Česká školní inspekce
Jihočeský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PRO TOK O L O K O NTRO LE
Čj. ČŠIC-680/16-C

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 /
školského zařízení

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská
škola Stachy

Sídlo

384 73 Stachy 253

E-mail právnické osoby

zs.zus.ms@stachy.net

IČ

00583367

Identifikátor

600063046

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Monika Kotherová, DiS.

Zřizovatel

Obec Stachy

Místo/místa inspekční
činnosti

384 73 Stachy 253, 341 a 182

Termín inspekční činnosti

8. až 11. 11. 2016

Kontrolované období

Školní roky 2015/2016 a 2016/2017 do data inspekční
činnosti

384 72 Zdíkov 250

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle
ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole
Stachy.
1. Kontrola souladu školního vzdělávacího programu a příslušného rámcového
vzdělávacího programu podle ustanovení § 5 odst. 1 školského zákona
Kontrolou bylo zjištěno, že školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání,
základní umělecké vzdělávání a předškolní vzdělávání jsou v souladu s ustanoveními
uvedeného právního předpisu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů a jejich zveřejnění
na přístupném místě ve škole podle ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona
Kontrolou bylo zjištěno, že vydání školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, předškolní vzdělávání a školního
vzdělávacího programu pro školní družinu a jejich zveřejnění na přístupném místě
ve škole jsou v souladu s ustanoveními uvedeného právního předpisu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu a vnitřního řádu školní
družiny podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona
Kontrolou bylo zjištěno, že vydání, obsah a zveřejnění školního řádu základní školy,
základní umělecké školy a mateřské školy a vnitřního řádu školní družiny jsou v
souladu s ustanoveními uvedeného právního předpisu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Kontrola školního stravování dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Kontrolou školního stravování bylo zjištěno, že škola zajišťuje školní stravování
v souladu s vyhláškou.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
5. Kontrola správnosti údajů uvedených v rejstříku škol a školských zařízení
ve smyslu § 144 odst. 1 písm. g) školského zákona
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Kontrolou bylo zjištěno, že ve školském rejstříku není uvedeno místo, kde
se uskutečňují služby školní jídelny-výdejny, a to na adrese Stachy 341, 384 73
Stachy.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
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Závěry
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce
školy ve lhůtě do 3 měsíců odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve
stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky
odstraněny a jaká byla přijata opatření.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23,
370 01 České Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)
nebo na e-podatelnu csi.c@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný ve školním roce
2016/1017

2.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Královácká škola platný
od 1. 9. 2016

3.

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání platný od 1. 9. 2015

4.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání platný od 1. 9. 2016

5.

Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2015

6.

Školní řád základní školy platný od 1. 9. 2016

7.

Školní řád základní umělecké školy platný od 1. 9. 2016

8.

Vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2016

9.

Zřizovací listina ze dne 17. 10. 2002 včetně dodatků a příloh

10.

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení k termínu kontroly

11.

Dokumentace týkající se školního stravování

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola / školské zařízení proti protokolu o kontrole
podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu
zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné
námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23,
370 01 České Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo
na e-podatelnu csi.c@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám
ředitelky inspektorátu.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Renata Pechoušková, školní inspektorka

Mgr. Renata Pechoušková v. r.

Mgr. Hana Bezděková, školní inspektorka

Mgr. Hana Bezděková v. r.

Mgr. Bc. Jana Cipínová, školní inspektorka

Mgr. Bc. Jana Cipínová v. r.

Mgr. Jana Novotná, školní inspektorka

Mgr. Jana Novotná v. r.

Mgr. Bc. Hana Řeřábková, školní inspektorka

Mgr. Bc. Hana Řeřábková v. r.

Bc. Marie Řežábková, kontrolní pracovnice

Bc. Marie Řežábková v. r.

V Českých Budějovicích 9. 12. 2016

Datum a podpis ředitelky školy / školského zařízení potvrzující projednání a převzetí
protokolu o kontrole

Mgr. Monika Kotherová, DiS., ředitelka školy
Ve Stachách 13. 12. 2016
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Mgr. Monika Kotherová, DiS v. r.

