Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P R O TO K O L O K O N T R O L E
Čj. ČŠIL-373/15-L

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Základní škola a Mateřská škola Všeň

Sídlo

512 65 Všeň 9

E-mail právnické osoby

zs.vsen@seznam.cz

IČ

70 695 822

Identifikátor

600 099 091

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Milanem Fricem, ředitelem školy

Zřizovatel

Obec Všeň

Místa kontroly

Všeň č. p. 9 a 115

Termín kontroly na místě

1. – 3. červen a 24. červen 2015

Kontrolované období

školní rok 2014/2015 ke dni kontroly

Inspekční činnost v právnické osobě vykonávající činnost školy s názvem Základní škola
a Mateřská škola Všeň (dále „škola“) byla zahájena předložením pověření k inspekční
činnosti.

Předmět kontroly
1.

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblastech:
!

vydání školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) pro předškolní
a základní vzdělávání
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!

vydání, obsah a zveřejnění školního řádu

!

vedení údajů o průběhu a výsledcích vzdělávání

!

povolování individuálního vzdělávání

!

rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech v oblasti státní správy

!

splnění předpokladu pro výkon činnosti ředitele školy

Kontrolní zjištění
1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu pro základní a předškolní
vzdělávání podle § 5 odst. 3 věty první školského zákona.
Ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním
názvem „Naše obecná škola“ platný od 1. 9. 2007. Škola do něj zapracovala změny
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve verzi platné od
1. 9. 2013. Pro předškolní vzdělávání byl vydán školní vzdělávací program, s jehož
aktuální verzí byli seznámeni zákonní zástupci dětí dne 2. 9. 2015.
Nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy podle § 30
odst. 1, 2 a 3 školského zákona.
Školní řád upravuje náležitosti stanovené školským zákonem. Součástí školního řádu
jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Školní řád ředitel školy zveřejnil na přístupném místě ve škole. Prokazatelným
způsobem s ním byli seznámeni žáci školy dne 2. 9. 2014 a zaměstnanci školy na
organizační poradě dne 25. 8. 2014. O jeho vydání, obsahu a zveřejnění byli
informováni zákonní zástupci žáků na úvodních třídních schůzkách konaných pro
první třídu dne 12. 6. 2014 a pro ostatní třídy dne 16. 9. 2014.
Nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
3.

Kontrola vedení údajů o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole podle § 28
odst. 2 písm. e) školského zákona.
V matrice školy (katalogových listech žáků) nejsou průkazně vedeny údaje
o výsledcích vzdělávání žáků za jednotlivá pololetí a školní roky. Hodnocení výsledků
vzdělávání všech žáků na vysvědčení uskutečňuje škola slovně. Slovní hodnocení
jednotlivých žáků ve znění uvedeném na vysvědčeních není po celou dobu jejich
povinné školní docházky v této škole doloženo v její matrice (katalogových listech
žáků). Škola v ní pouze uvádí, že žák byl hodnocen slovně, což se neshoduje se
slovním hodnocením uváděným na vysvědčeních žáků.
Bylo zjištěno porušení právního předpisu.

4.

Kontrola žádostí zákonných zástupců o povolení individuálního vzdělávání podle
§ 41 odst. 2 školského zákona.
Kontrolované předložené žádosti zákonných zástupců žáků neobsahovaly všechny
náležitosti uvedené v § 41 odst. 2 písm. b), c), d), e), h) popř. g).
Bylo zjištěno porušení právního předpisu.
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Kontrola rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech v oblasti státní
správy podle § 165 odst. 2 písm. k).
Ředitel školy nevydal rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání žáků plnících
školní docházku podle § 41 školského zákona.
Bylo zjištěno porušení právního předpisu.

6.

Kontrola splnění předpokladu pro výkon činnosti ředitele školy podle § 5 odst. 2
zákona č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel školy nesplnil požadavky pro výkon činnosti, nezískal znalosti v oblasti řízení
školství absolvováním studia pro ředitele škol.
Bylo zjištěno porušení právního předpisu.

Závěry
Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve vedení údajů o průběhu a výsledcích
vzdělávání ve škole podle § 28 odst. 2 písm. e) školského zákona, v povolení
individuálního vzdělávání na základě žádostí zákonných zástupců žáků podle § 41
odst. 2 školského zákona, v rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech
v oblasti státní správy podle § 165 odst. 2 písm. k) a v nesplnění předpokladu pro
výkon činnosti ředitele školy podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2005 Sb.
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje:
- do 30. 9. 2015 odstranění nedostatků uvedených v kontrolních zjištěních č. 4 a 5
a zaslání zprávy o odstranění,
- do 15. 10. 2015 prevenci nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 3 a 6
a zaslání zprávy o prevenci.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce Liberecký inspektorát, Masarykova
801/28, 460 01 Liberec 1, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo
na e-podatelnu (csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1.
2.

3.
4.
5.

Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Všeň ze dne 29. 9. 2009, s účinností od
1. 11. 2009
Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení čj. MSMT-42 907/2012-62 ze dne 10. 10. 2012, s účinností od
10. 10. 2012
Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení čj. 19 680/2010-21 ze dne 27. 7. 2010, s účinností od 27. 7. 2010
Jmenovací listina (jmenování do funkce ředitele školy) ze dne 30. 6. 2010, s účinností
od 1. 7. 2010
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – aktuální údaje o základní škole [online:
4. 5. 2015, http://www.msmt.cz]
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Školní vzdělávací program „Naše obecná škola“ čj. P1/2007 s platností od 1. 9. 2007
Školní vzdělávací program pro MŠ
Školní řád účinný od 1. 1. 2012
Školní řád pro MŠ
Třídní knihy I., II. a III. třídy ZŠ vedené ve školním roce 2014/2015
Třídní kniha MŠ ve školním roce 2014/2015
Katalogové listy žáků a třídní výkazy ve školním roce 2014/2015 – matrika školy
Zápisy z pedagogické rady v ZŠ
Pedagogické porady v MŠ s posledním zápisem 28. 5. 2015
Zápisy z třídních schůzek v MŠ
Osobní spisy ředitele školy (doklady o dosaženém vzdělání, pracovní smlouvy,
dodatky k pracovním smlouvám)

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů
ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká
školní inspekce Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec 1,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Mgr. Věra Hessová, školní inspektorka

Mgr. Věra Hessová, v.r.

Mgr. Jan Vrabec, školní inspektor

Mgr. Jan Vrabec, v.r.

Bc. Naděžda Červová, školní inspektorka

Bc. Naděžda Červová, v.r.

Bc. Andrea Trejtnarová, kontrolní pracovnice

Bc. Andrea Trejtnarová, v.r.

V Liberci 7. 7. 2015
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Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Mgr. Milan Fric, ředitel školy

Mgr. Milan Fric, v.r.

V Liberci 20. 7. 2015
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