
 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIT-193/017-T 

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). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy 
Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - 

příspěvková organizace 

Sídlo Ochranova 1244/6, 746 01  Opava-Předměstí 

E-mail právnické osoby skola@zsochranova.cz 

IČ 70 999 236 

Identifikátor 600 143 384 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Monika Jarošová  

Zřizovatel Statutární město Opava 

Místa inspekční činnosti Ochranova 1244/6, 746 01  Opava-Předměstí 

Pekařská 679/77, 746 01  Opava-Kateřinky 

Termín inspekční činnosti 21. 2. 2017 − 23. 2. 2017 

Kontrolované období Školní rok 2016/2017 k termínu inspekční činnosti 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 
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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 § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

Kontrolní zjištění 

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

a školní jídelně-výdejně, jejichž činnost vykonává Základní škola Ilji Hurníka Opava,  

Ochranova 6 – příspěvková organizace (dále „škola“). 

1. Kontrolováno vydání, obsah a zveřejnění školního řádu a vnitřních řádů podle  

§ 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitelka školy vydala školní řád základní školy a vnitřní řád školní družiny a školního 

klubu, které obsahovaly všechny náležitosti stanovené školským zákonem. Zveřejnila je 

na přístupných místech ve škole, prokazatelným způsobem s nimi seznámila žáky  

a zaměstnance a informovala o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrolováno vedení vybrané dokumentace podle § 28 odst. 1 písm. b), e), f), g)  

a h) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Škola vede vybranou dokumentaci stanovenou školským zákonem (evidenci žáků; 

výroční zprávy o činnosti školy; třídní knihy, které obsahují průkazné údaje  

o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu; školní řád; vnitřní řády; rozvrh vyučovacích 

hodin a záznamy z pedagogických rad). 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

3. Kontrolováno vedení evidence úrazů žáků a vyhotovení a zasílání záznamů o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období 

Škola vedla dokumentaci k evidenci úrazů žáků stanoveným způsobem. Vyhotovené 

záznamy o úrazu byly zasílány stanoveným orgánům a institucím. Po odškodnění úrazů 

škola záznamy o úrazu bez zbytečného odkladu aktualizovala a o aktualizacích 

vyrozuměla Českou školní inspekci.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrolováno stanovení a dodržování finančních normativů podle § 1 odst. 2 podle 

přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném 

v kontrolovaném období, a zda je úplata za školní stravování v souladu  

s § 5 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období 

Finanční normativy byly stanoveny v rozpětí finančních limitů na nákup potravin 

stanovených pro žáky. Stravovaní žáci byli správně zařazeni do věkových skupin  

na základě věku dosaženého v příslušném školním roce. Úplata za školní stravování byla 

určena výší finančního normativu.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Školní řád základní školy včetně přílohy školního řádu – Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ze dne 1. 9. 2016 

 Vnitřní řád školní družiny ze dne a s účinností od 1. 9. 2016 

 Vnitřní řád školního klubu ze dne a s účinností od 1. 9. 2016 

 Třídní knihy všech tříd vedené ve školním roce 2016/2017 (prokazatelné seznámení 

žáků se školním řádem) 

 Přehledy výchovně vzdělávací práce školní družiny pro školní rok 2016/2017 

(prokazatelné seznámení účastníků zájmového vzdělávání s vnitřním řádem školní 

družiny) 

 Záznamy o práci v zájmovém útvaru školní klub sportovní hry 4. – 9. třída školní rok 

2016/2017 (prokazatelné seznámení účastníků zájmového vzdělávání s vnitřním 

řádem školního klubu) 

 Záznamy z jednání pedagogické rady a provozní porady (prokazatelné seznámení 

všech zaměstnanců se školním řádem a vnitřními řády školní družiny a školního 

klubu) ze dne 29. 8. 2016 

 Žákovské zápisníky žáků školy pro školní rok 2016/2017 (prokazatelné informování 

zákonných zástupců o vydání a obsahu školního řádu) 

 Přihlášky do školní družiny a školního klubu (prokazatelné informování zákonných 

zástupců o vnitřních řádech školní družiny a školního klubu) 

 Školní matrika vedená ve školním roce 2016/2017, stav k termínu inspekční činnosti 

(elektronická podoba) 

 Rozvrhy všech tříd ve školním roce 2016/2017, stav ke dni inspekční činnosti 

 Výroční zpráva školy 2015/2016 ze dne 12. 10. 2016 

 Podklady smluvní školní jídelny – počet strávníků včetně zařazení do věkových 

kategorií ze dne 8. 11. 2016  

 Smlouva o zajištění školního stravování ze dne 28. 8. 2013 mezi školou a Zařízením 

školního stravování Opava, Šrámkova 4  

 Kniha úrazů (budova Ochranova) ze dne 16. 4. 2014 a kniha úrazů (budova Pekařská) 

ze dne 12. 3. 2014 

 Záznamy o úrazu 1/2016/17 až 15/2016/17 včetně aktualizací vyhotovené k termínu 

inspekční činnosti 

 Dokumentace o odeslání záznamů o úrazu zdravotním pojišťovnám žáků k termínu 

inspekční činnosti 
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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, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  

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

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

inspektorátu. 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

Ing. Mgr. Ivana Teichmannová, školní inspektorka Ivana Teichmannová v. r. 

Ing. Lada Bednárová, kontrolní pracovnice Lada Bednárová v. r.  

Mgr. Vladislav Vančura, školní inspektor Vladislav Vančura v. r.  

Mgr. Richard Vilášek, školní inspektor Richard Vilášek v. r. 

V Ostravě 22. 3. 2017 

 

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

  

Mgr. Monika Jarošová, ředitelka školy Monika Jarošová v. r. 

 

V Ostravě 23. 3. 2017 


