Česká školní
inspekce

Ceská školníinspekce
Moravskoslezský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
cj. csIT-179311,8-T
Kontrola dodržování právních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. d) zžl<onač,.56U2004 Sb.,
o předškolním, zékladním, středním, vyŠšímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve ztění pozdějšíchpředpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve zněni
pozdějšíchpředpisů.

Název

Zá|<ladní š kola Havířov-Šumb a rk Mo ravs ká
okres Karviná, příspěvkov á organízace

Sídlo

Moravská 29, 736 01 Havířov-Šumbark

E-mail

sekretaria t@zsmoravska. cz

IČ

70958131

Identifikátor

600136728

Právní forma

Příspěvková organizace

Zasiryýící

Mgr. Eliška Tomíčková

ZŤizovatel

Statutární město Havířov

Místo

Moravská 29, 736 01 Havířov-Šumbark

Termín inspekčníčinnosti

21. 5.2018

Kontrolované období

Štotni rok20l712018

-

24.

29 / 49 7

5.2018

Inspekčníčinnost bylazahájena předložením pověření k inspekčníčinnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržovrínívybraných ustanovení školskéhozákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzďěIávání a školských sluŽeb podle
$ 174 odst. 2 písm. d) školskéhozákona.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonánav základní škole' ve školnídruŽině a školní jídelně, jejíchžčinnost
vykonává Základní škola Havířov-Šumbark Moravsk á 29 l 497 okres Karviná, příspěvková
or ganizace (dále,, škola").

1. Kontrola lydání školníchvzdě|ávacích programů podle $ 5 odst.3 věty první
školskéhozátkona, ve znění účinnémv kontrolovaném období.

Ředitelka školy vydala školnívzděIávacípÍogramy pro základnívzdělávénía pro školní
druŽinu.

Nebylo zjištěno porušeníýše uvedeného právního předpisu.

2.

Kontrola rydání, obsahu a zveřejnění školníhořádu a vnitřních řádů podle
$ 30 odst. 1 až3 školskéhozákona, ve znění účinnémv kontrolovaném období.
Ředitelka školy vydala školnířád a vnitřníŤády pro školní družinu a školníjídelnu, které
obsahovaly všechny náleŽitosti stanovené školským zákonem. ZveŤejnila je na
přístupném místě ve škole aprokazatelným způsobem s nimi seznámila zaměstnance
a žáky. Informovala o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce nezletllých žáků.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3.

Kontrola plnění ryživovych norem u lybraných druhů potravin podle $ 1 odst. 2
ve smyslu přílohy č. 1 lyhlášky č. 10712005 Sb., o školním stravování, ve znění
účinnémv kontrolovaném období.

U vybraných druhů potravin (tuky, cukry, zelenina a ovoce) školníjídelna dodrŽela

přípustnou toleranci plnění průměméměsíčníspotřeby potravin vevztahuk výživovým
normám.

Nebylo zjištěno porušenívýše uvedeného právního předpisu.

4.

Kontrola vedení evidence úrazůžákůpodle $ 29 odst.3 školskéhozítkona, ve znění
účinnémv kontrolovaném období, a podle $ 1 odst. 2 lyhlášky č. 6412005 Sb.'
o evidenci úrazůdětí' žákůa studentů, ve znění účinnémv kontrolovaném období.
Školavedla evidenci urazů žák:ův knize :lrazů, která měla stanovené ná7ežitosti.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

Seznam dokladů, o které se inspekčnízjištěníopírají
1.

J.
4.
5.
6.

Škohi v zděIáv acípro gram pt o zák|adní v zdě|áv ání,, Škola se zaměřením na eko

gickou
výchovu a sportovní aktivity" platný od 1' 9. 2016, včetně přílohy pro přípravnou třídu
Školnivzdélávací program pro zájmové vzdělávání ,,Hrajeme si celý den, pojďte děti,
pojďte sem" platný od 31. 8.2007
ŠkohiŤáď platný od 1' 9. 2OIz (4. aktualizovaná verze včetně vnitřního řádu školní
družiny a vnitřního řádu školníjídelny)
Hodnotící a klasifikačníŤád platný od 31. 8.2017

Třídníknihy všech tříd vedené ve školním roce 201712018
Informace pro zákonné zástupce na prvních třídních schůzkách

lo

7.

Webové stranky školy www.zsmoravska.cz

8.

Záznam z pedagogické rady dne 31. 8.2017

9.

Seznámení s organizačním řádem školy ze dne 14.9.2017 (všichni správní zaměstnanci
- školrría vnitřní řády)

10.
11.

12.

13.

Kniha iÍaztl (žáci) vedená od L. 9. 2oI7
Zánnarrty ourazu (žáků)za školnírok2017l20I8
Spotřební koš za období 01. 01. 201'8 _ 31. 01. 2018,0'J'. 02.2oI8 _ z8.0z.2018,
01.03. 2018 - 3]'. 03. 2018 a 01. 04. 2018 - 30. 04. 20-]'8, včetně jídelníchlístků
a výdejek potravin
Webové striínky školy www.zsmoravska. cz

Poučení
Podle $ L3 kontrolního řádu můžeškola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitky, znichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,
a to do 15 dnů ode dne doručeníprotokolu o kontrole. Případné nánitky zašlete na
adresu česká školníinspekceo Moravskoslezský inipektorát, Matiční20,
702 00 Ostravao případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na
e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu.

Složeníinspekčníhotymu a datum vyhotovení protokolu o kontrole
Česk
Morov

Karel Richter' školníinspektor
Ing. Milena

Bilíková, školníinspektorka

t'UtLf

[ng. Pavel Hon, kontrolní pracovník

Mgr. Šárka Šustková, školníinspektorka

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková, školní
inspektorka

V Novém Jičíněq' 6 '

e^

4E

Datum a podpis ředitelky školy potvrzujícíprojednání a převzetí protokolu o kontrole

Mgr. Eliška Tomíčková, ředitelka školy

V Havířově 43"6,,b4(

ZAKLADN! ŠKoLA
Hgvířov _
sumbad<

Moravaká 29l4g7 - 4okEa KaMná
příspěvková ořganlzacg

