mgr. Sylvie Doláková 6 J 9 Kmeť
11.12.2015 Metodické setkání uč. fyziky 2. st. ZŠ s pol. jaz. vyuč. Ing. Agnieszka Kulig 4 J 12 Mgr. Jana Walachová
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Soutěže a další akce pro d ěti a mládež škol s polským vyu čovacím jazykem - 2015

Ukon čeno Název akce, místo, datum Počet žáků Garant
březen FOX - soutěž v anglickém jazyce 310 Kmeť
březen Festival dětské písně - eliminace, Český Těšín, 11.-12.3.2015 160 Czader
duben Festival dětské písně - finále, Havířov, 18.4.2015 30 Czader
květen Přehlídka těšínské lidové písně, Český Těšín, 21.5.2015 110 Mgr.Renata Czader
říjen Řečnická soutěž pro žáky SŠ "Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego"; Cieszyn, 27.10. 21 Kubiczková
listopad Pravopisná soutěž "Mistrz Ortografii" pro žáky ZŠ s pol. jaz. vyuč.;  Český Těšín, 12.11. 133 Czaderová, Kubiczková
leden 15 Okresní kolo Matematické olympiády 5. tříd ZŠ, Gymnázium Český Těšín,  21. 1. 2015 15 Mgr. Jana Walachová
březen 15 Mezinárodní matemat. sout. KLOKAN a KLOKÁNEK 2015 pro žáky ZŠ a SŠ s PJV, 19.3. 504 Mgr. J. Walachová, Mgr. M. Kaimová, 
duben 15 3. kolo mat. soutěže PIKOMAT V - VII. Tříd, PC Český Těšín, 29. 4. 2015 42 Mgr. Jana Walachová
květen 15 Okresní kolo Pythagoriády 5. tříd ZŠ, Gymnázium Český Těšín. 13. 5. 2015 11 Mgr. J. Walachová, Mgr. M. Raszková  
květen 15 Okresní kolo Pythagoriády 6. - 8. tříd ZŠ, Gymnázium Český Těšín, 14. 5. 2015 72 Mgr. J. Walachová, Mgr. M. Raszková  
červen 15 4. kolo mat. soutěže PIKOMAT  5. - 8. tříd ZŠ, PC Český Těšín, Ostrava, 22. 6. 2015 18 Mgr. J. Walachová, Mgr. M. Raszková  
říjen 15 1. kolo mat. soutěže PIKOMAT 5. - 8. tříd ZŠ pro šk. rok 2015 -16, PC Č. Těšín 1. 10. 2015 110 Mgr. J. Walachová, Mgr. M. Raszková  
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Další aktivity PC Český Těšín - 2015

Činnost Termín Provedl
Programová rada Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu celoročně Kmeť
Projekt Akcent@com - závěrečná konference, Praha 30.3.2015 tým PC ČT
práce česko-polské učebnicové skupiny celoročně Kmeť
Konference projektu Euro-In, Katovice 30.6.2015 Kmeť
Konference "Obraz socialismu v učebnicích", Praha 19.10.2015 Kmeť
projekt ABAKUS, organizace náslechových hodin v ZŠ Pszczyna leden-červen Czaderová
Pravopisná soutěž "Velký diktát" pro veřejnost v rámci Dne mateřského jazyka 11.11. Kubiczková
Workshopy pro žáky Polského gymnázia "O człowieku pogranicza" 11.12. Kubiczková
Letní škola matematiky vyučování metodou prof. M. Hejného 22. 8. - 25. 8. 2015 Mgr. J. Walachová
Překlad PS Matematika 6. - 9. roč. ZŠ únor - prosinec 2015 Mgr. M. Raszková
Konference Inovace výuky 2015 - učíme se z příběhů okolního světa 19.11.2015 Mgr. M. Raszková
Kuchtíci v MŠ celoročně Ilona Hudeczková
Přeshraniční konference učitelů MŠ (Pl,Cz) 26.11.2015 Ilona Hudeczková
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Seznam akcí, kterých se zú častnili pracovníci PC Český Těšín - 2015

Datum Název akce, místo zúčastnil se
7.1.2015 Konference Erasmus+ Kmeť, Hessová
6.2.2015 Přes společnou historii ke společné budoucnosti (konference OS PANT), Český Těšín Kubiczková
6.3.2015 Setkání učitelů MŠ (aktivních i bývalých) Bystřice Ilona Hudeczková
10.3.2015 Školení - Elektronická spisová služba, Praha Ružinská, Kantor
8.4.2015 Konference Leadership - Krakov (8.-11.4.2015) Kmeť
15.4.2015 Recitační soutěž předškoláků Ilona Hudeczková
16.4.2015 Školení - Elektronická spisová služba, Ostrava Ružinská
20.4.2015 Člen poroty soutěže Logikus - Matematikus ZŠ s pol. jaz. vyuč. Jablunkov Mgr. Jana Walachová
21.4.2015 Člen poroty soutěže Logikus - Matematikus ZŠ s pol. jaz. vyuč. Třinec 1 Mgr. Jana Walachová
6.6.2015 100 let školy s pol.vyuč.jaz.v Dolní Lutyni Kmeť
9.6.2015 Workshop ke Směrnici o zadávání veřejných zakázek - MŠMT Praha Siemińská, Kantor
9.6.2015 Závěr.konference projektu Comenius Regio "Cultural Competence Toolkit for Teachers", Katowice Kmeť, Czaderová, Kubiczková
13.6.2015 Jubileum MŠ s pol.jaz.vyuč. v Bystřici Ilona Hudeczková
13.6.2015 110 let školy s pol. jaz. vyuč. v  Ropici Siemińská
23.7.2015 Kyberšikana - seminář, Kapa o.p.s.; Třinec Czader
22.10.2015 Bezpečný internet doma i ve škole, Kraków Czader, Kmeť
29.10.2015 Konference WOM Rybnik PL "Prstová gymnastika" Ilona Hudeczková
2.11.2015 Uplatňování DPH ve veřejném sektoru - Instituts certifikace účetních, Praha 1 Siemińská
13.11.2015 Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině - mezinárodní konference  CČČD Czader
19.11.2015 Konference MŠMT - inkluze, financování Kmeť
19.11.2015 Konference Inovace výuky 2015 - učíme se z příběhů okolního světa Raszková
4.12.2015 120 let školy s pol.vyuč.jaz.v Hrádku Czader
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A. 
 
1) Údaje o organizaci 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) bylo 
zřízeno dle ustanovení § 31 odst. 1) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla 
republiky), ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Právní forma organizace:   Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český 
Těšín je příspěvkovou organizací a právnickou osobou, OPŘO MŠMT. 
 
 
 
Přesný název organizace - podle 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 řšt í 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 2015 
probíhala v souladu se statutem příspěvkové organizace a v souladu se stanovenými úkoly 
zřizovatele. 
 
