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Česká školní inspekce  

Plzeňský inspektorát  

 

 

PROTOKOL O KONTROLE  

Čj. ČŠIP-449/15-P  

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písmo 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).  

 

Název právnické osoby  Základní škola a mateřská škola Chválenice, příspěvková  "{<f  

vykonávající činnost školy  organizace   

Sídlo  Chválenice 31, 33205   

E-mail právnické osoby  zs-chvalenice@volny.cz   
v  

75006022   
ICO   

IdentifIkátor  650055713   

Právní forma  příspěvková organizace   

Zastoupená  Mgr. Zdeňkou Hiclovou, ředitelkou   

Zřizovatel  Obec Chválenice, 33205 Chválenice 21   

Místo kontroly  Chválenice 31   

Termín kontroly na místě  4. - 6. května 2015   

Kontrolované období  školní rok 2014/2015   

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, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písmo d) školského zákona zaměřená  

na:  

mailto:zs-chvalenice@volny.cz


Česká školní inspekce  

Plzeňský inspektorát  

 

 

 

Protokol o kontrole  

Čj.: ČŠIP-449/15-P  

 
1. dodržování § 5 odst. 1 a 3 věty první školského zákona,  

2. dodržování § 30 odst. 1 až 3 školského zákona,  

3. oblast školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ  

školy, pro které školské zařízení zajišťuje služby.  

Kontrolní zjištění  

Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně,  

jejichž činnost subjekt vykonává.  

1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů a jejich souladu s příslušnými  

rámcovými vzdělávacími programy podle ustanovení § 5 odst. 1 a 3 věty první  

školského zákona.  

Ředitelka školy vydala školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání,  

předškolní vzdělávání a pro zájmové vzdělávání platné ve školním roce 2014/2015.  

Kontrolou bylo zjištěno, že Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

"Cestujeme s medvídkem" není v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem  

pro předškolní vzdělávání, neboť vzdělávací obsah v něm není uspořádán  

do integrovaných bloků s vymezením jejich záměru, vzdělávací nabídky  

a očekávaných výstupů ze všech povinných vzdělávacích oblastí.  

V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 školského zákona.  

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

školy dle ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona, ve znění pozdějších  

předpisů, a kontrola vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu školní družiny  

podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

Ředitelka školy vydala a zveřejnila školní řád základní školy, školní řád mateřské  

školy a vnitřní řád školní družiny platné ve školním roce 2014/2015. Školní řády  

a vnitřní řád obsahují podrobnosti k výkonu práva povinností dětí a žáků ajejich  

zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim škol a školského zařízení. Určují  

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před  

sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

a podmínky zacházení s majetkem školy a školského zařízení ze strany dětí a žáků.  

Školní řád základní školy obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

Školní řády a vnitřní řád jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy,  

vyvěšeny jsou také v budově školy. Kontrolou zápisů z jednání pedagogické rady bylo  

prokazatelně doloženo seznámení zaměstnanců školy se školními řády i vnitřním  

řádem a jejich úpravami. Seznámení žáků se zněním školního řádu i vnitřního řádu  

bylo doloženo zápisy v třídních knihách.  

V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení ustanovení uvedeného  

právního předpisu.  
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3. Poskytování školských služeb školního stravování podle zápisu do školského  

rejstříku a vedení dokumentace školní jídelny.  

Škola zabezpečovala stravování pro děti, žáky a zaměstnance. Místo a rozsah  

poskytovaných služeb souhlasil se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení. Údaje  

vykazované školní jídelnou vevidenci strávníků ke dni 31. října 2014 souhlasily  

s počty strávníků uvedenými ve statistickém výkazu Z 17-0 1 o činnosti zařízení  

školního stravování. Předávání požadovaných údajů proběhlo ve stanoveném termínu.  

Školní jídelna evidovala přehledně všechny stravované osoby a řádně prováděla  

vyúčtování úplat za poskytované stravovací služby.  

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  

4. Kontrola plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby ve smyslu  

ustanovení § 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění  

účinném v kontrolovaném období (dále jen vyhlášky o školním stravování).  

Předložené doklady o plnění výživových norem strávníků za kontrolované období  

nezobrazovaly správné údaje o průměrné spotřebě vybraných druhů potravin  

stanovené vyhláškou o školním stravování. Docházelo k tomu nesprávně nastaveným  

softwarem užívaným vedoucí školní jídelny v propočtech spotřebního koše. Kontrolou  

údajů ve výdejkách potravin a z jídelních lístků bylo zjištěno, že vykazovaná  

průměrná spotřeba sledovaných potravin byla dodržena. Jídla se během měsíce  

neopakovala. Byla vhodně doplněna ovocem a zeleninou. Při sestavování jídelníčků  

byla dodržena doporučená pestrost stravy. Pro zlepšení stravovacích návyků dětí  

a žáků se škola zapojila do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.  

