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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 byla 
zřízena na základě rozhodnutí o sloučení čj. 10 475/2000-II/2 ze dne 25.1.2000 příspěvkové 
organizace Střední zdravotnická škola Blansko, Hybešova 5, IČO 62 075 381 s příspěvkovou 
organizací Obchodní akademie, Blansko, Nad Čertovkou 18, IČO 62 073176, a to s účinností 
od 1. července 2000. Dle dodatku ke zřizovací listině č. 5, čj. 12 931/2000-21 bylo stanoveno, 
že Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 je 
právnickou osobou a právním nástupcem Obchodní akademie, Blansko, Nad Čertovkou 18. 

Dne 5.5.2000 bylo vydáno MŠMT ČR rozhodnutí o zařazení do sítě škol 
čj. 17 633/2000-21, které koresponduje s výše uvedenými dokumenty. Ve škole jsou zařazeny 
studijní obory denního studia 53 41-M/001 Všeobecná sestra a 63-41-M/004 Obchodní 
akademie.

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ
A VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM

Hodnocení efektivnosti čerpání mzdových prostředků

Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04
1. Střední zdravotnická škola, Hybešova 5, Blansko má zpracovány výkazy Škol 

(MŠMT) P 1-04 za celé období kalendářního roku 2000 s tím, že v l. a 2. čtvrtletí roku 
působila jako samostatný právní subjekt a v období od 1. července 2000 byla sloučena 
s Obchodní akademií. Tato skutečnost se projevila ve výkazech za 3. a 4. čtvrtletí, neboť 
částka na mzdy vyčerpaná  v 1. pololetí  r. 2000 (863 957,- Kč) je uváděna do konce roku 
2000, přestože škola jako samostatný právní subjekt již neexistovala. Přepočtený počet 
pracovníků se postupně snižoval z 12,1 v l. i 2. čtvrtletí až na 8,067 ve 3. a 6,050  pracovníků 
ve 4. čtvrtletí.

2. Obchodní akademie, Blansko, Nad Čertovkou 18 má zpracovány výkazy Škol 
(MŠMT) P 1-04 za 1. a 2. čtvrtletí  jako samostatný právní subjekt, stejně jako za 3. a 4. 
čtvrtletí s tím, že od 1. července 2000 se zvýšil počet pracovníků i prostředků na mzdy 
v návaznosti na sloučení se Střední zdravotnickou školou. Vzhledem k tomu, že OA Blansko 
se stala nástupnickou organizací se stejným identifikačním číslem, byly výkazy zpracovávány 
postupně za celý rok 2000.

Finanční rozvaha na rok 2000
Finanční rozvaha za 1. pololetí r. 2000 pro Střední zdravotnickou školu, Hybešova 5, 

Blansko nebyla k dispozici, pro Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu, 
Nad Čertovkou 18, Blansko zpracovávala ředitelka školy finanční rozvahu průběžně podle 
potřeby a dle pokynů Školského úřadu Blansko. K poslední úpravě finanční rozvahy došlo 
27.11.2000. Ředitelka školy pravidelně sledovala stav mzdových prostředků a vycházela 
z aktuální situace, která byla značně ztížena změnami nastávajícími při slučování škol. Je si 
vědoma jejich nerovnoměrného čerpání, stejně jako toho, že nebylo zcela naplněno doporučení 
pro optimální čerpání nenárokové složky platu v členění na 80% osobní příplatky a 20% 
odměny. 
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Zpracování podkladových tabulek
Tabulky č. 6 a 7 byly zpracovány podle předložených výkazů Škol (MŠMT) P 1-04 

za rok 2000 pro Střední zdravotnickou školu, Hybešova 5, Blansko a Obchodní akademii 
a Střední zdravotnickou školu, Nad Čertovkou 18, Blansko.
Střední zdravotnická škola, Hybešova 5, Blansko - tabulka č. 6:

a) Vzhledem k tomu, že škola existovala jako samostatný právní subjekt pouze 
v 1. pololetí roku 2000, nelze porovnat údaje z tabulky s údaji MŠMT, které se vztahují 
k jednotlivým čtvrtletím. Prostředky rozpočtované k 31.12.2000 na platy byly vyčerpány 
v l. pololetí roku 2000 na 99,9%. V průběhu 3. a 4. čtvrtletí docházelo ve výkaznictví 
k postupnému snižování přepočteného počtu zaměstnanců z 12,1 vykazovaných v 1. pololetí 
na 8,067 ve 3. a 6,050 ve 4. čtvrtletí. Ve skutečnosti škola samostatně od 1.7.2000 
neexistovala. 