V roce 2015 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. 
 
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 2015 zúčastnilo 1536 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 realizovalo v roce 2015  1 resortní úkol MŠMT : 

- práce Česko-polské pracovní skupina pro učebnice (aktivity: analýza českých 
a polských učebnic dějepisu, společenských věd, jazyka a literatury, zeměpisu, 
příprava a pořádání mezinárodní konference „Obraz socialismu v českých a polských 
školních učebnicích“ – 19. 10. 2015 v Praze)  

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

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2015 
-    diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – listopad 2015 
- nákup publikací pro pedagogickou knihovnu PC ČT – 4. čtvrtletí 2015 

 
PC CT realizovalo projekt Slabiká ř – Elementarz v rámci Dotačního programu MŠMT 
na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015.
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2) Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost 
 
Ve sledovaném roce vykazuje PC ČT pouze hlavní činnost. 
 
PC ČT vykazuje v roce 2015 celkové náklady v částce 7 067 067,51 Kč a výnosy v celkové 
částce 7 182 014,69 Kč. Zisk činí 114 947,18 Kč, tento vznikl na základě úspory nákladů 
zákonných pojištění.  
V ukazatelích opravy a udržování a ostatní služby je zaznamenán nárůst oproti rozpočtu, 
celkem o 269 294,- Kč. Toto je částečně způsobeno spolufinancováním dotačního programu 
MŠMT. Rovněž v ukazateli pojištění majetku a kurzové ztráty je zaznamenán nárůst oproti 
rozpočtu, celkem 38 577,40 Kč (18 883,- a 19 694,40 Kč). V ostatních ukazatelích, tj.  
spotřeba materiálu, energie je zaznamenána úspora 176 321,88 Kč. V ukazateli vlastní 
výnosy sledujeme nárůst cca 263 611,- Kč oproti plánovaným, zejména v položce výnosy 
z činnosti (účastnické poplatky DVPP). 
 
Mzdové náklady  organizace činily celkem 3 122 783,- Kč, byly tvořeny následovně:  
- náklady na platy celkem – 1 892 283,- Kč (1 872 830,- Kč hrazeno z dotace SR kmenové 
činnosti a 7 751,- Kč z účelových prostředků SR – navýšení platů). Náhrada PN ve výši 
6090,- Kč. Překročení ve výši 5 612,- Kč hrazeno z FO organizace. 
- OON celkem – 1 230 500,- Kč (OON z kmenové činnosti hrazené ze SR ve výši 890 000,- 
Kč, OON z účelových prostředků (RÚ) ve výši 50 000,- Kč, z účelových prostředků – projekt 
Akcent@com ve výši 72 500,- 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 41 433,- 
Kč. Dále OON hrazené z prostředků DP MŠMT ve výši 218 000,- Kč. 
Průměrný plat činil 26 281,71 Kč. Limit pracovníků 6. 
 
Ostatní b ěžné náklady – na krytí OBV byly použity jednak příspěvky (SR, cizí zdroje), dále 
pak prostředky z RF organizace a vlastní výnosy. 
 
Příspěvek na provoz kmenové činnosti poskytnut ze státního rozpočtu v celkové částce 
4 873 921,- Kč byl použit v plné výši.  
Kromě příspěvku na provoz byly v roce 2015 poskytnuty finanční prostředky ze SR 
na projekt „Akcent@com“ (ERDF) – ve výši 34 300,- Kč – prostředky čerpány ve výši 
31 067,- Kč. Rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 3 233,- Kč odveden na výdajový účet 
MŠMT během roku 2015.  
 
Účelově vymezené prostředky pro úkoly související s činností skupiny pro vzdělávání na Tisk 
pracovních sešitů Matematika pro 6. a 7. ročník ZŠ v polštině - celkem 430 000,- Kč. 
Prostředky čerpány ve výši 408 078,- Kč. Rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 21 922,- 
Kč odveden na výdajový účet MŠMT během roku 2015. 
 
Účelové prostředky v rámci resortního úkolu MŠMT Práce Česko-polské pracovní skupiny 
pro učebnice byly čerpány v celkové výši 95 000,- Kč. 
 
Dále účelové prostředky na navýšení platů ve výši 10 464,- Kč. 
 
Finanční prostředky z Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 na tisk učebnice Slabikář-
Elementarz byly čerpány ve výši 328 448,- Kč. (Dle rozpočtu finanční podpora činila 
416 000,- Kč, nevyčerpaná část ve výši 87 552,- Kč odvedena na účet MŠMT během roku 
2015). 
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Účelově poskytnuté peněžní prostředky ze zahraničí (Generální konzulát RP v Ostravě) 
poskytl prostředky na realizaci následujících aktivit: 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2015 
-    diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – listopad 2015 
- nákup publikací pro pedagogickou knihovnu PC ČT – 4. čtvrtletí 2015 

Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši a dle účelu – celkem 60 525,- Kč. 
 
Tyto prostředky byly převedeny do RF z ostatních titulů a následně čerpány.  
 
V roce 2015 PC ČT byly propláceny MMR z prostředků ERDF aktivity realizovaného projektu 
Akcent@com ve výši 702 164,23 Kč. Tyto prostředky byly v celkové částce vráceny do RF 
organizace.   
 
Skutečné vlastní výnosy organizace (mimo účtů 648 a 671) byly ve výši 1 092 855,20 Kč.   
Na celkové výnosy mělo vliv čerpání RF organizace, který byl skutečně čerpán: 100 000,- Kč 
– rozpočtováno v kmenové činnosti, 176 044,49 Kč na překlenutí nesouladu mezi náklady 
a výnosy s realizací aktivit projektu Akcent@com, Hodnota účtu 648 je však záporná 
z důvodu proúčtování vrátky do RF prostředků ERDF.   
Použití RF bylo rozpočtováno dle zákona č. 218/2000 Sb., § 57 odst. 3) 
Na překročení nákladů na platy byl čerpán FO ve výši 5 612,- Kč.   
 
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 705 637,51 Kč. Jedná se o krátkodobé závazky, 
z toho:  

- dodavatelé celkem 62 551,51 Kč (8 dodavatelů do lhůty splatnosti a 1 dodavatel po 
lhůtě splatnosti, kde faktura uhrazena částečně a 10% pozastaveno a bude uhrazeno 
po odstranění závady dodavatelem), 

- zúčtování se zaměstnanci a institucemi celkem 376 280,- Kč (z toho 283 816,- 
zaměstnanci, 500,- jiné závazky vůči zaměstnancům a 63 522,- Kč zúčtování 
s institucemi sociálního zabezpečení a 28 442,- Kč zdravotního pojištění), 

- zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování celkem 38 580,- Kč (z toho daň ze závislé 
činnosti 24 837,- Kč, srážková daň 13 743,- Kč. 

