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inspekce

Ceská školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
Č;. ČŠn-z42lI9-T

Kontrola ďodržováníprávních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. ď) zákonač. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzďělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů aziů<'ona č.255l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

Název

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

Právní forma

Zastupujicí

ZÍizovate\

Místo

Termín inspekční činnosti

Kontrolované období

Základní škola odry, Komenského 6, příspěvková
organizace

Komenského 6,742 35 odry
zsokom@seznam.cz

00848191

600r38496

příspěvková organizace

Mgr. Radek Hendrych

Město odry
Komenského 6'742 35 odry
19.2.2019 - 21.2.2019

školní rok2018/2019

Inspekční činnost bylazahájena předložením pověření k inspekční činnosti.
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Předmět kontroly
Kontrola dodrŽování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahuji k poskytováni vzďěIávání a školských služeb podle
s 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v zékladní škole, školní druŽině a školní jídelně, jejichž činnost
vykonává Základní škola odry, Komenského 6, příspěvková otganizace (dále ,,škola").

1. Kontrola lydání školních vzdě|ávacích programů podle $ 5 odst.3 věty první
školského zátkona, ve znění účinném v kontrolovaném období.

Ředitel školy vydal školní vzdělávací plogramy pro zékladní školu a školní družinu.

Nebylo zjištěno porušení ýše uvedeného právního předpisu.

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních a vnitřních řádů podle $ 30 odst. 1

až 3 školského zákona,ve znění účinném v kontrolovaném období.

Ředitel školy vydal školní tád základní školy, vnitřní řád školní druŽiny a vnitřní řád
školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny neobsahoval podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace'
nepřátelství nebo násilí apodmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strarry žák:ů.
Škoht řád i vnitřníŤáďy zveřejnilna přístupném místě ve škole, avšak zaměstnanci školy
ani žáci nebyli prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny. Zákotné
zástupce nezletilých Žáků informoval o vydání a obsahu zveřejněním školního řádu,
vnitřních řádů školní druŽiny a školní jídelny na internetových stránkách školy
a zveřejněním na centrální informační tabuli.

V pruběhu inspekční činnosti byl vnitřní řád školní jídelny upraven a doplněn v souladu
s výše uvedeným právním předpisem.

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3. Kontrola předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle

$ 3 odst. 1 písm. b) zákona č.56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některych zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období.

V průběhu kontrolovaného období pracovalo ve škole sedm pedagogických pracovníků
kódově označení P01 až P07, kteří nesplňovali požadavky na odbomou kvaliťrkaci.
Ředitel školy prokázal, že nemohl zqistit výchor,u a vzdělávání pedagogickými
pracovníky s odbomou kvalifikací. Ve všech uvedených případech postupoval podle

$ 22 odst. J zákona ě.56312004 Sb.' ve znění účinném v kontrolovaném období' kteý
mu umoŽňuje zajistit výchovu avzdělávfuí po nezbýnou dobu a v nezbyném rozsahu
pedagogickými pracovníky, kteří nesplňuj í předpoklad odborné kvalifikace.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

4. Kontrola dodržování s 29 odst. 3 školského zákona, ve znění účinném
vkontrolovanémobdobíoapodle$1odst. 1"a2'$2odst. 1písm.a)oodst.4a6písm.
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a)' $ 3 odst. 1 a $ 4 odst. 1a 4*ryh|ášky č. 6412005 Sb., o evidenci úrazů dětí' žáků
a studentů,veznéní účinném v kontrolovaném období.

Škola vedla dokumentaci k evidenci urazů žáka požadovaným způsobem. Vyhotovené
záznamy o urazu škola zasílala v termínu pouze České školní inspekci.

Záznamy o urazu zdravotním pojišt'ovnám Žáků však zasíIány nebyly. V patnácti
případech Škola nepodalataké hlášení o úrazu zákonnému zástupci žáka.

Bylo zjištěno porušení lyše uvedených právních předpisů.

5. Kontrola lyživoých norem u vybraných druhů potravin podle $ 1odst.2 a $2
odst. 8 ve smyslu přílohy č. 1 ryhlášky č. 10712005 Sb.' o školním stravování, ve
znéní účinném v kontrolovaném období

V kontrolovaném období Ťíjen až prosinec 2018 a leden 2019 škola dodržela přípustnou
toleranci plnění průměrné měsíční spotřeby potravin ve váahu k výživovým normám
u všech druhů sledovaných potravin (tuky volné, cukt volný, ovoce azelenina).

