
2021/2022 

Česká školní inspekce 
Jihomoravský inspektorát 

_________________________________________________________________________________________________________ ___ 

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIB-1694/21-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  Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice, Příční 1365, 

příspěvková organizace 

Sídlo Příční 1365, 696 62  Strážnice 

E-mail  podatelna@zsmkstr.cz 

IČ 70945730 

Identifikátor 600116026 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Petr Tomeček 

Zřizovatel město Strážnice 

Místo Příční 1365, Strážnice 

Termín inspekční činnosti 14. 12. 2021 − 16. 12. 2021 

Kontrolované období školní rok 2021/2022 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.  
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole, školní družině a školním klubu. 

1. Kontrola vydání, obsahu a seznámení se školním řádem a vnitřními řády podle § 30 

odst. 1, 2 a 4 školského zákona 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové, Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace 

(dále „škola“) vydal školní řád základní školy, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád 
školního klubu. Dokumenty upravovaly všechny oblasti stanovené školským zákonem. 
Součástí školního řádu základní školy byla pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. S dokumenty byli prokazatelně seznámeni žáci, účastníci a zaměstnanci školy. 
Zákonní zástupci žáků byli o jejich vydání informováni. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola dokumentace školy podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona 

Kontrolou školní matriky bylo zjištěno, že obsahovala údaje o znevýhodnění žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných 
opatřeních poskytovaných těmto žákům a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení 

školského poradenského zařízení. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

V této oblasti byly zjištěny nedostatky při předchozí inspekční činnosti. Českou školní 

inspekcí byla stanovena lhůta pro přijetí opatření k jejich odstranění. Opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků byla v této lhůtě přijata a nedostatky byly odstraněny. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 16. 12. 2021 vrácením příslušných originálů podkladů 
zapůjčených ke kontrole. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní řád účinný od 1. 9. 2020 vč. dodatku č. 1 účinného od 12. 10. 2020 

2. Třídní knihy se záznamy o seznámení žáků se školním řádem dne 2. 9. 2021 

3. Zápis z pedagogické rady o seznámení pedagogických zaměstnanců se školním 
řádem, s vnitřním řádem školní družiny a školního klubu ze dne 23. 8. 2021  

4. Podpisový arch „Seznámení s řády školy“ ze září 2020 (ostatní zaměstnanci) 

5. Třídní schůzky ze září 2021 – informování zákonných zástupců o školním řádu, školní 

řád volně přístupný na webu školy a v prostorách školy  

6. Vnitřní řád školní družiny účinný od 1. 9. 2021 

7. Vnitřní řád školního klubu účinný od 1. 9. 2021 

8. Podpis zákonných zástupců o informování o vnitřním řádu na přihlášce do družiny 
nebo školního klubu, řády volně přístupné na webu školy a v prostorách školy 

9. Přehled výchovně vzdělávací práce všech oddělení školní družiny a školního klubu – 
seznámení účastníků s vnitřním řádem školní družiny a školního klubu ze září 2021  

10. Elektronický informační systém školy vedený ve školním roce 2021/2022 – kontrola 

úplnosti údajů školní matriky – vzorek 
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Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitel 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, 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. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

 

Ing. Alena Svobodová, školní inspektorka, 
vedoucí inspekčního týmu 

Ing. Alena Svobodová v. r. 

PhDr. Jiří Wasserburger, školní inspektor PhDr. Jiří Wasserburger v. r. 

Mgr. Blanka Prachařová, školní inspektorka Mgr. Blanka Prachařová v. r. 

Mgr. Soňa Weiserová, školní inspektorka Mgr. Soňa Weiserová v. r. 

Ing. Jiří Koc, kontrolní pracovník Ing. Jiří Koc v. r. 

V Brně 13. ledna 2022 

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

Mgr. Petr Tomeček, 

ředitel školy 

 

Mgr. Petr Tomeček v. r.  

Ve Strážnici 20. ledna 2022 