- výnosy příštích období 227 238,- Kč (předplatné metodických pomůcek Jutrzenka, 
Ogniwo 226 368- Kč a předplacený účastnický poplatek soutěže FOX 7 420,- Kč 
a soutěže Kangur 450,- Kč). 

- dohadné účty pasívní 988,- Kč (odhad spotřeby vody).  
Podmíněné závazky z podrozvahové evidence jsou 2 474 044,25 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 71 603,25 Kč. Jedná se o: 

- pohledávky za odběratele celkem 4 628,- Kč (1 odběratel),  
- náklady příštích období 66 975,25 Kč (jedná se především o předplatné časopisů 

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

Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou.  
Podmíněné pohledávky z podrozvahové evidence ve výši 3 128 375,28 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 5 
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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 2015 byly poskytnuty finanční prostředky v rámci 15 % podílu SR na realizaci projektu 
Akcent@com ve výši 34 300,- Kč – prostředky čerpány ve výši 31 067,- Kč. Plán rozpočtu 
byl sestaven v roce 2012, při realizaci plánovaných aktivit projektu došlo k mírné úspoře 
nákladů na projekt. Rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 3 233,- Kč odveden na 
výdajový účet MŠMT během roku 2015.  
Účelové prostředky v rámci resortního úkolu MŠMT Práce Česko-polské pracovní skupiny 
pro učebnice byly čerpány v celkové výši 95 000,- Kč. 
Účelově vymezené prost ředky pro úkoly související s činností skupiny pro vzd ělávání  
na Tisk pracovních sešitů Matematika pro 6. a 7. ročník ZŠ v polštině - celkem 430 000,- Kč. 
Prostředky čerpány ve výši 408 078,- Kč. K úspoře došlo díky snížené sazbě DPH (10% 
DPH oproti plánované 21% DPH).  Rozdíl nevyčerpaných prostředků ve výši 21 922,- Kč 
odveden na výdajový účet MŠMT během roku 2015. 
Navýšení plat ů ve výši 10 464,- Kč – prostředky čerpány v plné výši.  
 
Finanční prostředky z Dotačního programu MŠMT  na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 na tisk učebnice Slabikář-
Elementarz byly čerpány ve výši 328 448,- Kč. (Dle rozpočtu finanční podpora činila 
416 000,- Kč, nevyčerpaná část ve výši 87 552,- Kč odvedena na účet MŠMT během roku 
2015). Úspora byla způsobena nižšími výdaji (OBV) na základě výběrového řízení na tisk, 
kde hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. 
 
 
Prost ředky ze zahrani čí: 
Generální konzulát RP v Ostravě poskytl prostředky na realizaci aktivit: 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ – listopad 2015 
-    diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost – listopad 2015 
- nákup publikací pro pedagogickou knihovnu PC ČT – 4. čtvrtletí 2015 

Poskytnuté prostředky ve výši 60 525,- K č čerpány v plné výši dle účelu.  
 
V roce 2015 PC ČT byly propláceny MMR z prostředků ERDF aktivity realizovaného projektu 
Akcent@com ve výši 702 164,23 Kč. Tyto prostředky byly vráceny do RF organizace. 
 
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 odm ěn je v roce 2015 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2014 ve výši                            
36 000,- Kč. V roce 2015 byl použit na překročení nákladů na platy - 5 612,- Kč.  
 
FKSP je tvořen 1%-ním přídělem z platů ve výši 18 923,- Kč a byl použit na příspěvek na 
stravování pracovníků – 22 306,- Kč.  
 
FRM je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 částkou 90 000,- Kč 
a odpisy DHM částkou 210 284,- Kč. V roce 2015 byl použit na akce: „Výměna dveří 
a rekonstrukce přístřešku PC ČT a na nákup barevného multifunkčního zařízení“ – celkem 
607 600 Kč.  
 
RF je tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2014 ve výši 237 535,32 Kč, následně 
provedena vrátka části čerpaných prostředků RF na překlenutí časového nesouladu mezi 
výnosy a náklady realizovaných projektu Akcent@com (ERDF) v celkové výši 702 164,23 
Kč. Prostředky RF byly čerpány: na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 
§57 odst. 2), e) zákona č. 218/2000 Sb., celkem 176 044,49 Kč a v kmenové činnosti 
k úhradě potřeb nezajištěných výnosy organizace nebo příspěvkem zřizovatele v souladu s 
§57 odst. 3) zákona č. 218/2000 Sb., v celkové výši 100 000,- Kč. V roce 2015 
zaznamenána tvorba a také čerpání RF z ostatních titulů ve výši účelových prostředků ze 
zahraničí (KG Ostrava) – 60 525,- Kč. 
Použití RF organizace bylo v roce 2015 v souladu s §57 odst. 3) zákona č.218/200 Sb., 
rozpočtováno. 
 
Rozdíly v tabulce č. 6 část I. a část II. jsou způsobeny:  

- u FKSP ve výši 359,- Kč jednak bankovními poplatky za prosinec 2015 ve výši 76,-Kč 
a tvorbou FKSP z mezd za prosinec 2015 ve výši 1 617,- Kč a čerpáním FKSP: 
příspěvek na stravování 2052,- Kč. Prostředky budou převedeny na účet FKSP 
v lednu 2015. 

- u FRM ve výši 82,- Kč bankovními poplatky za prosinec 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 
 
V roce 2015 PC ČT kromě příspěvku ze SR, čerpalo prostředky fondů organizace:  
 
FO na překročení nákladů na platy, ve výši 5 612,- Kč. 
 
RF ve výši 176 044,49 Kč dle §57 odst. (2) e) zákona č. 218/2000 Sb., k překlenutí časového 
nesouladu mezi výnosy a náklady realizovaného projektu Akcent@com; dále 100 000,- Kč 
v kmenové činnosti k úhradě potřeb nezajištěných výnosy organizace nebo příspěvkem 
zřizovatele v souladu s §57 odst. 3) zákona č. 218/2000 Sb; 
 
PC ČT ve sledovaném roce čerpalo investiční prostředky FRM organizace v celkové výši 
607 600,- Kč na akce: „Výměna dveří a rekonstrukce přístřešku PC ČT“ a na „Nákup 
barevného multifunkčního zařízení“. Jelikož u akce: „Výměna dveří a rekonstrukce přístřešku 
PC ČT“ do konce roku 2015 nedošlo k odstranění reklamace, částka 40 000,- Kč bude 
uhrazena po odstranění závady – v roce 2016. To znamená, že v roce 2016 na tuto akci 
bude čerpán FRM organizace ve výši 40 000,- Kč. Čerpání prostředků bylo řádně 
vyúčtováno. 
 
Dále byly čerpány prostředky ze zahraničí (KG Ostrava) – 60 525,- Kč. 
Prostředky MMR (ERDF) ve výši 702 164,23 Kč byly převedeny do RF organizace.  
Navíc byly čerpány vlastní výnosy organizace. 
 
