
Česká školní inspekce 

Pardubický inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  

Čj. ČŠIE-1107/15-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). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy  
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 

Sídlo Tyršovo náměstí 970, 560 02  Česká Třebová 

E-mail právnické osoby  skola@gymnct.cz 

IČ 49 314 670 

Identifikátor 600 013 022 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastoupená Mgr. Josefem Menšíkem, ředitelem 

Zřizovatel Pardubický kraj 

Místo kontroly Tyršovo náměstí 970, 560 02  Česká Třebová 

Termín kontroly na místě 18. až 20. 11. a 23. 11. 2015 

Kontrolované období školní rok 2015/2016 podle stavu ke dni kontroly 

Inspekční činnost byla v Gymnáziu, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 (dále škola) 

zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola byla vykonána v následujících oblastech: 

1. vydání školního řádu, jeho obsahu a zveřejnění na přístupném místě ve škole, 

prokazatelného seznámení zaměstnanců a žáků školy se školním řádem a informování 

zákonných zástupců nezletilých žáků o jeho vydání a obsahu, 

2. vydání školních vzdělávacích programů pro vyučované obory vzdělání. 
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Kontrolní zjištění 

1. Kontrola vydání školního řádu ředitelem školy, jeho obsahu a zveřejnění 

na přístupném místě ve škole, prokazatelného seznámení zaměstnanců a žáků 

školy se školním řádem a informování zákonných zástupců nezletilých žáků o jeho 

vydání a obsahu podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období, podle § 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle 

§ 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění účinném v kontrolovaném období, 

uvedení pravidel pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí 

a důtek podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění účinném 

v kontrolovaném období, a vymezení podmínek pro poskytování školního 

stravování podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

ve znění účinném v kontrolovaném období  

Ředitel školy vydal s účinností od 1. 9. 2015 školní řád střední školy, který obsahoval 

podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, 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. Školní řád obsahoval také 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro udělování pochval 

a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek. Ve školním řádu byly rovněž 

vymezeny podmínky poskytování školního stravování žáků. Školní řád zveřejnil ředitel 

školy na nástěnce na chodbě školy. Prokazatelným způsobem s ním dne 25. 8. 2015 

seznámil zaměstnance školy. Žáci školy byli seznámeni se školním řádem při zahájení 

školního roku dne 1. 9. 2015, v případě jejich absence neprodleně po jejím ukončení. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků byli v září 2015 informováni o vydání školního řádu, 

seznámení s jeho obsahem stvrdili svým podpisem do studijního průkazu svého dítěte. 

2. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů pro vyučované obory vzdělání 

ředitelem školy podle § 5 odst. 3 věty první školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období 

Ředitel školy vydal školní vzdělávací programy pro vyučované obory vzdělání 

79-41-K/41 Gymnázium s délkou vzdělávání čtyři roky a 79-41-K/81 Gymnázium 

s délkou vzdělávání osm let.  

V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených 

právních předpisů. 

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

1. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 10. 11. 2015 

2. Školní řád včetně dvou dodatků s účinností od 1. 9. 2015 

3. Záznam z jednání pedagogické rady – seznámení zaměstnanců školy se školním 

řádem ze dne 25. 8. 2015 

4. Portfolio jednotlivých tříd – záznamy o seznámení žáků se školním řádem, září 2015 
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5. Studijní průkazy žáků – potvrzení zákonných zástupců nezletilých žáků o seznámení 

se školním řádem, září 2015 (náhodný výběr) 

6. Školní vzdělávací programy vyučovaných oborů vzdělání ve školním roce 2015/2016 

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 adresu 

Česká školní inspekce, Rožkova 2432, 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 

 (razítko) 

Titul, jméno, příjmení, funkce  

Ing. Michaela Vachunová, školní inspektorka Ing. Michaela Vachunová v. r. 

RNDr. Antonín Müller, školní inspektor RNDr. Antonín Müller v. r. 

Mgr. Olga Příhodová, školní inspektorka Mgr. Olga Příhodová v. r. 

Mgr. Pavel Skokan, školní inspektor Mgr. Pavel Skokan v. r. 

V Pardubicích dne 10. 12. 2015 

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

 (razítko) 

Mgr. Josef Menšík, ředitel školy Mgr. Josef Menšík v. r. 

V České Třebové dne 17. 12. 2015 


