
]eská školní
rspekce

Čestcí škotní inspekce
Moravskoslezs\i inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
čj. čšlr+8t14-T

Kontrola doá'ržování právhích předpisů podle § l74 odst. 2 písm. d) zákona č.56112004
Sb., opředškolním, zékladnim, středním, vyšším odborném ajiném vzděláváru (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.
i

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znétlt účinném
vkontrolovaném období, které se vztahuji kposkytování vzdélávání a školských služeb,
vykonávaná podle ustanovení § l74 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Základní škola gen erála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, pffspěvková organizace

Sídlo Porubská 10/831, 708 00 Ostrava-Poruba

E-mail právnické osoby walderova@zs-skarvady83 1.cz

ICo 62348299

Identifikátor 600 144 810

právní forma Příspěvková organizace

Zastoupená Mgr. Milenou Walderovou, ředitelkou

Zťlzovatelr Statutární město Ostrava, Městslcý obvod Poruba,
Klimkovická 28l 55.. 708 56 Ostrava-Poruba

Místo kontroly Porubská 10/831, Ostrava-Poruba

Termín kontroly na místě 14. - 16.Ieden 2014

kontrolované období školní rok2013l2014o ke dni kontroly



Česká školní inspekce
Moravs koslea ký inspektorút

protokol o kontrole
či.: čšr-l8/I4-T

Kontrolní zjištění
Kontola byla vykonrána v záů<7adní škole a školní družině.

1. Kontrola vydání Školního vzdělávacího programu podle § 5 odst.3 školského
zákonarve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy předložila školrť vzdélávací progrírmy, které vydal a a zleřejrnla
v souladu s výše uvedeným ustanovením školského zékona.

Nebylo zjiŠtěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. la 3
školského zákonarvé znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala školní řád zékJadni školy, kteqf obsahoval všechny náležitosti
stanovené zákonem. Zveřejntlajej na přístupném místě ve škole, informovala o jeho
vYdani a obsahu zákonné zrástupce žákú a prokazatelně s ním sez-námila vseóhny
zaměstnance, prostřednictvím řídních učitelů všechny žÁky.

Nebylo zj iŠtěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

odůvodnění

Ad 1. Vtomto bodě byla provedena kontrola vydání školních vzdéIávapích programů.
Školní vzdéIávací piogramy vydala řediielka školy súčinností od 1. 9. 2013.
Zveřejnila je na informační tabuli ve vstupní části školy a na intemetoqich
strankách školy.

Ad2. V tomto bodě byla provedena kontrola školního řádu. Kontrolovaná osoba v něm
uPravila podrobnosti uýkonu práv a povinností žákťu ajejich zákonných zastupců
ve Škole apodrobnosti o pravidlech vzájemných vŤahů s pedagogickými
Pracormíky. Specifikovala provoz avnttíni režim školy, podmínky pro zajištění
be7pečnosti aochrany zdraví žráků ajejich ochrany před sociálně pátotogiótými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Štotrri řád, také
obsahoval podmínky pro zachénení s majetkem školy ze strany žáku. o vydání
Školního řádu a jeho obsahu informovali třídní učitelé zákorrné zástupce žáků na
úvodních řídních schůzkách jednotlivých ťíd. Štotni řád byl ve škole sáe
k dispozici (informační tabule ve vstupní části školy) a byl zveřejněn
na internetových strankách školy. Prokazatelně s ním byli seznámeni zaměstnanci
Školy v prŮběhu provozní porady. Žáci sním byli seznámeni na začát]lt školního
roku, v Žrákovs§ých knížkách bylo seznámení potwzeno podpisy žáků i jejich
zákonných zásfupců.
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Českó školní inspekce
Mo r avs k o s l e zs kj, in sp e kt o r dt

Protokol o kontrole
či.: čšn-l8/I4-T

Závéry
Kontrolou dodrŽování pnívní,ch předpisů, kúeré se vŤahují k poslrytování vzdělávání
a Školských sluŽeb, nebYla zjištěna porušení výše uvedenYci o.i"ooo.oí právních
předpisů.

Seznam dokladŮ a ostatních materiálŮ, o které se inspekční zjištění opírá
1, ÚPlné zném ňizouacílistiny příspěvkov é otganizace ZakJadniškola" ostrava_poruba,

Porubská 831, příspěvková organizace, kě dni 1. 11. 200s, vy'aana Stafutámím
městem Ostrav4 městslqým obvodem dne 5. 10. 2009 (včetrě dodaúni a příloh)

2. Jmenoviání do funkce ředitelky školy s účinností od,l. 8.2012
3. VýPis z rejsťíku škol a školslcých zaŤizeni ze dne 5.9.2013 s účinností od, t. 9.2013
4. VýPis z rejsťíku Škol a škols§ých zařízerú ze dne 14. 1.2014 (elektroniclcý)
5. Štotni vzdéIávací proglam pro školní družinu ,,Jdeme spolu ruku v ruce.. platný

od 1.9.2013

6. Štotni vzdélávací program pro základni vzděláváli
s platností od 1. 9. 2013, čj. ZŠ Por831.53 2l20l3

,,Brána jazyku oteťenďo,

7. ŠtotniŤád Čj. ZŠ Por831 560/2013 s účinností od 1. 9. 2013 včeúrě přílohy Pravidla
pro hodnocení qýsledků vzdéIávánt žáktt

8, Pracovní PoradY - zápis z jednáni, seznámení se školním řádem včetně podpisového
archu zedne27.8.2013

9. Třídní knihY všech říd základní vedené ve školním roce 2013 /20|4, k termínu
kontroly

10. Třídní schůzky ze dne 9.9.2013 - zápis,program, prezence

11. Žákovské kíliŽky vedené ve školním roce 20t3/20l4, ktermínu kontroly
(25 dokumentu)

1 2. Internetové stranky školy www.zs-skarvad}r83 1.cz



Českáškolní inspekce
Moravs kosleahý insp ektordt

PaedDr. Raduz Plchota, školní inspektor

Ing. Hana Maťarová, školní inspelríorka

Bc. Jaroslava Sivkovri kontrolní praco,tmice

Mgr. Vladislav Vančura, školní inspektor

V Ostravě dne 17. ledna2074

Mgr. Milena Walderová, ředitelka školy

V Ostravě dne 20. tedna20|4

protokol o kontroile
či.: čštr-l8/I4-T

Poučení
Podle § 17 zákona o státní kontrole může škola proti protokolu o kontrole podat
písemné zdůvodněné námitlcy, znichž je zřejmé, proti jakému zjištění směřují, a úo
do 5 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námiúky zašlete na adresu
Česki školní inspekce, Moravskoslezský inspektoráto Matiční 20,702 00 Ostrava 2,
případně prostřednictvím datové schránky (gJzais9) nebo na e-podatelnu
(csi.t@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele
inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a dafum vyhotovení protokolu o kontrole čer&'ó školní insDe!rca
t\ioronkorlezský inspek,orót - irocorlštň

Motiční 20
702 00 Ostrovo 2

(razítka)

Forubská l0/83t, 708 00 Ostrava-Foruba,
lČ:6}P4S299 /
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Datum a podpis ředitellry škoty potvnující projednání a převzetí protokolu

Záktadní škola generirla s:,,Jeňiit Škarvady,
Ortrava-Poruba, příspěviir;,,,i rrrganizace

(razítka)


