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PROTOKOL O KONTROLE
č;. čšrn-t980/14_B

KonfuoladodrŽovanípnívníchpředpisůpodle § l74 odst.2 písm. d) zákonač. 561/2004 sb.,
o PředŠkolním, ákladním, sfiedním, 

"ySSi- 
odborném ajinem vzÁéIáváni(školslcý ffi*),

ve zrrění pozdějších předpisů, azÁkonaě.255l2012 Sb., Ó kontrole (kontrohi raQ.

§9"F,9,! byla zahájerta dne 9. prosince 2014 předložením Pověření k inspekční činnosti
Cj. CSIB-I987lt4-B řediteli 7-akJadni školy a Mateřská školy Václava Havla žďárec, okres
Brno - venkov (dále,,školď').

Předmět kontroly
Kontola dodrŽovaní vybraných ustanovení školského zákonaa souvisejících a prováděcích
Pravních PředpisŮ, které se vztáují k poskytovárť vzdělávání a školslcých sl-užeb,
vYkonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona,ve 

"nĚní 
účinném

v konfrolovaném období.

Název právnické osoby
rykonávaj íď činnost školy

Základní škola a MateřsM škola Václava Havla
Žďáteerokres Brno - venkov

Sídlo Žfrírec2l,5g4 56 Žďárec
E_mail právnické osoby zszllaree@seznam.cz

Ic 70|94058/i

Identiíikátor 6s001277l
prármí forma přfupěvková organiza3g

Zastoupená Mgr. Daliborem Kolářem, ředitelem

zřwovatel obec Žďárec
Místa kontroly Ž,ďárec28 a{2
Termín kontroly na místě 9. - 11. prosinec 2014

kontrolované období škglní rok2014l2015 do data kontroly



protokol o kontrole
či.: čšn-tg80/I4-B

Kontrolní zjištění
Kontrrola byla vykonána v základní a mateřské škole.
l' Kontrola rlYdání 

^ 
zveřejnění ško|ního vzdělávacího programu podleu9tlnovení § 5 odst 3 škotského zákona, ve znění účinném v kontrolovanémobdobí.

Ředitel.ŠkolY vYdal a zveřejnil Školní vzÁé!ávacíprograín pro předškolní vzdělávrinís tematiclcým ná"uem,,Máme se rádi a jye ku**íai:;póo ej. salra ; pilř"stí od
3l^:3ii?9í9o,31. srpna z}l7,aktuaiizoval no r.e a"i's. listopadu 2014.DKoIlu vzdelavaci Program Pro základní vzdéláváni s motivačním nrázvem,,škoh
PrŮvodce Životem", s Plabrostí od t. zářiz}al vydipr"a"io"i r"ditel ve funkci. Jehoaktualizace Proběhla formou dodatku ě. l ze d* r. úíí zlt3.Druhou aktualizaciprovedl současný ředitel školy s platností od 1. záíí2ot4.óuu n"aÉiJnu.*iórr,zveřejnil na PffsfuPném místě v budovách základni školy a mateřské školy a naweborr,ých stránkách.
Nebylo 4ištěno porŇeníuýše uvedeného ustanovení školského aíkona
Kontrola vYdánÍ, obsahu a zveřejnění školního řádu podle ustanovení § 30 odst1r2 a3 školského zákona.

Ře9il9t :!:]y yyduJ ,,Škohí ád" (mateřské školy) s účinností od l. září 2014
Pod čj, 85ll4, kteqý uPravoval všeclny poádované oblasti. pro součást ,áktadniŠkolY vYdal Štotni iad s planrostí od 

' :q20l4,kter!.r|iu*ua všechny zákonerrtstanovené oblasti y.9Ťě p.ravidel pro h9dno99ni vYúecil<a vzdáávŇářt, L*abYla Přílohou. Ředilft zvěre3nit Ú *oni reav 
"ápřrtop.re* místě v budováchmateřské azál<ladni ŠkolY a na webových strárrkách. rrotát r"y, 

"p,i.ou.rr, 
, ,ri*isezniámil vyrrčujíci na p9dagogicke iado dn9 29. srpna nt+. Zeky zákJadní školyseznr{mil s obsa}rem školního řádu 1. zaří 20t4 u }iaoi.t e hodině, .oz Jonaa4i

1_"hy s jejich podpisy. o vydrání a obsalru skolnrro ňu-informovali ťídní učitelézákonrÉ zá,qtuPce nezletilých žáků 3. listopadu 2014 natítŇch schůzkích a aíkonnézástupce dětí na schůzce rodičů dne 16. záíí2}t4,;rp"*dlli;ffiilfiil 
""prezenční listině.

