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Česká školní inspekce 
Zlínský inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________  

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIZ-145/22-Z 

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 (dále školský zákon), a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Název  Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola 

Vsetín 

Sídlo Turkmenská 1612, 755 01  Vsetín 

E-mail  info@zsms-turkmenska.cz 

IČ 70238898 

Identifikátor 600171639 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Roman Třetina 

Zřizovatel Zlínský kraj 

Místo Turkmenská 1612, 755 01  Vsetín 

Termín inspekční činnosti 8. 3. 2022 − 10. 3. 2022  

Kontrolované období školní rok 2021/2022 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v mateřské, základní a střední škole (dále škola). 

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu mateřské školy, 

informovanosti zaměstnanců a zákonných zástupců nezletilých dětí o jeho vydání 

a obsahu podle § 30 odst. 1 a 4 a povinnosti projednání školního řádu s  pedagogickou 

radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věty první školského zákona  

Ředitel školy vydal školní řád mateřské školy, aktualizovaný k 1. 2. 2022. Dokument 
v jednotlivých částech upravoval podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků 

předškolního vzdělávání, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců 
při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců se zaměstnanc i 

mateřské školy, upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, 
provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Školní řád, doplněný o dodatky 
č. 1 a č. 2, byl projednán v pedagogické radě dne 20. 1. 2022, téhož dne s ním byli seznámeni 

všichni zaměstnanci školy. Začátkem školního roku 2021/2022 byli zákonní zástupci 
nezletilých dětí o jeho vydání a obsahu prokazatelně informováni na třídních schůzkách dne 
7. 9. 2021 a následně dne 25. 1. 2022. Ředitel školy zajistil zveřejnění školního řádu na 

přístupném místě ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy, povinnosti 

seznámit s ním zaměstnance a žáky školy a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné  

zástupce žáků podle § 30 odst. 1, 2 a 4 školského zákona a povinnosti jeho projednání 

s pedagogickou radou podle § 164 odst. 2 věty první školského zákona 

Ředitel školy vydal školní řád základní školy, aktualizovaný k 1. 2. 2022. Tento dokument 

upravoval podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, 
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  
a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. Školní řád obsahoval pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád, doplněný o dodatky č. 1 a č. 2, byl 
projednán v pedagogické radě dne 20. 1. 2022, téhož dne s ním byli seznámeni všichni 
zaměstnanci školy. Žáci školy byli se školním řádem seznámeni dle záznamu v třídních 

knihách dne 6. 9. 2021 a 24. 1. 2022. Zákonní zástupci nezletilých žáků byli o jeho vydání 
a obsahu prokazatelně informováni začátkem školního roku 2021/2022 na třídních 

schůzkách dne 7. 9. 2021 a následně dne 25. 1. 2022. Ředitel školy zajistil zveřejnění 
školního řádu základní školy na všech přístupných místech ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu praktické školy, povinnosti 

seznámit s ním zaměstnance a žáky školy a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné  

zástupce žáků podle § 30 odst. 1, 2 a 4 školského zákona a povinnosti jeho projednání 

s pedagogickou radou podle § 164 odst. 2 věty první školského zákona 

Ředitel školy vydal školní řád praktické školy s účinností od 1. 9. 2022. Tento dokument 

upravoval podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, 
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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  

a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. Školní řád obsahoval pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád, doplněný o dodatky č. 1 a č. 2, byl 

projednán v pedagogické radě dne 20. 1. 2022, téhož dne s ním byli seznámeni všichni 
zaměstnanci školy. Žáci školy byli se školním řádem seznámeni dle záznamu v třídních 
knihách dne 6. 9. 2021 a 24. 1. 2022. Zákonní zástupci nezletilých žáků byli o jeho vydání 

a obsahu prokazatelně informováni začátkem školního roku 2021/2022 na třídních 
schůzkách dne 7. 9. 2021 a následně dne 25. 1. 2022. Ředitel školy zajistil zveřejnění 

školního řádu základní školy na všech přístupných místech ve škole.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 10. 3. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 
zapůjčených ke kontrole. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní řád základní školy s účinností od 1. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 s účinností od 
1. 9. 2020 schváleno pedagogickou radou dne 28. 8. 2020 a Dodatku č. 2 s účinnost í 

od 1. 2. 2022 schváleno pedagogickou radou dne 20. 1. 2022 

2. Školní řád mateřské školy s účinností od 1. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 s účinnost í 

od 1. 9. 2020 schváleno pedagogickou radou dne 28. 8. 2020 a Dodatku č. 2 
s účinností od 1. 2. 2022 schváleno pedagogickou radou dne 20. 1. 2022 

3. Školní řád Praktické školy jednoleté s účinností od 1. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 

s účinností od 1. 9. 2020 schváleno pedagogickou radou dne 28. 8. 2020 a Dodatku č. 
2 s účinností od 1. 2. 2022 schváleno pedagogickou radou dne 20. 1. 2022 

4. Třídní knihy, školní rok 2021/2022 

5. Zápis z pedagogické rady, metodické a provozní porady konané dne 26. 8. 2021 a 
Zápis z klasifikační pololetní porady konané dne 19. a 20. 1. 2022 včetně prezenčních 

listin s podpisy všech zaměstnanců 

6. Informace o vydání a obsahu školního řádu základní školy zákonným zástupcům dětí 

a žáků na třídních schůzkách dne 7. 9. 2021 (Program třídních schůzek 7. 9. 2021) a 
dne 25. 1. 2002 (Program třídních schůzek 25. 1. 2021) 

 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může  ředitel školy podat proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole 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, Zlínský 

inspektorát, Zarámí 88, P. O. Box 125, 760 01  Zlín, případně prostřednictvím datové 

schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.z@csicr.cz s připojením elektronického 

podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

 

Mgr. Jitka Pomykalová, školní 

inspektorka, vedoucí inspekčního týmu 

Mgr. Jitka Pomykalová v. r. 

Mgr. Dana Karmasinová, školní 

inspektorka 

Mgr. Dana Karmasinová v. r. 

Mgr. Petr Švrček, školní inspektor 

 

Mgr. Petr Švrček v. r. 

Mgr. Pavel Schönwälder, školní inspektor 

 

Mgr. Pavel Schönwälder v. r. 

Bc. Jana Mazáková, kontrolní pracovnice Bc. Jana Mazáková v. r. 

Ve Zlíně 28. 3. 2022 

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

 

Mgr. Roman Třetina, 

ředitel školy 

 

Mgr. Roman Třetina v. r. 

Ve Vsetíně 5. 4. 2022 

 


