
česká školní
inspekce

Česká školní inspekce
lnspektorát v Kraji Vysočina

PROTOKOL O KONTROLE
č.;. čšl-ts 59lI9-J

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zékonač. 56112004 Sb,,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdélávéní (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 25512012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád), ve znéní
pozdějších předpisů.

Název

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

právní forma

Zastllpující

zíizovatel

Místo

Termín inspekční činnosti

kontrolované období

Gymnázium Chotěboř

Jiráskova 637,583 01 Chotěboř

gch@gch.cz

60 126 639

600 011 526

Příspěvková organizace

Mgr. Vladislav Smejkal

Kraj Vysočina

Jiráskova 637, Chotěboř

19. 11. -25.11.2019
Št otni ro|<y 20I8t2019 a 20tgt2020 do data kontroly

Inspekční činnost bylazahqena předložením pověření k inspekční činnosti.
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Předmět kontroly
Předmětem kontroly je v souladu s § 174 odst. 2 písm. d) zákonač. 56112004 Sb. rrykonávaní
kontroly dodržování vybraných ustanovení uvedeného zékonaa souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahqi k poskýovánívzdéIávání a školských služeb.

Kontrolní zjištění

Kontrola byla vykonánave střední škole.

1. Kontrola lydání, obsahu a seznámení se školním řádem podle § 30 odst. l,r 2 a 3
školského zákona

Dokument obsahoval všechny náležitosti stanovené výše uvedeným právním předpisem.
Prokazatelně s ním byli seznrámeni žáci i zaměstnanci školy. Zékonní zástlrycí žek.ůbyli
o jeho vydání a obsahu informováni.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

2. Kontrola ujednání o zajištění školního stravování mezi odběratelem
a provozovatelem stravovacích služeb podle § 2 odst. 7 lyhlášky č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o zajištění školního stravování mezi odběratelem a provozovatelem
stravovacích služeb obsahuje náležitosti požadované výše uvedeným právním
předpisem.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedenóho právního předpisu.

3. Kontrola splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagogických
pracovníků pro přímou pedagogickou činnost, kterou pedagogičtí pracovníci
vykonávají podle § 3 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 7 zákona č.563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Kontrolou personální dokumentace pracovníků školy bylo zjištěno, že všichni
pedagogičtí pracovníci maJi splněn kvalifikační předpoklad pro výkon přímé
pedagogické činnosti, kterou vykonávají.

Nebylo zjištěno porušení ýše uvedeného právního předpisu.

poslední kontrolní úkon
Poslední kontrolní úkon byl proveden 26. Il . 2019 vrácením příslušných originálů podkladů
zaptjčený ch ke kontrole.
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1.

2.

4.

5.

6.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Smlouva o zajištění školního stravování mezi odběratelem Gy,rnnázium, Chotěboř,
Jiráskova 637 a dodavatelem Škohí jídelna Smetanova 603, ze dne 1 . 3. 2005
s dodatky (poslední dodatek ze dne 2.9.2019)
Personální dokumentace do data kontroly
Zéryis z jednání pedagogické rady, ze dne 28.8. 2019 (seznámení s řády školy)
Seznámení žák:ůs řády školy, ze dne2.9.2019
Škohi Ťád Gymnázia Chotěboř, ze dne 2. 9. 20Ig
Informace z jednání Rady rodičů při Gymnáziu Chotěboř, ze dne 14. 11. 2019
(informace o řádech)

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitel školy podat proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, znichž je zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu
o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká škotní inspekce, Inspektorát
v Kraji VysoČina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.j@csicr.cz s připojením elektronického
podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

Složení inspekčního {ýmu a datum lyhotovení protokolu o kontrole . ,. .:- ,l{tc'tltll tnspekce
_,, \:,;i!it! , FraJr Vysočina
l.-..irr r.\rt] §táflova 2003
if-, - ,.t , r'avilt:kův Brcd(D

Hana Štefiínková, školní inspektorka,

vedoucí inspekčního týmu

PhDr. Mgr. Milan Matějů, školní inspektor

Mgr. Andrea Zadinová, školní inspektorka

Bc. Alena Votavová, kontrolní pracovnice
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Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole
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