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ZÁIí-ADNí šKoLA, LIBEREC, KAPLICKÉHo 384, p. o.

463 12 Líberec 23
Tel.:602 4'10 953,'I39 329 I10

skola(a)zs-kaplickeho,cz wrvn,.zs-kaplickeho,cz

zHoDNocENí pnÁce yÝcnovruÉ PoRADKYNĚ VE
sKoLNlM RocE 2013/2014

Výchovná poradkyně Mgr, Zdeňka Vítová pomáhá žákům s \^ýukovými a Výchovnými
problémy (neprospěch, problémy se zv|ádánim učiva .,,), spolupracuje s institucemi,
které se zabýVají specializovanou péčí o děti a mládež (Pedago9icko-psychologickou
poradnoU, Siřediskem výchovné péče, speciálními pedagogickými centry, krizovým
centrem, odborem sociálně-práVní ochrany děti, Úřadem práce, sociálními kurátory,
policií, tékaři ...), eviduje žáky se specif]ckými poruchamj učení a chování, podílí se
na VzděláVáni žáků mimořádně nadaných, zjišťu.je Sociální klima ve třídě a
diagnostikuje třídní kolektivy.
Dále se podílí na tvorbě a rea|rzacl IVP, úZce spolupracuje střídnimi učiteli a
metodikem prevence sociálně-patologických jevů, Vneposlední řadě se zabýVá
otázkami dalšího VZděláVání a profesního uplatnění žáků, včetně Volby Vhodného
středoškolského oboru pro žáky,
Také se lze na Výchovnou poradkyni obracet s problémy ve v^azích (se spolužáky,
členy rodiny), problémy se sebou samým (např, strach, úZkost. deprese), také
poskytuje individuátní konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce z oblasti
Výchovné, Výukové ale i Volby povoláni. Konzultaění hodiny pro žáky či rodiče jsou
V týdenní dotaci jedné hodiny nebo kdykoli po předchozí domluvě. Nechce-li žák
přimo kontaktovat Výchovnou poradkyni, má možnost svůj dotaz, připomínku, prosbu
či problém vhodit do schránky důvěry, umístěné na viditelném míStě V přízemí školy.
schránka důVěry je někoIikrát týdně kontrolována a Všechny vhozené ,,lístky"
prošetřeny a prokonzultovány S vedením školy. K dispozici žákům je také
elektronická schránka důVěry,

> lntegrovaní žáci
Na začátku školního roku Výchovná poradkyně zaktualizovala agendu žáků
Vedených V evidenci PPP, popřípadě informovala o nově Zařazených žácich do
evidence PPP třídní učitele. Dbala o termíny dalších náVštěV V PPP, případně
prodloužení integrace žáka a sestavení individuálních Vzdělávacích plánů. Třidnim i

netřídním učitelům zada|a k vypracování lVP a průběžně s učiteli na lVP
spolupracovala,

> Kaiérové poradensfuí
Dlouhodobý úkol Vlýchovné poradkyně bylo zprostředkování informací o možnosti
dalšího vzděláVání či profesního Uplatnění žáků a .iejich zákonným Zástupcům, a
pomoc žákům při výběru Vhodného středoškolského oboru (maturitního či
učňovského), Průběžně s žáky debalovala, a v případě nerozhodnosti žáka vhodně
doporučila obor podle schopností, zájmů a budoucího uplatnění žáka, PředáVala
žákům nejen informaění letáky s nabidkou různých zaměření středních škol a učilišť,
které si Věsili na nástěnku ,,Přehled středních škol", ale také žákům 9, třídy (dále 5. a
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7. tříd) za]istila Katalog středních škol, Přehled učebních a studijních oborů. Dále
zprostředkovala exkurzi na tJřad práce V Liberci, zorganizovala besedU se zástupci
škol, zajistila exkurzi do Vybraných středních škol a uspořádala setkání s absolventy
žádaných oborů žáky.

