
 

 

Česká školní inspekce 

Středočeský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIS-489/15-S 

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, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost 

školy/školského zařízení 

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola 

a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace 

Sídlo Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 

E-mail právnické osoby sekret@ouu.pb.cz 

IČ 00873489 

Identifikátor 600170225 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastoupená Mgr. Pavlem Bartlem, ředitelem školy 

Zřizovatel Středočeský kraj 

Místo kontroly Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 

Bukovany 1, 262 72 Březnice 

Termín kontroly na místě 4. - 6. a 9. března 2015 

Kontrolované období od 1. ledna 2012 ke dni kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti řediteli 

Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Příbram (dále „škola“).  

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a kontrola 

dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu 

strávníků s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby vykonávaná 

podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 



Česká školní inspekce  Protokol o kontrole 

Středočeský inspektorát  Čj.: ČŠIS-489/15-S 

2 

 

 

Kontrolní zjištění 

1 Kontrola vydání školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) podle § 5 odst. 

3 školského zákona - věta první. 

Ředitel školy vydal ŠVP Zámečnické a obráběcí práce pro obor vzdělání 23-51-E/01   

s účinností od 1. 9. 2010 a aktualizací 1. 9. 2013, ŠVP Zednické práce pro obor vzdělání 

36-67-E/01 s účinností od 1. 9. 2010 a aktualizací 1. 9. 2013, ŠVP Kuchařské práce pro 

obor vzdělání 65-51-E/01 s účinností od 1. 9. 2010 a aktualizací 1. 9. 2013, ŠVP 

Prodavačské práce pro obor vzdělání 66-51-E/01 s účinností od 1. 9. 2010 a aktualizací 

1. 9. 2013, ŠVP Pečovatelské práce pro obor vzdělání 75-41-E/01 s účinností od 1. 9. 

2010 a aktualizací 1. 9. 2013, ŠVP Praktická škola jednoletá pro obor vzdělání 78-62-

E/01 s účinností od 1. 9. 2012, ŠVP Praktická škola dvouletá pro obor vzdělání 78-62-

C/02 s účinností od 1. 9. 2012, ŠVP Základní škola praktická – RVP ZV – LMP 

s účinností od 1. 9. 2007 počínaje 1. třídou a 5. třídou s úpravami platnými od 1. 9. 2014, 

ŠVP pro základní vzdělávání se zaměřením pro žáky s vadami řeči – RVP ZV platný od 

1. 9. 2013, ŠVP Přípravný stupeň základní školy speciální – RVP PV s účinností od 1. 9. 

2007 s úpravami od 1. 9. 2014, ŠVP Školní družina, s účinností od 1. 9. 2014, ŠVP 

Základní škola speciální – RVP pro ZŠ speciální s účinností od 1. 9. 2008 s úpravami od 

1. 9. 2014, Školní vzdělávací program pro mateřskou školu s účinností od 1. září 2008. 

 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

2 Kontrola školního řádu 

2.1. Kontrola školního řádu mateřské školy podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona  

Školní řád mateřské školy neobsahuje náležitosti podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona. 

Analýzou školního řádu bylo zjištěno, že upravuje podrobnosti k výkonu práv 

a povinností zákonných zástupců dětí ve škole a podmínky zacházení s majetkem školy 

ze strany dětí. Neupravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim 

mateřské školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

 

2.2. Kontrola školního řádu základní školy podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona  

Školní řád pro základní školu osahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků 

a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky, 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. Jeho součástí jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

2.3.Kontrola školního řádu střední školy podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona 

a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 4 písm. d) vyhlášky č. 

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 

předpisů 

Školní řád pro střední školu osahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 

zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 

pracovníky, 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. Jeho součástí jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Pravidla pro 
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hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu. 

 

Školní řády jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole a také na webových stránkách 

školy. Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci (zápis o poučení 

provozních i pedagogických zaměstnanců) a žáci školy (poučení v třídních knihách 

a poučení o bezpečnosti a seznámení se školním řádem) a o jeho vydání a obsahu jsou 

informováni zákonní zástupci nezletilých žáků (zápisy z třídních schůzek v roce 

2014/2015). Zákonní zástupci dětí byli o vydání a obsahu informováni při zahájení 

docházky dětí do mateřské školy.  

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 30, odst. 1, písm. a) až c) školského zákona 

(školní řád mateřské školy). Nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce, proto 

není stanovena lhůta pro přijetí opatření k jejich odstranění. 

