Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL O KONTROLE
Čj. ČŠIB-142/16-B

Kontrola dodržování právních předpisů podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává ní
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád).
Název právnické osoby
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365,
vykonávající činnost školy příspěvková organizace
Sídlo

Příční 1365, 696 62 Strážnice

E-mail právnické osoby

zsmk@iol.cz

IČ

70945730

Identifikátor

600116026

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Petrem Tomečkem, ředitelem školy

Zřizovatel

město Strážnice

Místo kontroly

Příční 1365, Strážnice

Termín kontroly na místě

28. leden 2016

Kontrolované období

školní rok 2015/2016 do data kontroly

Kontrola byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti řediteli Základní školy
M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace (dále škola).

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 účinné m
v kontrolovaném období, zaměřená na zápis do 1. ročníku základního vzdělávání.
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Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole.
1. Kontrola, zda ředitel školy stanovil místo a dobu zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání podle ustanovení § 46 odst. 1 školského zákona, ve znění
účinném v kontrolovaném období
Kontrolou na místě bylo zjištěno, že ve školním roce 2015/2016 probíhal zápis do prvního
ročníku základního vzdělávání (dále zápis) dne 28. ledna 2016 v budově školy na adrese
Příční 1365, 696 62 Strážnice. Ředitel školy oznámil konání zápisu na webových
stránkách školy, na vstupních dveřích do budovy školy, na úřední desce zřizovate le,
v městském zpravodaji, vyhlášením v místním rozhlase aj.
Ředitel školy stanovil místo a dobu zápisu v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 školského
zákona a oznámil tyto skutečnosti způsobem v místě obvyklým.
Nebylo zjištěno porušení ustanovení § 46 odst. 1 školského zákona.
2. Kontrola, zda škola informovala zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu
povinné školní docházky podle § 37 odst. 2 školského zákona, ve znění účinné m
v kontrolovaném období
Kontrolou dokumentu „Zápisní list pro školní rok 2016/2017“ a fyzickou kontrolou
na místě bylo zjištěno, že škola při zápisu informovala zákonné zástupce dětí o možnosti
odkladu povinné školní docházky.
Nebylo zjištěno porušení ustanovení § 37 odst. 2 školského zákona.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Marie Kudeříkové Strážnice,
Příční 1365, okres Hodonín ze dne 4. prosince 2001, s účinností od 1. ledna 2002, včetně
Dodatků č. 1 až 6 (poslední ze dne 26. září 2011)
Jmenovací dekret do funkce ředitele školy ze dne 12. července 2012 s účinností
od 1. srpna 2012
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, aktuální stav
Pokyn ředitele školy k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok
2016/2017 ze dne 22. prosince 2015 s účinností od 1. ledna 2016
Informační leták – zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017
Zápisní list pro školní rok 2016/2017 – vzorek
Zpravodaj města Strážnice, leden 2016
www.zsmkstr.cz

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, 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
(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
PhDr. Šárka Mikesková, školní inspektorka

PhDr. Šárka Mikesková v. r.

V Hodoníně dne 29. ledna 2016

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole
(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy

Mgr. Petr Tomeček v. r.

Ve Strážnici dne 29. ledna 2016
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