> Projekt volím správnou kaiéru
Dále výchovná poradkyně participuje na projektu ,,Volím spráVnou kariéru", kteÝ je
ufčený pro žáky 7. a 8. ročníků. V letošním školním roce došlo k testování profesní
orientace a \^ýkonových faktorů žáků osmých třid pomocí programu CoN/Dl. Projekt
,,Volím spráVnou kariéru' řešil problém Volby povolání žáků především osmých tříd
základní školy, V píojektu se Vycházelo ze skutečnosti, že často docházi ze strany
žáků k nevhodnému zvolení studijního oboru a náSledně k předčasnému odchodu
dítěte z takto zvolené školy, Mnohdy se stáValo, že se žáci a jejich rodiče obtížně
orientovali i Ve studúních oborech, které by byly pro žáka Vhodné, a následně pak
VoliIi takový obor, ktený dítě zvládlo s obtížemi, nebo Vůbec jej nezvládlo. cílem
projektu bylo eliminovat tato rizika a pomoci žákům zvolji Vhodný studijní obor, ktený
odpovídal ne.ien jejich studijním předpokladům, ale ischopnostem a také zájmům
žáka, Výchovná poradkyně byla s projektem zevrubně Seznámena a absolvovala
někollk odborných školení, kde byla proškolena V interpretaci Výsledků testů coMDl,

> Předmět svět práce
Kooperovala také s Vyučující předmětu SVět práce, kteíý se Vyučuje v týdenní dotaci
jedné Vyučovací hodiny V 8. a 9. třídě. Sama vedla tento předmět v devátém ročníku,
zde se žáci zabýVali se psaním životopisů, motivačnich dopisů, inzerátů, žádostí o
práci ,,, Překládala také žákům dotazníky profesní orientace a dotazníky Zaměřené
na dovednosti a schopnosti žáků,

> Pokusné ověřování lVýP
Dále Výchovná poradkyně zapojila školu do pokusného ověřování - nové formy
spolupráce s rodinou a školní péče o žáky, u ktených se projevuje rizikové chování.
ověřování na pilotní škole probihalo pod záštitou l\ilinistersfua školství, m|ádeže a
tě|ornýchovy a kladlo si za cíl vyzkoušel zaíazení individuá|ních Výchovných plánů
(lVýP) jako nástmje prevence nežádoucího chováni žáků. systém individuálnich
výchovných plánů pracoval se žáky V oblasti Výchovy Ve škole a zejména se
zaměřením na prevenci a řešení poruch chování, l\i]ezi další cíle pokusného
oVěřoVání patřjly noVé možnosti spolupíáce školy se Zainteresovanými organizacemi
a součinnost žáka a jeho rodiny.

> Pňhtášky na sŠ
zaéálkem ledna již převážná většina žáků měla Vybranou střední školu, učiliště
s konkrétním oborem, proto Výchovná poradkyně zajistila pro žáky íormuIáře
přihlášek na ss. Vyplněnou přihlášku odevzdaljiž Uchazeč sám na zvolenou střední
školu, Dáie dohlédla na Včasné odevzdání přihlášky a následně zápisového lístku.
Spo]upracovala s žáky při vyplňování a kontrole přihlášek na střední školy. Ze všech
přihlášených žáků se na gymnázium dostalo pět uchazečů, což je Velmi uspokojivý
počet,

> Klima třídy a školy
Výchovná poradkyně se podílela na jednání s rodiči žáků 1. i 2- siupně, zasedaIa ve
Výchovných komisích, prošetřovala náznaky šikany mezi žáky, spolupracovala



s třídními Učite|i na formování třidního kolektivu, Vedla pracovní skupinu

k individuálnim Výchovným plánům.
Provedla mnoho dotaznikových šetření a rozborů Zaměřených na klima třidy a školy,

scilem zlepšit pozitivní Vazby V třídních kolektivech, eliminovat šikanu a náVykové

látky, Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s metodičkou prevence sociálně
nežáaouiícn jevů nejen při zadáVáni sociometrických dotazníků,

sociometrická šetření realizovaná v tomto školním roce:
- dotaznikové šetření Klimatřídy4. -9. třída (říjen 2013)
- dotazníkové šetření Šikana 4, - 9. třída (listopad 20í3)
- dotazníkové šetření Moje třída 1 . - 3, třída (březen 2014)
- dotazníkové šetřeni Klima třídy 6, - 9, třída (duben 2014)
- dotazníkové šetřeni NáVykoVé látky 6. - 9. třída (květen 2014)
- zjišťování klimatu a vžahů 1. - 9. třida (V průběhu celého roku)

