Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIB-1616/19-B

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), ve znění
pozdějších předpisů.

Název

Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy,
příspěvková organizace

Sídlo

č.p. 363, 679 14 Ostrov u Macochy

E-mail

spzs.ostrovum@seznam.cz

IČ

62076051

Identifikátor

600024881

Právní forma

příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Blanka Šenkýřová

Zřizovatel

Jihomoravský kraj

Místo

č.p. 363, Ostrov u Macochy

Termín inspekční činnosti

1. 10. 2019 − 3. 10. 2019

Kontrolované období

školní rok 2019/2020 do data kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

2019/2020

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole a školní družině, jejichž činnost vykonává Základní
škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace.
1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu a vnitřního řádu školní družiny
podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona.
Ředitelka školy vydala a zveřejnila školní řád a vnitřní řád školní družiny. Uvedené
dokumenty upravovaly všechny zákonem stanovené oblasti. Školní řád obsahoval pravidla
pro hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci a zaměstnanci školy byli s dokumenty
prokazatelným způsobem seznámeni. Zákonní zástupci nezletilých žáků byli o jejich vydání
a obsahu informováni.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola poskytování školských služeb v rozsahu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení (dále „rejstřík“) ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 školského zákona
Kontrolou bylo zjištěno, že Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy,
příspěvková organizace (dále „škola“) překročila nejvyšší povolený počet žáků ve školní
družině stanovený zápisem v rejstříku, a to o 21 žáků v období od 2. do 17. září 2019 (turnus
označený MIX I) a o 7 žáků v období od 18. září do 8. října 2019 (turnus označený MIX II).
Škola v těchto případech překročila rozsah oprávnění k poskytování vzdělávání stanovený
zápisem v rejstříku.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola vedení dokumentace školní družiny podle § 28 odst. 1 písm. f) školského
zákona.
Kontrolou bylo zjištěno, že vzdělávání ve školní družině probíhalo ve čtyřech skupinách.
Záznamy o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu škola vedla v jednom „Přehledu
výchovně vzdělávací práce“, který neobsahoval průkazné údaje o poskytovaném zájmovém
vzdělávání a jeho průběhu v jednotlivých třídách.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Poslední kontrolní úkon
Poslední kontrolní úkon byl proveden 3. 10. 2019 vrácením příslušných originálů podkladů
zapůjčených ke kontrole.
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Stanovení lhůty
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy
ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci,
jaká byla přijata opatření.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Křížová
22, 603 00 Brno, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo
na e-podatelnu csi.b@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: 103 019 341 Základní škola IZO:
110 003 713 Školní družina ze dne 26. září 2019
Jmenovací dekret na pracovní místo ředitelky č j.: JMK 8512/2018 s účinností
od 1. srpna 2018 ze dne 11. června 2018
Školní řád č j. 109/219 s účinností od 2. září 2019 ze dne 15. července 2019 s podpisy
zaměstnanců
Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2019/2020 se zápisy o seznámení se školním
řádem
Vnitřní řád školní družiny č j.: 96/2019 ze dne 19. června 2019 s účinností od 2. září
2019 s podpisy zaměstnanců
Přehled výchovně vzdělávací práce vedený ve školním roce 2019/2020 vč. seznamů
žáků v turnusech MIX I, MIX II a zápisů o seznámení žáků s vnitřním řádem školní
družiny
Souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka do Základní školy při dětské léčebně
Ostrov u Macochy, přísp. org. a do školní družiny (vč. informování zákonných
zástupců žáků o vydání a zveřejnění školního a vnitřního řádu)
Zápis o zjištěných skutečnostech ze dne 2. října 2019

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole 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, Jihomoravský
inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.b@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. Jan Dusík, školní inspektor, vedoucí inspekčního
týmu

Mgr. Jan Dusík v.r.

Ing. Renata Boková, školní inspektorka

Ing. Renata Boková v.r.

Ing. Hana Šarounová, kontrolní pracovnice

Ing. Hana Šarounová v.r.

V Brně dne 11. října 2019

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Mgr. Blanka Šenkýřová,
ředitelka školy

Mgr. Blanka Šenkýřová v.r.

V Ostrově u Macochy 5. listopadu 2019
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