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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole, školní družině a ve školní jídelně. 

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

podle § 30 odst. 1, 2 a 4 školského zákona, vnitřního řádu školní družiny a vnitřního 

řádu školní jídelny podle § 30 odst. 1 a 4 školského zákona.  

Ředitelka školy vydala a zveřejnila na přístupném místě ve škole školní řád základní školy, 

vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny. S dokumenty, které upravovaly 

všechny oblasti stanovené školským zákonem, byli prokazatelným způsobem seznámeni 

všichni zaměstnanci a žáci školy, o jejich vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci 

žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola plnění odpovědnosti školní jídelny za poskytované stravovací služby 

ve smyslu § 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna, která je součástí školy. Rozsah služeb školního 

stravování, finanční limity na nákup potravin, úplata za stravování, zařazení strávníků 

do věkových kategorií bylo v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. Podle školou 

předložených dokladů o plnění výživových norem za období září 2021 až únor 2022 bylo 

zjištěno, že škola nenaplňuje komodity – cukr volný a ovoce. 

Bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

Ředitelka školy v průběhu inspekční činnosti přijala opatření k odstranění zjištěného 

nedostatku. Účinnost opatření doložila nápravnými opatřeními ke zvýšení spotřeby cukru 

a ovoce např. jejich začleněním do nabízených nápojů, doplňků a příloh obědů, moučníků, 

vč. stálého sledování plnění spotřebního koše. Proto Česká školní inspekce nepožaduje 

zaslání zprávy o přijetí opatření. 

3. Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním 

přímo souvisejících činnostech podle § 29 odst. 2 školského zákona. 

Pozemek školní zahrady, který je určen žákům základní školy pro přestávkový pobyt 

a výuku, žákům školní družiny k venkovním aktivitám, není z jedné strany oplocen. Škola 

nezajistila podmínky podle § 3 odst. 2) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Žákům tak není zajištěna jejich bezpečnost 

a ochrana zdraví. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Ředitelka školy neprodleně učinila organizační opatření k zajištění bezpečnosti žáků. 

Prostor ohradila páskou, posílila dohled nad žáky. S riziky a zákazem vstupu do označeného 

území seznámila zaměstnance a žáky školy. Proto Česká školní inspekce nepožaduje zaslání 

zprávy o přijetí opatření. 

Poslední kontrolní úkon  

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

zapůjčených ke kontrole. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Zřizovací listina ze dne 27. 8. 2013, s účinností od 1. 7. 2014 

2. Jmenování ředitelky školy na vedoucí pracovní místo Základní školy, Liberec, 

nám. Míru 212/2, příspěvková organizace ze dne 20. 5. 2020, účinnost od 1. 7. 2020 

3. Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-37362/2019-2 ve věci návrhu na zápis změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 22. 11. 2019, účinnost 

od 1. 9. 2020 

4. Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-29950/2021-3 ve věci návrhu na zápis změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 29. 11. 2021, účinnost 

od 1. 9. 2022 

5. Spotřební koš za období září 2021 až prosinec 2021, leden 2022 až únor 2022 

6. Výdejky č. 2200022 až 2200035 

7. Příjemky č. 2200001 až 2200031 

8. Přihláška ke stravování ve školním roce 2020/2021 (vzorek) 

9. Jídelníček za období září 2021 až prosince 2021, leden 2022 až únor 2022 

10. Doklady k třídním schůzkám ze dne 23. 9. 2021 (všechny třídy) 

11. Informace pro strávníky pro školní rok 2021/2022 

12. Vnitřní řád školní jídelny ze dne 31. 8. 2020 

13. Vnitřní řád školní jídelny ze dne 3. 1. 2022 

14. Školní řád základní školy, čj.: ZŠLNM2PO/0050/2014, účinnost od 31. 8. 2020 

15. Vnitřní řád školní družiny, čj.: ZŠLNM2PO/0049/2014, účinnost od 1. 9. 2021 

16. Třídní knihy základní školy, Přehledy výchovně vzdělávací práce ve školní družině, 

školní rok 2021/2022 

17. Zápisy z provozních a pedagogických porad, školní rok 2020/2021 a 2021/2022 

18. Nápravné opatření ze dne 9. 3. 2022 k plnění výživových norem (komodity cukr volný 

a ovoce) 

19. Nápravné opatření ke zvýšení bezpečnosti žáků na školním pozemku 

ze dne 10. 3. 2022 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka 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, Liberecký 

inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01  Liberec, případně prostřednictvím datové 

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

podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 

 

 




