Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIS-1112/15-S

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
a školského zařízení

Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín

Sídlo

Jestřabí Lhota 100, 280 02 Kolín

E-mail právnické osoby

msjestrabilhota@seznam.cz

IČ

71 009 671

Identifikátor

600 045 013

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Bc. Romanou Balounovou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Obec Jestřabí Lhota

Místo kontroly

Jestřabí Lhota 100, 280 02 Kolín

Termín kontroly na místě

7. a 11. květen 2015

Kontrolované období

školní roky 2013/2014 a 2014/2015 ke dni kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti dne 7. května
2015 v Mateřské škole Jestřabí Lhota 100, okres Kolín (dále „škola“).

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) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
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Protokol o kontrole
Čj.: ČŠIS-1112/15-S

Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou
skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školského zařízení zajišťuje služby,
vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kontrolní zjištění
1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního vzdělávacího programu podle
§ 5 odst. 1 a 3 školského zákona
Ředitelka mateřské školy (dále „ředitelka“) vydala školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl
zveřejněn ve vstupním prostoru školy.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu.
2. Kontrola školního řádu podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona
Ředitelka vydala školní řád v souladu se zákonnými požadavky. Školní řád byl zveřejněn
v šatně školy. Ředitelka prokázala, že informovala zákonné zástupce dětí o jeho vydání
i obsahu ve dnech od 9. září do 17. září 2014 a od 1. ledna do 12. ledna 2015. Zaměstnanci
kontrolované právnické osoby s ním byli seznámeni dne 30. srpna 2013.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu.
3. Kontrola plnění odpovědnosti školní jídelny za poskytované stravovací služby
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
účinném v kontrolovaném období
Výživové normy v průměru za měsíce březen 2014 až duben 2015 byly splněny ve všech
komoditách v souladu s vyhláškou. Dodržena byla i maximální přípustná horní hranice
spotřeby volných tuků a cukrů. Zákonné rozpětí finančních limitů na nákup potravin
stanovených pro příslušnou věkovou skupinu strávníků bylo dodrženo.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. září 2007 včetně
dodatků č. 1 ze dne 1. září 2007, č. 2 a č. 3 ze dne 1. října 2009
2. Školní řád platný od 1. září 2011 včetně dodatku č. 1 ze dne 3. září 2012, č. 2 ze dne 30.
srpna 2013
3. Seznámení rodičů se Školním řádem – podpisový arch pro školní rok 2014/2015
4. Seznámení zaměstnanců se Školním řádem ze dne 30. srpna 2013
5. Provozní řád školní jídelny ze dne 10. března 2015
6. Finanční limity na nákup potravin
7. Jídelní lístky za měsíc duben 2015
8. Výdejky potravin výběr v měsíci dubnu 2015
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Protokol o kontrole
Čj.: ČŠIS-1112/15-S

9. Spotřební koše za březen 2014 až duben 2015

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů
ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká
školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně
prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.s@csicr.cz)
s připojením elektronického podpisu a to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Bc. Hana Hušková, školní inspektorka

Hana Hušková v. r.

Bc. Dana Nulíčková, kontrolní pracovnice

Dana Nulíčková v. r.

V Mladé Boleslavi dne 1. června 2015

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

Bc. Romana Balounová, ředitelka školy

Romana Balounová v. r.

V Jestřabí Lhotě

dne 3. června 2015
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