Tabulka č. 7 - Přehled o použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů 
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8) Vyhodnocení hospodá řského výsledku a návrh p řídělu do pen ěžních fond ů 
 
PC ČT ve sledovaném roce vykazuje zisk ve výši 114 947,18 Kč. Kladného hospodářského 
výsledku bylo dosaženo na základě úspory nákladů na zákonné pojištění.  
 
Příspěvek na činnost organizace byl v roce 2015 využíván racionálně a úsporně. Přidělené 
prostředky na platy byly čerpány v plné výši, na překročení byl použit FO ve výši 5 612,- Kč.  
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 – 31 067,- Kč, účelovými prostředky na RÚ – 50 000,- Kč, účelovými 
prostředky DP MŠMT – 218 000,- Kč. Navíc byly čerpány prostředky RF na překlenutí 
časového nesouladu mezi náklady a výnosy (41 433,- Kč). 
 
Návrh přídělu do peněžních fondů organizace: 

- FO  – 30 000,- Kč 
- FRM – 84 947,18 Kč 
-  

Do RF nenavrhujeme žádný příděl, jelikož na konci roku 2015 máme k dispozici cca 2 mil. 
Kč.  
Ve FRM máme k dispozici cca 300 tis. Kč. V roce 2016 plánujeme nákup osobního 
automobilu a tak jsme se rozhodli navýšit tento fond přídělem ze zlepšeného VH roku 2015,  
abychom mohli realizovat plán. Ve FO na konci roku máme cca 80 tis. Kč. Přídělem by byla 
vytvořena rezerva na eventuální překročení čerpání prostředků na platy.  
 
 Tabulka č. 8 - Hospodá řský výsledek a návrh p řídělů do pen ěžních fond ů 
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9)  Další údaje 
a) Údaje o majetku 
b) Provedení řádných a mimo řádných inventarizací majetku a závazk ů 
c) Vyčíslení inventariza čních rozdíl ů 
 
PC ČT má od roku 2000 právo hospodaření k celé budově. V budově sídlí ČŠI, které 
poskytujeme služby pro chod kanceláře dvou inspektorů na základě smlouvy o výpůjčce. 
 
Fond dlouhodobého majetku organizace činí 4 484 770,58 Kč. (V roce 2015 provedena 
výměna dveří a rekonstrukce přístřešku - zhodnocení budovy o 359 671,- Kč a pořízení 
barevného multifunkčního zařízení – 247 929,- Kč). 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí: 3 927 983,94 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 5 482 387,75 Kč). 
Na pořízení drobného majetku v roce 2015 byla použita částka 83 480,50 Kč (obnovení 
vybavení kanceláří: - počítače, tel. přístroje, projektor).  
 
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., v aktuálním znění, na základě vyhlášky č. 
410/2009 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb. a na základě příkazu ředitele k provedení 
inventarizace ke dni 31. 12. 2015 ze dne 30. října 2015 byla ustanovena ústřední a dílčí 
inventarizační komise. Prvotní inventura, která zahrnovala činnosti spojené s inventarizací 
hmotného majetku, byla provedena ke dni 30. 11. 2015. Následně rozdílová inventura 
hmotného majetku proběhla v období od 1. prosince 2015 do 31. prosince 2015.  
K 31. 12. 2015 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.   
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d) Přehled o ú časti na mezinárodních konferencích 
 
V roce 2015 pracovníci PC ČT absolvovali níže uvedené zahraniční pracovní cesty. Celkové 
náklady z rozpočtu PC ČT činily 5 340,- Kč. 
 
26. 3. – 27. 3. 2015 
Téma - „Zasedání česko-polské u čebnicové skupiny“  – Místo – Polanica-Zdrój, Polsko  
Organizátor – členové polské části skupiny – Univerzita v Poznani a Univerzita ve Vratislavi 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program:  

- Model didaktické analýzy učebnic 
- Prezentace nejnovějších českých a polských učebnic (dějepis, zeměpis, jazyk 

a literatura, společenské vědy) 
Přínos pro organizaci:  

- Práce v česko-polské učebnicové skupině patří v činnosti PC ČT do oblasti 
přeshraniční spolupráce, v roce 2015 tato činnosti byly součástí resortního úkolu 
MŠMT  

 
8. 4. – 11. 4. 2015 
Téma - „Leadership a manegement ve školství“  – Místo – Kraków, Polsko  
Organizátor – Jagellonská univerzita v Krakově a Centrum rozvoje  
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program:  

- Mezinárodní konference 
- Prezentace modelů přípravy, podpory a rozvoje kariérního rozvoje ředitelů škol 

Přínos pro organizaci:  
- Nové poznatky v oblasti leadershipu ve vzdělávání  

 
27. 4. 2015 
Téma - „Pracovní sch ůzka česko-polské skupiny pro u čebnice“  – Místo – Opole, 
Polsko  
Organizátor – členové polské části skupiny – Univerzita ve Vratislavi 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program:  

- Příprava mezinárodní konference (říjen 2015) v Praze, meritorní a technicko-
organizační záležitosti 

Přínos pro organizaci:  
- Práce v česko-polské učebnicové skupině patří v činnosti PC ČT do oblasti 

přeshraniční spolupráce, v roce 2015 tato činnosti byly součástí resortního úkolu 
MŠMT   

 
30. 6. 2015 
Téma - „prezentace Polsko- česko-slovenského EuroInstitutu“  – Místo – Katowice, PL  
Organizátor – členové polské části skupiny – Univerzita v Poznani a Univerzita ve Vratislavi 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová 
Program: - Model didaktické analýzy učebnic 

- Prezentace nejnovějších českých a polských učebnic (dějepis, zeměpis, jazyk 
a literatura, společenské vědy) 

Přínos pro organizaci:  
- Práce v česko-polské učebnicové skupině patří v činnosti PC ČT do oblasti 

přeshraniční spolupráce, v roce 2015 tato činnosti byly součástí resortního úkolu 
MŠMT  
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9. 6. 2015 
„Záv ěrečná konference projektu Comenius Regio " Cultural Co mpetence Toolkit for 
Teachers" 
Místo:  Katovice (Polsko) 
Organizátor – Kuratorium Oświaty w Katowicach (obdoba CSI) 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Renata Czaderová, Mgr. Barbara 
Kubiczková 
Program: prezentace výstupů projektu 
Přínos pro organizaci: 

- navázání kontaktů, 
- prohloubení informací z oblasti multikulturního vzdělávání, 
- příklady dobré praxe; 

 
22. 10. 2015 
„(ne)bezpe čný internet – akce na podporu bezpe čnosti ve školách"  
Místo:  Kraków(Polsko) 
Organizátor – Odkrywcy Innowacji – Objevitelé inovací o.p.s, Varšava 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeťová, Mgr. Renata Czaderová 
Program: prezentace Standardů bezpečného internetu ve školách 
Přínos pro organizaci: 

