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Česká školní inspekce
Inspektorát v Kraji Vysočina

PROTOKOL O KONITROLE
č;. čšu-t 553117-J

Kontrola dodrŽování právních předpisŮ podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 56l /2004 Sb.,
o PředŠkolním, základním, středním, vyšším odborném a jinem vzděláváni(školský zákon),
ve znění PozdějŠÍch předpisů. a zákona ě.255lzCfi2 Sb., Ó kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů,

Název

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

právní forma

Zastupující

zíizovatel

Místo

Termín inspekční činnosti

kontrolované období

Základní škola a mateřská škola Veselý Žd'ár
Veselý Žtar l44,580 0l Havlíčkův Brod
zs.veselyzdar@centrum.cz

75 016 0ó1

650 014 332

příspěvková organizace

Mgr. Květoslava Kubátová

Obec Vesetý Žd'á,
Veselý Žtar 144, 580 0l Havlíčkův Brod
23. l1.2017 - 27. tl. 2017 :.

školní rok 20l7l20t8 do data kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Předmětem kontroly je v souladu s § l74 odst. 2 písm. d) zákona č. 56l20a4 Sb. vykonávání
kontrolY dodrŽování vybraných ustanovení uvedeného zákonaa souvisejících a prováděcích
Právních PředpisŮ, které se vztahují k poskyování vzdělávání a školsk;ých služób.
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l Kontrolní zjištění

Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole' Školní druŽině a Školní jídelně'

1. Kontrola souladů školního vzdělávacího prograTu pro Bi:uiu:,T 
vzdělávání

a školního vzdělávacího progr"iru 
- 
n.o' "Řudoi 

""dBtánáoí 

s příslušnými

rámcovými vzdělávacími progru*v p"oi. § s oart. 1 zákona č, 561/2004 Sb,

Ře,ditelka Základní školy a mateřské sioty Veselý_ 19'a1 1aare* 
s5oral_ Y,aala 

Školní

vzdělávací program pro předškotni uract-aúní matóřské ŠkolY. Dokument je v souladu

s Rámcovým vzdělávacím progran"tem pro předškolní vzdělávání,

Ředitelka školy dále vydala školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "pohoda"

(poznání, odpovědior,, Hry, oteurenos'i-o"".ň*.ti, eitivita). Dokument není v souladu

s Rámcovým vzdělávacím progru..i. 
.-;; 

iá.kla9ť, 
vzděláváni, Chybí distribuce

a rozPracovani oeeřau;ý'n "i"{pt],áCrá*r 
oblasti člověk a svět práce, Dokument dále

neobsahuje úpravy požadované opatráiřr eilúsr"rr _2647120'3_210 k 1, 9, 2013,

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu,

2.Kontrolaškolníhovzdělávacíhoprogramuprozájmovévzdělávánípodle§5odst.2
zákona č.5ó1/2004 Sb,

Ředitelka školy vydala školní v-rló}ávací program pro zájmov é vzdé|ávání s názvem školní

vzdělávací program pro školní druzinu óotim"ni je v souladu s výše uvedeným právním

pŤedpisem,

NebylozjištěnoporušenÍvýšeuvedenéhoprávníhopředpisu.

3.Kontrolavydání,obsahu-a.zveřejněníškolníhořáduzákladníškolypodle
§ lo oart. lo2 a3 zákona č, 561/2004 sb,

Ředitelka školy vydala škotní řád základní školy. Dokument obsahuje všechny náležitosti

sknovené výše uvedeným právní* ;;Ó;. t. 
^.r.incn 

na přístuPném místě v budově

školy. Byli s ním prokazatelně _."oárái";;;il"".ii-ia"i,žauoi"i zástupci žáků byli

o ieúo vydání a obsahu informovánt,

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu,

4,Kontrolavydání,obsahua-zveřejněníškolníhořádumateřskéškolypodle
S 

'O 
odst. t,2 a 3 zákona č, 561/2004 Sb, 

,chny náležitosti
Ředitelkaškolyvydalaškolniřádmateřskóškoly.Dokumentneobsahujevše
stanovené výše uvedeným prá;;;řóir.*, ctvui |ravidla vzájemných vztahŮ

se zaměstnanci školy a nejsou oo,tui,enc zpracována p,a"á rodičů, školní řád mateřské

školy je zveřejněn ná přístupné* ,i;iĚ;buáovc školy,bvri , ním prokazatelně seznámeni

zaměstnanc \. Zqkonni zástupci oeritvii o i.rro vydáni a obsahu informováni,

Bylo ziištěno porušení výšeuvedenóho právního předpisu,

5. Kontrola poskytování vzdělávání

vzdělávacím programem podle §

v souladu se školským zákonem a školním

164 odst. l písm, U; zátona č,561/2004 Sb,, ve

znění pozdějších předpisů

RámcovývzdělávaciprogÍampro,předškolnívzdělávánivyŽadujepřekrývánípřímé
pedagogické činnostj uJii.rt u ,nát.řrké!i"i, r,"zoý den v každá třídjminimálně v rozsahu

buou a půl hodin. Tento požadavek *b;;;il;, |i,nyuaniv kontrolovaném období zcela
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chybělo. TÍm ředitelka školy nezajistila poskytováni vzdělávání v mateřské škole v souladu
se školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem.

