Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIT-228/19-T

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

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie
ČCE Ostrava

Sídlo

U Cementárny 1293/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail

i.savkova@specialniskola.eu

IČ

71197575

Identifikátor

600026833

Právní forma

školská právnická osoba

Zastupující

PaedDr. Irena Johanka Savková

Zřizovatel

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Místa

U Cementárny 1293/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Bohuslava Martinů 810/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Termín inspekční činnosti

19. 2. 2019 − 21. 2. 2019

Kontrolované období

školní rok 2018/2019

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.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole, školní družině a školní jídelně - výdejně, jejichž
činnost vykonává Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
(dále „škola“).
1. Kontrola vydání, zveřejnění a obsahu školního řádu a vnitřních řádů podle
§ 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala školní řád základní školy, vnitřní řády školní družiny a školní
jídelny - výdejny, které obsahovaly všechny náležitosti stanovené školským zákonem.
Zveřejnila je na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s nimi seznámila
zaměstnance a žáky školy a informovala o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce
nezletilých žáků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 věty první
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala školní vzdělávací programy základní školy a školní družiny.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
poskytované školou podle § 16 odst. 5 školského zákona, ve znění účinném
v kontrolovaném období
Ředitelka školy předložila evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola
dodržela podmínku poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
po předchozím písemném informovaném souhlasu zákonného zástupce žáka.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Kontrola naplnění oddělení školní družiny podle § 10 odst. 7 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném v kontrolovaném období
Ve školní družině školy v místě poskytovaného vzdělávání – na ulici
Bohuslava Martinů 810/15, bylo zapsáno ve školním roce 2018/2019 k termínu
inspekční činnosti v jednom oddělení 15 účastníků. Je-li oddělení tvořeno pouze
účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejnižší a nejvyšší počet
účastníků v oddělení shodný s nejnižším a nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro
žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, tj. dle § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016
4 a nejvíce 6 žáků.
Ředitelka školy v průběhu inspekční činnosti výše uvedený nedostatek odstranila
a přijala opatření k zamezení opakování zjištěného nedostatku.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
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5. Kontrola vedení evidence úrazů žáků podle § 29 odst. 3 školského zákona, ve znění
účinném v kontrolovaném období, a podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.,
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném období
Škola vedla dokumentaci k evidenci úrazů žáků požadovaným způsobem v knihách
úrazů.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.
6. Kontrola ujednání o zajištění školního stravování mezi školou a provozovatelem
stravovacích služeb podle § 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění účinném v kontrolovaném období
Škola zajistila školní stravování pro žáky školy smluvně u právnické osoby poskytující
stravovací služby. Ujednání o zajištění školního stravování obsahovalo požadované
náležitosti.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Poslední kontrolní úkon
Kontrola byla ukončena 21. 2. 2019 podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních
(poslední kontrolní úkon).

Stanovení lhůty
Česká školní inspekce nepožaduje ve smyslu § 175 odst. 1 školského zákona písemně
informovat Českou školní inspekci, jak byl nedostatek uvedený v kontrolním zjištění
odstraněn, neboť ředitelka školy nedostatek odstranila v průběhu inspekční činnosti
a přijala opatření k zamezení opakování nedostatku.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Školní vzdělávací program ŠVP pro vzdělávání dětí a žáků v základní škole speciální
„Škola plná zážitků“ s platností od 1. 9. 2010 včetně aktualizací 2011 a 2016
Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. 9. 2015
Školní řád základní školy s platností od 21. 8. 2017
Vnitřní řád školní družiny s platností od 3. 9. 2018
Vnitřní řád jídelny – výdejny ze dne 21. 8. 2018 s účinností od 3. 9. 2018
Informování o vydání a obsahu školního řádu a vnitřních řádů školní družiny a školní
jídelny - výdejny zákonných zástupců žáků dne 3. 9. 2018 a následující – prezenční
listiny
Seznámení všech zaměstnanců se školním řádem a vnitřními řády školní družiny a školní
jídelny – výdejny zápis pedagogické rady ze dne 31. 8. 2018
Seznámení žáků se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny – výdejny v třídních
knihách vedených ve školním roce 2018/2019 dne 3. 9. 2018 a následující
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Seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny v přehledech výchovně vzdělávací
práce vedených ve školním roce 2018/2019 dne 3. 9. 2018 a následující
Souhrnná dokumentace vedená ve školním roce 2018/2019 k žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami
Knihy školních úrazů vedené ve školním roce 2018/2019
Smlouva o zajišťování školního stravování a dalších souvisejících služeb mezi školou
a Zdravá vařečka – školní jídelna – vývařovna s.r.o. ze dne 1. 12. 2018
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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,
Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, případně prostřednictvím
datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením
elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Daniel Jakubek, školní inspektor, vedoucí
inspekčního týmu

Mgr. Daniel Jakubek v. r.

Mgr. Irena Křiváková, školní inspektorka

Mgr. Irena Křiváková v. r.

Mgr. Dana Hýlová, školní inspektorka

Mgr. Dana Hýlová v. r.

Mgr. Iveta Galušková, školní inspektorka

Mgr. Iveta Galušková v. r.

Ing. Lada Bednárová, kontrolní pracovnice

Ing. Lada Bednárová v. r.

V Ostravě 4. 3. 2019

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

PaedDr. Irena Johanka Savková, ředitelka školy
V Ostravě 11. 3. 2019
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