- prohloubení informací z oblasti ICT, kyberšikana, groomming atd. 
- příklady dobré praxe; 

 
29. 10. 2015 
Téma - „Prstová gymnastika, vývoj motoriky a jazykových schopnosti dítěte“ 
Místo – Rybnik, Polsko  
Organizátor – Wojewódzki O środek Metodyczny w Rybniku   
Účastníci za PC Český Těšín:  Ilona Hudeczková 
Program:   
Prezentace vzdělávacího programu pro žáky MŠ „Key to learning“ (Klíč k učení); 
Přednášky – “Stimulace rozvoje čtení a psaní u předškoláků prostřednictvím rozvoje jemné 
monoriky” a “Podpora koordinace oko-ruka a manuální zručnosti dítěte”  
Přínos pro organizaci:  

- navázání kontaktů s novými lektory, 
- prohloubení vědomostí z oblasti předškolního vzdělávání; 

 
6.  11.  2015 
Finále řečnické sout ěže pro žáky SŠ "Konkurs Krasomówczy im. W. Korfante go";  
Místo:  Katovice (Polsko) 
Organizátor – Związek Górnośląski, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, 
Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: soutěž 
Přínos pro organizaci: 

- spoluorganizace soutěže, 
- setkání s organizátory lokálních soutěží; 
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18. - 20. 11. 2015 
Konference pro u čitele polského jazyka "II Kongres Dydaktyki Polonis tycznej";  
Místo:  Katovice (Polsko) 
Organizátor – Uniwersytet Śląski w Katowicach (Slezská univerzita v Katovicích) 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: přednášky, workshopy 
Přínos pro organizaci: 

- účast na přednáškách a workshopech,  
- setkání s učiteli polského jazyka, 
- navázání spolupráce s účastníky, organizátory a lektory; 

 
e) Pořádání mezinárodní konference 
Konference byla realizována v rámci rezortního úkolu MŠMT.  
 
18. - 19. 10. 2015 
Pořádání mezinárodní konference „Obraz období socialis mu v českých a polských 
školních u čebnicích“ 
Místo: Praha, Velvyslanectví Polské republiky 
Organizátor: PC ČT ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze 
Program: 

- referáty týkající se obrazu socialismu ve školních učebnicích jazyka a literatury, 
dějepisu, zeměpisu, společenských věd s přihlédnutím, jak byl v tehdejší době 
popisován obraz souseda, 

- jednání česko-polské učebnicové skupiny o dalších aktivitách na poli spolupráce 
v oblasti didaktiky;  

 
 
 
 
 
Rozbor hospodaření za rok 2015 předkládá                  Mgr. Marta Kmeťová, ředitelka PC ČT  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V Českém Těšíně, dne 24. 02. 2016 
 
 
 
 
 
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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Tabulka č. 1

IČO: Datová schránka:

Telefon: E-mail:

Fax: Adresa internetové stránky:

Funkce

ředitel

ekonom

rozpočtář

účetní

Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 24. únor 2016

Podpis: Podpis:

Razítko organizace:

Mgr. Marta KmeťováIng. Marcela Siemińská
605 268 117 731 505 867

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Bankovní spojení:

Název organizace - podle platné z řizovací listiny :

www.pctesin.cz

info@pctesin.cz

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství  Český Těšín

Ostravská 612/21   737 01  Český Těšín

558 746 267

Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla):

Adresa sídla zpracovatele:

Elžbieta Kantor

731 505 867

605 268 117

733 709 473

kmet@pctesin.cz

sieminska@pctesin.cz

kantor@pctesin.cz

Ing. Marcela Siemińská 605 268 117 sieminska@pctesin.cz

558 746 267

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

Údaje o zpracovateli

Mgr. Marta Kmeťová

Ing. Marcela Siemińská

Telefon E-mailJméno

63024675



Tabulka č. 2.1.1

MŠMT

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 4 873 921,00 5 953 541,02 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 1 079 620,02
2 v tom: mzdové prostředky 2 762 830,00 2 768 442,00
3                  v tom: platy 1 872 830,00 1 878 442,00 Použití fondu odměn 5 612,00
4                               OPPP 890 000,00 890 000,00
5              náhrady mzdy (z účtu 521) 6 090,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 939 362,00 811 366,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 18 729,00 18 845,00
8              ostatní náklady 1 153 000,00 2 348 798,02 Použití RF, FRM - účet 648 100 000,00
9

10 Výnosy celkem 930 000,00 6 068 488,20
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 4 873 921,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 4 873 921,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 4 873 921,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18                                         - x 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 100 000,00 105 612,00
20              ostatní výnosy 830 000,00 1 088 955,20 Ostatní výnosy 1 088 955,20
21 Hospodářský výsledek 114 947,18
22 * Limit po čtu zaměstnanc ů 6,000 6,000 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 2.1. a 2.2 (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
Rozpo čet po 

změnách

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

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

Správce rozpočtových prostředků: 

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. 90 - Kmenová činnost



Tabulka č. 2.1.2

MŠMT

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 10 464,00 10 464,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 7 751,00 7 751,00
3                  v tom: platy 7 751,00 7 751,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 0,00 0,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 0,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 2 635,00 2 635,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 78,00 78,00
8              ostatní náklady 0,00 0,00 Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9

10 Výnosy celkem 0,00 10 464,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 10 464,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 10 464,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 10 464,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18                                         - x 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 0,00 0,00
20              ostatní výnosy 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zaměstnanc ů 0,000 0,000 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 2.1. a 2.2 (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. 90 -  NV č.278/2015 (Navýšení plat ů)

ř. Ukazatel
Rozpo čet po 

změnách

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

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



Tabulka č. 2.1.3

MŠMT

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 95 000,00 95 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 50 000,00 50 000,00
3                  v tom: platy 0,00 0,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 50 000,00 50 000,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 0,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00 0,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00 0,00
8              ostatní náklady 45 000,00 45 000,00 Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9

10 Výnosy celkem 0,00 95 000,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 95 000,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 95 000,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 95 000,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18                                         - x 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 0,00 0,00
20              ostatní výnosy 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zaměstnanc ů 0,000 0,000 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 2.1. a 2.2 (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. 90 - Resortní projekty

ř. Ukazatel
Rozpo čet po 

změnách

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

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



Tabulka č. 2.1.4

MŠMT

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 408 078,00 408 078,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3                  v tom: platy 0,00 0,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 0,00 0,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 0,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00 0,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00 0,00
8              ostatní náklady 408 078,00 408 078,00 Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9

10 Výnosy celkem 0,00 408 078,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 408 078,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 408 078,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 408 078,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18                                         - x 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 0,00 0,00
20              ostatní výnosy 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zaměstnanc ů 0,000 0,000 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 2.1. a 2.2 (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 - Ú čelově vymezené úkoly: Prac.sešit Matematika 6.7 v pol.j.