 

3 Kontrola vydání a obsahu zprávy z vyšetření a písemného doporučení školského 

poradenského zařízení k zařazení žáka do vzdělávacího programu pro žáky se 

zdravotním postižením podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů (ve smyslu § 49 odst. 2 školského zákona, § 3 odst. 4 a § 9 odst. 

1 písm. a) vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů) 

Speciálně pedagogické centrum vydává zprávy z vyšetření a písemná doporučení jako 

výsledek psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky k zařazení žáka do 

vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením. K převedení do upraveného 

vzdělávacího programu jsou správně doporučováni pouze žáci se zdravotním postižením. 

Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzují podpisem, že doporučení s ním bylo 

projednáno, že porozuměl povaze jeho obsahu. Speciálně pedagogické centrum vydává 

správně zprávy nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení vyšetření. U doporučení 

k zařazení žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním 

postižením speciálně pedagogické centrum správně stanovuje jeho platnost nejvýše na 

dobu jednoho roku. Kontrolou bylo rovněž zjištěno, že před skončením platnosti 

doporučení školské poradenské zařízení vyrozumí žáka nebo jeho zákonného zástupce 

o potřebě nové diagnostiky. 

 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

4 Kontrola vedení třídní knihy mateřské školy podle § 28 odst. 1 písm. f) školského 

zákona 

Analýzou zápisů v třídní knize mateřské školy vedené ve školním roce 2014/2015 bylo 

zjištěno, že údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu nejsou průkazné (úplné). 

Chybí zejména konkretizace údajů o uskutečněných činnostech při pohybu dětí 

venku. Zápisy v třídní knize obsahují pouze údaj: „Vycházka po okolí“. Dále bylo 

analýzou zápisů v třídních knihách vedených ve školním roce 2012/2013, 2013/2014 

a 2014/2015 k datu kontroly zjištěno, že neobsahují zápisy o poskytování informací 

dětem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 28 odst. 1 písm. f) školského zákona. 
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5 Kontrola evidence dětí (školní matriky) podle § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona 

Mateřská škola ve školním roce 2014/2015 nevede evidenci dětí, což uvedla učitelka 

mateřské školy do zápisu a ředitel zápis potvrdil svým podpisem. 

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona. 

 

6 Kontrola dodržování § 24 odst. 4 školského zákona ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolou třídních knih mateřské školy a rozhovorem s ředitelem bylo zjištěno, že ve 

školním roce 2012/2013 ve dnech 2. a 3. května, ve školním roce 2013/2014 ve dnech 31. 

října a 1. listopadu ředitel školy vyhlásil ředitelské volno. Provoz byl ve zmíněných 

dnech v mateřské škole přerušen způsobem (na základě vyhlášení ředitelského volna), 

který právní předpisy v mateřské škole neumožňují. 

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 24 odst. 4 školského zákona ve smyslu § 3 odst. 2 

vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

 

7 Kontrola vedení knihy úrazů podle § 1 odst. 2 a zasílání záznamu o úrazu podle § 4 

odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Škola vede dvě knihy úrazů, pro odloučené pracoviště a pro základní a střední školu. 

V knize úrazů pro odloučené pracoviště jsou v kontrolovaném období zaznamenány dva 

úrazy. V záznamech chybí uvedení pořadového čísla úrazu a údaj, zda a kým byl úraz 

ošetřen. V knize úrazů pro základní a střední školu škola v kontrolovaném období 

nezaznamenala úraz žáka 1. ročníku střední školy a nezaslala záznam o úrazu České 

školní inspekci., přestože žák byl v důsledku úrazu nepřítomen ve škole déle než dva po 

sobě jdoucí vyučovací dny (viz § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 64/2005 Sb.) z důvodu 

hospitalizace.  

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 písm. a) a e) a § 4 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky č. 64/2005. Sb. 

 

8 Kontrola obsahu a zpracování výroční zprávy školy podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Analýzou výročních zpráv základní a střední školy za školní rok 2013/2014 bylo zjištěno, 

že výroční zprávy neobsahují údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 7 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

 

9 Kontrola předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 odst. 

1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolou personální dokumentace pedagogických pracovníků bylo zjištěno, že jedna 

vyučující v přípravné třídě Základní školy speciální nesplňuje předpoklady odborné 

kvalifikace. Příslušné vysokoškolské studium neabsolvovala ani nezahájila. Na učitelku 

se nevztahuje žádná z výjimek uvedených v § 32 zákona č. 563/2004 Sb. V uvedeném 
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případě také nebylo prokázáno, že ředitel postupoval v souladu s § 22 odst. 7 zákona 

č. 563/2004 Sb. Škola nedoložila skutečnou snahu při hledání kvalifikovaného učitele. 

