
 

Česká školní inspekce 
Jihomoravský inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________  

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIB-434/16-B 

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 právnické osoby 

vykonávající činnost školy 

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres 

Vyškov, příspěvková organizace  

Sídlo 683 41 Bohdalice 1 

E-mail právnické osoby zsbohdalice@vys.czn.cz 

IČ 46271139 

Identifikátor 600126013 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Karin Šulcová 

Zřizovatel Obec Bohdalice - Pavlovice 

Místo inspekční činnosti 683 41 Bohdalice 1 a 125 

Termín inspekční činnosti 29. 3. 2016 − 31. 3. 2016 

Kontrolované období školní rok 2015/2016 do data 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 ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění 
účinném v kontrolovaném období. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole a školní družině, jejichž činnost 
vykonává Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková 

organizace (dále „škola“ nebo „MŠ“). 

1. Kontrola vydání a zveřejnění školních vzdělávacích programů podle ustanovení 

§ 5 odst. 3 školského zákona. 

Kontrolou dokumentace a prohlídkou budov základní a mateřské školy bylo zjištěno, že 
ředitelka školy vydala Školní vzdělávací program pro školní družinu, platný od 1. září 

2009, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola 
spokojených dětí“, včetně přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením „SCHOLA APERTA“ s platností od 1. září 2013 a Školní vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Objevujeme svět pro život“, 
platný od 1. září 2008 s poslední aktualizací k 1. září 2012.  

Všechny vzdělávací programy zveřejnila v budovách základní a mateřské školy. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení školského zákona. 

 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy, mateřské 

školy a vnitřního řádu školní družiny podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 3 školského 

zákona. 

Kontrola byla provedena analýzou školních řádů, vnitřního řádu a fyzickou prohlídkou 

budov základní a mateřské školy. Ředitelka školy vydala s platností od 9. listopadu 
2015 školní řád základní školy a dne 15. července 2013 vnitřní řád školní družiny. Oba 
řády upravovaly všechny zákonem stanovené oblasti. Součástí školního řádu základní 

školy byla pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Zaměstnanci školy byli 
s řády seznámeni na začátku školního roku 2015/2016, což dokládaly jejich podpisy 

v podpisových listinách. Žáky se školním řádem základní školy seznámili třídní učitelé 
dne 2. září a 9. listopadu 2015, o čemž byly provedeny zápisy v třídních knihách. 
Informování zákonných zástupců nezletilých žáků o jeho vydání a obsahu dokládal 

zápis z úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku, třídních schůzek ze 
dne 21. září 2016 a podpisy zákonných zástupců v žákovských knížkách žáků. 

Seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny dokladovaly třídní knihy 
v jednotlivých odděleních. Informování všech zákonných zástupců žáků o vydání 
a obsahu vnitřního řádu školní družiny vedoucí vychovatelka prokázala návratkami 

s jejich podpisy.  

V MŠ vydala ředitelka školy s platností od 1. září 2012 školní řád, který upravoval 

všechny zákonem stanovené údaje. Prokazatelným způsobem s ním seznámila 
zaměstnance školy, což potvrdili svým podpisem. Zákonní zástupci dětí byli rovněž 
informováni o vydání a obsahu školního řádu, což dokladovaly podpisové archy.  

Škola zveřejnila školní řády a vnitřní řád školní družiny na přístupném místě v obou 
budovách školy a na svých webových stránkách. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení školského zákona. 
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Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá  

1. Zřizovací listina Příspěvkové organizace Obce Bohdalice – Pavlovice ze dne 1. května 

2012 

2. Výpis ze školského rejstříku ze dne 23. března 2016 

3. Jmenování do funkce ředitele školy s účinností od 30. srpna 2007 ze dne 29. srpna 
2007 

4. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Objevujeme svět pro 

život“ vydaný pod. č. j. ZSBoh/394/2008 k 1. září 2008 s poslední aktualizací k 1. září 
2012, Dodatek č. 1 k ŠVP „Objevujeme svět pro život“ projednaný na pedagogické 

radě dne 27. srpna 2012 

5. Školní řád mateřské školy č. j. ZSBoh/396/2012 s účinností od 1. září 2012 ze dne 
1. září 2012, Seznámení zaměstnanců se řády a směrnicemi platnými v MŠ Bohdalice 

platné pro školní rok 2015/2016, Podpisové archy zákonných zástupců dětí vedené 
ve školním roce 2015/2016 (seznámení rodičů se školním řádem) 

6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola spokojených dětí“ 
(aktualizovaná verze) č. j: ZSBoh/292/2013 platnost dokumentu od 1. září 2013 včetně 
dodatku č. 10 SCHOLA APERTA - Vzdělávání žáků s LMP 

7. Školní vzdělávací program školní družiny platný od 1. září 2009  

8. Vnitřní řád školní družiny ze dne 15. července 2013 účinný od 1. září 2013 

9. Školní řád platný od 24. srpna 2015 a 9. listopadu 2015 

10. Zápis z úvodní třídní schůzky rodičů (1. třída) ze dne 1. září 2015 s podpisovým 
archem 1 včetně třídní knihy 

11. Zápis ze třídní schůzky ze dne 21. září 2015 včetně dat náhradních termínů konzultací, 
návratek, žákovských knížek (seznámení se Školním řádem)  

12. Seznam pedagogických pracovníků základní školy školní rok 2015/2016 ze dne 1. září 
a 9. listopadu 2015 (na pedagogické radě) 

13. Seznam provozních zaměstnanců školy školní rok 2015/2016 ze dne 1. září 

a 9. listopadu 2015 

14. Třídní knihy všech tříd – seznámení 2. září a 9. listopadu 2015 

15. Návratky – seznámení s Vnitřním řádem družiny pro školní rok 2015/2016  

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat 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 Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, případně 

prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.b@csicr.cz  

s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

  

Mgr. Jindra Svobodová, školní inspektorka Mgr. Jindra Svobodová, v. r. 

Mgr. Jan Dusík, školní inspektor Mgr. Jan Dusík, v. r. 

Ing. Lenka Skotáková, školní inspektorka Ing. Lenka Skotáková, v. r.  

Mgr. Marie Koutná, školní inspektorka Mgr. Marie Koutná, v. r. 

Bc. Dana Haláková, kontrolní pracovnice Bc. Dana Haláková, v. r. 

V Brně 7. dubna 2016 

 

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu 

o kontrole 

  

Mgr. Karin Šulcová, ředitelka školy Mgr. Karin Šulcová, v. r. 

 

V Brně 29. dubna 2016 