Dále iaké hospitovala u vyuěujících v kázeňsky problémových třídách, účastnila se
tiidnickÝch hodin neien V narušených třidních kolektivech, Poradkyně také pravidelné

zasedá na schůzkáóh Školniho parlamentu žáků od 4. - 9, třídy. V neposlední řadě
poskytovala Výchovná poradkyně metodickou pomoc při realizace, harmonizačních

bouúo, trianickýcn hodin a V neposlední řadě poskytovala metodické materiály.

> Exkurze
Výchovná poradkyně zorganizoua|a exkurzi na největší Veletrh Vzděláváni a
piacovnich příležitosti V severních Čechách - EDUcU (N/]YJoB Liberec),

> Testování kvalíty dovedností a schopnosti žáků
Výchovná poradkyně koordinovala testování žáků, ať již se jednalo o diagnostiku a

kúalitu vyu8ovacího procesu, testování dovedností a schopností žáků, ale jednalo se
také o érovnávací testy žáků základních škol, Jednalo se o testování cERl\4AT,
sclo, stonožka, PRUT,
Dále se Výchovná poradkyně účastnila každý měsíc metodického setkání
\^ýchovných poradců, která se konala V Liberci nebo Jablonci nad Nisou, Zúčastnila

sé také-udubnu konference V Libereckém k€ji zaměřené na poradenstvi a nové
trendy V něm,
Výchovná poradkyně Se také Věnovala
Zaměřené na sociálně-patologické jevy,

styl atd.

V Ljberci dne 28. 8. 20,14

dalšímu vzděláváni, Absolvovalá semináře
komunikaci, kariérní systém, zdravý životní

j
l

!//é{ra'
Mgr. Zdeňka VítoVá
Výchovná poradkyně
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Celoroční hodnocení činnosti školní družiny - školní rok 2013/2014

Škoiní družinaje součá§tí základní škoiy. ve školním roce 2013/2014ji do konce prosince
2013 tvořila dvě oddělení s celko\,"ým počtem žíků 60. od ledna 201,1byla kapacita školní družiny
nav.ýšena na 74 žáků a sD tvoiila tři oddělení.

Vychovatelky : Eva Sopková, ved.r,ychovatelka
Bc. Pavlina Drábková
lng. Marcela Jřásková - Cinková

Odděleni školní družiny byla plo lepší orientaci dětí nazvána dle bařev motýlů:
1,oddělení - Červeňásci - vych. Eva Sopková
2,oddělení Modrásci - \rych. Bc. Dlábková
3. oddělení Zlttťésci - !Tch. Ing.Jřásková -Cinková

Činnost školní družiny se ve všech odděleních odvíjela od starroveného Celoročního plánu
ško]ní družiíy s přihlédnutím k aktualním požadavkům a niárokům dětí, provozu školy a organizaci
školriho qrrčování. Tento plán byl op€rativně měněn v závislosti na počasí v případě akcí mimo
hemy škohí družiny.

organizaci činno§tí v pdběhu dne pružně piizpůsobujeme potřebám dětí, vždy reagujeme i na
neplánované sitliace ve škole, V rarrni družinějsou zařazovány klidné a nenáročĎé čimosti
odpočinkového charakteru, které probíhají spíše iídividuální foťmou. Poměr řízených a sponánních
činnostije vyvážený,

Po celý školní rok dodržujeme věkovou přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s
individuálními možnostmi žálfli, respektujeme poťebyjedince ijeho osobní problémy. Snažíme se
chÉnit děti před násilím, šikanou a dalšími patologickými je,!T a to hlawě plevenci a
upozorňováním řia nebezpečné chování a jednání jednotlivců.