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

10 Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací služby 

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

v kontrolovaném období  

Ke kontrole byla předložena Smlouva o zajištění školního stravování, která mimo jiné 

upravuje i finanční normativy na nákup potravin. Finanční normativy jsou stanoveny 

v rámci finančních limitů podle věkových skupin strávníků v souladu s přílohou č. 2 

k vyhlášce o školním stravování. Stanovení a dodržování finančních normativů na nákup 

potravin a rozsah poskytovaných stravovacích služeb byl v souladu s vyhláškou 

o školním stravování. Kontrolou plnění výživových norem bylo zjištěno, že ve 

sledovaných komoditách byla plněna průměrná měsíční spotřeba na strávníka a den 

a dodržena maximální povolená horní hranice volných tuků a volných cukrů. Ke kontrole 

byly předloženy měsíční propočty spotřebního koše, jídelní lístky, měsíční záznamy 

stravovaných osob a poplatků dle věkových kategorií strávníků za rok 2014 a leden, únor 

2015. 

 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

11 Kontrola zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání podle 

§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů 

Analýzou dokumentace přijímacího řízení pro obory vzdělání střední školy pro školní rok 

2014/2015 bylo zjištěno, že ředitel školy zařadil všechny uchazeče střední školy do tříd 

zřízených pro žáky se zdravotním postižením na základě písemného doporučení 

poradenského zařízení, ale bez poučení a informovaného souhlasu zákonných zástupců 

případně zletilých žáků se zařazením do režimu speciálního vzdělávání podle § 9 odst. 1 

písm. b) a c) vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 9 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

 

12 Kontrola vnitřního řádu školní družiny podle § 30 odst. 1 školského zákona 

Ředitel předložil kontrole Vnitřní řád školní družiny. Dokument upravuje podrobnosti 

k výkonu povinností žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školského zařízení, podmínky 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem školského 

zařízení ze strany žáků. Dokumenty neupravoval podrobnosti k výkonu práv žáků a jejich 

zákonných zástupců, podmínky ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 30. odst. 1, písm. a) a c) školského zákona. 

Nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce, proto není stanovena lhůta pro 

přijetí opatření k jejich odstranění.  

 

13 Kontrola obsahu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání podle 

§ 5 odst. 2 školského zákona 
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Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání „Školní družina“ neupravoval 

podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro 

vzdělávání žáků se SVP, popis ekonomických podmínek.  

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 2 školského zákona. Nedostatky byly 

odstraněny v průběhu inspekce, proto není stanovena lhůta pro přijetí opatření 

k jejich odstranění.  

 

 

Závěry 

 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje  

- do 14 dnů prevenci nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 4, 6, 7, 8, 11 

a zaslání zprávy o prevenci 

- do 14 dnů odstranění nedostatků v kontrolním zjištění č. 5, 9 a zaslání zprávy o 

odstranění 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 

160 66 Praha 6 případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-

 podatelnu (csi.s@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu. 

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 

1. ŠVP pro základní vzdělávání se zaměřením pro žáky s vadami řeči – RVP ZV platný od 1. 9. 

2013 

2. ŠVP Přípravný stupeň základní školy speciální – RVP PV platný od 1. 9. 2007 s úpravami od 
1. 9. 2014 (byl vytvořen dle RVP ZV pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, 

těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem) 

3. ŠVP Základní škola speciální – RVP pro ZŠ speciální platný od 1. 9. 2008 s úpravami od 1. 9. 

2014 s názvem Škola nás baví (vytvořen pro středně těžce mentálně postižené žáky a žáky 
těžce mentálně postižené a souběžně postižené více vadami) 

4. ŠVP Základní škola praktická-RVP-ZV-LMP s účinností od 1. 9. 2007 počínaje 1. třídou a 5. 

třídou s úpravami platnými od 1. 9. 2014 

5. Školní vzdělávací program pro mateřskou školu platný od 1. září 2008 

6. Školní vzdělávací program Školní družina, platnost od 1. 9. 2014 

7. ŠVP Kuchařské práce, platný od 1. 9. 2010 (RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby) 

8. ŠVP Pečovatelské práce, platný od 1. 9. 2010 (RVP 75-41-E/01 Pečovatelské práce) 

9. ŠVP Prodavačské práce, platný od 1. 9. 2010 (RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce) 

10. 10.ŠVP Zednické práce od 1. 9. 2010 (RVP 36-67-E/01 Zednické práce) 

11. ŠVP Zámečnické a obráběcí práce od 1. 9. 2010 (RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce) 

12. ŠVP Pečovatelské práce, platný od 1. 9. 2013 (RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby) 

