
 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIT-1310/15-T 

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, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost 

školy/školského zařízení 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát 

pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín 

Sídlo Záhuní 408, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm,  

E-mail právnické osoby reditel@zszahfren.cz 

IČO 60336251 

Identifikátor 600138437 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastoupená Ing. Josefem Stieborským, ředitelem 

Zřizovatel Město Frenštát pod Radhoštěm 

nám. Míru 1, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm 

Místo kontroly Záhuní 408, Školská čtvrť 1391, Dolní 404,  

Frenštát pod Radhoštěm 

Termín kontroly na místě 18. - 20. listopad 2015 

Kontrolované období Školní rok 2015/2016 k termínu kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období, která se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 

se zaměřením na vedení vybrané dokumentace. 
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 Kontrolní zjištění  

Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole a ve školní družině příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres 

Nový Jičín (dále „škola“). 

 

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních řádů a vnitřního řádu podle 

§ 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitel školy vydal školní řád základní školy, školní řád mateřské školy a vnitřní řád 

školní družiny, které obsahovaly všechny náležitosti stanovené školským zákonem. 

Zveřejnil je na přístupném místě ve škole (informační nástěnka ve vstupních prostorách 

základní školy, mateřské školy, školní družiny), prokazatelným způsobem s nimi 

seznámil zaměstnance a žáky školy (zápis z porady, třídní knihy) a informoval o jejich 

vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků (třídní schůzky, internetové 

stránky školy). 

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

2. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 – věty první 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období  

Ředitel školy vydal školní vzdělávací programy základní školy, mateřské školy a školní 

družiny v souladu s výše uvedeným ustanovením školského zákona. 

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

3. Kontrola vedení dokumentace podle § 28 odst. 1, písmeno b), d), e), f), g) a h) 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období  

Škola vede dokumentaci stanovenou školským zákonem (evidenci žáků a dětí, 

vzdělávací programy, výroční zprávu o činnosti školy, třídní knihy, školní řád, vnitřní 

řád, rozvrh vyučovacích hodin a záznamy z pedagogických rad).  

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu.  

 

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

1. Školní řád základní školy platný a účinný od 2. 9. 2013, pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) platná a účinná od 3. 9. 2012 

2. Školní řády mateřské školy Dolní ze dne 1. 9. 2010, mateřské školy Školská čtvrť 

ze dne 3. 12. 2012 

3. Vnitřní řád školní družiny s účinností od 1. 9. 2015 

4. Úvodní pedagogická rada a provozní porada dne 22. 9. 2015  

5. Poučení pro osoby, které vykonávají dohled nad žáky ze dne 31. 8. 2015 

6. Třídní knihy základní školy vedené ve školním roce 2015/2016 – seznámení žáků 

se školním řádem 

7. Třídní knihy mateřské školy vedené ve školním roce 2015/2016 

8. Přehled výchovně vzdělávací práce školní družiny vedený ve školním roce 2015/2016 
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9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 2010 

a od 1. 9. 2013 (Škola zdravého životního stylu) 

10. Školní vzdělávací programy mateřské školy platné od 1. 9. 2010 (Hrajeme si celý den, 

Hrajeme si celý rok) 

11. Školní vzdělávací program pro školní družinu platný od 1. 9. 2014 

12. Evidence dětí mateřské školy, žáků základní školy a školní družiny vedená ve školním 

roce 2015/2016, stav k termínu kontroly 

13. Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a 2014/2015 

14. Rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok 2015/2016 

15. Zápisy z pedagogických rad základní školy vedené od školního roku 2013/2014, 

k termínu kontroly 

16. Zápisy z pedagogických rad mateřské školy 2014/2015, 2015/2016 k termínu kontroly 
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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, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava 2, 

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 

(csi.t@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele 

inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

(razítko) 

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka Ing. Hana Maľarová v. r. 

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor Mgr. Jiří Crhonek v. r. 

Mgr. Jana Franková, školní inspektorka Mgr. Jana Franková v. r. 

Mgr. Iveta Galušková, školní inspektorka Mgr. Iveta Galušková v. r. 

Karel Richter, školní inspektor Karel Richter v. r. 

Ing. Pavel Hon, kontrolní pracovník Ing. Pavel Hon v. r. 

Bc. Oldřiška Křenková, kontrolní pracovnice Bc. Oldřiška Křenková v. r. 

V Ostravě 11. prosince 2015 

 

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

(razítko) 

Ing. Josef Stieborský, ředitel školy Ing. Josef Stieborský v. r. Titul, jméno, příjmení, funkce Titul Jméno Příjmení v. r. 

V Ostravě 15. prosince 2015
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