
 

 

Česká školní inspekce 

Inspektorát v Kraji Vysočina 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE 
čj. ČŠIJ-177/15-J 

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). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy Základní škola a Mateřská škola Kamenice, 

okr. Jihlava, příspěvková organizace 

Sídlo 588 23  Kamenice u Jihlavy 402 

E-mail právnické osoby skola@zskamenice.cz 

Identifikační číslo 75 022 354 

Identifikátor 600 117 171 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastoupená Ing. Janem Jelínkem, ředitelem školy 

Zřizovatel městys Kamenice 

Místo kontroly Kamenice u Jihlavy 402 a 461 

Termín kontroly na místě 3. ‒ 6. a 10. ‒ 11. březen 2015 

Kontrolované období školní rok 2014/2015, pokud není uvedeno jinak 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

V souladu s § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. je předmětem kontrola 

dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

 

 



Česká školní inspekce  Protokol o kontrole 

Inspektorát v Kraji Vysočina  čj. ČŠIJ-177/15-J 

2 

 

 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v činnostech základní škola, mateřská škola, školní družina a 

školní jídelna.   

1 Kontrola školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb. 

Ředitel školy vydal pro činnost základní škola Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (dále ŠVP ZV) s motivačním názvem Vzdělání je sladký plod hořkého 

kořene, který škola aktualizovala na základě změn Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) s platností od 1. 2. 2011. V 8. ročníku se 

jeden žák vzdělává podle upraveného ŠVP ZV, zpracovaného podle RVP ZV (přílohy 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) s platností od 1. 2. 2011. 
Pro činnost mateřská škola vydal Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

s motivačním názvem Máme rádi místo, kde žijeme s platností od 1. 9. 2014. 

Pro zájmovou činnost ve školní družině vydal Školní vzdělávací program pro školní 

družinu s motivačním názvem Střípky poznání, který navazuje na ŠVP ZV. 

Školní vzdělávací programy jsou k dispozici na veřejném místě v základní škole, 

mateřské škole i školní družině. Každý má možnost do nich nahlížet, pořizovat si 

z nich opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může žadatel obdržet jejich 

kopie. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

2 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních řádů a vnitřních řádů podle § 30 

odst. 1 až 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

Ředitel školy vydal pro činnost základní škola Školní řád základní školy, ze dne 1. 9. 

2014, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Pro 

činnost mateřská škola vydal Školní řád mateřské školy, ze dne 31. 8. 2014 s platností 

od 1. 9. 2014, pro činnost školní družina vydal Řád školní družiny, ze dne 1. 9. 2013 

a pro činnost školní jídelna vydal Vnitřní řád školní jídelny ze dne 2. 9. 2013. 

Uvedené řády upravují části stanovené uvedeným právním předpisem. Školní řády 

a vnitřní řády jsou zveřejněny na přístupných místech ve škole a byli s nimi seznámeni 

žáci i zaměstnanci školy. Zákonní zástupci dětí a žáků byli o jejich vydání a obsahu 

informováni. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

3 Kontrola vedení evidence úrazů a vyhotovených záznamů o úrazech žáků podle 

§ 1 a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolou Knihy úrazů, v základní škole založenou dne 1. 9. 1980 a v mateřské škole 

dne 19. 2. 1979, bylo zjištěno, že ji škola vede v souladu s uvedeným právním 

předpisem. 

Pro úrazy, které splňovaly právní důvody k vyhotovení záznamu o úrazu, byly tyto 

záznamy o úrazu vyhotoveny včas. Byly vyplněny ve všech bodech, včetně 

preventivních opatření, která měla úrazu předejít. Záznamy o úrazu byly vyhotoveny 

na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze vyhlášky.  
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V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

 

 

4 Dodržování rovného přístupu ke vzdělávání při přijímání žáků k základnímu 

vzdělávání pro školní roky 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 

4.1 Kontrola přijímání žáků k základnímu vzdělávání podle § 36 odst. 5 a 7 zákona 

č. 561/2004 Sb. 

