Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL
Čj. ČŠIT-478/13-T
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.

I.
Kontrolovaná osoba
Název kontrolované
osoby:
Sídlo:
IČO:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
Zřizovatel:
Místo kontroly:
Termín kontroly:
Kontrolované období:

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice
71 197 575
600 026 833
Školská právnická osoba
Mgr. Irenou Savkovou, ředitelkou kontrolované osoby
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 22,
122 00 Praha 2 - Vinohrady
U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Bohuslava Martinů 810, 708 00 Ostrava-Poruba
5. – 7. březen 2013
školní rok 2012/2013 k termínu kontroly

II.
Předmět kontrolní činnosti
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2
písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.

III.
Kontrolní zjištění
Státní kontrola byla vykonána v základní škole (dále „škola“).
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1

Kontrola vedení vybrané dokumentace školy podle ustanovení § 28 odst. 1
písm. b), e), f), g) a h) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném
období
Kontrolovaná osoba předložila evidenci žáků (školní matriku), výroční zprávu
o činnosti školy, třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném
vzdělávání a jeho průběhu, školní řád, rozvrh vyučovacích hodin a záznamy
z pedagogických rad. Vybranou dokumentaci vedla v souladu s výše uvedenými
ustanoveními školského zákona.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

2

Kontrola údajů o žákovi uvedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Kontrolovaná osoba předložila evidenci žáků (školní matriku) v elektronické
a písemné podobě – třídní výkazy a katalogové listy všech žáků školy. Uvedené
dokumenty obsahovaly požadované údaje o žákovi. Školní matrika obsahovala údaje
v souladu s výše uvedenými ustanoveními školského zákona.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

IV.
Odůvodnění
Ad 1
V tomto bodě byla provedena kontrola vedení následující dokumentace:
školní matriky ve školním roce 2012/2013 v písemné i elektronické podobě,
výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012,
školního řádu platného ve školním roce 2012/2013,
třídních knih, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho
průběhu, vedených ve školním roce 2012/2013,
rozvrhu hodin všech tříd ve školním roce 2012/2013,
záznamů z pedagogických rad vedených ve školním roce 2012/2013.
Ad 2
V tomto bodě byla provedena kontrola třídních výkazů a katalogových listů žáků všech tříd
vedených ve školním roce 2012/2013. Uvedené dokumenty obsahovaly požadované údaje
o žákovi: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého
pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje
o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o tom, zda je žák
zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, údaje o zdravotním, případně sociálním
znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, datum ukončení vzdělávání
ve škole, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu
pro doručování písemností a telefonické spojení.
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V.
Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo
1. Zřizovací listina školské právnické osoby Základní škola speciální Diakonie ČCE
Ostrava vydaná v Praze dne 28. 3. 2006 Diakonií Českobratrské církve evangelické
2. Zřizovací listina Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava vydaná v Praze
dne 23. 11. 2005 Diakonií Českobratrské církve evangelické (včetně změn
ze dne 25. 5. 2010 a 18. 7. 2011)
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 22. 2. 2013 (informativní)
4. Jmenovací listina ředitele školské právnické osoby ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava
č. j. 440/2009 vydaná Správní radou Diakonie ČCE v Praze dne 24. 6. 2009
5. Školní matrika vedená ve školním roce 2012/2013, stav k termínu kontroly
6. Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2011/2012, schválena školskou radou
dne 15. 10. 2012
7. Školní řád ze dne 3. 9. 2012 (včetně pravidel hodnocení)
8. Třídní knihy všech tříd základní školy vedené ve školním roce 2012/2013
(6 dokumentů), k termínu kontroly
9. Třídní výkazy všech tříd základní školy vedené ve školním roce 2012/2013
(6 dokumentů), k termínu kontroly
10. Rozvrh hodin všech tříd ve školním roce 2012/2013, k termínu kontroly
11. Pedagogická rada, zápisy z jednání vedené ve školním roce 2012/2013, k termínu
kontroly
12. Internetové stránky školy www.specialniskola.eu
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VI.
Poučení
Podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné
námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky
zašlete na adresu
Česká
školní
inspekce,
Moravskoslezský
inspektorát,
Matiční 20, 702 00 Ostrava 2, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)
nebo na e-podatelnu (csi.t@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu,
a to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekční komise a datum vyhotovení protokolu
V Ostravě dne 14. března 2013

(razítko)

Mgr. Jana Franková, školní inspektorka

…………………………………….

Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová, školní inspektorka

…………………………………….

Bc. Jaroslava Sivková, kontrolní pracovnice

…………………………………….

Datum a podpis ředitele školy potvrzující seznámení s protokolem a předání
stejnopisu protokolu

V Ostravě dne ………………………….

(razítko)

(razítko)
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Mgr. Irena Savková, ředitelka školy
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……………………………………
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