ř. Ukazatel
Rozpo čet po 

změnách

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

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



Tabulka č. 2.1.5

MŠMT

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 31 067,00 207 111,49 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 176 044,49
2 v tom: mzdové prostředky 31 067,00 72 500,00
3                  v tom: platy 0,00 0,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 31 067,00 72 500,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 0,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00 16 228,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00 0,00
8              ostatní náklady 0,00 118 383,49 Použití RF, FRM - účet 648 176 044,49
9

10 Výnosy celkem 194 380,00 207 111,49
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 31 067,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 31 067,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 31 067,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18                                         - x 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 194 380,00 176 044,49
20              ostatní výnosy 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zaměstnanc ů 0,000 0,000 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 2.1. a 2.2 (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 - Ú čelově vymezené úkoly - Akcent@com OP PS- ČR PR

ř. Ukazatel
Rozpo čet po 

změnách

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

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



Tabulka č. 2.1.6

MŠMT

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 328 448,00 328 448,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 218 000,00 218 000,00
3                  v tom: platy 0,00 0,00 Použití fondu odměn 0,00
4                               OPPP 218 000,00 218 000,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 0,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00 0,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00 0,00
8              ostatní náklady 110 448,00 110 448,00 Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9

10 Výnosy celkem 0,00 328 448,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 328 448,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 328 448,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 328 448,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15                                         - x 0,00
16                                         - x 0,00
17                                         - x 0,00
18                                         - x 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 0,00 0,00
20              ostatní výnosy 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zaměstnanc ů 0,000 0,000 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 2.1. a 2.2 (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: § 3292 čl. 03 - DP na podporu vzd.v jaz.nár.menšin 2015 -Sl abiká ř

ř. Ukazatel
Rozpo čet po 

změnách

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

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



Tabulka č. 2.1

MŠMT
SUMÁŘ

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
a 1 2 3 4

1 Náklady celkem 5 746 978,00 7 002 642,51 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 1 255 664,51
2 v tom: mzdové prostředky 3 069 648,00 3 116 693,00
3                  v tom: platy 1 880 581,00 1 886 193,00 Použití fondu odměn 5 612,00
4                               OPPP 1 189 067,00 1 230 500,00
5              náhrady mzdy (účet 521) 0,00 6 090,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 941 997,00 830 229,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 18 807,00 18 923,00
8              ostatní náklady 1 716 526,00 3 030 707,51 Použití RF, FRM - účet 648 276 044,49
9 Použití RF mimo účet 648 0,00

10 Výnosy celkem 1 124 380,00 7 117 589,69
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 5 746 978,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 5 746 978,00
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 5 746 978,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00 0,00
15                                         - x 0,00 0,00
16                                         - x 0,00 0,00
17                                         - x 0,00 0,00
18                                         - x 0,00 0,00
19              čerpání fondů (účet 648) 294 380,00 281 656,49
20              ostatní výnosy 830 000,00 1 088 955,20 Ostatní výnosy 1 088 955,20
21 Hospodářský výsledek 114 947,18
22 * Limit po čtu zam ěstnanc ů 6,000 6,000 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 2.1. a 2.2) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

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

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. 2.2.1

MMR - (dotace ERDF v roce 2015 - projekt Akcent@com)
             vrácení prost ředků do RF

údaje v K č s p řesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
1 2 3

1 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00
3                v tom: platy 0,00
4                            OPPP 0,00
5            náhrady mzdy (účet 521) 0,00
6            zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00
7            příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00
8            ostatní  náklady 0,00 Použití RF, FRM - účet 648 -702 164,23
9

10 Výnosy celkem 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 702 164,23
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 702 164,23
13                             v tom: x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 702 164,23 702 164,23
19              čerpání fondů (účet 648) -702 164,23
20              ostatní výnosy 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zam ěstnanc ů 0,000 Celkem 0,00

Poznámka:

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

Náklady celkem

MMR - dotace ERDF

!!! 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

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí  - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

a



Tabulka č. 2.2.2

Prost ředky Konsulatu Generalnego RP v Ostrav ě

údaje v K č s p řesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
1 2 3

1 64 425,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 64 425,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00
3                v tom: platy 0,00
4                            OPPP 0,00
5            náhrady mzdy (účet 521) 0,00
6            zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00
7            příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00
8            ostatní  náklady 64 425,00 Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9

10 Výnosy celkem 64 425,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 60 525,00
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 60 525,00
13                             v tom: x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 60 525,00 60 525,00
19              čerpání fondů (účet 648)
20              ostatní výnosy 3 900,00 Ostatní výnosy 3 900,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zam ěstnanc ů 0,000 Celkem 0,00

Poznámka:

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

Náklady celkem

Účelové prostředky ze zahraničí (KG Ostrava)

!!! 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

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty

Zdroj krytí  - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1

a



Tabulka č. 2.2

MMR-dotace ERDF
Prost ředky Konsulatu Generalnego RP Ostrava

údaje v K č s p řesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč
1 2 3

1 64 425,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 64 425,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00
3                v tom: platy 0,00
4                            OPPP 0,00
5            náhrady mzdy (účet 521) 0,00
6            zákonné odvody z mezd (účet 524) 0,00
7            příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00
8            ostatní  náklady 64 425,00 Použití RF, FRM - účet 648 -702 164,23
9

10 Výnosy celkem 64 425,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 762 689,23
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) 762 689,23
13                             v tom: x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 762 689,23 762 689,23
19              čerpání fondů (účet 648) -702 164,23
20              ostatní výnosy 3 900,00 Ostatní výnosy 3 900,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit po čtu zam ěstnanc ů 0,00 Celkem 0,00

Poznámka:

Údaje ozna čené * vyplní P ŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumá ři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech díl čích tabulkách.

MMR dotace ERDF, Prostředky ze zahraničí (KG Ostrava)

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  - odpovídá údaj ům tab. č. 7 sl. 1
Ukazatel

Skute čnost dle 
Výkazu zisku a 

ztráty
ř.

a
Náklady celkem



Tabulka č. 2

údaje v K č s přesností na 2 desetinná místa

slovn ě v Kč

a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 5 746 978,00 7 067 067,51 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 1 320 089,51
2 v tom: mzdové prostředky 3 069 648,00 3 116 693,00
3                  v tom: platy (521 01) 1 880 581,00 1 886 193,00 Použití fondu odměn 5 612,00
4                               OPPP (521 02) 1 189 067,00 1 230 500,00
5              náhrady mzdy (účet 521 03) 0,00 6 090,00
6              zákonné odvody z mezd (účet 524) 941 997,00 830 229,00
7              příděl do FKSP (z účtu 527) 18 807,00 18 923,00
8              ostatní náklady 1 716 526,00 3 095 132,51 Použití RF, FRM - účet 648 -426 119,74
9

10 Výnosy celkem 1 124 380,00 7 182 014,69
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 6 509 667,23
12                  z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  (671) x 6 509 667,23
13                             v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 5 746 978,00
14                                         - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00 Zpět do SR 0,00
15                                         - x 0,00                                         - 0,00
16                                         - x 0,00                                         - 0,00
17                                         - x 0,00                                         - 0,00
18                                         - x 762 689,23                                         - 762 689,23
19              čerpání fondů (účet 648) 294 380,00 -420 507,74
20              ostatní výnosy 830 000,00 1 092 855,20 Ostatní výnosy 1 092 855,20
21 Hospodářský výsledek 114 947,18
22 Limit po čtu zam ěstnanc ů 6,000 6,000 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: 731 505 867

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

ř.

