
 

 

Česká školní inspekce 

Královéhradecký inspektorát 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIH-90/15-H 

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 a Mateřská škola, Záměl,  

okres Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo Záměl 126, 517 43 Potštejn 

E-mail právnické osoby jindra.mullerova@centrum.cz  

IČ 75 017 644 

Identifikátor 650 042 921 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastoupená Mgr. Jindrou Müllerovou, ředitelkou školy 

Zřizovatel Obec Záměl 

Místo kontroly Záměl 126, 517 43 Potštejn 

Termín kontroly na místě 24. – 26. březen 2015 

Kontrolované období Školní rok 2014/2015 do data kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti 

dne 24. března 2015. 

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 ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 
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Kontrolní zjištění 

1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů dle § 5 odst. 3 školského zákona 

- věta první  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou (dále 

škola) vydala školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV), 

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV) a školní vzdělávací 

program pro zájmové vzdělávání (dále ŠVP ŠD), všechny dokumenty jsou platné pro 

školní rok 2014/2015. 

Ve sledované oblasti nedošlo k porušení výše uvedeného ustanovení právního 

předpisu. 

2. Kontrola vydání školních řádů a vnitřního řádu dle § 30 odst. 1, 2 a 3 školského 

zákona 

Ředitelka škola zveřejnila školní řády mateřské školy (MŠ) a základní školy (dále ZŠ) 

a vnitřní řád školní družiny (dále ŠD) na přístupných místech v budově školy. Vydané 

řády obsahují všechny náležitosti stanovené školským zákonem. Prokazatelným 

způsobem s těmito dokumenty seznámila zaměstnance a žáky školy. Zákonní zástupci 

nezletilých dětí a žáků byli informováni s obsahem výše uvedených řádů na 

rodičovských schůzkách konaných na začátku školního roku. 

Ve sledované oblasti nedošlo k porušení výše uvedeného ustanovení právního 

předpisu. 

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 

1. Zřizovací listina vydaná s účinností od 1. 11. 2009 ze dne 23. 10. 2009 

2. Dodatek zřizovací listiny č. 1 ze dne 15. 2. 2010 

3. Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve věci návrhu na zápis 

změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 11865/SM/2013-5, 

s účinností od 1. 9. 2013 ze dne 17. 7. 2013 

4. Rozhodnutí vydané MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol 

a  školských zařízení, čj. MSMT-42129/2014-2, s účinností od 1. 11. 2014 ze 

dne 24. 11. 2014 

5. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 12. 2. 2015 

6. Potvrzení do funkce ředitelky školy, čj. 00232/2012/OÚ, s účinností od 1. 8. 2012 ze dne 

18. 6. 2012 

7. ŠVP PV, ŠVP ZV a ŠVP ŠD platné ve školním roce 2014/2015 

8. Školní řády MŠ a ZŠ platné ve školním roce 2014/2015 

9. Vnitřní řád ŠD platný ve školním roce 2014/2015 

10. Zápis z jednání pedagogických a provozních rad MŠ a ZŠ ve školním roce 2014/2015 

11. Třídní knihy MŠ, ZŠ a přehled výchovně vzdělávací práce ŠD vedené ve školním 

roce 2014/2015 

12. Žákovské knížky žáků vedené ve školním roce 2014/2015 

13. Zápisy z pořádání rodičovských schůzek konaných ve dnech 4. a 9. 9. 2014 
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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, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, případně prostřednictvím 

datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.h@csicr.cz s připojením 

elektronického podpisu na výše uvedenou adresu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

(razítko) 

 

Titul, jméno, příjmení, funkce  

 

 

Mgr. Dagmar Anschlagová, školní inspektorka 

 

Bc. Ilona Oškrobaná, kontrolní pracovnice 

 

 

 

Mgr. Dagmar Anschlagová v. r. 

 

  Bc. Ilona Oškrobaná v. r. 

 

V Hradci Králové 13. dubna 2015 

 

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

 (razítko) 

Titul, jméno, příjmení, funkce 

 

Mgr. Jindra Müllerová, ředitelka školy 

 

 

Mgr. Jindra Müllerová v. r. 

 

V Záměli 23. dubna 2015

 


