Česká školní inspekce
Pražský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIA-1805/15-A

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),
zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK,
Praha 2, Slovenská 27

Sídlo

Slovenská 27, 120 00 Praha 2

E-mail právnické osoby

skola@zs-slovenska.cz

IČ

47609842

Identifikátor

600035573

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Hanou Žampovou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600,
120 39 Praha 2

Místo kontroly

Slovenská 27, 120 00 Praha 2

Termín kontroly na místě

5. října – 8. října 2015

Kontrolované období

školní rok 2014/2015 a 2015/2016 k datu kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, vykonávaná podle § 174
odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném k termínu kontroly.

Česká školní inspekce
Pražský inspektorát

Protokol o kontrole
Čj.: ČŠIA-1805/15-A

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole (dále „škola“).
1. Kontrola dodržování § 5 odst. 1 a odst. 3 věta první školského zákona
Ředitelka školy vydala Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ,,Úspěch
pro každého,“ zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Dokument je přístupný v budově školy.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

2. Kontrola dodržování § 30 odst. 1 až 3 školského zákona
Ředitelka školy vydala školní řád, který obsahuje všechny náležitosti stanovené výše
uvedeným právním předpisem (podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich
zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
se zaměstnanci školy, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany
žáků). Součástí dokumentu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Inspekční tým fyzickou kontrolou ověřil, že školní řád je zveřejněn na přístupném místě
ve škole. Škola doložila, že se školním řádem byli prokazatelným způsobem seznámeni
žáci a zaměstnanci školy. Zákonní zástupci byli informováni o vydání a o obsahu
školního řádu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ,,Úspěch pro každého,“ platný
od 14. 10. 2015
2. Třídní knihy ve školním roce 2014/2015 k termínu kontroly
3. Školní řád platný od 27. 8. 2015 platný k termínu inspekční činnosti
4. Záznamy z pedagogické rady k termínu kontroly

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, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně
prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.a@csicr.cz
s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
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Protokol o kontrole
Čj.: ČŠIA-1805/15-A

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Mgr. Jiří Mikoláš, školní inspektor

Jiří Mikoláš v. r.

Ing. Petr Hradecký, školní inspektor

Petr Hradecký v. r.

Mgr. Noëlle Kleinová, přizvaná osoba - odborník na
základní vzdělávání

Noëlle Kleinová v. r.

Ing. Ivana Černá, kontrolní pracovnice

Ivana Černá v. r.

V Praze 30. 10. 2015

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

(razítko)

Mgr. Hana Žampová, ředitelka školy

Hana Žampová v. r.

V Praze 5. 11. 2015
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