13. ŠVP Kuchařské práce, platný od 1. 9. 2013 (RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby) 
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14. ŠVP Prodavačské práce, platný od 1. 9. 2013 (RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce) 

15. ŠVP Zámečnické a obráběcí práce od 1. 9. 2013 (RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce) 

16. ŠVP Zednické práce od 1. 9. 2013 (RVP 36-67-E/01 Zednické práce) 

17. ŠVP Praktická škola dvouletá dle TVP 78-62-C-/02 Praktická škola dvouletá 

18. ŠVP Praktická škola jednoletá dle RVP 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá, od 1. 9. 2012 

19. Vnitřní řád Školní družiny, bez uvedení data 

20. Školní řád – střední školy, ze dne 1. 9. 2014, č. j. 2014/42 

21. Školní řád pro MŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech, ze dne 1. 
9.2014 

22. Školní řád základní školy, ze dne 1. 9. 2014, č.j.: 2014/43 

23. Školní vzdělávací program pro mateřskou školu platný od 1. září 2008 

24. Třídní knihy mateřské školy, školní roky 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

25. Zápis s učitelkou mateřské školy ze dne 5. března 2015, potvrzený ředitelem školy  

26. Kniha úrazů Základní školy a Mateřské školy s místem poskytovaného vzdělávání 

v Bukovanech platná od září 2007 

27. Kniha úrazů ZŠ a SŠ 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

28. Smlouva o zajištění a úhradě stravování žáků a zaměstnanců školy, předškolního a školského 

zařízení (dále jen „školy“) zřizované Středočeským krajem uzavřená dne 1. ledna 2012 mezi 
Školní jídelnou, Příbram VIII, Školní 75 a OU, Praktickou školou, Základní školou a 

Mateřskou školou Příbram IV, včetně dodatku ke smlouvě o zajištění a úhradě stravování ze 

dne 21. ledna 2013  

29. Jídelní lístky za rok 2014 a leden, únor 2015 do data kontroly 

30. Propočty spotřebního koše za rok 2014 a leden, únor 2015 

31. Měsíční záznamy stravovaných osob a poplatků dle věkových kategorií strávníků za rok 2014 

a leden, únor 2015 

32. Personální dokumentace pedagogických pracovníků k datu inspekční činnosti 

33. Výroční zprávy základní školy a střední školy za školní roky 2012/13, 2013/14 

34. Doklady o přijímání žáků střední školy, školní rok 2014/2015 

35. Soubor dokumentů „Žáci stvrzují svým podpisem seznámení se školním řádem OU, PrŠ, ZŠ a 

MŠ Příbram IV, pro školní rok 2014/15 (10 listů) 

36. Zpráva z vyšetření č.j. SPC/2014/738/č ze dne 30. 9. 2014 

37. Žádost o vyšetření a informovaný souhlas s vyšetřením ze dne 2. 9. 2014, OPMZ-
P8/2014/1233 

38. Soubor specifických zkoušek ze dne 25. 9. 2014 

39. Žádost o zařazení do péče SPC Příbram OPMZ-P8/2013/1077 

40. Oznámení o průběhu péče č.j. SPC/2013/B/618 ze dne 24. 4. 2014 

41. Žádost o poskytnutí intervenční péče v SPC Příbram, OPMZ-P8/2013/1158 

42. Záznamy o práci v nepovinném předmětu-reedukace 13/14 

43. Zpráva z vyšetření č.j. SPC/2013/Č,B/314 ze dne 9.9.2013 

44. Informovaný souhlas s vyšetřením konaným dne 3. 9. 2013, IOPZN-PB/2013/1077-V 
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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. Případné námitky zašlete na výše uvedenou adresu, 

a to k rukám ředitele inspektorátu. 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

(razítko) 

Ing. Martina Faltysová, školní inspektorka Martina Faltysová, v. r.   

Ing. Vladimíra Hokešová, školní inspektorka Vladimíra Hokešová, v. r. Titul, jméno, příjmení, funkce Titul Jméno Příjmení v. r. 

Ing. Jana Diopová, školní inspektorka Jana Diopová, v. r.   

Mgr. Věra Ritz-Radlinská Scherlingová, školní 

inspektorka 
Ritz-Radlinská Scherlingová, v. r.   

Mgr. Miroslava Březinová, školní inspektorka Miroslava Březinová, v. r.   

Mgr. Ladislava Halvová, školní inspektorka Ladislava Halvová, v. r.   

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

V Mělníku dne 27. 3. 2015  

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

 (razítko) 

Mgr. Pavel Bartl, ředitel školy Pavel Bartl, v. r. 

V Příbrami 17. dubna 2015

 