Celoroční \|ýcho!Ťě vzdělávací plán byl zpmcován j ako nabídka činností, Ze kterých j sme
\ybírali podněty pro vlastní práci tak, aby byl dostatek prostoru k tvořivé pníci, činnostem, které
vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umoáují jejich seb€realizaci a někdy také kompeDzují případné
školní neúspěchy,

Cíl€m bylo v}tvořit příjenmou atmosféru, stmelit kolektiv a budovat nové pozitiuí vžahy
uvniť kolektivů a to fomou různých her a soutěží, zapojením se do celosvěto\rých či
celorepublikoqi,ch akcí aj. snažíme se, aby se děti Ýe škoiní družině cítily co nejlépe, měly zde
pocit bezpečí a porczumění.

zá imor é . oeoravidelné činnosti v šD :

záři
- celosvětová akce ,,Strom míru" - lasazení buku na školrd za}rradě - všechna oddělení

říjen
- skupinové tvoření ,,Dlakiádď'_ pouštění draku všechna oddělení
-spaníveškole-,,Expedicenašeškolď'-seznamovacíakcedětivŠD-!šechnaoddělení
- světolii den výžir,ry zdíoie potřebné k životu - vaříme Ťegioná]rí oběd - všechrra oddělení

l
l
l
l
l
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listopad
- Sv. Martin, zryky a tradice, divadelní scéŇa (Modrásci)
- přípava na Mikuláše - \^.hobky - všechna oddělení

přosinec
- Vánoční dilny
- drátkovlání a korálkování (Bc. Drábková)
- vánoční ozdoby - samoschnoucí keramik4 zdobení ( E. Sopková)

l€den
- celorepubliková akce - ,,Sněhulák pro AFRIKU" - odesllíno celkem na ,,kola pro Afriku"

1.900,- Kč
únoř
- Masopu§t - návaznost na tématické v}učování, pruvod v maskách (Modúsci, Žluťásci)
- kouzelník ve ško]rrí družině všechm oddělení
- Ev - ekoprojelrt - řídění odpadu - soutěž na škol.hřišti - všechla oddělení @c.Drábková)

březen
- Den naruby role pan4paní vychovatelky (výměna rolí) - všechla oddělení (Den učitelů)

duben
- Velikonoce - velikorroční tradice a dekoračni předměty všechna oddělení
- návštěva oblastní galerie (Modrásci)
- Den Země úklid okolí školy - všechna oddělení
- Pálení čarodějnic - výrob4 páení čarodějnic, opékíní špekáčků - všecbla oddělení
- dopra!.l)í souléž - chodec {Červeňásci}

kYěten
- Den matek výrobky drireěků - všecbna oddělení
- \jrobky na školni Jamarl - vsechna_oddělení
- papirove skJádank1 sou(ěž na čas( lluťásci)
- Modrásčí víkendovka (Bc-Drábková)

červen
- Dendětí soutěže na zabradě školy všechna oddělení
- \,"ýroba stolní společenské hry,,Zravkď' (Modrásci)
- pr.izdniny - tématické heslení a kolráže (Červeňásci, Žluťásci)

V rámci zájmových čimostí ŠD mohli žáci navštěvoval po l5,té hodině pÉvideirrě
2 krouzky - Kroužek členj - Bc, Dráblotá

Kroužek keramický - Ing. JMsková Cinková
V odpoledních hodinrich připravujeme žriky (se souhlasem rodičů) na vJučoviiní - pomoc s

\.}pracováviiním domácích úkolů( E.Sopková)
o aktivitích školní družiny informujerne i širokou veřejnost v regionálním tisku apod.

