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Česká školní inspekce 
Liberecký inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________  

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIL-801/22-L 

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  Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Sídlo Husova 784, 464 01  Frýdlant 

E-mail  kancelar@zsps-frydlant.cz 

IČO 46 745 751 

Identifikátor 600 080 358 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Jaroslava Smolová 

Zřizovatel Město Frýdlant 

Místo Husova 784, 464 01  Frýdlant 

Termín inspekční činnosti 10−12.10. 2022 

Kontrolované období školní roky 2021/2022 a 2022/2023 do data kontroly 

na místě 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.  

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

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

 

 



 

2022/2023  2 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole a školní družině.  

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy speciální 

podle § 30 odst. 1, 2 a 4 školského zákona a vnitřního řádu školní družiny podle  

§ 30 odst. 1 a 4 školského zákona.  

Ředitelka školy vydala a zveřejnila na přístupném místě ve škole školní řád základní školy 
speciální a vnitřní řád školní družiny. S dokumenty, které upravovaly všechny oblasti 
stanovené školským zákonem, byli prokazatelným způsobem seznámeni všichni 

zaměstnanci a žáci školy, o jejich vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 12. října 2022 vrácením příslušných originá lů 
podkladů zapůjčených ke kontrole. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní řád čj. ZŠS/336/2022 ze dne 22. 8. 2022, s účinností od 1. 9. 2022  

2. Vnitřní řád školní družiny ze dne 31. 8. 2022  

3. Třídní knihy školní rok 2022/2023 seznámení žáků školy se školním řádem dne 

1.  9. 2022 a 16. 9. 2022 

4. Seznámení zákonných zástupců žáků se školním řádem a vnitřním řádem školní 
družiny na třídních schůzkách dne 5. 9. 2022 

5. Seznámení zaměstnanců školy se školním řádem a vnitřním řádem školní družiny 
na pedagogické radě dne 31. 8. 2022 

6. Přehled výchovně vzdělávací práce školní rok 2022/2023 – seznámení žáků s řádem 

školní družiny dne 1. 9. 2022 

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, Liberecký 

inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01  Liberec, případně prostřednictvím datové 

schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.l@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  

 

PhDr. Miloslava Paclíková, školní 
inspektorka, vedoucí inspekčního týmu 

PaedDr. Dana Rozkovcová, školní 
inspektorka 

Bc. Irina Kopčanová, kontrolní pracovnice 

Datem vyhotovení protokolu o kontrole se rozumí datum posledního podpisu člena 

inspekčního týmu. 
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