
Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

státní kontrola podle
zék|adnim, středním,
pozdějších předpisů,

předpisů.

PROTOKOL O KONTROLE
cj. CSIT-2002l13-T

§ 174 odst. 2 písm. d) zákona č,56112004 Sb., o předškolním,

vyšším odbomém a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
azákona č.55211991 Sb., ostátní kontrole, ve znění pozdějších

Název právnické osoby
lykonávající činnost
š ko ly/škols kého zaíízení

Základní škola a Mateřská škola Neplachoviceo okres
Opava, příspěvkov á organizace

Sídlo Št olrrí 1g9,747 74 Neplachovice

E-mail právnické osoby zs nep lach ovice@s ezn am. cz

lčo 70 985 430

Identifikátor 600 143 309

právní forma příspěvková organizace

Zastoupená PaedDr. Ivanou Pavlíkovou, ředitelkou školy

Zílzovate| Obec Neplachovice, Na Návsi 16,747 47 Neplachovice

Místo kontroly Skolní 199o Neplachovice

Kostelní 42, Neplachovice

Termín kontroly na místě 20. -22.Iistopad 2013

kontrolované období školní rok2013l2014, k termínu kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly

Státní kontrola dodržováni vybraných ustanovení školského zákona, která se vztahqi
kposkytování vzděláváni aškolských služeb a souvisejících prováděcích právních



M or avs k o s lezs ký insp e ktordt
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předpisů, vykonávaná podle
v kontrolovaném období.

protokol o kontrole
č1.. čštr-z002/13-T

§ I14 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve zněni účinném

Kontrolní zjištění

Kontrola byla vykonána v základni škole a mateřské škole, jejíž činnost zajišťuje Základni

škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace (dále ,,škola").

1. Kontrola vydání školního vzdélávacího programu podle § 5 odst. 3 věty první
školského zákona,ve znění účinném v kontrolovaném období

Ředitelka školy vydala školní vzďělávací program pro předškolní vzdělávání a školní

v zděláv ací pro gram pro základní v zděláv ání.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu mateřské školy podle

§ 30 odst. 1 a 3 školského zákona, ve znéní účinném v kontrolovaném období

Ředitelka školy vydala školní řád mateřské školy, který obsahuje všechny náležitosti

stanovené školsklim zákonem. Zveíqnllajej na přístupném místě v mateřské škole,

prokazatelným způsobem s ním seznámila všechny zaměstnance. Informovala o jeho

vydání a obsahu zékonné zástupce dětí.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu zá|<ladní Školy podle

§ 30 odst. 1až3 školského zákona,,ve znění účinném v kontrolovaném období

Ředitelka školy vydala školní íád základní školy, který obsahuje všechny náležitosti

stanovené školským zákonem. Zveíejn1,|a jej na přístupném místě v základni škole,

prokazatelným způsobem s ním seznámila všechny zaměstnance a žáky školy.

Informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nez|etllých žél<i.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

odůvodnění

Ad 1. Ředitelka školy vydala ,,Škohí vzdělávaci program pro předškolní vzdělávání
Vnaší školce milé není nikdy dlouhá chvílé", platný od 1. 9.2013 a,,Školní
vzděIávací program pro základni vzdě|ávání Učíme se pro život", platný od

3.9.2007, včetně dodatku č. 1 platného od I.9.2010, dodatku ě.2 platného od

3. 9. 2012 a dodatku č. 3 platného od 2. 9. 2013 .
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ad Z. Školní řád mateřské školy upraluje podrobnosti vyikonu práv apovinností dětí
a jejich zákonných zástupců i podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahi
s pedagogickými pracovníky. Dále uprar,uje provoz a vnitřní režim mateřské školy,
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zďravi dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky pro zacházení
s majetkem mateřské školy. Školní íád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské
škole a webových stránkách školy. Zaměstnanci školy s ním byli seznámeni na
pedagogické radě dne 29. 8. 2013. Zákorni záslnlpci dětí byli seznámeni s obsahem
školního řádu na třídních schůzkách dne I9.9. 2013 a byli informováni
o možnostech seznámit se s jeho obsahem i prostřednictvím webových stránek.