Pravidelně aktualizujeme webové stránky školní družny.
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vzhledem k tomu, že ve školní družině děti tráví velkou část svého volného času ,snažíme
se vc spolrrpráci s vedením školy o zlepšení prostředí v hemě ško]ní družiny a to jak nákup€m
noťch híaček, ale i vybavením novýrrn nábltkem apod. V tomto duchu chceme i nadále
pokačovat, do budoucnaje poťeba obměnit stolečky, židličk1 ale i molitanové odpočinkové
prvky aj. Na školní zabradě byly iĎstalovány pro poťeby dětí nové hemí prv§, které budeme
postupně roZšiřovat.

Při organizaci náročnějších akcí poníhají žáci wšších ročníků patoni, Iodiče přispívají v
riimci §vých možností sponzorskými drirky. Děkujeme všem našim sponzorům a pomocníkům a
těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

Liberec 24.6.2014 t_ , 1

fl!-.h'-,l-,-
7praco\alaI L\a Sopkoýá. ved.\) cho\ alella
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provedené dne:
u plátce pojistného:
číslo plátce:
sídlo:
adresa pro dor!čování:
bankovní spo.iení:

Plátce bylo kontrole uvědomen oznámením:

Kontrolu provedli pověření pracovníci

VzP čRv Liberci:

za plátce doklady předložila

a Wsvětiení podala:

Kontrola byla provedena z důvodu:

za období:
Předchoží kontřola byla provedena dne:

za období: 1.12,2006 - 30.9.2009

Počet prdcovníkú k datu zahájení kontrolyi

D€n platby pojistného
na veřejné zdravotní pojištění:

Regionálni pobočká Ústínad Labem

pobočka pío Liberecký a Ústeckýkía]

MiŤóvénáměsti35c,4oosoÚstínad libem

adrcsa pío doíúčeni:

VžduŠná 1360Á 460 01 Libele.

čj,t Y7f,-13,01827224-LaCB
Agendové číslo; 100{ž013

Denisa schu|zeová - plná moc
' peřiodickÝ plán

1.1o.20o9 - 30,9.20t3
5.11.2009
ziištěn řozdíl- uhrazen

2l

2O. kalendářní den následuiícího měsíce

ll.
Předmět kontroly:
předem stanoveného pro8ramu,.iehož jednotlivé body

2-

3.

5.

l
l
l
I

Kontrola by|a provedena na základě
jsou uvedeny níže:

- dodržování oznamovací povinnosti

- stanovení Wměřovacích základú a \^íše pojistného

- dodržování termínů 5platnosti plateb

- oznamování pracovních úrazů

lll.
Kontřolované doklady:

Ke kontrole byly předIoženy následUjící doklady:

- \^ýpis Z oR, ŽL

,á\ všEoBEc;Á/A\ zorrvonl pottšŤovu
,//(5 črsrÉnrpuslixy

zPRÁvA
o Výsledku kontroly

placení pojistného na veřejné zdravotní poiištění a dodržování ostatních

povinností plátce poiistného

L2.1r.2ol3
základní škola,Liberec,KápIického 384,příspěvková organizace

72743379oo
Kaplického 384,463 12 Liberec 23

Kaplického 384 45312 Liberéc 23

547013?o800

č.j.:VZP-13-o1827196-L8cB zedne:8-10,2013

l.

lvana svobodová



- evidence zaměstnanců
- mzdoVé listy zaméstnanců

.ilř"l ."O"pn"r*" ,yměřovacích základů pro zdravotní pojištění zaměstnancú

- a Jalšípodklady uvedené v Oznámenío zahájéníkontroly

lV,

VÝsledek kontroly:

1, Předchozí kontrola

Předchozí kontrola byla provedena dne 5,11,2009 pod č,j, 126?2009,

kontrolou nebyl zjištěn žádný n"aopr"tJ nu pollrtné. a plátci vzniklo v kontíolovaném

lUl.iio""a" 
"" 

výši 1O8,- Kč, které bylo uhrazeno dne 19,11,2009,
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a/ Dodržování ustanovení § 25

pojištění.