Ing. Marcela Siemińská
605 268 117

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

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

Ukazatel Skutečnost

Rozpočet po 
změnách + 

příspěvky od 
jiných 



Podpis: Podpis:
Datum: 24. únor 2016



Tabulka č. 3

  v Kč  

1. 0,00
2. 0,00

3. 705 637,51
4. 0,00

5. 705 637,51

6. 2 474 044,25

v Kč  

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

3.       do jednoho roku 0,00 0,00

4. starší jednoho roku 0,00 0,00

5. 71 603,25 0,00
6. 0,00 0,00
7. do jednoho roku 0,00 0,00
8. starší jednoho roku 0,00 0,00

9. 0,00 0,00
10. 0,00 0,00
11. 0,00 0,00
12. 71 603,25 0,00
13. 71 603,25 0,00
14. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 0,00 0,00

15.
3 128 375,28 0,00

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: 24. únor 2016

Podpis: Podpis:

Krátkodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám - korekc e

Pohledávky celkem  k 31.12. daného roku

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

Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy.

Ing. Marcela Siemińská

605 268 117 731 505 867

Pohledávky dlouhodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO
Pohledávky dlouhodobé po splatnosti

Pohledávky krátkodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO
Pohledávky krátkodobé po splatnosti

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám - korekce

Dlouhodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO

Závazky krátkodobé po splatnosti

Závazky celkem  k 31.12. daného roku
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

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

ř. Členění Celkem
Z toho: ošet řovné             

(vyplní pouze P ŘO)

Závazky dlouhodobé po splatnosti
Závazky krátkodobé 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

ř. Členění Celkem

Závazky dlouhodobé k 31. 12. daného roku 



Tabulka č. 4

v Kč

Celkem 
(včetně 

prostř.org.)

Z toho: 
účelové 

prostředky

1 2 3 4 5 6 7 8 = 2+3+4-5-7 9 = 3 - 6

985 764,00 0,00 985 764,00 0,00 873 057,00 873 057,00 112 707,00 0,00 112 707,00

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:  projekt/akce 0,00 0,00

0,00 0,00

985 764,00 0,00 985 764,00 0,00 873 057,00 873 057,00 112 707,00 0,00 112 707,00

v tom:  Navýšení platů dle NV 10 464,00 0,00 10 464,00 0,00 10 464,00 10 464,00 0,00 0,00 0,00

            Res.proj.-Česko-pol. prac.sk. 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00

            Účel.vymez.úkol:Matem.6.7. 430 000,00 0,00 430 000,00 0,00 408 078,00 408 078,00 21 922,00 0,00 21 922,00

Účel.vymez.úkol:Akcent@com 34 300,00 0,00 34 300,00 0,00 31 067,00 31 067,00 3 233,00 0,00 3 233,00

DP MŠMT na podp.vzd.menšin 416 000,00 0,00 416 000,00 0,00 328 448,00 328 448,00 87 552,00 0,00 87 552,00

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

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

Prost ředky ze zahrani čí celkem 0,00 60 525,00 3 900,00 64 425,00 60 525,00 0,00 0,00 0,00

v tom:  0,00 60 525,00 3 900,00 64 425,00 60 525,00 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

0,00 702 164,23 0,00 0,00 0,00 702 164,23 0,00 702 164,23

v tom:  0,00 702 164,23 0,00 0,00 0,00 702 164,23 0,00 702 164,23

0,00 0,00

0,00 0,00

Rezervní fond celkem k 1. 1. sledovaného roku: 0,00 Dl e tab.č.6: 0,00 Rozdíl: 0,00

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

Důvod rozdílu:

Komentá ř: Prost ředky z MMR (ERDF-projektu Akcent@com) vráceny do RF organizace ve výši 702 164,23 K č)

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: 24. únor 2016

Podpis: Podpis:

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

Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333  3)

projekt/akce

Konsulat Generalny RP v Ostravě

projekt/akce

 Stav 
rezervního 

fondu k 31. 12. 
sledovaného 

roku

Ing.M. Siemińská

605 268 117

Mgr. Marta Kmeťová

731 505 867

702 164,23

Vratka 
účelových 

prostředků do 
31.12. 

sledovaného 
roku

 Stav 
rezervního 

fondu k 1. 1. 
sledovaného 

roku

762 689,23 3 900,00 60 525,00

Obdržené 
finanční 

prostředky ve 
sledovaném 

roce

Přehled o čerpání ú čelových prost ředků

 Schválený 
rozpočet          

na celý projekt

 Stav 
rezervního 

fondu k 1. 1. 
sledovaného 

roku

Nevyčerpáno               
- z prostředků 
obdržených ve 

sledovaném roce

702 164,230,0064 425,00

Skutečné čerpání ve 
sledovaném roce

0,00

Vratka 
účelových 

prostředků do 
31.12. 

sledovaného 
roku

Důvod rozdílu:

Ostatní ú čelové prost ředky celkem 4) 

MMR-prostředky ERDF(Akcent)

Účelové prost ředky

Nevyčerpáno               
- z prostředků 
obdržených ve 

sledovaném roce

 Stav 
rezervního 

fondu k 31. 12. 
sledovaného 

roku

v 
to

m
:  

  

Prost ředky z ÚSC celkem

Skutečné čerpání ve 
sledovaném rocePoužité 

vlastní 
výnosy

v 
to

m
:  

  

Prost ředky na výzkum a vývoj 
celkem

Účelové prost ředky

Obdržené 
finanční 

prostředky                      
z rozpočtu ve 
sledovaném 

roce

projekt/akce



Tabulka č. 5

v Kč

1 2 3 4 5 6 7 =  8 + 9 + 10 8 9 10 11 12 = 4 + 6 - 8 - 9 13 = 5 - 10 14 = 12 + 13 -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 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 0,00 0,00

OP VVV 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

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 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 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 0,00 0,00
v tom: EHP/Norsko 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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
v tom: 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

Celkem programy spolufinancované ze zahrani čí 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
Poznámka:
V případě pot řeby doplní zpracovatel další řádky

Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 24. únor 2016

Podpis: Podpis:

název projektu

Čerpání ú čelových prost ředků - přehled o prost ředcích spolufinancovaných z rozpo čtu EU a ostatní zahrani ční programy 
poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT

Členění jednotlivých nástrojů
Uvést číslo 

tabulky        
(č. 2.1.X)

 Schválený 
rozpočet na celý 

projekt

 Stav rezervního 
fondu k 1. 1. 

sledovaného roku

Obdržené finanční 
prostředky z 
rozpočtu ve 

sledovaném roce

Získané úroky ve 
sledovaném roce

Čerpání ve sledovaném roce

Nedočerpáno z 
finančních 
prostředků 

obdržených ve 
sledovaném roce

Stav rezervního 
fondu k 31. 12. 

sledovaného roku         Celkem

v tom:

Z RF -  v souladu 
s §54 odst.7) 

zákona č. 
218/2000Sb.

