
 

Česká školní inspekce 

Pražský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIA-3686/18-A 

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  Kouzelné školy - mateřská škola a základní škola 

Sídlo Kodaňská 54, 101 00  Praha 10 - Vršovice 

E-mail  info@kouzelneskoly.cz 

IČ 71341021 

Identifikátor 691000557 

Právní forma Školská právnická osoba 

Zastupující Mgr. Martina Štanclová, pověřena řízením 

Zřizovatel BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední 

odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s. 

Místo Kodaňská 54, 101 00  Praha 10 - Vršovice 

Termín inspekční činnosti 8. 1. 2019 − 11. 1. 2019 

Kontrolované období školní roky 2017/2018 a 2018/2019 k termínu kontroly 

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

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

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

vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v mateřské škole (dále „MŠ“), v základní škole (dále „ZŠ“), školní 

družině (dále „ŠD“) a školní jídelně – výdejně mateřské školy. 

1. Kontrola vydání, náležitostí a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1, odst. 2 

a odst. 3 školského zákona 

Ředitelka školy (dále „ředitelka“) vydala školní řády MŠ a ZŠ, které obsahují všechny 

náležitosti stanovené výše uvedeným právním předpisem (upravuje podrobnosti 

k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, dále 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 také podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků). Ředitelka s nimi 

prokazatelným způsobem seznámila děti, žáky, zaměstnance školy a zveřejnila 

je na přístupných místech. Informovala o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce dětí 

a žáků. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 školského 

zákona 

Ředitelka vydala Školní vzdělávací program Montessori pro mateřskou školu a Školní 

vzdělávací program Montessori pro 1. stupeň základní školy Kouzelných škol 

a zveřejnila je oba na přístupném místě ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku 

ve smyslu § 28 odst. 5 školského zákona 

Poskytování školských služeb v zařízení školního stravování a jejich rozsah bylo 

ověřeno na základě zápisu ve školském rejstříku. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrola vedení hospodářské dokumentace školského zařízení podle § 28 odst. 1 

písm. k) školského zákona 

Školské zařízení vede níže uvedenou hospodářskou dokumentaci související s činností 

zařízení školního stravování: jídelní lístky, evidence výživových norem u vybraných 

druhů potravin a evidence strávníků. 
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Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

5. Kontrola stanovení podmínek pro poskytování školního stravování a jejich 

dodržování podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona 

Náležitosti stanovené výše uvedeným právním předpisem jsou definovány ve vnitřním 

předpisu školského zařízení a byly dodržovány. Dokument je zveřejněn na přístupném 

místě ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 

předpisů, nebylo Českou školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů. 

Poslední kontrolní úkon 

Kontrola byla ukončena 11. ledna 2019 podáním předběžné informace o kontrolních 

zjištěních (poslední kontrolní úkon). 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Školní vzdělávací program Montessori pro mateřskou školu, platný k datu kontroly 

 Školní vzdělávací program Montessori pro 1. stupeň základní školy Kouzelných škol, 

platný k datu kontroly 

 Školní řády mateřské a základní školy, platné k datu kontroly 

 Třídní knihy – školní roky 2017/2018 a 2018/2019, vedené k datu kontroly 

 Záznamy z pedagogických rad - školní rok 2018/2019, vedené k datu kontroly  

 Výkazy Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2017  

a 31. 10. 2018 

 Provozní řád školní výdejny ze dne 14. 12. 2010 

 Jídelní lístky, evidence výživových norem u vybraných druhů potravin a evidence 

strávníků (namátkově vybírané za měsíce říjen, listopad, prosinec 2018 a leden 2019 

k datu kontroly) 

 Smlouva k zajištění obědů mezi dodavatelem stravy a školou ze dne 11. 8. 2010 

 Protokol o kontrole Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 8. 11. 2018 

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, Pražský 

inspektorát, Arabská 683, 160 66  Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky 

(g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, 

a to k rukám ředitele inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

Mgr. Jiří Mikoláš, školní inspektor, vedoucí 

inspekčního týmu 
Mgr. Jiří Mikoláš v. r. 

PaedDr. Alice Bláhová, školní inspektorka PaedDr. Alice Bláhová v. r. 

PaedDr. Jana Křesťanová, školní inspektorka PaedDr. Jana Křesťanová v. r. 

Bc. Hana Vejdovská, kontrolní pracovnice Bc. Hana Vejdovská v. r. 

V Praze 18. 01. 2019 

 

 

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

  

Mgr. Martina Štanclová, pověřena řízením školy Mgr. Martina Štanclová v. r. 

V Praze 08. 02. 2019 


