Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
_________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIS-2296/14-S
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 Dobřichovice

Sídlo

5. května 40, 252 29 Dobřichovice

E-mail právnické osoby

stejskal@zsdobrichovice.cz

IČ

47 003 557

Identifikátor

600 053 083

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Bohuslav Stejskal, ředitel školy

Zřizovatel

Město Dobřichovice

Místo kontroly

5. května 40, Raisova 794 252 29, Dobřichovice

Termín kontroly na místě

20. až 24. říjen 2014

Kontrolované období

Školní rok 2013/2014 a 2014/2015 k termínu kontroly

Inspekční činnost byla zahájena 20. října 2014 předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona a kontrola dodržování
vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů
v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy pro
který školské zařízení zajišťuje služby.
Kontrolovaným obdobím byl aktuální školní rok do data kontroly. Kontrola byla vykonána
v základní škole (dále škola) a ve školní jídelně.

Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát

Protokol o kontrole
Čj.: ČŠIS-2296/14-S

Kontrolní zjištění
1. Kontrola dodržování § 5 odst. 3 školského zákona.
Ředitel školy vydal školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Základní školy Dobřichovice Škola pro Evropu (dále ŠVP ZV) a Školní
vzdělávací program Škola pro Evropu pro žáky s lehkým mentálním postižením (dále
ŠVP LMP).
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.
2. Kontrola dodržování § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona.
2.1. Ředitel školy vydal školní řád, jehož součásti jsou Klasifikační řád a výchovný řád.
Předložený školní řád vydaný ke 2. září 2012 obsahuje podrobnosti k výkonu práv
a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem
ze strany žáků.
2.2. Školní řád obsahuje podle § 30 odst. 2 školského zákona také pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád).
2.3. Ředitel školy zveřejnil podle § 30 odst. 3 školského zákona školní řád na přístupném
místě ve škole (vestibul). Se zveřejněným školní řádem byli žáci prokazatelně
seznámeni dne 2. září 2014. Prokazatelným způsobem ředitel s ním seznámil všechny
pedagogické pracovníky na poradě dne 29. srpna 2014 a zaměstnance školy na školení
bezpečnosti dne 28. srpna 2014. Zákonné zástupce informuje o vydání a obsahu znění
školního řádu v žákovské knížce, který rodiče stvrzují podpisem.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu.
3.

Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací služby
ve smyslu § 1 (v návaznosti na přílohy č. 1 a č. 2), § 2 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 4, § 5
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném
v kontrolovaném období (dále vyhláška o školním stravování).
V rámci hmotného zabezpečení je poskytováno školní jídelnou školní stravování pro
žáky za úplatu, která byla určena finančním normativem v rámci rozpětí finančních
limitů v souladu s údaji ve vyhlášce o školním stravování (Příloha č. 2 k vyhlášce
o školním stravování).
Kontrolou plnění výživových norem bylo zjištěno, že nebyla naplněna spotřeba
potravin v komoditách mléko tekuté, ovoce a luštěniny. Z předložených spotřebních
košů za měsíce září 2013 až červen 2014 a září 2014 bylo ověřeno plnění spotřeby
v komoditě mléko tekuté pouze na 64 %, ovoce na 72 % a luštěniny na 73 % tj. pod
spodní hranice přípustné tolerance (+/- 25 % dle přílohy č 1. k vyhlášce o školním
stravování).
Stanovení a dodržování finančních normativů na nákup potravin a rozsah
poskytovaných stravovacích služeb žákům byl v souladu s vyhláškou o školním
stravování.
Kontrolou plnění výživových norem bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2, přílohy č. 1
vyhlášky o školním stravování. Ostatní výše uvedená ustanovení vyhlášky o školním
stravování byla dodržena.
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Protokol o kontrole
Čj.: ČŠIS-2296/14-S

Závěry
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje do
15. listopadu 2014 prevenci nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 6 a zaslání
zprávy o prevenci.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683,
160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na
e-podatelnu csi.s@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele
inspektorátu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ŠVP Základní školy Dobřichovice Škola pro Evropu čj. 279/06 z 1. září 2013
Školní vzdělávací program Škola pro Evropu pro žáky s lehkým mentálním postižením
Školní řád vydaný k 1. září 2012, s přílohou Klasifikační a výchovný řád
Jídelní lístky od 2. září 2013 ke dni kontroly
Výdejky potravin za září 2013 až červenec 2014 a září 2014
Spotřební koš za měsíce září 2013 až červen 2014 a září 2014
Třídní knihy školní rok 2014/2015
Zápis z jednání porady ze dne 29. srpna 2014 a školení dne 28. srpna 2014

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 výše uvedenou
adresu, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
csi.s@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele
inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole
(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Mgr. Václav Zemek, školní inspektor

Mgr. Václav Zemek v. r.

Mgr. Blanka Šmídová, školní inspektorka

Mgr. Blanka Šmídová v. r.

RNDr. Antonín Smrž, školní inspektor

RNDr. Antonín Smrž v. r.

Ing. Hana Borůvková, kontrolní pracovnice

Ing. Hana Borůvková v. r.

Mgr. Helena Zahradníčková, přizvaná osobaMgr. Helena Zahradníčková v. r.
základní vzdělávání
V Benešově dne 30. října 2014
Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole
(razítko)

Mgr. Bohuslav Stejskal, ředitel školy

Mgr. Bohuslav Stejskal v. r.

V Dobřichovicích dne 11. listopadu 2014
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