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Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
č;. čštr_zBtt6-T

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 pism. d) zákona č. 56112004 Sb.,

o předškolním, zékladrnm, středním, vyšším odbomém a jinérn vzdělávání (školský zákon),

ve znéni pozdějších předpisů, zákona ě" 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Inspekční činnost by\azahqena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve zténi Účinném
vkontrolovaném období, která se vztahují kposkytování vzdě|ávání a školských služeb,

se zaměřením na organizací zéryisu do prvního ročníku základniho vzděIávéní.

Název právnické osoby
lykonávající činnost
ško ly/š kolského zaíízení

Základníškola a mateřská škola Štěpánkovice,
příspěvková organuace

Sídlo Zahradní La, 7 47 28 Štěpánkovice

E-mail právnické osoby info@zsstepankovice.cz

Ičo 70 984 565

Identifikátor 600 l42 949

právní forma p řísp ěvkov á or ganlzace

Zastoupená Mgr. Michaelem Pavláskem, ředitelem

zřuovatel Obec Štěpáokoviceo Slezská 13,747 28 Štěpánkovice

Místo kontroly Zabradní 10, 7 47 28 Stěpánkovice

Termín kontroly na místě 9. únor 201,6

kontrolované období školní rok2015l2016 k termínu kontroly
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protokol o kontrole
či., čšr-z13/16-T

1.

Kontrola byla vykonána v
or ganízact, (dále,, škola").

Kontrolní zjištění

základrtt škole a mateřské škole Štěpánkovice, příspěvkové

Kontrola stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdélávání
ředitelem školy podle § 46 odst. 1 za podmínek stanovených v § 36 odst. 4 Školského

zákonarve znění účinném v kontrolovaném období

Ředitel školy stanovil místo a dobu zápísu do prvního ročníku záL<Iadního vzdéIávánÍ,

a to v místě poskyovaného vzdělávánínaiúerý 9. února 2016 v době od 12 do 16 hodin.

oznámenizveřejnil obvyklým způsobem (intemetové stránky školy, vývěska ŠkolY).

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

Kontrola informovánízákonného zástupce dítěte o moŽnosti odkladu Povinné Školní

docházlqy zák|adní školou podle § 37 odst. 2 škotského zákona, ve znění ÚČinném

v kontrolovaném období

při zapisu do prvního ročníku škola informovala zákorné zástupce dětí o moŽnosti

odklÁ povinné školní dochéaky v souladu s výše uvedeným ustanovením Školského

zákona.

Nebylo zjištěno porušení prá-vního předpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjiŠtění oPÍrá

1. Zíizovací 1istina ZákIaďú školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové

organízace,vydanáObcí Štěpánkovice dne 18. 10.2002 včetně DodatkŮ ě. I - 4

2. potvrzení o funkci ředitele školy vydané Radou obce Štěpánkovice dne 2. 6. 2014

od 1. 8. 2014 na dobu určitou 6 let

3. Intemetové stránky školy vňwv.zsstepankovice.cz

4. Oznétmeni o konání zápisu k základnímu vzděIáváni

2.
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Titul, jméno, příjmení, funkce

RNDr. Libor Kubica, školní inspektor

Ve Štěpánkovicích 11. inora 2016
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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. rripua"C námitky zašlete na adresu Česká
školní inspekceo Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20,702 00 Ostrava 2, případně
prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.t@csicr.cz)
s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekčního Qýmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Česká škotní inspekce
/r lorovsko§|Bzský inspektorót - procovišič
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V Opavě 10. února 2016

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

Mgr. Michael Pavlásek, ředitel školy
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