Česká školní inspekce
Zlínský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL O KONTROLE
Čj. ČŠIZ-875/13-Z
o státní kontrole podle ustanovení § 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. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.

Název kontrolované osoby Základní škola Hovězí, okres Vsetín
756 01 Hovězí 426
Sídlo
zshovezi@quick.cz
E-mail právnické osoby
47 658 517
IČO
600 149 668
Identifikátor
příspěvková organizace
Právní forma
Mgr. Jiřím Pokorným, ředitelem školy
Zastoupená
Obec Hovězí
Zřizovatel
756 01 Hovězí 426
Místo kontroly
Termín kontroly na místě 3., 4. a 8. říjen 2013
školní rok 2013/2014 k datu kontroly
Kontrolované období
Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1, 2
a 3 školského zákona.
2. Kontrola, zda ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
podle ustanovení § 5 odst. 3 věta první školského zákona.
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Kontrolní zjištění
1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1,
2 a 3 školského zákona
Ředitel školy vydal školní řád. Jeho obsah odpovídal požadavkům školského zákona a
potřebám školy. Jeho vydání, obsah i zveřejnění bylo rovněž v souladu se školským
zákonem.
Kontrolovaná osoba postupovala v souladu s § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona.

2. Kontrola, zda ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání podle ustanovení § 5 odst. 3 věta první školského zákona.
Kontrolou dokumentace a fyzickou kontrolou na místě bylo zjištěno, že ředitel školy vydal
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Kontrolovaná osoba postupovala v souladu s ustanovením § 5 odst. 3věta první
školského zákona.

Odůvodnění
Ad 1. Školní řád základní školy vydal ředitel školy s platností od 2. září 2013. Školní řád
upravoval podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných
zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze
strany žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád byl
zveřejněn na přístupném místě ve škole. Pedagogičtí pracovníci školy byli se
školním řád prokazatelně seznámeni dne 27. srpna 2013 na jednání pedagogické
rady, ostatní zaměstnanci školy dne 29. září 2013 na provozní poradě. Školní řád
základní školy byl schválen školskou radou dne 9. září 2013. Žáci školy byli se
školním řádem prokazatelně seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku.
O vydání a obsahu školního řádu byli zákonní zástupci nezletilých žáků
informováni písemným oznámením s návratkou s podpisy v prvním týdnu školního
roku.
Ad 2. Ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ve znění
úprav účinných k 1. září 2013.
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Seznam podkladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá
1. Zřizovací listina Základní školy Hovězí, okres Vsetín ze dne 22. března 2005
s účinností od 1. dubna 2005
2. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Hovězí, okres Vsetín ze dne 30. září
2009 s účinností od 1. listopadu 2009
3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci návrhu na zápis
změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. 21 712/2010 21 ze dne
17. srpna 2010 a účinností od 17. srpna 2010
4. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu změny
v údajích o právnické osobě č. j. 3 516/2007-21 ze dne 7. března 2007 s účinností od 1. září
2007
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení č. j. 41022/2007 ze dne 4. července 2007 s účinností od 1. září 2007
6. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu změny
v údajích o právnické osobě č. j. 3 516/2007-21 ze dne 7. března 2007 s účinností od 1. září
2007
7. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. 22462/2005 ze dne 12. října 2005
s účinností od 1. ledna 2006
8. Záznamy z jednání pedagogické rady za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a
2013/2014 k datu inspekce
9. Dokument seznámení nepedagogických pracovníků se školním řádem ze dne 29. srpna
2013
10. Záznamy z jednání školské rady za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014
k datu inspekce
11. Třídní knihy I., II., III., IV., V., VI. A, VII. B, VIII. A a IX. B ve školním roce
2013/2014 k datu inspekce
12. Školní řád platný od 2. září 2013
13. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání aktualizovaný k 1. září 2013
14. Informace o vydání a obsahu školního řádu zákonným zástupcům (návratka s podpisy)
ze dne 2. – 5. září 2013

Poučení
Podle ustanovení § 17 zákona o státní kontrole může kontrolovaná osoba proti
protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti
jakému zjištění směřují, a to do 5 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.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Ivo Suchý, školní inspektor

Ivo Suchý v. r.

Mgr. Soňa Bergerová, školní inspektorka

Soňa Bergerová v. r.

Mgr. Jana Chodníčková, školní inspektorka

Jana Chodníčková v. r.

Ing. Romana Čížová, kontrolní pracovnice

Romana Čížová v. r.

Zlín 9. října 2013

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu

Mgr. Jiří Pokorný, ředitel školy

Jiří Pokorný v. r.

Hovězí 30. října 2013
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