česká školní
inspekce

Česká školníinspekce
Pardubický inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
č;. čštn-t0I2ll6-E

Kontrola dodržováníprávních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle § l74 odst. 2
písm. d) a e) zákonač. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném
a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, azákonač.25512012Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů.
Název právnické osoby
vykonávajícíčinnost

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického,
příspěvková organizace

Sídlo

Javornického21 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské
předměstí

E-mail právnické osoby

zsvmjav@§eznam.cz

rČ

49317032

Identifikátor

600104281

právní forma

příspěvková organizace

Zasfupující

Mgr. Soňa Teplá

Zíizovate|

město Vysoké Mýto

Místa inspekčníčinnosti

Javornického 21566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské
předměstí
Prokopa Velikého 350,566 01 Vysoké Mýto,
LitomyšlskéPředměstí
náměstí Vaňorného273,566 01 Vysoké Mýto

Termín inspekčníčinnosti

9. až 12. 1.2017

kontrolované období

školnírok2013l2016 a školnírok20l6l20l7,
stav ke dni kontroly

Inspekčníčinnost byla zahájena předložením pověření k inspekčníčinnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zéůronaa souvisejících právních
předpisů podle § 174 odst. 6 zákona ě.56I/2004 Sb., ve znéni pozdějších předpisů,
zaměřená na:

1. školnířád

2.

školní jídelny - výdejny,

4.
5.

Řd školnídružiny a vnitřrí řád

soulad školníhovzdělávacího programu pro základni vzdélávání s
v zďéláv

3.

zék|adníškoly, vnitřní

Rámcov,,.ým

acím pro gramem pro zál<ladnt v zděláv ání,

poskytování bezplatných podpůrných opaření žákůmse speciálními vzdělávacími
potřebami,

uskutečňování vzdělávání ve škole podle školníhovzdélávaciho programu pro základní
vzdéláváni,

školnístravování.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v Zžkladni škole Vysoké M;ito, Javornického, příspěvkové
organizací (dále škola) v základní škole, školnídružině a školníjídelně - výdejně.

1.

Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školníhořádu základní školy a vnitřních
řádů školnídružiny a školníjídetny - výdejny na přístupném místě ve škole,
prokazatelného seznámení žákůa zaměstnanců s nimi a informování zákonných
zástupců žákůojejich vydání a obsahu podle § 30 odst. 1 až3 školskéhozákona,
ve znění pozdějších předpisů
Ředitelka školy vydala k 1 . 9. 2016 školnííád základní školy. Jeho součástíbyla
mj. pravidla pro hodnocení výsledků vzdélávání žáků.Dále vydala vnitřní řád školní
družiny s platností od 1.9.2016 a vnitřní řád školníjídelny - výdejny súčinností
od20.I. 2016. Uvedené dokumenty obsahovaly náležitosti dané výše uvedeným
ustanovením školskéhozákona. Školniřád základní školy a vnitřni řád školnídružiny
byly zveřejněny na přístupném místě v prostoru obou školníchbudov, vnitřní řád
školníjídelny - výdejny na nástěnce při vstupu do školníjídelny - výdejny. Žáci s nimi
byli seznámeni v prvních dnech školního roku, jak dokladovaly zápisy v třídních
knihách a v přehledech výchovně vzdělávaci práce školnídružiny. Zákonni zástupci
žákůbyli o jejich vydání a obsahu prokazatelně informováni.
Nebylo zjištěno porušenívýše uvedeného právního předpisu.

2.

Kontrola souladu školníhovzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle § 5 odst.
školskéhozákona, ve znění pozdějšíchpředpisů
s

1

Ředitelka školy vydala k 1. 9. 20|6 Škohivzdělávaci program pro základní
vzdě|ávání ,,Úspěšný krok do života". Vzdělávací dokument byl v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základnivzdé|áváni platným od l. 9. 2016.
Nebylo zjištěno porušenívýše uvedeného právního předpisu.

Kontrola bezplatného poskytování podpůrných opatření školou podle
školskéhozákona, ve znění pozdějšíchpředpisů

§ 16 odst.

1

Ve škole bylo na základě doporučeníškolského poradenského zařizení formou

individuální integrace vzděláváno 34 žákťlse speciálními vzdélávacími potřebami.
Podpůrná opatření jim byla poskytnuta bezplatně.
Nebylo zjištěno porušenívýše uvedeného právního předpisu.

Kontrola uskutečňování vzdělávání ve škole podle školníhovzdělávacího

programu pro základní vzdělávání podle § 3 odst. 3 školského zákona, ve znění
pozdějšíchpředpisů
Výuka předmětu dějepis v 9. ročníkuve školnímroce 2015/2016 nebyla
uskutečňovánav souladu se vzdělávacím obsahem Škohíhovzdělávacího programu
pro základni vzdělávání ,,Úspěšný krok do života" (ŠVPZV) platným od 1. 9. 2015.
V třídních knihách tříd IX. A a IX. B nebylo uvedeno učivo, které deklaruje ŠVPZV

pro daný roČník,a to učivo tematického celku Rozdělený a integrujícíse svět. Poslední
zápisyv třídníchknihách dokládaly probrání učiva vztahujici se k druhé světové válce.
Ve třídách IX. A a IX. B žáci neprobírali například učivo: vývoj Československg
od roku 1945 do roku ]989, vznik ČeskérepublilE; rozpad koloniálního systému,
mimoevropsky svět, problémy současnosti, věda, technika a vzdělání jako faktory
uývoje,

Bylo zjištěno porušenívýše uvedeného právního předpisu.