 V rámci přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 bylo přijato 

k plnění povinné školní docházky 16 žáků se sídlem ve školském obvodu školy, v němž 

mají žáci místo trvalého pobytu. Mimo sídlo školského obvodu byl přijat jeden žák. Pro 

školní rok 2013/2014 bylo přijato 19 žáků, mimo sídlo školského obvodu jeden žák. Pro 

školní rok 2014/2015 bylo přijato 28 žáků, všichni z místa sídla školského obvodu 

školy. Ředitel školy o skutečnosti, že přijal žáky s trvalým bydlištěm mimo sídlo 

školského obvodu školy informoval do konce března odpovídajícího roku ředitele 

dotčených základních škol. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

4.2   Kontrola odkladu povinné školní docházky a postupu ředitele školy dle § 37 odst. 1 

a 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

Při přijímání žáků pro školní rok 2012/2013 bylo u zápisu celkem 20 dětí a zákonnými 

zástupci byly podány čtyři žádosti o odklad povinné školní docházky. Pro školní rok 

2013/2014 bylo u zápisu celkem 22 dětí a zákonnými zástupci byly podány tři žádosti 

o odklad povinné školní docházky. Pro školní rok 2014/2015 bylo u zápisu celkem 

35 dětí a zákonnými zástupci bylo podáno osm žádostí o odklad povinné školní 

docházky. Všechny podané žádosti byly doloženy doporučujícími posouzeními 

poradenského zařízení a odborného lékaře. Základní škola o možnosti odkladu zákonné 

zástupce dětí informovala. Ředitel školy ve všech uvedených případech odložil začátek 

povinné školní docházky v souladu s právními předpisy. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

4.3   Kontrola organizace a průběhu přijímání k základnímu vzdělávání podle § 46 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 

Při přijímání žáků pro školní roky 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 ředitel školy 

oznámil v místě obvyklým způsobem místo a dobu zápisu do 1. ročníku základního 

vzdělávání. O vzdělávací nabídce a postupu při přijímání informoval mimo jiné 

i prostřednictvím webových stránek školy, vývěsek, úřední desky městyse, 

spolupracoval se starosty okolních obcí. Zajistil informování zákonných zástupců 

budoucích žáků na společném setkání již v mateřské škole. O přijetí k základnímu 

vzdělávání rozhodl za podmínek stanovených v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

4.4   Kontrola zařazování žáků do přípravné třídy základní školy podle § 47 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb. 

Ve školních letech 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 nebyla žádná přípravná třída 

zřízena. 
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V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

4.5   Kontrola průběhu základního vzdělávání podle § 49 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

  Ve školních letech 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 školské poradenské zařízení 

nedoporučilo vzdělávat podle RVP ZV (přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením) žádného žáka školy. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

5 Dodržování a rozsah stravovacích a jiných služeb poskytovaných školní jídelnou 

a jejich soulad se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení  

5.1 Kontrola poskytování stravovacích služeb dětem, žákům a dalším osobám 

podle § 122 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a zda jsou 

tyto služby poskytovány v rozsahu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 Škola zajišťovala stravovací služby ve své školní jídelně pro děti, žáky, zaměstnance 

a pro cizí strávníky. Tyto činnosti jsou zaneseny v příslušných dokumentech školy 

a služby jsou poskytovány v rozsahu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 

 V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 

5.2 Kontrola správnosti předávání údajů z dokumentace školy a školského zařízení 

a ze školní matriky podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a podle § 3 odst. 2 

vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní 

matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 Kontrolou výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu 

k 31. 10. 2014 (školní jídelna) odeslaného dne 10. 11. 2014 byla zjištěna správnost 

v zanesených datech. 

 V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.  

5.3  Kontrola správnosti, průkaznosti a vedení účetních dokladů souvisejících 

s činností zařízení školního stravování podle § 11, 33a a 35 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolované účetní doklady, tj. výdejky potravin za období listopad a prosinec 

roku 2014 a leden 2015 a karty potravin za výše jmenované období, byly vedeny 

správně, srozumitelně a průkazně. Karty potravin a výdejky potravin obsahovaly 

veškerá potřebná data.  

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

5.4 Kontrola plnění výživových norem u vybraných druhů potravin podle § 1 odst. 2 

a § 2 odst. 6 a 8 vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 1  

 Škola předložila tabulky s průměrnou spotřebou potravin na strávníka a den za období 

listopad a prosinec roku 2014 a leden roku 2015. Kontrolou bylo zjištěno, 



Česká školní inspekce  Protokol o kontrole 

Inspektorát v Kraji Vysočina  čj. ČŠIJ-177/15-J 

5 

 

 

že v kontrolovaném období byly všechny komodity sledované vyhláškou o školním 

stravování naplněny. 

 Ustanovení § 1 odst. 2 přílohy č. 1 uvedeného právního předpisu ukládá, že spotřeba 

potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustností tolerance ± 25 %. Výjimkou 

podle platných právních předpisů je spotřeba volných tuků a volných cukrů, kde 

množství tuků a cukrů představuje horní hranici, kterou lze snížit. Vycházelo se 

z plnění na 100 %. Tabulky s průměrnou spotřebou vybraných druhů potravin 

na strávníka a den byly uchovávány školou po dobu nejméně jednoho roku. 

