
 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIT-2607/18-T 

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  Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, 

příspěvková organizace 

Sídlo Volgogradská 2632/6a, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

E-mail  reditel@gyvolgova.cz 

IČ 00842737 

Identifikátor 600017486 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující RNDr. Jiří Chmela 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj 

Místo Volgogradská 2632/6a, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

Termín inspekční činnosti 7. 1. 2019 − 9. 1. 2019 

Kontrolované období školní roky 2017/2018 a 2018/2019 

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, vykonávaná podle § 174 

odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace (dále „škola“). 

1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 3 věty první 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitel školy vydal pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium školní vzdělávací 

program. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitel školy vydal školní řád střední školy, který obsahoval všechny náležitosti 

stanovené školským zákonem. Zveřejnil jej na přístupném místě ve škole 

a prokazatelným způsobem s ním seznámil žáky a zaměstnance školy, informoval o jeho 

vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola vedení evidence úrazů žáků a vyhotovení a zasílání záznamů o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období, a podle § 1 odst. 2, § 2 odst. 1, 4, 6 a § 4 odst. 1 

vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném 

v kontrolovaném období 

Úrazy žáků byly evidovány požadovaným způsobem v knize školních úrazů. 

Škola nevyhotovila dva záznamy o úrazu k úrazům evidovaným v knize školních úrazů 

pod pořadovým číslem 33 (zranění zápěstí a palce) a pořadovým číslem 34 (zranění 

páteře, hrudníku, žeber), ke kterým došlo dne 13. a 15. února 2018 v průběhu lyžařského 

výcvikového kurzu v Rakousku. 

V osmi případech po odškodnění úrazů evidovaných ve školním roce 2017/2018 škola 

záznamy o úrazu bez zbytečného odkladu neaktualizovala. 

Čtyři záznamy o úrazu vyhotovené ve školním roce 2018/2019 nebyly zaslány České 

školní inspekci a zdravotní pojišťovně žáka. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Závěry 

Návrhy na zlepšení stavu školy: 

Zajistit vyhotovení a zasílání záznamů o úrazu určeným orgánům a institucím 

ve stanoveném termínu. 

Zajistit, pokud byl úraz odškodněn, aby záznam o úrazu byl bez zbytečného odkladu 

aktualizován. 
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Poslední kontrolní úkon 

Kontrola byla ukončena 9. ledna 2019 podáním předběžné informace o kontrolních 

zjištěních (poslední kontrolní úkon). 

 

Stanovení lhůty 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy 

ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky a přijmout adekvátní opatření k prevenci 

nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat 

Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, 

Matiční 20, 702 00  Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo 

na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Školní vzdělávací program pro 8-leté gymnázium „Non scholae sed vitae discimus“ 

s platností od 1. 9. 2009, s dodatky platnými od 1. 9. 2013, od 1. 9. 2015, od 1. 9. 2017 

a od 1. 9. 2018 

 Školní řád ze dne 1. 8. 2017 účinný od 1. 9. 2017 

 Zápisy – poučení žáků o školním řádu, bezpečném chování a ochraně zdraví ve škole 

a o rizicích šikany, kyberšikany, xenofobie, rasizmu a intolerance zpracované dle tříd 

obsahující jméno a příjemní žáka, podpis žáka, datum a podpis osoby, která poučení 

provedla (školní rok 2018/2019) 

 Třídní knihy vedené v elektronické podobě ve školním roce 2018/2019 (seznámení 

žáků se školním řádem) 

 Zápis z jednání pedagogické rady ze dne 31. 8. 2017 včetně prezenční listiny, Zápis 

z porady ze dne 8. 9. 2017 včetně prezenční listiny (nepedagogičtí pracovníci), zápisy 

v inspekční knize BOZ o průběžném seznámení zaměstnanců se školním řádem, kteří 

nastoupili do pracovního poměru později než 8. 9. 2017 

 Náplň třídních schůzek konaných dne 18. 9. 2018 (informování zákonných zástupců 

o školním řádu) 

 Kniha školních úrazů (studenti) a Záznamy o úrazu (dítěte, žáka, studenta) školní 

rok 2017/2018 a 2018/2019 k termínu inspekční činnosti 

 Zápis z inspekční činnosti v Gymnáziu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, 

příspěvková organizace ze dne 8. 1. 2019 
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Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitel 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, 

Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, případně prostřednictvím 

datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením 

elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka, vedoucí 

inspekčního týmu 
Ing. Hana Maľarová v. r.  

Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektorka Mgr. Ing. Martina Colledani v. r.  

Mgr. Richard Vilášek, školní inspektor Mgr. Richard Vilášek v. r.  

Bc. Ludmila Kubicová, kontrolní pracovnice Bc. Ludmila Kubicová v. r.  

 

V Ostravě 8. února 2019 

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

RNDr. Jiří Chmela, ředitel školy RNDr. Jiří Chmela v. r. 

 

V Ostravě 15. února 2019 

 


