
 

Česká školní inspekce 

Jihočeský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIC-45/17-C 

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 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická 

škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav 

Sídlo Mrázkova 700, 392 01  Soběslav 

E-mail právnické osoby skola@rolnicka.cz 

IČ 70806209 

Identifikátor 600022706 

Právní forma Školská právnická osoba 

Zastupující Mgr. Kamila Viktorová 

Zřizovatel Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 

374/22, 120 00 Praha 2 Vinohrady 

Místo/místa inspekční 

činnosti 
Mrázkova 700, 392 01  Soběslav 

Světlogorská 2771/3, 390 05  Tábor 

Termín inspekční činnosti 6. 2. 2017 − 9. 2. 2017 

Kontrolované období Školní roky 2015/2016 a 2016/2017 do data inspekční 

činnosti 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 
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Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle § 174 

odst. 2 písm. d) školského zákona. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v mateřské škole, základní škole, praktické škole a školní 

jídelně-výdejně. 

 

1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů a jejich zveřejnění na přístupném 

místě ve škole podle § 5 odst. 3 školského zákona 

Kontrolou bylo zjištěno, že vydání školních vzdělávacích programů pro předškolní, 

základní a střední vzdělávání a jejich zveřejnění na přístupném místě ve škole je v souladu 

s ustanovením uvedeného právního předpisu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 a 3 školského 

zákona 

Kontrolou bylo zjištěno, že vydání, obsah a zveřejnění školního řádu odpovídají 

ustanovením uvedeného právního předpisu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola souladu školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími 

programy podle § 5 odst. 1 a 2 školského zákona 

Školní vzdělávací programy pro předškolní, základní a střední vzdělávání jsou v souladu 

s rámcovými vzdělávacími programy pro předškolní vzdělávání, pro základní 

vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, pro 

obory vzdělání základní škola speciální, praktická škola jednoletá, praktická škola 

dvouletá. Příloha školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální upravující 

vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální má stanovený obsah. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrola plnění odpovědnosti za poskytované stravovací služby ve smyslu § 1 až 4 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném 

období 

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace a rozsah služeb školního stravování a plnění 

výživových norem jsou v souladu s ustanoveními uvedeného právního předpisu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RoLniČKa – Respekt, lidskost 

člověku každému, čj. 16/2017, účinnost od 24. 1. 2017 

 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Společně to dokážeme“ 

s přílohou upravující vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální, 

čj. 12/2010, verze číslo III/2011, aktualizace k 1. 9. 2016 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, příloha upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením, čj. 12/2010, verze číslo III/2011, aktualizace 

k 1. 9. 2016 

 Školní vzdělávací program pro praktickou školu jednoletou „Společně to dokážeme“, 

účinnost od 1. září 2016, číslo jednací: D1/2016, verze číslo: III/2016, aktualizace 

k 1. 9. 2016 

 Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou „Společně to dokážeme“, 

účinnost od 1. září 2012, číslo jednací: D13/2012, verze číslo: III/2016, aktualizace 

k 1. 9. 2016 

 Školní řád platný od 1. 9. 2016, aktualizace k 23. 1. 2017 

 Řád školní jídelny a organizace školního stravování ZŠS a PRŠ a MŠ ze dne 

1. 9. 2016 

 Smlouva o dílo uzavřená mezi školou a Mateřskou školou DUHA Soběslav ze dne 

1. 3. 2005 včetně dodatků 

 Tabulky plnění výživových norem za období od 1. 9. 2016 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat 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, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 01  České 

Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 

csi.c@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky 

inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

 Mgr. Renáta Tvrdíková, školní inspektorka v. r. Renáta Tvrdíková 

 Mgr. Jana Novotná, školní inspektorka v. r. Jana Novotná 

 Bc. Jiřina Svobodová, kontrolní pracovnice v. r. Jiřina Svobodová 

 Mgr. Tomáš Bogner, odborník v oblasti vzdělávání žáků  

 se sluchovým postižením 
v. r. Tomáš Bogner 

 Bc. Monika Boháčková, tlumočnice českého znakového  

 jazyka 
v. r. Monika Boháčková 

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2017 

 

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

  

Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy v. r. Kamila Viktorová 

V Soběslavi dne 28. 2. 2017 

  

 


