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Česká školní inspekce
Jihočeský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
či.čšlc-z+enl-c

Kontrola dodržovrání práT.ních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zékona ě.561/2004 Sb.,
o předškolním, zél<ladnim., středním, vyšším odbomém a jiném vzdéláváni (školský zákon),
ve zrrění pozdějších předpisů, a zékona é. 255120|2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Název právnické osoby
vykonávaj ící činnost školy /
školského zařízení

Sídlo

E-mail právnické osoby

IČ

Identifikátor

prálrrrí forma

Zastupující

zíizovatel

Místo/místa inspekční
činnosti

Termín inspekční čirurosti

kontrolované období

Mateřská škola, Základní škola a Prakticlcí škola,
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

Jarošovská 112S{II, 377 01, Jindřichův lIradec

spec@skolajh.cz

60816848

600022331

příspěvková organizace

Mgr. Petr Kubeš

Jihočeslcý kraj

Jarošovslcí 1t25tII,377 01 Jindřichův Hradec
U Nemocnice 380IIII,317 01 Jindřichův Hradec
Pod Hradem 124nII.377 01 Jindřichův Hradec
Švermova 330,378 33 Nová Bystřice

18.4.2017 - 21,.4.20t7

ško|ní roky 20151201,6 a2lt6t2017 do data kontroly

Inspekční činno stbyla zahálena předložením pověření k inspekční činnosti.



Předmět kontroly
Kontrola dodržovrání lybraných ustanovení školského ziákona lykoruívaná podle § l74
odst, 2 písm. d) školského zrákona.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla lykonrána v mateřské škole, zá,kladní škole, střední škole, školní družině
a školním klubu.

1. Kontrola souladu školních vzdělávacích programů a příslušných rámcových
vzdělávacích.programů podle ustanovení § 5 odst. 1a2 školského zákona

Kontrolou bylo zjištěno, že školní vzdélávaci progíamy pro předškotní vzdélávani,
zálrJadn vzdéIávéní, sřední vzdělávrání a zájmové vzdélávánl jsou v souladu
s ustanoveními uvedeného prámího předpisu,

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právniho předpisu.

Kontrola lydání školních vzdělávacích programů a jejich zveřejnění
na přístupném místě ve škole podle ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona

Kontrolou bylo zjištěno, že qdémi školních vzdělávacich programů pro předškolní
vzdělávén| zákJaórlt vzdélávéŇ, střední vzdělávání a pro zájmové vzdéIávártt a jqich
zveřejnění na přístupném místě ve škole jsou v souladu s ustanovením uvedeného
práTrrrího předpisu,

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školniho řádu mateřské školyn základní
školyo střední školy a rnitřních řádů školní družiny a školního klubu podle § 30
odst. 1 až 3 školského zákona

Kontrolou bylo zjištěno, že rydén| obsah a zveřejnění školního řádu mateřské školy,
zžkJadni školy, střední školy a vniřních ádů školní družiny a škobího klubu jsou
v souladu s ustanoveními uvedeného právního předpisu.

Nebylo zjištěno poťušení \.ýše uvedeného právniho předpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzděláváni
2. Školní vzdělávací program zrákladní školy
3. Škohí vzdělávací program zrákladní školy speciáIní

4.

5.

6.

7.

8,

Školni vzdělávaci program školní družiny
Školni vzdělávací program školního klubu
Školní vzdělávací program praktické školy jednoleté

Školní vzdělávací program praktické školy dvouleté

Školni rád vŠ, zŠ a PrŠ. Jindřichův Hradec" Jarošovská l125lII včetně pravidel pro
hodnocení žáků

9, vnitřní řád školní družinv



10. vnitŤní řád školního k]ubu

Poučení

Podle § 13 kontrolního řádu může škola / školské zaYlzeni proti protoko|u o kontrole
podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zíejmé, proti jakému kontrolnímu
zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Pffpadné
rámitky zašlete na adresu Ceská školní inspekce, Jihočeslrý inspektorát, Dukelská 23,
370 0l České Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo
na e.podatelnu csi.c@csicr.cz s pfipojením elektronickóho podpisq a to k rukám
ředitelky inspektorátu.

česnÁ šxoln,li lNspEKcE,
Složení inspekčního fýmu a datum vyhotovení protokolu d-frg$$!§NÝ msprxronÁr _

PRACOV!-ČTI DUKELSKA 23
370 21 ČESKE BUD]lJoVicE

//*rl)Mgr. Jana Novotná, školní inspektorka

Mgr. Jiří Holomek, školní inspektor

Mgr. Renáta Tvrdíková, školní inspektorka

Mgr. Regina Mihulová, školní inspektorka

Bc, Vladimír Štipl, kontrolní pracovník

V Českých Budějovicích 18. 5. 2017
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Datum a podpis ředitele školy / školskéh o zaíueni potvrzující projednání a píevzetí
protokolu o kontrole

Mgr. Petr Kubeš, ředitel školy

V Jindřichově H, ua"i€.!.,. .9. - ;. € :.47


