Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIS-469/18-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

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem,
Komenského 1534, okres Nymburk

Sídlo

Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem

E-mail

reditelka@zsjaklysa.cz

IČ

61632244

Identifikátor

600051005

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Marie Nováková

Zřizovatel

Město Lysá nad Labem

Místo

Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem

Termín inspekční činnosti

26. 2. 2018 − 1. 3. 2018

Kontrolované období

školní roky 2016/2017 a 2017/2018 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 služeb,
v Základní škole J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole, školní družině a školním klubu.
1. Kontrola dodržování § 5 odst. 1, 2 a 3 školského zákona, ve znění účinném
v kontrolovaném období (vydání, obsah a zveřejnění školních vzdělávacích
programů)
Ředitelka příspěvkové organizace (dále „ředitelka“) vydala školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání čj. 2/09-10 (4. verze), školní vzdělávací program pro školní
družinu čj. 4/09/10 (5. verze) a školní vzdělávací program pro školní klub čj. 6/09/10 (6.
verze). Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je strukturou i obsahem
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Oba školní
vzdělávací programy pro zájmové vzdělávání obsahují údaje, které předepisuje školský
zákon. Všechny školní vzdělávací programy byly zveřejněny na přístupném místě
ve škole.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola dodržování § 30 odst. 1 až 3 školského zákona (vydání, obsahu, zveřejnění
školního a vnitřního řádu, seznámení zaměstnanců a žáků školy se školním
a vnitřním řádem, informování zákonných zástupců o jejich vydání a obsahu)
Ředitelka vydala Školní řád základní školy, Vnitřní řád školní družiny a Vnitřní řád
školního klubu. Kontrolou obsahu uvedených řádů bylo zjištěno, že jsou v souladu
s právními předpisy. Kontrolou související dokumentace (třídní knihy, záznamy
z pedagogické rady a jednání provozních porad, žákovské knížky vedené ve školním roce
2017/2018) a prostor školy bylo zjištěno, že s nimi byli seznámeni zaměstnanci a žáci,
o jejich vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci žáků a že uvedené řády jsou
zveřejněny na přístupném místě ve škole
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Závěry
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Zprávu 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.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Zřizovací listina Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského
1534, okres Nymburk čj. ŠK/1142/11 Nov, včetně dodatku ze dne 16. září 2015
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze č. 4, čj. 2/09-10 včetně
přílohy č. 5, s platností od 1. září 2016
Školní vzdělávací program pro školní družinu verze č. 5, čj. 4/09/10 včetně přílohy
č. 1 s čj. 4/09-10
Školní vzdělávací program pro školní klub verze č. 6, čj. 6/09/10 včetně přílohy č. 1
Školní řád čj. 3/17-18
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Záznamy z pedagogické rady, školní roky 2016/2017, 2017/2018
Záznamy z jednání provozních porad, aktuální stav k termínu kontroly
Vnitřní řád školní družiny čj. 5/17-18
Vnitřní řád školního klubu čj. 7/17-18
Žákovské knížky, aktuální stav k termínu kontroly

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola / školské zařízení 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, 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. Karel Kumstýř, školní inspektor

Mgr. Karel Kumstýř v. r.

Mgr. Hana Havelová, školní inspektorka

Mgr. Hana Havelová v. r.

Mgr. Iveta Hroudová, školní inspektorka

Mgr. Iveta Hroudová v. r.

PhDr. Jana Pavlová, Ph.D., školní inspektorka
Mgr. Luboš Hodač, školní inspektor

PhDr. Jana Pavlová Ph.D. v. r.
Mgr. Luboš Hodač v. r.

Bc. Marcela Jüstelová, kontrolní pracovnice

Bc. Marcela Jüstelová v. r.

V Nymburku 5. března 2018
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Datum a podpis ředitelky školy / školského zařízení potvrzující projednání a převzetí
protokolu o kontrole

razítko

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy

Nováková v. r.

V Lysé nad Labem 20. 03. 2018
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