Podle rozsahu poskytovaných stravovacích služeb stanovila škola finanční normativy  

pro děti a žáky dle vyhlášky o školním stravování. Zákonní zástupci strávníků hradili  

za odebranou stravu úplatu ve výši určených finančních normativů. Školní jídelna  

sledovala pravidelně finanční bilanci příjmů a nákladů a finanční prostředky na nákup  

potravin byly čerpány průběžně.  

Škola poskytuje žákům základní školy a dětem mateřské školy hmotné zabezpečení  

formou školního stravování v souladu s § 4 odst. 3 a 4 vyhlášky o školním stravování.  

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  

5. Kontrola formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování  

školního stravování.  

Podmínky pro poskytování školního stravování stanovila škola v Řádu školní jídelny.  

Tento dokument mimo jiné obsahoval pravidla pro přihlašování a odhlašování stravy,  

výši úplaty za školní stravování a způsob placení, provoz a režim školní jídelny.  

Dokument je veřejně přístupný na nástěnce u vstupu do školy a na webových  

stránkách školy. V době kontrolní činnosti nebylo zaznamenáno porušování podmínek  

stanovených v Řádu školní jídelny. Na poskytované školní stravování škola neřešila  

ve sledovaném období žádnou stížnost.  

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy školy. V době kontroly probíhal výdej  

stravy plynule podle stanoveného časového režimu a pod dohledem pedagogických  

pracovníků. V průběhu kontroly nebyla v prostorách využívaných k poskytování  

školního stravování zaznamenána žádná bezpečnostní rizika.  

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  
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Závěry  

 

Protokol o kontrole  

Čj.: ČŠ/P-449/15-P  

 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje do 31. 8.  

2015 zaslat inovovaný školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.  

ŠVP PV zašlete elektronicky na adresu ivana.bartosova@csicr.cz. 

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

1. Zřizovací listina vydaná Obcí Chválenice 23. 10.2009, včetně Dodatků č. 1 - 4.  

2. Rozhodnutí MŠMT ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení čj.  

28062/2011-25 ze dne 27.9.2011  

3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Začít spolu od začátku" platný  

od 1. 9. 2011, včetně dodatku s platností od 1. 9. 2013  

4. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání "Začít spolu od začátku" platný  

od 1. 9. 2012  

5. Školní řád základní školy platný pro školní rok 2014 - 2015.  

6. Školní řád mateřské školy platný pro školní rok 2014 - 2015  

7. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Začít spolu od začátku" platný  

od 1. 9. 2013 do 31. 8.2016  

8. Vnitřní řád školského zařízení (ŠD) ze dne 1.9.2013  

9. Řád školní jídelny vydaný dne 1. 9. 2014  

10. Provozní řád ze dne 2.9.2013  

11. Vnitřní směrnice pro stravování zaměstnanců MŠ a ZŠ Chválenice s účinností od 1. 9.  

2014 (kalkulace ceny obědů)  

12. Přehled docházky za měsíc říjen 2014 (ZŠ a MŠ)  

13. Počet vydaných jídel za měsíce září 2014 až březen 2015  

14. Přehled o čerpání spotřeby potravin za měsíce 9/2014 - 3/2015  

15. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování - školní jídelny a školní jídelny -  

výdejny podle stavu k 31. 10.2014 ze dne 6. 11. 2014  

16. Školní jídelna - přehled výdeje jídla za měsíce 9/2014 - 3/2015  

17. Stravné ZŠ, MŠ za měsíce 9/2014 - 3/2015  

18. Spotřební koš za měsíce 9/2014 - 3/2015  

19. Výdejky potravin za měsíc prosinec 2014 a březen 2015  

20. Jídelní lístky za měsíce září až prosinec 2014 a leden až duben 2015  

21. Protokol o kontrolním zjištění čj. KHSPL 8025/2014 vydaný Krajskou hygienickou  

stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 12. 5. 2014  

4  

mailto:ivana.bartosova@csicr.cz.


 
Česká školní inspekce  

JPlzeňskýinspektorát  

 

 

 

Poučení  

 

 

Protokol o kontrole  

Čj.: ČŠIP-449/15-P  

 

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, Plzeňský inspektorát, Koperníkova 26, 301 00 Plzeň, případně  

prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.p@csicr.cz)  

s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.  

 
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  
 2. 

 
Titul, jméno, příjmení, funkce  

 
Mgr. Jaroslav Štilip, školní inspektor  

 
Mgr. Ivana Bartošová, školní inspektorka  

 
Bc. Martina Langová, kontrolní 
pracovnice  

 
Ing. Dana Drlíková, kontrolní pracovnice  

 

 

(razítko)  

 

V Plzni 1. června 2015  

 
Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu  

o kontrole.  

 

 
Mgr. Zdeňka Hic1ová, ředitelka školy   

Ve Chválenicích 16.6.2015  

 

 

 
 w  ~   

ZS a MS Chv~LS;rtfr;,c.  
pfíspěvkové organiJ:ace '   

Chválenice 31, PSČ 33205  
tel.: sn 992 122  
 IČ: 75006022  CD   
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