2. oznamovací povinnost
zákona č. s92Á992 sb. o pojistném

§ 25 zákona é. 59?t7992 sb,

na veřejné zdravotní

nebyla v píůběhu
oznamovací povinnost dle

kontrolovaného období plnéna,

Kontrolou byly provedeny změny v řegistráci ptátce a to: změna čísta účtu pro platbu

Oo'*'nŤii." 
byl upozoněn nd povinnost postupovdt v souladu se zákonem č, 5g2[gg2

st., ti. ,]iái" p.riaet u vZp čn přislušná oznómení o změné údajú,

Plátce předáVá mésični přehledy o platbách pojktnéh: v,terlí|,::___ 
:

Plótce byt upozoraěn na povinnost postupouqi v soutadu se zákonem.č, 59211992

Sb,, ti. nlrdóte nejpozději v den splotnosti )oji§;ého předáýat pobočce plo Libelecký a

úne;ký kíaji vzp ČR přehledy o ptdtbě pojistného,

zprávo o výsledku kontroly nebude podkladem pto zahóje,ní sptóvniho řizení ve věci

uloženi pokuty dle ustonoveni § za oisÍ,- Í za*ong t, igz/lggz sa, o pojistném nq veřeiné

zdíavotní Pojištění,

b/ Dodížování ustanovení § 10 rákona č, 4ý1997 sb, o veřejném zdravotním,pojištění,

oznamovací povinnost dle s ro lar,i"" 4q/1997 5b, byla v průběhu kontrolovaného

období plněna. stav zaměstnancú souhlasil s evidencí pobočky pro Liberecký a ústecký kraj,

Plótce byl upozoměn nd povínnost po§upoý_ot v 
:?uldd.u 

se 
:,:,!:o:en 

e 48A997 sb"

'j. 
*;;;-;;;";;iillo osni inú od u,niiu skutečnosti, kteú se ozngmuje, plovádět u VZP

čR přislušnó oznámení.

zpróýd o výsledku kontroty nebude podkladem pro zoh_ájení správniho řízenl ve věci

,t":"ri'itrui- ai"'rrtoro,"ni § ll ,aiiáE,- iie4ggZ si, o ve;ejném zdldvotním pojištěni,

c/ Dodržování u§tanovení § 45 odst, 4 zákona č, 4ý1997 sb, o veieilém zdravotním

porišlění "zqměstnavaterc 6ou povnni'piisi:né zdrovotní pojjšťovně zasílat kopie zóznomů o
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pracovních úrazech, a to najednou 2d uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pótého
dne nósledujicího měsíce. Při nesplněni této povihhosti může při,lušná zdravotní pojišťovna
uložit zdměstnaýdteli pokutu ož dovýše 700.000, Kč.'

Dle prohlášení pIátce je evidence placovních úrazů řádně vedena,
Dle předložených dokladú, prohlášení zamĚstnavatele a porovnání s evidencí pobočky

pro Liberecký a Ústecký kraj VzP ČR nebyty zjištěny pracovní úrazy.

Plótce byl upozoměn no povinnost po'tupovot v soulddu se zákonem č. 4817997 sb,,
tj. nddále nejpozději dó pótého dne nósledujícího měsíce, provádět u vzP ČR přístušná
ohlá še n í pru coýll ích ú ruzů.

1. stanovení v,ýše poiistného

Doklady rozhodné pro stanovení výše pojistného byly předloženy dle požadavku
pracovníků kontřoly.

Vyměřovací základ pro Mýpočet ždiavotního pojišténí zaměstnanců byl stanoven
správným způsobem.

Kontřola byla provedena za období od října 2oo9 do září2o!3.

Kontíolou nebylo 2jištěno žádné pochYbení ze strany plátce pojistného.

V kontrolovaném období bylo pojistné řádně hrazeno.

Po přovedené kontrol€ nemá plát.e dluh na poiistňém.

Podrobný přehled pohledávek a plat;b za jednotlivé měsice je vyčíslen ve Wúčtování
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je přílohou této zprávy.

2. Termíny splatnosti plateb
Termíny splatnosti plateb byly v kontíolovaném období dodržovány. Nedošlo k porušení

ustanovení § 5 od5t. 2 zákona č, 592^992 sb.