Ad 3. Škohí íád základní školy upravuje podrobnosti výkonu práv apovinností žáků
a jejich zákorných zástupců i podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahŮ
s pedagogickými pracovníky. Dále upravuje píovoz a vnitřní režim základni školy,
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi žák:ů a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky pro zacházeni
s majetkem školy. Škohí řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledku
vzděIávání Zaků. Školni íád je zveřejněn na pfistupném místě v základní škole
a webových stránkách školy. Zaměstnanci školy s ním byli seznámeni na
pedagogické radě dne 29. 8. 2013. Ze zápisů vjednotlivých třídních knihách
vyplývá, že žáct 1. stupně byli s obsahem školního řádu prokazatelně seznámeni
dne 2.9. 2013, žáci 2. stupně dne 3. 9. 2013 a nepřítomní žáci dodatečně ihned po
nástupu do školy. Zákonní zástupci nezletllých žáků byli informováni o obsahu
školního řádu prostřednictvím žákovských knížek (školní řád je v nich uveden),

Závéry

Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb, nebyla zjištěna porušení vybraných ustanovení školského zákona.

Seznam dokladů a o§tatních materiálůo o které se inspekční zjištění opírá

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce s názvem Zék|adni škola Neplachovice,

okres Opava, příspěvková organizace vydaná Zastupitelstvem Obce Neplachovice dne

14. 10. 2002, súčinností od 1. 1. 2003, včetně Dodatku č. I, ze dne 10. 3. 2005

aDodatku č.2,zedne 15. 12.2009

2. Jmenování do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres

Opava, příspěvkové orgutizace čj. 49812012, ze dne 13. 6.. 2012, s účinností od

I.8.2012
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3. Skolní vzdělávací progIam pro základni vzdělávání Učíme se pro život, platný od
3.9.2007

4. Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacimu programu pro zékladni vzděláváni Učíme se
pro život, platný od 1. 9. 2010

5. Dodatek ě. 2 ke Školnímu vzdě|ávacimu programu pro základni vzděláváni Učíme se
pro život, platný od 3. 9. 2012

6. Dodatek č. 3 ke Škohímu vzdělávacimu programu pro zák|adní vzdělávání Učíme se
pro život, platný od 2. 9. 2013

7. Školní vzděIávaci program pro předškolní vzdělávání V naší školce milé není nikdy
dlouhá chvíle, platný od I.9.2013

8. Školní íád záktadní školy, s účinností od 27 . 9 . 2OI2

9. Školní řád mateřské školy, s účinností od I.9.2OI3

10. Třídní knihy všech třid zékladní školy vedené ve školním roce 20I3l20I4, k termínu
kontroly

1 1. Třídní kniha mateřské školy vedená ve školním roce 201312014, k termínu kontroly

I2.Žákovské knižky žáků 1. a 2. stupně zák\adní školy (kontrolovaný vzorek
20 dokumentů)

I3.Zápis zpedagogické rady, ze dne 29. 8. 2013, prezeněni listina s podpisy všech
zaměstnanců

14. Zápis z tíidni schůzky s rodiči ze dne 19. 9. 2013

Poučení

Podle § 17 zákona o státní kontrole může škola proti protokolu o kontrole podat
písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřej3mé, proti jakému zjištění směřují, a to

do 5 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20,702 00 Ostrava 2o

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.t@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu/ na ýše uvedenou adresu, a to
k rukám ředitele inspektorátu.
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Složení inspekčního týmu a datum lyhotovení protokolu o kontrole

Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Ivan Tuček, školní inspektor

Mgr. Ivo Vondra, školní inspektor

Mgr. Jarmila Němečková, předškolní pedagog

Ing. Alena Ledabylová, kontrolní pracovnice

protokol o kontrole
či., čštr-z002/13-T

Česká školní irrspekce
MorovskosIezský inspeklorót ; procoviště

HusoYc,(WilRó)
74ó 0l Opovo
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V Opavě 2.12.2013

Datum a podpis ředitelky škoty potvrzující projednání a převzetí protokolu

o kontrole

....fu.'rror.b*,

l*ékladní ěkola a Mateřská škola
Ne placnov,ce, oki,es Ooava,

přís:ě,. rol á a r g eni zac e

Št<oIní t gg, 747 74 Neplachovice
lč: 7O3B543C .1(ra:ítko)

á**U h/2PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy

//n 4/] ln/0
V Neplachovicích .....| !.:..'.:...:.Y..V..


