
Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
č3. čšrn-+04117-B

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č.56I/2004
Sb., opředŠkolním, základním. středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský
zákon),veznětipozdějšíchpředpisů, azákonač.25512012 Sb.,okontrole(kontrolnířád).

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Sídlo

E-mail právnické osoby

IČ

Identifikátor

právní forma

Zastapujicí

zřizovatel

Místo inspekční činnosti

Termín inspekční činnosti

kontrolované období

zák]adní škola Na pohodu

Dvorní 667135,696 18 Lužice

in fo@ s ko lan ap o h o du. cz

04295480

691008370

školská právnická osoba

Mgr. Hana Herůdková

Kaleidoskop, z. §.

Dvorní 667t35,69ó 18 Lužice,IČ: 03561020

nám. B. Martinů 295215,695 01 Hodonín

25. - 27. 4.2017

školní rok2016l2017 do data kontroly

Inspekční činnost bylazahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
Prováděcích právních předpisů, které se vztahují kposkytováru vzdělávání a školských
sluŽeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) a odst. 7 školského zákona, ve zněni



ÚČinném v kontrolovaném období, pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního
předpisu, tazákladě žádostiprávnické osoby, která vykonává činnost školy.

Kontrolní zjištění
1. Kontrola vYdánÍ, obsahu a zveřejnění školního a vnitřního řádu podle § 30

odst. 1,2 a 3 školského zákona

Ředitelka Základní školy Na Pohodu (dále škola) vydala ,,školní řád, ZšNa pohodu.. a
,,Vnitřní řád Školní dnňiny". Řády ,upravovaly podrobnosti ke všem zákonem
stanoveným oblastem. ,,Škohí řád, ZŠ Na Pohodu" obsahoval také pravidla pro
hodnocení výsledků v zděláv áru žáklů.
ž,Láct a zaměstnanci Školy byli s řády prokazatelným způsobem seznámeni. Zákonní
zásbryci nezletilých žáků byli ojejich vydáru a obsahu informováni. Řaay uytý
zveřejněny na přístupném místě ve škole.

Nebylo zjištěno porušení § 30 odst. 1o2 a 3 školskéh o zákona.

2, Kontrola vYdání a zveřejnění Školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3
školského zákona

Ve Škole bYlY vYýány a zveřejněny na přístupném místě ,,Škohí vzdělávacíprogram Na
Pohodu Pro základní vzďělávárlt ,pracorui,ý, podle RÝp ZV" u ,,školj vzďěIávací
progTam školní družiny Na pohodu'.,

Nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 3 školskéh o zákona.

Pro účely z'týšent dotací podle §
soukromým školám, předškolním a
nebylo Českou školru inspekcí

Závéry
5 zákona č. 30611999 Sb., o poskýovánt dotací
školsk;im zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
zjištěno závažné porušení právních předpisů.

2.

J.

seznam dokladůo o které se inspekční zjištění opírají
1. Zřizovací listina Školské právnické osoby Základru škola Na pohodu ze

dne 1.ledna2015
VýPis z rejsťíku Školských právnických osob a Výpis z rejstříku škol a školských
zařízeni - Zá.lr.ladrtl škola Na Pohodu, aktuální stav
Jmenovací dekret na pracovní místo ředitelky Základní školy Na pohodu s účinností
od27.března2015

4, Škohi vzdělávací Progíam Na Pohodu pro základni vzdělávání zptacovaný podle
RVP ZV Platný od í. září 2016 včetně Dodatku ě. I ze dne 19. dubia20175. Skolní vzdělávací program školní družiny Na pohodu platný od 1. zéňí2016 včetně
Dodatku č.I ze dne 19. ďt;Ďna2017

6. Škohi Ťád,ZŠ Na Pohodu s účinností od,I. zaŤí2Ot6
7. Vnitřní řád školní družiny s účinností od,Zl. ďubna20l78. Třídní kniha I. třídy ve školním roce 2016/2017
9. Přehled výchovně vzdělávací práce školní družiny ve školním rcce 2076/20t710, Záznamové archy s podpisy zaměstnanců Skóty a zákonných zástupců žaktl

Ptokazující seznámení se školním a vnitřním řádem ve školním ioce 20t6/2017



Poučení

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitky, znichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,
a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zaŠlete na
adresu Česká škotní inspekce, Jihomoravský inspektorát,Kíňová22o 603 00 Brno,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.b@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a datum lyhotovení protokolu o kontrole
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PhDr. Šárka Mikesková, školní inspektorka

PhDr. Renata Horáková, školní inspektorka

v Hodoníně ...l !.. W.k*...P.L+.....

ý^)rt, h

Datum a podpis
o kontrole

Mgr. Hana Herudková, ředitelka školy

v Hodonín é .../.b lnřlr*" ,!^)l*

ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu

zŠ Na pohodu
Dvorní 667l35
69618 Lužice

Ičo: 042 95 480
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