Z ostatních 
prostředků 
organizace

Z rozpočtu

název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu

Nedočerpáno z 
rezervního fondu 

celkem

Vratka účelových 
prostředků do 

31.12. 
sledovaného roku

605 268 117 731 505 867

Profinancováno v 
předchozích 

letech

název projektu

název projektu
název projektu
název projektu

Ing.Marcela Siemińská Mgr. Marta Kmeťová

název projektu



Tabulka č. 5

v Kč

1 2 3 4 5 6 7 =  8 + 9 + 10 8 9 10 11 12 = 4 + 6 - 8 - 9 13 = 5 - 10 14 = 12 + 13 -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 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 0,00 0,00

OP VVV 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

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 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 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 0,00 0,00
v tom: EHP/Norsko 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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
v tom: 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

Celkem programy spolufinancované ze zahrani čí 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
Poznámka:
V případě pot řeby doplní zpracovatel další řádky

Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 24. únor 2016

Podpis: Podpis:

název projektu

Čerpání ú čelových prost ředků - přehled o prost ředcích spolufinancovaných z rozpo čtu EU a ostatní zahrani ční programy 
poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT

Členění jednotlivých nástrojů
Uvést číslo 

tabulky        
(č. 2.1.X)

 Schválený 
rozpočet na celý 

projekt

 Stav rezervního 
fondu k 1. 1. 

sledovaného roku

Obdržené finanční 
prostředky z 
rozpočtu ve 

sledovaném roce

Získané úroky ve 
sledovaném roce

Čerpání ve sledovaném roce

Nedočerpáno z 
finančních 
prostředků 

obdržených ve 
sledovaném roce

Stav rezervního 
fondu k 31. 12. 

sledovaného roku         Celkem

v tom:

Z RF -  v souladu 
s §54 odst.7) 

zákona č. 
218/2000Sb.

Z ostatních 
prostředků 
organizace

Z rozpočtu

název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu

Nedočerpáno z 
rezervního fondu 

celkem

Vratka účelových 
prostředků do 

31.12. 
sledovaného roku

605 268 117 731 505 867

Profinancováno v 
předchozích 

letech

název projektu

název projektu
název projektu
název projektu

Ing.Marcela Siemińská Mgr. Marta Kmeťová

název projektu



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 (411) 5 612,00 x 5 612,00

3. Rezervní fond (413,414) -426 119,74 0,00 -426 119,74
   v tom: smlouvy o sdružení 0,00

0,00
0,00
0,00

rozpočtované - na kmenovou činnost §57 odst.3) zákona č. 218/2000 100 000,00 100 000,00
použití dle §57 odst.2) e) Překlenutí čas.nesouladu mezi výnosy a nákl. -526 119,74 -526 119,74

4. Fond reprodukce majetku (416) 0,00 607 600,00 607 600,00
    v tom:  Výměna dveří, zárubní v budově a rekonstr. přístřešku před budovou 359 671,00 359 671,00

Nákup barevného multifunkčního zařízení 247 929,00 247 929,00
0,00
0,00

5.  Jiné celkem** 1 855 544,43 0,00 1 855 544,43
    v tom:  Prostředky ze zahr.: Konsulat Generalny RP v Ostravě 60 525,00 60 525,00

0,00
0,00
0,00

Dotace ERDF 702 164,23 702 164,23
Vlastní výnosy 1 092 855,20 1 092 855,20

Celkem 1 435 036,69 607 600,00 2 042 636,69

-420 507,74
-420 507,74

0,00

Důvod rozdílu mezi ú čtem 648 (ř. 37) a čerpáním fond ů (ř. 38):
 Použití dle §57 odst.2) e): -526 119,74 K č Tvoří: a) čerpání RF na p řeklenutí čas. nesouladu mezi výnosy a nákl. 176 044,49 K č

a vrátka čerpaných prost ředků RF na překlenutí čas. nesouladu mezi výnosy a nákl. (dotace ERDF) ve výši:       -702 164,23 K č

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, vlastní příjmy

Vypracoval: Ing. Marcela Siemińská Odpovídá: Mgr.Marta KmeťováDatum:
Telefon: 605 268 117 Telefon: 731 505 867 25. únor 2016

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.





Tabulka č. 8

v Kč

Hospodá řský výsledek

- z hlavní činnosti dle tabulky č. 2 114 947,18

- z jiné činnosti 0,00

Zdanění celkem 0,00

Celkem k 31. 12. sledovaného roku p řed zdan ěním 114 947,18

Celkem výsledek b ěžného ú četního období (po zdan ění, zisk+, ztráta-) 114 947,18

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

   v tom:

0,00

0,00

0,00

Upravený hospodá řský výsledek (zisk +, ztráta -) 114 947,18

v Kč

Ukazatel

Ztráta z hospoda ření celkem 0,00

v tom krytí ztráty:

 - na vrub zůstatku rezervního fondu 0,00

 - z rozpočtu zřizovatele 0,00

 - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce 0,00

v Kč

1 2 3 4=2+3

Fond odm ěn 411 51 454,98 81 842,98 30 000,00 111 842,98

Fond kulturních a sociálních pot řeb 412 24 772,09 21 389,09 0,00 21 389,09

Rezervní fond 413,414 1 491 963,74 2 155 618,80 0,00 2 155 618,80

Fond reprodukce majetku 416 646 971,82 339 655,82 84 947,18 424 603,00

Ostatní fondy 419 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 2 215 162,63 2 598 506,69 114 947,18 2 713 453,87

Vypracoval: Odpovídá: Mgr.Marta Kmeťová Datum:

Telefon: Telefon: 731 505 867 25. únor 2016

Podpis: Podpis:

Příděl ze zlepšeného 
výsledku 

hospoda ření 
sledovaného roku

            - další:

            - úhrada ztráty z minulých let celkem

Ing.Marcela Siemińská

605 268 117

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




