Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIT-1332/18-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, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
Název

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66,
příspěvková organizace

Sídlo

Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín

E-mail

reditelna@komenskeho66.cz

IČ

00848336

Identifikátor

600138291

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastupující

RNDr. Jitka Hanzelková

Zřizovatel

Město Nový Jičín

Místo

Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín

Termín inspekční činnosti

5. 6. 2018 − 8. 6. 2018

Kontrolované období

Školní rok 2017/2018

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle
§ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole, ve školní družině a školní jídelně, jejíchž činnost
vykonává Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace (dále
„škola“).
1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 věty první
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Ředitelka školy vydala školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání a pro školní
družinu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu a vnitřních řádů podle
§ 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Ředitelka školy vydala školní řád pro základní školu a vnitřní řády pro školní družinu
a školní jídelnu, které obsahovaly všechny náležitosti stanovené školským zákonem.
Zveřejnila je na přístupném místě ve škole a školském zařízení a prokazatelným
způsobem s nimi seznámila zaměstnance a žáky. Informovala o jejich vydání a obsahu
zákonné zástupce nezletilých žáků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola plnění výživových norem u vybraných druhů potravin podle § 1 odst. 2
a § 2 odst. 8 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění účinném v kontrolovaném období.
Škola v kontrolovaném období únor až duben 2018 u vybraných druhů potravin (tuky,
cukry, zelenina a ovoce) dodržela přípustnou toleranci plnění průměrné měsíční
spotřeby potravin ve vztahu k výživovým normám.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Kontrola vedení evidence úrazů žáků a vyhotovení a zasílání záznamů o úrazu
stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona, ve znění
účinném v kontrolovaném období, a podle § 1 odst. 2, § 2 odst. 1, 4 a 6 a § 4 odst. 1
vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném
v kontrolovaném období.
Škola vedla ve školním roce 2017/2018 evidenci úrazů žáků v knize úrazů, vyhotovila
záznamy o úrazu, zaslala je v určeném termínu České školní inspekci a zdravotním
pojišťovnám žáků a provedla aktualizaci záznamů o úrazu, u nichž byla pojišťovnou
poskytnuta náhrada za bolest.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2016
Školní vzdělávací program pro školní družinu platný od 1. 9. 2014
Školní řád platný od 1. 9. 2017
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Vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2017
Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2017
Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle jednotlivých tříd (seznámení s vnitřními
předpisy)
Záznam z pedagogické rady dne 28. 8. 2017 (pedagogičtí pracovníci – školní a vnitřní
řády)
Seznámení s vnitřními předpisy ze dne 28. 8. 2017 (všichni správní zaměstnanci - školní
a vnitřní řády, včetně pozdějších seznámení)
Informace pro zákonné zástupce na prvních třídních schůzkách (školní a vnitřní řády)
Spotřební koš za období 01. 02. 2018 - 28. 02. 2018, 01. 03. 2018 - 31. 03. 2018
a 01. 04. 2018 - 30. 04. 2018
Jídelní lístky a výdejky potravin za únor až duben 2018
Kniha úrazů žáků a Záznamy o úrazu žáků školní rok 2017/2018
Webové stránky školy www.zskomenskeho66.cz
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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 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) nebo na
e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Karel Richter, školní inspektor

Karel Richter, v. r.

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor

Mgr. Jiří Crhonek, v. r.

Bc. Oldřiška Křenková, kontrolní pracovnice

Bc. Oldřiška Křenková, v. r.

Mgr. Josef Navrátil, školní inspektor

Mgr. Josef Navrátil, v. r.

V Novém Jičíně 26. 6., 2018

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

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

RNDr. Jitka Hanzelková, v. r.

V Novém Jičíně 26. 6. 2018
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