Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIS-554/20-S

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 a Mateřská škola Krásná Hora n. Vlt.,
okres Příbram

Sídlo

Školská 103, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

E-mail

zsms_krasnahora@centrum.cz

IČ

75034425

Identifikátor

600054497

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Eva Šedivá

Zřizovatel

Obec Krásná Hora nad Vltavou

Místo

Školská 80 a103, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Termín inspekční činnosti

24. - 25. září 2020 a 8. prosince 2020

Kontrolované období

Školní roky 2019/2020 a 2020/2021 k termínu kontroly

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 § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

2020/2021

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole (dále ZŠ) a školní družině (dále „družina“) výše
uvedené příspěvkové organizace (dále „škola“).
1. Kontrola dodržování § 5 odst. 2 školského zákona (obsah školního vzdělávacího
programu pro zájmové vzdělávání)
Kontrolou obsahu „Vzdělávacího programu školní družiny“ bylo zjištěno, že jsou nesprávně
stanoveny formy zájmového vzdělávání a že nejsou stanoveny podmínky ukončování
vzdělávání. Ostatní údaje dle § 5 odst. 2 školského zákona dokument obsahuje.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola dodržování § 15 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (způsob evidence účastníků zájmového
vzdělávání v družině a nejvyšší počet účastníků zájmového vzdělávání na jednoho
pedagogického pracovníka)
Ředitelka školy (dále „ředitelka“) ve vnitřním řádu družiny (ani v jiném vnitřním
dokumentu) nestanovila nejvyšší počet účastníků zájmového vzdělávání (dále „účastníků“)
na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků
a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.
Také v něm nestanovila způsob evidence účastníků.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola dodržování § 5 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů (personální zajištění vzdělávání)
Kontrolou rozvrhů hodin činnosti asistentek pedagoga a dokumentace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále SVP) pro školní rok 2020/2021 bylo zjištěno, že výuku
pedagogické intervence zajišťuje asistentka pedagoga (celkem jedna). Vzdělávání žáků tak
není zajištěno pedagogickými pracovníky s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou
činnost, kterou vykonávají. Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému
pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se SVP, proto nemůže zajišťovat vzdělávání
samostatně, bez učitele.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Kontrola dodržování § 14 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů (pravidla pro hodnocení individuálně vzdělávaných žáků)
Pravidla hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu, neobsahují kritéria
pro hodnocení, zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování,
včetně získávání podkladů pro hodnocení individuálně vzdělávaných žáků. ZŠ ve školním
roce 2020/2021 eviduje jednoho individuálně vzdělávaného žáka.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
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Poslední kontrolní úkon
Poslední kontrolní úkon byl proveden 8. prosince 2020 vrácením příslušných originálů
podkladů zapůjčených ke kontrole.

Stanovení lhůty
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy
ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě
písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká
byla přijata opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát,
Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9),
nebo na e-podatelnu csi.s@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vzdělávací program školní družiny, účinnost od 1. září 2019
Vnitřní řád (družiny), účinnost od 1. září 2020
Rozvrh hodin činnosti asistentek pedagoga, školní rok 2020/2021
Pedagogická intervence, školní rok 2020/2021
Dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní rok 2020/2021
Zápis z jednání s ředitelkou školy ze dne 8. prosince 2020
Školní řád (ZŠ), účinnost od 1. září 2019
Soubor dokumentů - individuální vzdělávání žáka, školní rok 2020/2021

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole 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, Středočeský
inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.s@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. Gabriela Slavíková, školní inspektorka, vedoucí
inspekčního týmu
Mgr. Miroslava Březinová, školní inspektorka

Mgr. Gabriela Slavíková v. r.
Mgr. Miroslava Březinová v. r.

Mgr. Iveta Horáčková, školní inspektorka

Mgr. Iveta Horáčková v. r.

Mgr. Dana Macková, školní inspektorka

Mgr. Dana Macková v. r.

Bc. Jana Jungerová, kontrolní pracovnice

Bc. Jana Jungerová v. r.

V Praze 5. ledna 2021
Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy

Mgr. Eva Šedivá v. r.

V Krásné Hoře nad Vltavou 15. ledna 2021
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