Nebylo 4jštěno porušeníuýše avedených ustanovení školského zákona

Seznam doktadŮ a ostatních materiálŮ, o které se kontrolní zjištění opírá1, Zřizovací listina ZÁkladní škola a Mateřskí škola žďfuec,příspěvková otganizaceze dne 23. ěewna2008
2, Dodatek ňiz,ovaci listiny z-e dne 23. ěewna 2008 (změ na názvu školy), ze dne6. května 2013
3, Zťaovací listina rr9 nfisnfohy9l organizaci základní školu žďarcc, okresŽtar naaSázavog že dnó zi.*ri2002,včefirě dodatku ě. t a2
1, YYPi' ze sPrávního ÍÍzsnÍ- škola/zařízení (aněnareaiiete), ze dne 2. září2Ot45, Jmenovací dekret ředitele Školy s rtčinností oO r. srpna 20t4, ze dne 23. ěeruna21t41 §lr"lq ťr: účinností 

"d 
L ríří-nL;'Ó;;ŽŠ;" """o7, s!9tni raa nravld]3 pro hodnocŇ rnýsÍedků vzdélávánt žáků, s účinnostíod l. 9. 2014 í6ro ZŠ)

: 9|"l{ řád._č_j i.85 l14 s účinností od l. zŇí2014 (pro MŠ)9, Skolní vzdělávací Proglam 9ro předlkoli uraaa"Ž"i;Úá"r" se rádi a jsme kamarádi*ěj.84lt4 , ze dne 29. srpna žou,s akfualizací ;d;á:hstopadu 2014
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Českáškotní inspekce
Jihomoravský inspefuotát

protokol o kontrole
čj.: čšrc-tgnl/I4-B

10. Zápisy z pedagogióké rady vedené ve školrúm rcce 2al32}t4 a20l4l20l5 s PodPisY

"rorešto"ncri17. Zápisze schůzky rodičů ze dne t6. áří2014 včetrě prezenční listiny
rz. šr<orni vzÁélávasí pro$am pro základní vzÁélávání ,,Škob prŮvodce životetrf',

s plafirostí od l. zaři2007
l3. Dodatek t Švp ZV ě.01, s platrostí od 7. záři20l3
14. Dodatek t Šw Zv ě. 02, s platností od 1. ?Áíi 2014, (aněna učebního plánu

2. stupně)
15. Třídní knihy vedené ve školním rcce20l4l2015
16. Žákovské knížky ve školním rcce201412015 (vzorek)
17. pedagogcká rada-zápis z jďnéní, ze dne 29. srpna 201a @rojednání nového Školního

18.
19.

řadu)
Zápisz jednárú školské mdy ze dne29. srpna 2014
Třídní ,cnna.y zs dne3. listopadu 2014 - informace o školním řádu věetně prezenČních

listin s podpisy rodičů (18 ks)

Poučení
podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontr9!9 podat písemné

zdůvodněné námitkyo z nichž je zřejmé, proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnŮ

ode dne doručení protokolu Ó t<ontroÚ, rrtp"aoO namitlcy zašlete na adresu Čelká
školní inspekce, Íiho-oooslcý inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, PříPadně
prostřednicMm datové schránky (g7zais9) l9bo_ n1 gno.date!| (91iUBcsicr.cz)
s připojením elektronickóho podpisu, a to k rul*ím ředitellry insPektorátu.

§ložení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Čestú školni inspe[<ce
Jihonn or*vský irrspcktorát

piracoviště
Křftová 22,603 00 Brnt

Tiful, jméno, příjmení, funkce

Ing. Ivana Fischerová školní inspektorka

Mg. Tomáš Baleja" školní inspektor

Mgr. Lenka Čoupkovrá; školní inspektorka

Ing. Ale,rra Svobodová školní inspektorka

fuaa.r.,.'....

V Brně 5. ledna 2015
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Čer*a§rolatr@,u
Jillnnravs§ ůnryGtrotút

peóbblo tidraltou
čj.:: čšw-I980/I4-B

Dstum r podpir ředlúclt §kol} potrrmtící proicdnrlní a přsrzeff proto*olu o kontote

Tituli jméno, É§8!eúí, firňk§e

Mgr. Dďibor lfulář, ředitel

V Bfně 9. l€dm2015

zÁrlaoN,i §xou
n m4reŘsKÁ šKoI.n

VÁCUVn HAVLA
594 56 žďárec

okres Bmo júeňrov o
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