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. t
6. Kontrola poskytování vzdělávání v souladu se školským zákonem a školním

vzdělávacím programem podle § l64 odst. 1písm. b) zákona č.56112004Sb., ve
znění pozdějších předpisů

V termínu inspekční činnosti bylo zjištěn o,žev době poledního odpočinkujsou všechny děti
nuceny zŮstávat na lŮŽku a zcela chybí nabídka činností pro děti s nižší potřebou spánku.
Ředitelka školy tím nezajistila poskytováni vzdělávání v mateřské škole v souladu se
školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem.

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

7. Kontrola splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagogického
pracovníka podle § 3 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 7 a § 32 odst. 1 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Pedagogická pracovnice s osobním číslem 12200,která vykonává k termínu kontroly činnost
učitelky základní školy, nemá pro tuto činnost odpovídající odbornou kvalifikaci. Ředitelka
Školy přijala v prŮběhu kontroly opatření k odstranění uvedeného nedostatku (dne
23. ll .20|7 zveřejnila na internetových stránkách školy nabídku volného pracovního místa
pro kvalifikovaného učitele).

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právniho předpisu.

8. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací
sluŽby podle § 1, 2, 4 a 5 vyhlášky č. l0712005 Sb., o školním stravování, ve zněni
pozdějších předpisů

Škola poskytovala ve vlastní školní jídelně dětem oběd, jedno předcházející a jedno
navazující doplnkové jídlo a žákům oběd,.Zařazování strávníků do odpovídajících věkových
skupin bylo ověřeno kontrolou dle dat narození strávníků a odpovídalo příloze č, 2 vyhlášky
ě. 10712005 Sb. Škola neposkytovala služby nad rámec školního stravování. Finanční limity
na nákup potravin byly stanoveny a dodržovány. Úplata za školní stravování byla v souladu
s právním předpisem. Rozsah poskytovaných stravovacích služeb byl dodržen. Poskytování
dietního stravování nebylo zákonnými zástupci dětí ani žáků požadováno.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedenóho právního předpisu.

9. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací
služby podle § 1 odst.2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

VýŽivové nonny zakontrolované měsíce záti a říjen roku 2017 nebyly naplňovány
u sledovaných komodit maso (7l %), ryby (24,8 %), mléko (54 %), mléčné výrobky
(54,9o/o), zelenina (58,5 %) a brambory (38,4%), Nebyla dodržena příloha č. 1 vyhlášky
č. 107/2005 Sb. Tabulky s průměmou spotřebou vybraných druhů potravin na strávníka
a den byly uchovávány školou po dobu nejméně jednoho roku,

Bylo zjištěno porušení výše uvedenóho právního předpisu.



§tanovení lhůfy
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23 1 1. 2017



l5. Vnitřní řád školní jídelny, s ueinno-stí CId l; 9. 20l6
1_6. Výpis strávníků k 3l. l0. 20l7
|7. Spofiební koše za rck2ll? ke dni konholy , .

19 Fakturyč;3ť?'l5+t,, ze dne 23. l0. 2017 aě. |703ll2g6t,ze dne 6.10.20t7
20. Výdejka potravin na den 23.10.2017



Poučení

podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné

zdůvodněné námitky, z nichž i. ,r.iml, pioti ;atiomu kontrblnímu ziiŠtění směřuiÍ'

a to do 15 dnů ode 
"dne 

doručóní protokolu o řontrole. Případné námitkY zaŠlete na

adresu česká školní inspekce, tnspexiorát v Kraji Vysočina, Zborovská 3, 58ó 01

Jihlava, případně prostředni.ryíp oaiont schránLy (g7zais9) nebo na e_podatelnu

csi.j@csicr.cz . pripo;.ni. etet<t"onicxct o poapisui a to k rukám ředitelky

inspektorátu.

ú\
§

V Jihlavě 14. prosince20|'7

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

Mgr. Květoslava Krrbátová, ředitelka školy

ve veselém Žďáru 4+ ln{,1:

6