b) Z vykázaných hodnot za 1. i 2. pololetí lze porovnat údaje ve sloupcích d a a, které 
se shodují, srovnáme-li skutečný průměrný měsíční plat s průměrným měsíčním platem 
rozpočtovaným, docházíme ke 100%. Rozdíl mezi touto skutečností (11 900,- Kč) 
a rozpočtovaným průměrným měsíčním platem zaměstnanců regionálního školství pro rok 
2000 (11 592,- Kč) činí 302,- Kč ve prospěch zaměstnanců školy. Průměrný měsíční plat 
za rok 2000 dosažený v okrese Blansko činí 11 143,- Kč, což je o 757,- Kč měsíčně méně než 
činil průměrný plat zaměstnanců Střední zdravotnické školy. 

K těmto údajům ředitelka Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy nemohla 
podat žádné vysvětlení, protože jedinými podklady, které mohla poskytnout, byly výkazy Škol 
(MŠMT) P 1-04 za 1. a 2. čtvrtletí, které při sloučení škol převzala.
Střední zdravotnická škola - tabulka č. 7:

Hodnoty uváděné v tabulce č. 7 jsou  pouze za 1. pololetí r. 2000, tedy za dobu 
samostatné existence SZŠ, Hybešova 5, Blansko. Výsledek vykazuje 2,08 % nenárokových 
složek pedagogických pracovníků a 0 % nenárokových složek nepedagogických pracovníků. 
K této skutečnosti je potřeba dodat, že pracovníkům byly během l. pololetí roku 2000 
vyplaceny odměny z fondu odměn (ř. 0119 výkazu Škol (MŠMT) P 1-04) v celkové výši 
212 333,- Kč, který byl vytvořen dle sdělení současné ředitelky školy v roce 1999 a částka 
na odměny do r. 2000 převedena. Z uvedeného vyplývá, že ze státního rozpočtu byly 
nenárokové složky velmi nízké, avšak ve skutečnosti bylo z fondu odměn vyplaceno v průměru 
2 925,- Kč měsíčně na jednoho pracovníka. O tom, jakou formou byly ředitelem Střední 
zdravotnické školy prostředky z fondu odměn poskytovány, nemohla ředitelka OA 
a SZŠ Blansko zodpovědně informovat. 

Z výše uvedených důvodů nebyla vyplněna část tabulky - zaměstnanci celkem.
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18, Blansko :

Tabulky č. 6 a č. 7 jsou zpracovány podle požadavků za celý rok 2000 s tím, že údaje 
z výkazů Škol (MŠMT) P1-04 v l. pololetí zahrnují pouze Obchodní akademii, 
Nad Čertovkou 18, Blansko a údaje ve výkazech 2. pololetí tvoří částky za původní školu (OA 
Blansko, Nad Čertovkou 18) i nástupnickou organizaci - Obchodní akademii a Střední 
zdravotnickou školu, Nad Čertovkou 18, Blansko. 

Tabulka č. 6:
Z údajů v tabulce vyplývá, že čerpání prostředků na platy zaměstnanců bylo 