Po provedené kontrole nemá plátce nedoplatek na penále.

Podrobný přehled pohledávek a plateb za jednotlivé měsíce je Vyčíslen ve Vyúčtování
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je přílohou této zprávy.

VýstEDEK KoNTRotY

Po provedené kontro!e nemá plátce žádný nedoplatek na pojistném a na penále,

.p,tE o!,G dfu tdndv dréí ts]inÉ
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ke zprávě o výsledku kontroly č.i.:

Regionálni poboČka ÚíinJd L,b,m

poboita pío l,bPlP(lÝ á U,lc((Ý kldl

Mirové náměstí35 c,40o 50 Ú9tlňad Lábem

adr€sa plo do.učeni:

Vzdušná 1360,6, 460 01 tibere'

zÁvĚnrčnÝ pRororol
vzP.1347827224-LBCB

Protokol byl sepsán na základě skutečností zjištěných při kontrole plateb pojistného na

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného a

projednaných se 2ástupci plátce pojistného v prúběhu kontroly,

Při kontrole piacení pojistného na Veřejné Zdravotní pojištění bylo podle zpíáVy o \^ýsledku

kontroly č.j. \rzP-13-o1827224,L8cB zjištěno, že plátci vzniklv kontrolovaném období:

nedoplatek pojistného ve v!ýši:

nedoplatek penále ve rr,ýšil

0,- Kó
0,- Kč.

odpovědní zástupci plátce pojistného na zdřavotní pojištění prohlašují:

Počty zaměstnanců a jejich příjmy, které plátce kontíolním pracovníkům předložil, jsou

pravdivé a úplné.
Závady, zjištěné při kontrole placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně

případného zahájenísprávního řízení, byly s námipodrobně a věcně projednány,

Veškeré zápisý doklady a záznamy, předložené knahlédnutí kontro|ním orgánúm, byly v

pořádku vráceny.
PráVo kontrolních orgánú VZP ČR provést ještě datší podrobnější kontrolu bez ohledu na

,J.isledek této kontroly zústává nedotčeno.

Poučení:
Proti tomuto protokolu mohou b,^ podány písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnú

ode dne převzetí protokolú.
V případě, že Zpráva o výsledku kontroly není převzata osobně plátcem pojistného, je

považován za den převzetí- den doručení.

V Liberci dne 12.11.2013
Den převzetízpráVy:
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lvana svobodová
referent kontroly a správního řízení zaměstnavatelů
ýzP čR
Regionální Pobočka přo Ubě.éclú a Úst€ckÝ kEi

vtdušná 6,4@ 01Libéréc

za plátce pojistného
zasláno do datow schánkv

Podepsdný zóvě rcčný protokól zdšlete
ng výše uvedehou ddrcsu,

součástí přotokolu jsou tyto přílohy:

Vyúčtování pojistného na veřejné zd ravotn í pojištěn í za obdobíod 5,11,2009 do 9,11,2013 ze dne

12-71.2073.
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komunitní středisko kontakt Liberec,

-xve spolupráci se ZS Kaplického

pořádá

Autorské čtení
žákovských povídek

p. o.

Přijd'te se seznámit s jejich tvorbou a talentem.

Termín a čas: středa 26,3, od 14.00 hodin
Místo: DPS Burianova, klub v 1. patře

Knihu slavnostně pokřtí náměstek pro školstyí, ku|turu
a sociální oblast - Kamil |an Svoboda
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Fůr das besondere Engagement bei der

Betreuung von Schúlerinnen und Schúlern

in den Projekten des Schůlerwettbewerbs
des Landes Nordrhein-Westfalen 2014

,,Begegnung mit Osteuropa" danken wir

Jitka Jakesova

Dússeldoď, im Juni 2014

(*t" ,l"U""-*-
\l

sylvia Lóhrmann

lúlnisterin fúr schule
UId Weilerbildung
dés Landes Noídrhein,Wesiíalen


