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1, VYhodnocení dodrŽení vyhlášky č. 270t2010 Sb. a vnitroorganwačni směrnice kinventarizaci.

Inventarizační činno sti :

plán inventur
Plán inventur bYl vČas zptacován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly vsouladu s vYhláŠkou a vnitrootganizačni směrnicí. Metodika postupů při inventarizacibyla
do!r!ena1, PodPisy ČlenŮ inventaňzačních komisí byly odsouhlaseny 

"u 
poapi* re ,rory ánebyly zj ištěny rozdíly.

NedoŠlo kŽádnémuPracovnímuurazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních i rozdítových inventur byly dodrženy.

proškolení členů inventarizačních komisí
ProŠkolení Proběhlo v budově školy dne 3.1 .20lg. Provedení proškolení je doloženo
PodPisem Při Přebírání plánu inventur a příslušné pomocné doŘumentace k provedení
inventur. součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

podmínky ověřování skutečností a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího staw.

přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez PřijatYch oPatřenÍ. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřenY na skuteČno;t. U inventur byly vždy členy komise osoby oapouÉa"e zamajetek.
Dle Plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizaěních
položek pasiv apodrozvahy, ktery je zaznamenlnv inventurních soupisech.
SkYtgČlÝ stav bYl Porovnán na Účetní stav majetku a závazků a ostatních inventari začních
položek.

Informace o inventarizačních rozdíIech a zúčtovatelných rozdílech
Z PřílohY Č. 1 "Seznamy inventurních soupisů" nevlplfvaj í zjišténí v členění na kódy 01-04,
10-12,
Na ÚČtech sÚ :ss - Dohadné ÚČty aktivní a SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohyje v částceK: !78 5_01,00 nevyúČtovaná dotace z groj9ktu "Šablony I" a v částóe Kč 824 733,00 přijatá
záloha (dotace) na plojekt "Šablony lÍ".-Závěrečná zptáva projektu 

"š"ur""y I,, měla b;it
Pldána nejPozději 26.2.2019, pro neporozumění hlášéní systému uŠzot+ Isrp+ nebyío
zjiŠtěno dříve, Že zprávabyla jižpodána 25.g.2018, tudiž doiace zůstala nwýúětována. Bude
tak účetně učiněno v r.2019.

05 Zbytný majetek
Náwhy nalryřazení majetku - viz příloha č. 2



Přílohy:
č. l Seznam inventumích soupisů a dodateěných inventurních soupisů včetně ocenění majetku
a hodnoty účetních stavů
č.2Yyřazený majetek

ZaHIK:
Předseda : Janečková Edita

Člen: Dohnálková Iva ,ilú

Člen: Hůlková Jana


