Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIS-2594/14-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 umělecká škola Dobřichovice

Sídlo

Lomená 159, 252 29 Dobřichovice

E-mail právnické osoby

zus@dobrichovice.cz

IČ

70933171

Identifikátor

650023811

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Barborou Pelikánovou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Místo kontroly

Lomená 159, 252 29 Dobřichovice

Termín kontroly na místě

24. a 25. listopad 2014

Kontrolované období

od školního roku 2013/2014 k datu inspekční činnosti

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti v Základní
umělecké škole Dobřichovice (dále „škola“) dne 24. listopadu 2014.

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.
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Kontrolní zjištění
1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu pro základní umělecké
vzdělávání podle § 5 odst. 3 školského zákona - věta první
Ředitelka školy (dále „ředitelka“) předložila kontrole školní vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program ZUŠ Dobřichovice „Pojďme
společně hledat cesty k umění“ s platností od 1. září 2012.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.
2. Kontrola školního řádu podle § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona
Ředitelka vydala školní řád s platností od 1. září 2006, s aktualizací ke dni 1. září 2014.
Kontrolou obsahu předloženého dokumentu bylo zjištěno, že školní řád obsahuje
podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
a podrobnosti o pravidlech 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 školy ze strany žáků a pravidla
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy. Ředitelka zveřejnila školní řád
na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámila zaměstnance
a žáky školy a o jeho vydání a obsahu informovala zákonné zástupce žáků. Seznámení
žáků školy s obsahem školního řádu a informování jejich zákonných zástupců je
prováděno každoročně (žákovské knížky, internetové stránky školy), seznámení
nových zaměstnanců se školním řádem se provádí vždy při jejich nástupu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní umělecká škola Dobřichovice,
vydaná Obcí Dobřichovice dne 28. listopadu 2000 s účinností od 1. ledna 2001
2. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení,
vydané MŠMT dne 23. ledna 2003, čj. 31 546/02-21
3. Rozhodnutí ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení vydané MŠMT dne 4. dubna 2006, čj. 8445/2006-21
4. Jmenování do funkce ředitelky školy na základě výsledků konkursního řízení
s účinností od 1. února 2005, vydané Obcí Dobřichovice dne 20. ledna 2005
5. Potvrzení ve funkci ředitelky školy s účinností od 1. srpna 2012, vydané Městem
Dobřichovice dne 19. června 2012
6. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, datum výpisu 24. listopadu 2014
7. Školní vzdělávací program ZUŠ Dobřichovice „Pojďme společně hledat cesty
k umění“ platný od 1. září 2012
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8. Seznamy žáků podle tříd, školní rok 2014/2015
9. Školní řád s platností od 1. září 2006, s aktualizací ke dni 1. září 2014
10. Třídní knihy pro individuální a skupinovou výuku za školní roky 2013/2014
a 2014/2015
11. Třídní knihy pro kolektivní výuku za školní roky 2013/2014 a 2014/2015
12. Záznamy z jednání pedagogických rad a provozních porad za období školních roků
2006/2007 až k termínu inspekce
13. Žákovské knížky – výběr
14. Internetové stránky školy
15. Personální dokumentace všech zaměstnanců školy

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 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.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

(razítko)

Mgr. Petr Jiroš, školní inspektor

Petr Jiroš v.r.

Mgr. Karel Šimek, školní inspektor

Karel Šimek v.r.

Bc. Jana Jungerová, kontrolní pracovnice

Jana Jungerová v.r..

V Praze dne 10. prosince 2014

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

(razítko)

Mgr. Barbora Pelikánová, ředitelka školy

Barbora Pelikánová v.r.

V Dobřichovicích dne 17. 12. 2014
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