Ceská školníinspekce
Pražský inspektorát

PROTOKOL
z-l
Čj.ČŠtat.zorlt
(Ó

o státníkontrolepodle $ 174 odst.2 písm' d) zákona č.561/2004Sb., o předškolním,
zrákladním,
středním,vyŠŠím
odboméma jiném vzděIávání(školskýzákon), ve znění
pozdějšíchpředpisů.a zákona č.552lI99| Sb', o státníkontlole, ve zněni pozdějších
ĎředĎisů.

I.
Kontro|ovanáosoba
Náz€ v kontřoloYané
osobyi Základní ško|aa Mateřská škola
sídlo:
Ičo:
Identitikátor:
Právníforma:
zastorrpená:
zřizoýate|.
Místokontřo|y:
Terrnínkontroly:

Praha 6 - Lyso|aje,Žákovská |6413

7 á | o \ s k ál ó 4 3 , ] 0 50 0 P r a h a6 - L ) s o l a j e
'70
1065'76
60003900s
příspěvkováorganizace
ředitel€ m školy
Ing'MichalemHevrákem.
MěstskáčástPra}ta- Lysolaje,Kovárenská8/5
Žirkoýská|64/3,16500 Praha6 - Lysolaje
26.listopad
2012

II.
Předmět kontrolníčinnosti
státní kontrola do&žování \'ybraných ustanoveni školskéhozá.kona a prováděcich
právíich předpisů"které se vztahuji k poskytovánívzdělávání,vykonávaná podle
kontroly.
k termíÍu
ustanovení
ziíkona,ve zněni platném
s 174odst.2 písm.d) školského
Kontroia lealizace opaaení k odstanění nedostatkůuvedenýchv inspekěnízprávě
Sb., o základÍím
č.j.ČslA.624l12-A'tj. dodržováni
$ 1 odst.3 vyhláškyč.48/2005
ve
vzdělávánía někteqýchnáežitostechplněnípovinnéškolnídocházky, zněníplatnémk
termínukontroly, a do&Žování ustanovenís 6 odst' 4 vyhlášky č.7312005sb',
o vzdě]ávánídětí,žákůa studentůse speciálnímivzdělávacímipotřebamia dětí,Žíků
a studentůmimořádně nadaných,ve zněníplatnémk temínu kontroly.

III.
Kontrolní zjištění
v ziíkladní
škole'
Státníkontlolabylavykonrína
1.
Kontrola dodřžovánís 1odst.3 ryh|ášky č' 48/2005sb.' o základním
vzděIávání a některých náležitostechplnělí povinné školní docházky' ve zněuí
platnémk termínukontřoly.
hodinje v současnosti
Zpracovanýv souladus výšeuvedenouprávni
Rozvrh v}učovacích
normou'Nedostatekzjištěnýposledníinspekcíbyl odstraněn'
ytomto bodě nebylo zjištěnoporašenípúvníhopředpisu.
Kontřola s 18 školského
zákona a $ 6 odst..| písm.b) lahlášky č.7312005sb.'
2.
dětí'žákůa studentůse speciálnímivzdělávacímipotřebarnia dětí,žáků
o vzd,é|ávání
a studentůmimořádně nadaných,ve zněníplahém k teřmínukontroly.
jsou zpracoványv souladus výše
Individuálnívzdělávacíplány plo školnírok 201212013
posledníinspekcíbyly odstraněn)'
uvedenouprávnínormou'Nedostatkyzjištěné
pÍ|iý,|ího
předpisa,
V tomto bo.lě ebllo zjiště,ropoÍuše,,í

IV.
odůvodněni

AdI. Z ana|ýzy rozwhu vy.učovacíchhodin pro školni Íok 2072120)'3vyplýŤá' že
početvy.rčovacích
hodin v dopoledními odpoledním
respektujestanovenýnejvyšší
v}.učováni'
Ad 2. Individuálnívzdělávacíplány pro školníÍok2012/2013obsahujíúdaje,kteréjsou
se
qŤnezenyv s ó odst.4 vyhláškyč.7312005sb.. o vzděláváíídětí'žákůa studen1ů
ve
znění
nadaných,
potřebami
mimořádÍě
vzdělávacími
a
dětí,
žáků
a
sfudentů
speciálními
platném k teÍmínukontroly. Ředitel školy pŤija] opatření,jehož splíěním došlo
k odstnněninedostatku.
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v.

Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo
1. Roz}Ťhvyučovacích
hodinpro školnírok2012/2013p1atný
k termínukoítroly
2. Individuálnívzdělávacíplány pro ško1nitok2012/2013
3. Závěry vyšetřeníškolníclrporadenskýchzařízení_ podklady plo sestavení
individu.ílníchvzdělávacíchplánů
4. Přehledyaevýhodněnýchžákůplo školn tok 2012/2013

VI.
Poučení
Podle $ 17 zákona č.55211991Sb.,ve zněnípozdějších
předpisů'můžekontrolovaná
osoba přoti přotokolu podat písemné
a zdůvodněné
námitky, a to do 5 dnůode dne
s€ z námení s přotokolem.PřípadnénáÚitky zašleteoa adresu ČeskáŠkolní
insp€ k ce,
adresu Pražs\ýinspektorát,Arabská 683,t60 66 Praha 6, případněpřostřednictvím
datové schránLT (g7zais9) nebo na e-podatelnu csia@csicř.cz s připojením
elektřonickéhopodpisu,a to k rukám řediteleinspektorátu.
Složeníinspekční
komis€ a datum rYhotovenípřotokolu:
v Pfuzedne27- II . 20Í2

českáškolníinspekce
haŽský inspektlrót
Arabská683,16066 PmhaÓ

I!ígI. Jana Frojdová, školrríinspektorka
\{gI. Jiří wagner, škold inspektor

Datum a podpis ředitele školy potvrzující seznámení s protokolem a předání
stejnopisuprotokolu:
V Pmze doe
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Mgr. Michal Hevák, ředitel škoiy
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