
 

Česká školní inspekce 

Pražský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIA-2794/16-A 

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, Praha 10 - Štěrboholy 

Sídlo U Školy 285, 102 00  Praha 10 - Štěrboholy 

E-mail právnické osoby info@zssterboholy.cz 

IČ 70885451 

Identifikátor 600041352 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Eva Kollmannová 

Zřizovatel Městská část Praha - Štěrboholy 

Místa inspekční činnosti U Školy 285, 102 00  Praha 10 – Štěrboholy 

Pod Areálem 302, 102 00  Praha 10 – Štěrboholy 

Termín inspekční činnosti 7. 10. 2016 − 11. 10. 2016 

Kontrolované období Školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 

k termínu 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 
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služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou 

skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby, 

vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období.  

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v mateřské škole, základní škole, školní družině, školní jídelně 

a školní jídelně-výdejně. 

1. Kontrolováno vydání školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 3 věta první 

školského zákona. 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 10 - Štěrboholy (dále „škola“) 

vydala v souladu se školským zákonem Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání Úsměv, platný od 1. září 2016. Dále vydala pro vyučovaný obor vzdělání 

79-01- C/01 Základní škola Školní vzdělávací program Tvořivá škola – Naše cesta 

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2016. 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrolováno vydání školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 2 školského 

zákona. 

Ředitelka školy vydala v souladu se školským zákonem Školní vzdělávací program 

pro školní družinu při ZŠ a MŠ Praha 10 – Štěrboholy, platný od 1. 9. 2014. Dokument 

stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, 

podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále stanoví popis 

materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání ve školském zařízení uskutečňuje. 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrolováno vydání, obsah a zveřejnění školního řádu (mateřská škola) 

podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona. 

Ředitelka školy vydala školní řád mateřské školy, který obsahuje náležitosti stanovené 

výše uvedeným právním předpisem (podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí 

a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany 

dětí). 

Inspekční tým fyzickou kontrolou ověřil, že školní řád je zveřejněn na přístupném 

místě ve škole. Ve školním roce 2016/2017 s ním byli prokazatelným způsobem 

seznámeni zaměstnanci školy. Zákonní zástupci dětí byli informováni o jeho vydání 

a obsahu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
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4. Kontrolováno vydání, obsah a zveřejnění školního řádu (základní škola) 

podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona ve vazbě na vyhlášku č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Ředitelka školy vydala školní řád, který obsahuje náležitosti stanovené výše 

uvedenými právními předpisy (podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 

zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 

a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem 

školy ze strany žáků). Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků.  

Inspekční tým fyzickou kontrolou ověřil, že školní řád je zveřejněn na přístupném 

místě ve škole. Ve školním roce 2016/2017 s ním byli prokazatelným způsobem 

seznámeni žáci, což prokázaly zápisy v třídních knihách. Škola doložila, že se školním 

řádem byli prokazatelným způsobem seznámeni zaměstnanci školy. Zákonní zástupci 

byli informováni o jeho vydání a obsahu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

5. Kontrolováno poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku 

a vedení dokumentace školského zařízení podle § 28 odst. 1 písm. k) a odst. 5 

školského zákona. 

Poskytování školských služeb v zařízení školního stravování bylo ověřeno na základě 

zápisu ve školském rejstříku. Správnost vedení dokumentace podle § 28 odst. 1 písm. 

k) školského zákona byla ověřena na základě předložených dokladů souvisejících 

s činností školního stravování za kontrolované období školního roku 2015/2016 (Výkaz 

Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2015, provozní 

řád školní jídelny, seznam strávníků, propočty spotřebního koše, výdejky potravin, 

jídelní lístky). 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

6. Kontrolováno plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací 

služby ve smyslu § 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

účinném v kontrolovaném období (dále „vyhláška o školním stravování“). 

Kontrola plnění výživových norem byla provedena na základě předložených dokladů: 

výdejky potravin, jídelní lístky, počet strávníků a propočty spotřebního koše.  

Škola postupovala při stanovení a dodržování ceny stravného uvedené v provozních 

řádech školní jídelny v kontrolovaném období v souladu s vyhláškou o školním 

stravování. Školní jídelna a školní výdejna poskytuje školní stravování tj. žákům 

základní školy oběd a dětem mateřské školy přesnídávku, oběd a svačinu.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

7. Kontrolováno stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního 

stravování podle § 3 vyhlášky o školním stravování ve vazbě na § 30 odst. 1 

školského zákona. 
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Škola vydala provozní řády školní jídelny pro strávníky mateřské školy a pro strávníky 

základní školy, ve kterých byly v době kontroly upraveny a doplněny údaje o výši 

stravného jednotlivých jídel dle věkových skupin strávníků, měsíční zálohy na stravné 

a zajištění individuálního stravování. Kontrola ověřila, že  byly na veřejně přístupném 

místě ve škole.  

Kontrolou na místě bylo ověřeno, že školní jídelna postupovala v kontrolovaném 

období při své činnosti podle podmínek stanovených ve vnitřních řádech školní jídelny.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Úsměv s platností 

od 1. 9. 2016 

2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola – Naše cesta, 

s platností od 1. 9. 2016 

3. Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Praha 10 - Štěrboholy, 

platnost od 1. 9. 2014 

4. Školní řád MŠ platný od 1. 9. 2015 a Školní řád ZŠ platný od 1. 9. 2016, 

aktualizované dne 14. 9. 2016, k termínu kontroly 

5. Třídní knihy vedené ve školních rocích 2015/2016, 2016/2017 k termínu kontroly 

6. Záznamy z pedagogických rad, školní roky 2015/2016 a 2016/2017 vedené 

k termínu kontroly 

7. Personální dokumentace (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání) vedená 

k termínu kontroly 

8. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, platný k termínu kontroly 

9. Výkazy o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2015, 

ze dne 10. 11. 2015 

10. Záznamy stravovaných osob za měsíce období září 2015 až červen 2016 

11. Seznam strávníků (matrika v elektronické podobě), Přehledy docházky a přehledy 

stravovaných k 31. 10. 2015  

12. Provozní řády školní jídelny pro strávníky základní školy a strávníky mateřské školy 

platné v kontrolovaném období, upravené ze dne 11. 10. 2016 

13. Finanční přehledy skladů a hospodaření s finanční normou za měsíce 12/2015, 

1/2016 a 6/2016 

14. Kalkulace nákladů na přípravu oběda v roce 2016 

15. Propočty spotřebního koše za jednotlivé měsíce období leden až červen 2016, 

souhrnný propočet spotřebního koše za období leden až červen 2016 

16. Jídelní lístky za období měsíců leden až červen 2016, seznam alergenů 

17. Výdejky potravin za období měsíců leden až červen 2016 
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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 Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66  Praha, 

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 

csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele 

inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

Mgr. Jana Frojdová, školní inspektorka Frojdová, v. r. 

Mgr. Šárka Grézlová, školní inspektorka Šárka Grézlová, v. r. 

Mgr. Bohumila Pešková, školní inspektorka v. z. Frojdová, v. r. 

Ing. Ivana Černá, kontrolní pracovnice Ivana Černá, v. r. 

V Praze 1. listopadu 2016 

 

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu 

o kontrole 

  

Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka školy Eva Kollmannová, v. r. 

 

V Praze 14. 11. 2016 


