Česká školní inspekce
Zlínský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL O KONTROLE
Čj. ČŠIZ-1269/15-Z

o kontrole 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., ve znění pozdějších
předpisů.

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

Sídlo

Provodov 90, 763 45 Březůvky

E-mail právnické osoby

skola@provodov.cz

IČO

75 020 432

Identifikátor

600 114 333

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Janou Černou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Obec Provodov, Provodov 233, 763 45 Březůvky

Místo kontroly

Provodov 90

Termín kontroly na místě

8. a 11. leden 2016

Kontrolované období

školní rok 2015/16 k datu kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti ředitelce
Základní školy a mateřské školy Provodov, okres Zlín (dále „škola“).

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná
podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, kterým je aktuální školní rok
do data inspekční činnosti.
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Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích
právních předpisů v oblasti školního stravování se zaměřením na plnění průměrné měsíční
spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den (dále jen „výživové normy“).

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v mateřské a základní škole.
1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(dále „ŠVP ZV“), školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
(dále „ŠVP PV“) a jejich zveřejnění na přístupném místě ve škole podle
ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona, projednání ŠVP ZV a ŠVP PV
s pedagogickou radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věty první školského
zákona.
Aktuální verze ŠVP PV a ŠVP ZV byly ředitelkou školy vydány k 1. září 2014.
V pedagogické radě byly oba dokumenty projednány dne 28. srpna 2014. Ředitelka
školy zajistila zveřejnění ŠVP ZV a ŠVP PV na přístupném místě ve škole.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
2. Kontrola vydání školního řádu základní školy a školního řádu mateřské školy
podle ustanovení § 30 odst. 1 školského zákona, jejich obsahu podle ustanovení
§ 30 odst. 1 a 2 školského zákona a povinnosti jejich projednání
s pedagogickou radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věta první školského
zákona, zveřejnění na přístupném místě ve škole, povinností seznámit s ním
zaměstnance školy a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí
a žáků podle ustanovení § 30 odst. 3 školského zákona.
Školní řád základní školy vydala ředitelka školy s účinností od 1. září 2015,
zaměstnanci školy s ním byli prokazatelně seznámeni dne 24. srpna 2015. Školní
řád mateřské školy vydala ředitelka školy s účinností od 1. září 2014, zaměstnanci
školy s ním byli prokazatelně seznámeni dne 28. srpna 2014. Školní řády
upravovaly podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a žáků a jejich zákonných
zástupců v mateřské a základní škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
se zaměstnanci školy, provoz a vnitřní režim mateřské a základní školy, podmínky
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky
zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků a pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků. Žáci byli se školním řádem základní školy prokazatelně
seznámeni třídními učiteli v úvodních hodinách školního roku 2015/2016 zápisem
v třídních knihách. O vydání a obsahu školního řádu základní školy a školního řádu
mateřské školy byli zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků informováni na
úvodních třídních schůzkách v září 2015. Ředitelka školy zajistila zveřejnění obou
dokumentů na přístupném místě ve škole.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
3.

Kontrola údajů o plnění stanovených výživových norem stravování v období
září až prosinec 2015 podle ustanovení § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 vyhlášky
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném
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období.
Provedenou kontrolou údajů o plnění výživových norem bylo zjištěno, že škola
plnila v období září – prosinec 2015 stanovenou průměrnou měsíční spotřebu
vybraných druhů potravin na strávníka a den, kromě spotřeby mléka (53,6%) a
mléčných výrobků (61,4%). Dávky výše uvedených sledovaných potravin
nedosahovaly dolní hranice přípustné tolerance 75 %.
V tomto bodě bylo zjištěno porušení právních předpisů.

Závěry
Škola porušila plnění stanovených výživových norem tím, že u mléka a mléčných
výrobků nenaplňovala v jednotlivých měsících stanovenou nejnižší hranici.
Česká školní inspekce v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 školského zákona
požaduje
-

do 11. dubna 2016 prevenci nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 3
a zaslání zprávy o prevenci

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88,
760 01 Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e -podatelnu
(csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.
Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1. Prezenční listina zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků z třídních schůzek
(informace o vydání a obsahu školního řádu základní školy) za školní roky 2013/2014,
2014/2015 a 2015/2016 k datu kontroly
2. Záznamy z jednání pedagogické rady za školní roky 2013/2014, 2014/2015 a
2015/2016 k datu kontroly
3. Školní řád základní školy platný od 1. září 2015
4. Školní řád mateřské školy platný od 1. září 2014
5. Třídní knihy v základní škole ve školním roce 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016
k datu kontroly
6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. září 2014
7. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. září 2014
8. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2015
9. Přihlášky ke stravování ve školním roce 2015/2016
10. Vnitřní řád školní jídelny ze dne 2. září 2013 platný ve školním roce 2015/2016
11. Organizace školního stravování v ZŠ a MŠ Provodov ze dne 1. března 2015
12. Stravné v ZŠ a MŠ Provodov finanční normativ na nákup potravin platný od 1. října
2015
13. Jídelní lístky za období říjen – prosinec 2015
14. Spotřební koše za období říjen – prosinec 2015
15. Výdejky potravin za období říjen – prosinec 2015
16. Počty jídel za období září – prosinec 2015
17. Přehled stravného za období září – prosinec 2015
18. Přehledy docházky ZŠ a přehledy docházky MŠ za období říjen – prosinec 2015
19. Bilance příjmů a nákladů za období říjen – prosinec 2015
20. Měsíční hlášení hospodaření skladu za období říjen – prosinec 2015
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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, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, P. O. BOX 125, 760 01 Zlín,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
csi.z@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele
inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

(razítko)

Mgr. Ivo Suchý, školní inspektor

Ivo Suchý v. r.

PhDr. Eva Jurášková, školní inspektorka

Eva Jurášková v. r.

Bc. Marie Janáčová, kontrolní pracovnice

Marie Janáčová v. r.

Ing. Marcela Matušincová, kontrolní pracovnice
Zlín 13. ledna 2016

Marcela Matušincová v. r.

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

(razítko)

Provodov 26. ledna 2016
Mgr. Jana Černá, ředitelka školy
Jana Černá v. r.

Námitky ředitelky školy
Datum

Text
Námitky nebyly podány.
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