Česká školní inspekce
Pardubický inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIE-185/21-E

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), ve znění
pozdějších předpisů.

Název

Mateřská škola Dětřichov, okres Svitavy

Sídlo

čp. 21, 568 02 Dětřichov

E-mail

skolka.detrichov@seznam.cz

IČ

70990042

Identifikátor

600100197

Právní forma

příspěvková organizace

Zastupující

Hana Dobiášová, DiS.

Zřizovatel

obec Dětřichov

Místo

čp. 21, 568 02 Dětřichov

Termín inspekční činnosti

22. a 23. 2. 2021

Kontrolované období

školní rok 2020/2021 k termínu inspekční činnosti

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání
a poskytování školských služeb.

2020/2021

Kontrolní zjištění
Kontrola byla v Mateřské škole Dětřichov, okres Svitavy (dále "škola") vykonána
v mateřské škole a školní jídelně - výdejně.
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Kontrola vydání a obsahu školního řádu mateřské školy a vnitřního řádu školní
jídelny - výdejny, prokazatelného seznámení zaměstnanců s nimi a informování
zákonných zástupců dětí o jejich vydání a obsahu podle § 30 odst. 1 a 4 školského
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
K termínu inspekční činnosti bylo zjištěno, že ředitelka školy vydala školní řád mateřské
školy a vnitřní řád školní jídelny - výdejny. Dokumenty obsahovaly všechny náležitosti
dané výše uvedenými ustanoveními právního předpisu. Zaměstnanci školy byli
s obsahem dokumentů prokazatelně seznámeni. Zákonní zástupci dětí byli informováni
o jejich vydání a obsahu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
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Kontrola školního stravování

2.1 Kontrola organizace školního stravování a rozsahu poskytovaných služeb školního
stravování podle § 2 odst. 3 a 6 a § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění účinném v kontrolovaném období
K termínu inspekční činnosti bylo zjištěno, že školní stravování bylo
poskytováno v rozsahu daném výše uvedenými ustanoveními právního předpisu. Školní
jídelna - výdejna v rámci školního stravování vydávala dvě doplňková jídla, která sama
připravovala, a obědy, které připravoval jiný provozovatel stravovacích služeb
(Internátní školní jídelna Svitavy). Finanční normativy na nákup potravin byly
stanoveny v rozpětí finančních limitů uvedených v příloze č. 2 výše uvedeného právního
předpisu. Strávníci byli správně zařazeni do příslušné věkové skupiny na základě věku
dosaženého v příslušném školním roce. Vydaný vnitřní řád školní jídelny - výdejny
upravoval podmínky pro poskytování školního stravování (mj. finanční normativy,
podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel, způsob
hrazení úplaty za školní stravování).
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2.2 Kontrola plnění výživových norem se zaměřením na spotřebu volných tuků,
volného cukru, ovoce a zeleniny podle § 122 odst. 4 věty poslední školského zákona
a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Kontrolou plnění výživových norem školního stravování v oblasti spotřeby volných
tuků, volného cukru, ovoce a zeleniny bylo z dokladu Průměrné spotřeby vybraných
druhů potravin na strávníka a den za období září 2020 až leden 2021 zjištěno,
že průměrná měsíční spotřeba volných tuků, volného cukru, ovoce a zeleniny byla
v souladu s výživovými normami pro školní stravování stanovenými v příloze č. 1
vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

2020/2021
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Poslední kontrolní úkon
Poslední kontrolní úkon byl proveden 23. 2. 2021 vrácením příslušných originálů podkladů
zapůjčených ke kontrole.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení, tisk ze dne 15. 2. 2021
2. Školní řád mateřské školy s účinností od 7. 9. 2020
3. Zápis z pedagogické rady a provozní porady ze dne 24. 8. 2020 prokazující seznámení
zaměstnanců se školním řádem mateřské školy a vnitřním řádem školní jídelny – výdejny
4. Záznam v třídní knize prokazující informování zákonných zástupců o vydání a obsahu
školního řádu mateřské školy, školní rok 2020/2021
5. Vnitřní řád školní jídelny – výdejny ze dne 1. 9. 2020
6. Přihlášky ke stravování na školní rok 2020/2021 prokazující informování zákonných
zástupců o vydání a obsahu vnitřního řádu školní jídelny - výdejny
7. Záznam stravovacích dnů a poplatků za stravování, školní rok 2020/2021
8. Přehled docházky dětí do mateřské školy, školní rok 2020/2021
9. Platby za školní stravování, školní rok 2020/2021
10. Průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den (spotřební koš)
za září 2020 až leden 2021
11. Jídelní lístky, školní rok 2020/2021
12. Smlouva o zajištění stravovacích služeb mezi Mateřskou školou Dětřichov, okres Svitavy
a Internátní školní jídelnou Svitavy s účinností od 1. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1
ze dne 25. 3. 2019

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, Pardubický
inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.e@csicr.cz s připojením elektronického
podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole
Mgr. Petra Holánková, školní inspektorka, vedoucí
inspekčního týmu
Bc. Daniela Růžová, kontrolní pracovnice

Bc. Daniela Růžová v. r.

V Pardubicích 10. 3. 2021

2020/2021

Mgr. Petra Holánková v. r.
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Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Hana Dobiášová, DiS., ředitelka školy

Hana Dobiášová, DiS. v. r.

V Dětřichově 8. 4. 2021

2020/2021
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