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Závéry
Návrhy na zlepšení stavu školy:

Prokazatelně seznámit žáky azaměstnance školy s upraveným a doplněným vnitřním řádem
školní jídelny.

Informovat zákonné zástupce nezletilých žák:ů o vydání a obsahu školního Ťádu a vnitřních
řádů školní družiny a školní jídelny i v rámci třídních schůzek.

Z asilat zdt av otnim p oj i šťovnám žák:ů záznamy o ut azu a v ždy p o dáv at zákonnému z ástup c i
žáka hlášení o urazu.

Poslední kontrolní úkon

Kontrola byla ukončena2l. 2. 2019 podáním předběžné infotmace o kontrolních zjištěních
(poslední kontrolní úkon).

Stanovení lhůty

česká školní inspekce v souladu s $ 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy
ve lhůtě do 21dnů odstranit nedostatkyÍjištěné při inspekční činnosti v bodebh 2 a 4
a ve stejné lhůtě písemně informovat Ceskou školní inspekci, jak byly nedostatky
odstraněny a jaká byla přijata opatření

Zprávu zašlete na adresu česká školní inspekceo Moravskoslezský inspektorát,
Matiční 20,702 00 Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo
na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Škohi vzdělávacíprogram pro základní vzděIávání s názvem ,'Non scholae sed vitae
discimus. Neučíme se pfo školu, ale pro život." s platností od 1. g.2007,
aktualizovaná VII. yetze s platností od 1. 9. 2018
Škohi vzdělávacíplogram školní družiny,,Kamarád" s platností od 1 .9.2018
Škoht řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzděláv ání a chování žéků

8.

s platností od 30. 8. 2018

4. Vnitřní řád školní druŽiny s platností od 3. 9. 2018
5. Vnitřní řád školníjídelny při ZŠ Komenského 6, odry ze dne 6. 1. 2OIg
6. Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Komenského 6, odry ze dne 20.2.2O1g
1. Třídní knihy všech tŤídzákladní školy vedené ve školním roce 2018l2OI9 (seznámení

Žáků se školním řádem základní školy)
Přehledy výchovně vzdělávací práce všech oddělení školní druŽiny vedené ve
školním roce 2al8l2019 (seznámení žáků s vnitřním řádem školní druŽiny)
Zápis ziwoďní porady a pedagogické rady včetně prezenční listiny všech
zaměstnanců (seznámení se školním řádem a vnitřními táďy) ze dne 27 .8. 2018
Doklady o nejvyšším dosaŽeném vzděláni všech pedagogických pracovníků
Kniha urazů' Žríků vedená za školní rok 201812019
Záznamy o íxazu čislo: 7l20l8l2019, 9l2018l20l9, I1l20I8l2079, 12l2O18l2OIg,
13120r8t2019, 141201812019, 151201812019, r8t201812019, 21t20r8t2}rg,
221201812019, 23t2028t20r9, 24t20r8t20r9, 26t2or8t2or9. 27t2018t2019
a281201812019

13. Prohlášení -Urazy ve školním roce 201812079 ze dne 20. 2.2OI9
14. Výdejky potravin zaobdobíříjenažprosinec 2018 aleden 2019
l5. Jídelní lístky za obdobířýen ažprosinec 2aI8 aleďen2OI9
16. Průměmé spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den za období říjen

až prosinec 2018 a leden 2019

' Poučení
Podle $ 13 kontrolního řádu může ředitel školy podat proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, znichž je zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu
o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu česká školní inspekce,
Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20' 702 00 ostrava, případně prostřednictvím
datové schránky (g7zais9's, nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením
elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

9.

10.

11.

12.



Stožení inspekčního tymu a datum vyhotovení protokolu o kontrol*eEká. iitc!rrí iirspei,"c

Mgr. Josef Navrátil, školní inspektor,

vedoucí inspekčního týmu

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor

Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektorka

Ing. Pavel Hon, kontrolní pracovník

V Novém Jičíně lq . 3. 2019

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

u#

Mgr. Radek Hendrych, ředitel školy

V odrách2ť, 3.2019

wa*
zÁxLeoNí Šxon

ODRY Komenského 6
příspěvková organízace
' ICO: 0084819i