 V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

5.5 Kontrola stanovení a dodržování finančních normativů na nákup potravin a výše 

úplaty za školní stravování podle § 1 odst. 2 a § 5 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

  Kontrolou výše finančních normativů na strávníka a den za období od 1. 2. 2015 

do data kontroly bylo zjištěno, že výše finančních normativů na nákup potravin 

pro školní stravování byla správně stanovena u všech připravovaných pokrmů. Děti 

a žáci byli správně zařazeni do věkových skupin strávníků podle uvedeného právního 

předpisu.  

  V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

5.6  Kontrola rozsahu poskytovaných stravovacích služeb podle § 122 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

 Kontrolou bylo zjištěno, že školní jídelna připravovala dětem jedno jídlo doplňkové 

předcházející, oběd a jedno jídlo doplňkové navazující. Žákům a dospělým strávníkům 

připravovala oběd. Dětem zajišťovala škola pitný režim.  

 V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.  

5.7  Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu podle § 30 odst. 1 a 3 

zákona č. 561/2004 Sb. 

 Škola měla vypracovaný Vnitřní řád školní jídelny, ve kterém byly stanoveny 

podmínky provozu školní jídelny. Řád byl vyvěšen na přístupném místě na informační 

nástěnce a na webových stránkách školy. Provozní řád školní jídelny byl součástí 

přihlášek na stravování a seznámení s ním potvrdili zákonní zástupci dětí a žáků svými 

podpisy. Monitoringem bylo zjištěno, že oba řády byly dodržovány. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

5.8  Kontrola poskytování jiných stravovacích služeb a kontrola výdeje jídel v rámci    

jiných stravovacích služeb podle § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

       Kontrolovaná osoba provozovala doplňkovou činnost časově oddělenou. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
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Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 

1. Školní vzdělávací program pro školní družinu s motivačním názvem Střípky 

poznání, ze dne 1. 2. 2011 

2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem 

Vzdělávání je sladký plod hořkého kořene, ze dne 1. 9. 2011 

3. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Máme 

rádi místo, kde žijeme, ze dne 1. 9. 2014 

4. Školní řád základní školy, ze dne 1. 9. 2014 

5. Řád školní družiny, ze dne 1. 9. 2013 

6. Školní řád mateřské školy, ze dne 31. 8. 2014 

7. Kniha úrazů, ze dne 1. 9. 1980 

8. Kniha úrazů, ze dne 19. 2. 1979 

9. Záznamy o úrazech žáků 

10. Dokumenty k přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní roky 2012/2013, 

2013/2014 a 2014/2015 

11. Výkaz Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování (školní jídelna) podle stavu 

k 31. 10. 2014, ze dne 10. 11. 2014 

12. Jídelní lístky za měsíc listopad a prosinec roku 2014 a dále leden roku 2015 

13. Seznam stravovaných dětí a žáků k 31. 10. 2014 

14. Tabulky s průměrnou spotřebou potravin na strávníka a den za měsíc listopad 

a prosinec roku 2014 a leden roku 2015 

15. Výdejky potravin s čísly 21 – 27 za únor roku 2015 

16. Karty potravin od 1. 1. 2015 do data kontroly 

17. Kalkulace oběda od 1. 2. 2015 

18. Přihlášky ke stravování na školní rok 2014/2015 

19. Vnitřní řád školní jídelny, ze dne 2. 9. 2013 

20. Stravné od 1. 2. 2015 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné 

zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů 

ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká 

školní inspekce, Zborovská 3, 586 01 Jihlava, případně prostřednictvím datové 

schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.j@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 

Titul, jméno, příjmení, funkce 
 

PhDr. Mgr. Milan Matějů, školní inspektor PhDr. Mgr. Milan Matějů v. r. 

Mgr. Eva Bekeová, školní inspektorka Mgr. Eva Bekeová v. r. 

Mgr. Stanislav Pulkrab, školní inspektor Mgr. Stanislav Pulkrab v. r. 

Bc. Alena Votavová, kontrolní pracovnice Bc. Alena Votavová v. r. 

Ing. Hana Vejvodová, kontrolní pracovnice Ing. Hana Vejvodová v. r. 

Jihlava 20. března 2015 

 

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

  

Ing. Jan Jelínek, ředitel školy Ing. Jan Jelínek v. r. 

        27. 3. 2015 

Kamenice u Jihlavy  …………………… 