nerovnoměrné v neprospěch zejména l. pololetí r. 2000, když v 1. čtvrtletí byly prostředky 
na platy čerpány pouze na 16,5 % (opt. čerpání prostředků stanovilo MŠMT na 23%), 
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za 2. čtvrtletí 34,5 % (MŠMT doporučuje čerpání na 50%). Tuto okolnost vysvětlila ředitelka 
školy tím, že závazné rozpočtové ukazatele byly škole předány teprve v květnu r. 2000. 
Ve 3. čtvrtletí byly prostředky na platy čerpány ze 60% oproti doporučeným 73,5% MŠMT. 
V tomto období docházelo ke změnám rozpočtu vzhledem ke sloučení Obchodní akademie, 
Nad Čertovkou 18, Blansko se Střední zdravotnickou školou, Hybešova 5, Blansko 
a možnosti čerpání prostředků (zejména na nenárokové složky platu) nebyly zcela jasné. 
Z tohoto důvodu byly osobní příplatky pracovníků Obchodní akademie, Nad Čertovkou, 
Blansko v období května - srpna 2000 minimální, stejně jako osobní příplatky přecházejících 
pracovníků Střední zdravotnické školy, Hybešova 5, Blansko. Vypláceny byly většinou pouze 
příplatky za vedení. Tato situace byla vyřešena ve 4. čtvrtletí r. 2000, když čerpání prostředků 
na platy vykazuje 100%. Ve vztahu k závaznému rozpočtu k 31.12.2000 bylo čerpání platů 
vyrovnáno (3 712 000,- Kč), přepočtený počet zaměstnanců vykazuje k 31.12.2000 nižší stav 
o 1,22 zaměstnance. Tato okolnost mj. ovlivnila průměrný měsíční plat, který činil 13 060,- Kč 
oproti rozpočtované částce z konečné úpravy rozpisu rozpočtu ŠÚ k 31.12.2000 - 12 420,-
Kč. Nemocnost za rok 2000 činila celkem 352 dnů, v peněžní částce 110 301,- Kč. Rovněž 
tato částka byla využita na proplacení zastupovaných hodin, příp. vyplacena v odměnách. 
Porovnáme-li průměrný měsíční plat zaměstnanců v okrese Blansko celkem, vychází nám 
rozdíl 1 917,- Kč ve prospěch zaměstnanců OA a SZŠ Blansko. Tento rozdíl je podle 
vysvětlení ředitelky školy způsoben nižším počtem zaměstnanců a ušetřenými prostředky 
za nemocnost. 

Tabulka č. 7:
Ředitelka školy předložila k nahlédnutí Vnitřní platový předpis, ve kterém jsou 

stanovena kritéria pro přiznání osobních příplatků a udělování mimořádných odměn 
pro pracovníky školy, aniž by byla zvýhodněna kterákoliv kategorie zaměstnanců.

Z výsledků tabulky č. 7 porovnáním sloupců k a l u pedagogických i nepedagogických 
pracovníků vyplynulo, že nebyl zcela dodržen doporučený poměr 80 : 20 při rozdělení 
nenárokových složek platu na osobní příplatky a odměny dle metodiky MŠMT k rozpisu 
mzdových prostředků a počtu zaměstnanců. 

Dle sdělení ředitelky školy k této situaci došlo proto, že první znění rozpočtu pro rok 
2000 bylo předáno ŠÚ Blansko Obchodní akademii v květnu 2000, a dále její rozhodování 
o přidělení osobních příplatků ovlivnilo slučování Obchodní akademie a Střední zdravotnické 
školy v jeden právní subjekt. V období od května do srpna 2000 stanovila osobní příplatky 
minimální, a to jak pro stávající zaměstnance, tak pro zaměstnance přecházející. K novému 
přehodnocení a stanovení osobních příplatků došlo v září 2000. Z těchto důvodů byla čerpána 
zvýšená částka na vyplacení mimořádných odměn v prosinci 2000. Z předložených materiálů 
nelze zjistit (v důsledku slučování škol v červenci 2000 nejsou všechny potřebné materiály 
k dispozici), zda snížení míry vyučovací povinnosti mělo vliv na výši nenárokových složek 
platu nepedagogických pracovníků. 

Ředitelka školy považuje celé období roku 2000 s přihlédnutím k závažným změnám 
v organizaci školy za mimořádné.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není porovnání údajů z přílohy č. 6, popř. 
z tabulky č. 3 možné, a proto není vyplněn ř. č. 3 - Zaměstnanci celkem.