§ l22 odst. 4 věty poslední zákona
č.56112004Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů,§lodst.2,§2odst.3a4,§3odst.5,
6 a7,§4 odst.2a4a §5 odst.l a2vyhláškyč. 10712005 Sb.,o školnímstravování,
Kontrola školníhostravování podle

ve znění pozdějšíchpředpisů

Z dokladu Bilance spotřebního koše bylo zjištěno, že školnístravování se v období
odzáíi do prosince 2016 ňdilo výživovými normami stanovenými v příloze č. l
vyhlášky č.10712005 Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů. Stravovací služby nad rámec
§ 4 nebyly provozovány. Škohijídelna - výdejna vydávala v rámci školního
stravování jídla, která pro ni připravoval jiný provozovatel stravovacích služeb
(Správa školských zaíizení- domov mládeže a školníjídelna, Vysoké MYto,
příspěvková organizace). Škohístravování bylo zajištěno v rozsahu daném
ustanoveními výše uvedených právních předpisů. Úplata za školnístravování
odpovídala stanoveným finančnímnormativům. Finančnínormativy na nákup
potravin byly stanoveny v rozpěti finančníchlimitů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky
č. 10712005 Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Strávníci byli správně zařazeni
dopříslušných věkových skupin nazák|adé věku dosaženého v příslušnémškolním

roce.

Vydaný vnitřní řád školníjídelny - výdejny upravoval podmínky pro poskytování
školního stravování (mj. finančnínormativy, podmínky přihlašování a odhlašování
strávníkŮ a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob ltrazeni úplaty za školnístravování).
Dietní stravování nebylo poskytováno. Školníjídelna - výdejna neposkyovala jiné
stravovací služby (vaření a výdej obědů pro cizi strávníky).

Nebylo zjištěno porušenívýše uvedených právních předpisů.

Závéry
Návrhy na zlepšenístavu školy:

Důsledně provádět kontrolní činnost v oblasti vzdělávacího procesu, zaměřit
se na naplňování vzdělávacího obsahu (školních výstupů a učiva) ve vyrčovaných
předmětech.

Česká školníinspekce v souladu s § 175 odst. 1 školskéhozákonaukládá ředitelce školy
ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatku zjiŠtěného
při inspekčníčinnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školníinspekci,
jaká opatření byla přijata.

Zprávu zašlete na adresu Česká školníinspekce, Pardubický inspektorát,

Rožkova 2432,530 02 Pardubice, případně prostřednictvím datové schránlcy (g7zais9)
nebo na e-podatelnu csi.e@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l.
12.
l3.
14.
l5.
l6.
17.

Seznam dokladů, o které se inspekčnízjištěníopírají
Štotniřád platný od l. 9. 2016
Vnitřní řád školnídružiny platný od l. 9. 2016
Vnitřní řád školníjídelny - výdejny s účinnostíod20. t.2016
Škohivzdé|ávaciprogram pro základnívzdé|ávání,,Úspěšný krok do životď' platný
od 1.9.20l6
Štot*vzdélávaciprogram pro základnivzdé|ávání,,Úspěšný krok do živoá' platný
od 1.9.2015

Třídníknihy, školníroky 201512016 a20l6l20l7
Přehledy qýchovně vzdélávaci práce, školnírok20l6l20l7
Záznatny z jednéni pedagogické rady s posledním zápison dne22. l1.2016
Záanam z porady nepedagogických pracovníkůze dne l . 9. 2016
Žákovské knížky,deníčkyžráků ve školnímroce201612017 (výběr)
Dokumentace žákůse speciálními vzdělávacími potřebami, školnírok20l6l20l7

Výpis z rejstříku škol a školslcých zařízeni ze dne l0. 10. 2016
Jídelnílístky za listopad a prosinec 2016
Platby za obědy pro strávníky od 1.9.2016
Bilance spofrebního koše za záĚí ažprosinec 20l6
Seznamy strávníků na školnírok2016l20l7
Smlouva o poskytovaní školního stravování (Správa školských zařízeni - domov
mládeže a školníjídelna, Vysoké Mýto, příspěvková otgaruzace) ze dne l. 7 . 2014

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu můžeškola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitlry,znicbžje zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,

4

,/

a to do 15 dnů ode_ dne doručeníprotokolu o kontrole. případné
námitky zašlete
na výše uvedenou adresu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Česká školníinspekce
složeníinspekčníhotýmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole Pardubic(ý inspekto rát
Rožkova2432

02 Pardubice

530

.9-

ý

Mgr. Olga Příhodová, školníinspektorka
Mgr. Pavel Skokan, školníinspektor
Mgr. Bc. Jaroslava ZemáŇová, školníinspektorka

Bc. Lenka Kalinová, kontrolní pracovnice
Bc. Stanislav Daniel, odborník na sociálně vyloučené
lokality

V Pardubicích

10.

'/r*-a

2.2017

Datum a PodPis ředitelky Školypotvrzujícíprojedn ání a převzetí protokolu

kontrole

Mgr. Soňa Teplá, ředitelka
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