
Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL
čj. ČŠI-230/08-R14

o státní kontrole podle ustanovení § 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. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontrolovaná osoba: Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace

Sídlo: Krátká 1105, 742 21  Kopřivnice
Identifikátor: 674 000 218
IČ: 70 988 633
Zastoupená: Zdenkou Kriškovou - ředitelkou školy
Místo kontroly: Kopřivnice, Krátká 1105
Termín kontroly: 13. – 14. květen 2008

Předmět kontroly

1. Kontrola dokumentace školy ve školním roce 2007/2008 podle ustanovení § 28 odst. 1 
písm. a), b), c), e), f), g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke 
dni kontroly.

2. Kontrola úplnosti a správnosti školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1 a 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, ke dni kontroly.

3. Kontrola dodržování ustanovení § 166 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke dni kontroly.

Kontrolní zjištění:

1. Kontrola vedení dokumentace mateřské školy platné ve školním roce 2007/2008, 
vydané a vedené mateřskou školou k termínu kontroly
Škola má aktualizované doklady o svém zřízení a zařazení do školského rejstříku. Vede 
školní matriku a doklady o přijímání dětí ke vzdělávání včetně průběhu vzdělávání 
a jeho ukončování. Škola zpracovala zprávu o vlastním hodnocení školy, vede třídní 
knihy ve všech třídách mateřské školy a má zpracován školní řád.
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Škola postupovala v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), g)
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění.

2. Kontrola úplnosti a správnosti školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1 a 3 
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, ke dni kontroly

Platný školní řád kontrolované osoby obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem. 
Škola postupovala v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon) v platném znění.

3. Kontrola dodržování ustanovení § 166 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 
zákon) – splnění předpokladů pro výkon funkce u ředitele školy
Ředitelka školy je zřizovatelem jmenována do funkce na základě konkurzního řízení
a splňuje předpoklady pro výkon své funkce. 
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. Dodrženo 
bylo ustanovení § 166 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném 
znění.

Odůvodnění:

Ad 1.

V tomto bodě byla provedena kontrola rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku
a jeho změnách, kontrola evidence dětí (školní matrika), třídních knih, dokladů o přijímání 
dětí ke vzdělávání včetně údajů o průběhu a ukončování docházky. Škola předložila zprávu
o vlastním hodnocení školy a školní řád. Předložená dokumentace je vedena v souladu 
s příslušným právním předpisem.
Ad. 2

V tomto bodě byla provedena kontrola školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1 a 3
školského zákona. Kontrolovaná osoba v něm upravila podrobnosti výkonu práv 
a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Specifikovala provoz a vnitřní režim 
mateřské školy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 
před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, podmínky pro zacházení 
s majetkem školy. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě a prokazatelně s ním byli
seznámeni zaměstnanci a zákonní zástupci dětí. Při vydání školního řádu postupovala
ředitelka školy v souladu s právním předpisem.
Ad 3.
V tomto bodě byla provedena kontrola dokladů o jmenování do funkce. Ředitelka školy 
předložila doklad o tom, že byla do funkce jmenována zřizovatelem ke dni 1. ledna 2003
na základě výsledků konkurzního řízení. Dosaženým vzděláním i délkou praxe splňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon funkce.
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Seznam dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá:

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín
ze dne 26. září 2002

2. Usnesení o zápisu organizace v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem 
v Ostravě v oddílu Pr, vložce 585 vydané dne 22. dubna 2003 

3. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství mládeže a 
sportu o změně zařazení předškolního zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a 
školských zařízení čj. ŠMS/23613/04/Mü ze dne 12. května 2004 s účinností od 1. 
srpna 2004

4. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci zápisu změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 14663/2005/ŠMS/Much/0001 ze dne 
28. července 2005 – změna názvu právnické osoby

5. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 20. dubna 2008
6. Školní matrika
7. Docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2007/2008, ke dni inspekce
8. Doklady o přijetí dětí ke vzdělávání do mateřské školy
9. Vlastní hodnocení školy – školní rok 2006/2007

10. Třídní knihy všech tříd
11. Školní řád ze dne 1. ledna 2007 
12. Jmenovací dekret pro výkon funkce ředitelky s účinností od 1. ledna 2003
13. Personální dokumentace ředitelky školy – doklady o dosaženém vzdělání

Poučení:

Podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb., může kontrolovaná osoba proti protokolu 
podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. 
Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Štefánikova 9, 741 01  Nový 
Jičín.

Složení kontrolního týmu:

V Novém Jičíně dne 14. května 2008

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Jarmila Španihelová ……………………...…………………………

Mgr. Hana Štefková ……………………...…………………………



4

Datum a podpis kontrolované osoby stvrzující seznámení s protokolem a předání 
stejnopisu protokolu

(razítko)

Datum 14. května 2008

Titul, jméno a příjmení Podpis

Zdenka Krišková - ředitelka školy  …………………………………………….
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