Příčiny vzniku extrémních hodnot nenárokových složek platu
Hodnoty uváděné v příloze č. 6 pro Střední zdravotnickou školu, Hybešova 5, Blansko 

nejsou plně vypovídající, neboť nezahrnují částku 212 333,- Kč z ř. 0119 výkazu MŠMT 
P1-04 - fond odměn, navíc rozpočítávají mzdové prostředky vyplacené v l. pololetí na celý rok 
2000. Ve skutečnosti průměrná výše nenárokových složek platu v době existence samostatné 
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Střední zdravotnické školy (l. pololetí r. 2000) byla 2 925,- Kč měsíčně (částka 212 333,-
dělená šesti měsíci a přepočteným počtem pracovníků, který činil v l. pololetí celkem 12,1).

Po sloučení Střední zdravotnické školy, Hybešova 5, Blansko a Obchodní akademie, 
Nad Čertovkou 18, Blansko a vytvoření Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Nad 
Čertovkou 18, Blansko výše nenárokových složek dle tabulky č. 7 nevykazuje extrémní 
hodnoty. 

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

 Změna zřizovací listiny - dodatek č. 5, ze dne 3.5.2000, čj. 12931/2000-21 s účinností 
od 1. července r. 2000 

 Rozhodnutí o sloučení příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Blansko, 
Hybešova 5 s příspěvkovou organizací Obchodní akademie, Blansko, Nad Čertovkou 18 ze 
dne 25.1.2000 čj. 10475/2000-II/2 s účinností od 1. července 2000

 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
čj. 17633/2000-21 ze dne 5.5.2000 s účinností od 1.7.2000

 Čtvrtletní výkazy o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství 
za příslušná čtvrtletí r. 2000 - Střední zdravotnická škola, Hybešova 5, Blansko 
a Obchodní akademie, Blansko, Nad Čertovkou 18

 Zdůvodnění vykazování údajů za SZŠ za 2. pololetí r. 2000 ze dne 27.9.2001
 Konečná úprava rozpočtu k 31.12.2000
 Vnitřní platový předpis
 Platové výměry zaměstnanců obou škol za r. 2000
 Evidence práce neschopných pracovníků pro nemoc za rok 2000
 Výpočty PH max na šk. rok 1999/2000 a 2000/2001

ZÁVĚR

Výše nenárokových složek uváděná v příloze č. 6 neodpovídá skutečnému stavu, neboť 
v době existence samostatné Střední zdravotnické školy, Hybešova 5, Blansko (do 30.6.2000) 
byla rovna částce 2 925,- Kč měsíčně na pracovníka školy. K chybným údajům došlo na 
základě zpracovávání samostatného výkazu P 1-04 i ve 2. pololetí r 2000 (tedy 
i po sloučení škol) a nezahrnutím částky z fondu odměn, která byla vyplacena formou 
nenárokových složek v l. pololetí r. 2000.

Ve 2. pololetí r. 2000 po sloučení škol nejsou vykazovány extrémní hodnoty výše 
nenárokových složek platu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko

Školní inspektoři: Titul, jméno a příjmení Podpis

Vedoucí týmu Mgr. Eliška Těšinská E. Těšinská v.r.

Členové týmu RNDr. Vladislav Milink Vladislav Milink v.r.

V Břeclavi dne 8. října 2000

Přílohy
Střední zdravotnická škola, Hybešova 5, Blansko - tabulka č. 6, tabulka č. 7
Obchodní akademie, Nad Čertovkou 18, Blansko - tabulka č. 6 a tabulka č. 7

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 15.10.2001

Razítko

Ředitelka školy 

Ing. Svatava Dvořáková Dvořáková v.r.
podpis

Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR 
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční 
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční 
zprávy jsou její součástí.
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Hodnotící stupnice

Stupeň Širší slovní hodnocení
Vynikající Zcela mimořádný, příkladný
Velmi dobrý Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Průměrný Negativa a pozitiva téměř v rovnováze,  průměrná úroveň
Pouze vyhovující Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Nevyhovující Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát Datum předání/odeslání 

inspekční zprávy
Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Příslušný orgán státní správy KÚ 
Brno

30.10.2001 272/2000

Zřizovatel Jihomoravský KÚ Brno 30.10.2001 272/2000

Rada školy nebyla zřízena

Připomínky ředitelky školy

Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text

Připomínky nebyly podány




