
 

Česká školní inspekce 

Zlínský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIZ-776/17-Z 

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  Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum 

odborné přípravy Zlín 

Sídlo Nad Ovčírnou 2528, 760 01  Zlín 

E-mail  spsp@spspzlin.cz 

IČ 14 450 500 

Identifikátor 600 171 051 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Ing. Jiří Charvát 

Zřizovatel Zlínský kraj 

Místo Nad Ovčírnou 2528, 760 01  Zlín 

Termín inspekční činnosti 18. 10. 2017 − 23. 10. 2017 

Kontrolované období Školní rok 2017/2018 k datu kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích 

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

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích 

právních předpisů v oblasti školního stravování. 

Kontrolovaným obdobím je školní rok 2016/2017 a 2017/2018 do data kontroly.   
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole (dále „SŠ“) a školní jídelně (dále „ŠJ“). 

1. Kontrolováno vydání školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) a jeho 

zveřejnění na přístupném místě ve škole podle ustanovení § 5 odst. 3 věty první 

a druhé školského zákona, projednání ŠVP s pedagogickou radou podle 

ustanovení § 164 odst. 2 věty první školského zákona 

Ředitel školy vydal 11 ŠVP pro obory vzdělání denní formy vzdělávání ukončené 

maturitní zkouškou 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (zaměření Programování  

a seřizování CNC strojů) s platností od 1. 9. 2012, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

(zaměření Programování CNC strojů) s platností od 1. 9. 2015, 23-45-L/01 Mechanik 

seřizovač (zaměření Technolog plastikářské výroby) s platností od 1. 9. 2015, 26-41-

L/01 Mechanik elektrotechnik s platností od 1. 9. 2012, 26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik s platností od 1. 9. 2015,  32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 

(zaměření Design a zpracování výrobků) s platností od 1. 9. 2014, 32-41-M/01 

Zpracování usní, plastů a pryže (zaměření Design a zpracování výrobků) s platností od 

1. 9. 2015, 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média s platností od 1. 9. 2012, 34-53-

L/01 Reprodukční grafik pro média s platností od 1. 9. 2015, 63-41-M/01 Ekonomika 

a podnikání (zaměření Ekonomika a podnikání ve strojírenství) s platností od 1. 9. 

2011, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření Asistent podnikatele) s platností 

od 1. 9. 2015  počínaje prvním ročníkem. Vzdělávací programy byly prokazatelně 

projednány na pedagogické radě dne 28. 6. 2011, 26. 6. 2012, 23. 6. 2014 a 16. 6. 2015. 

Dále ředitel školy vydal 5 ŠVP pro obory vzdělání denní formy vzdělávání ukončené 

závěrečnou zkouškou 23-51-H/01 Strojní mechanik s platností od 1. 9. 2011, 23-56-

H/01 Obráběč kovů (zaměření Operátor CNC a konvenčních obráběcích strojů) 

s platností od 1. 9. 2012, 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud s platností od 1. 9. 2011, 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích s platností od 1. 9. 2011 a 34-57-H/01 

Knihař s platností od 1. 9. 2011 počínaje prvním ročníkem. Vzdělávací programy byly 

prokazatelně projednány na pedagogické radě dne 28. 6. 2011 a 26. 6. 2012. 

Ke všem 16 ŠVP byl vydán ředitelem školy Dodatek č. 1 Vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s platností od 1. 9. 2017, který 

byl projednán na pedagogické radě dne 26. 6. 2017. 

Informace o vydání a možnosti nahlédnutí do ŠVP byla zveřejněna na přístupném 

místě ve škole (vstupní prostor školy) a na webových stránkách školy. Organizační 

opatření umožňuje nahlížení, pořízení opisů a výpisů nebo obdržení kopie za cenu 

v místě obvyklou v kanceláři sekretariátu školy. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrolováno vydání a obsah školního řádu, jeho zveřejnění na přístupném místě 

ve škole, prokazatelné seznámení zaměstnanců a žáků školy s ním a informování 

zákonných zástupců nezletilých žáků o jeho vydání a obsahu podle ustanovení 

§ 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona, projednání školního řádu s pedagogickou 

radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věty první školského zákona 

Ředitel školy vydal školní řád s účinností od 4. 9. 2017, který v rámci stanovených 

náležitostí upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných 

zástupců ve škole, o pravidlech vzájemných vztahů žáků se všemi zaměstnanci školy, 
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provozu a vnitřním režimu školy, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí, také o podmínkách zacházení s majetkem školy ze strany 

žáků. Školní řád taktéž obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Ředitel školní řád projednal na pedagogické radě dne 31. 8. 2017 a zveřejnil jej na 

webových stránkách školy. Ve vstupním prostoru byla informace, která upozorňovala 

na možnost seznámit se se školním řádem na sekretariátu školy, což umožňovala 

nastavená provozní pravidla kanceláře školy. Pedagogičtí pracovníci jednotlivých 

úseků teoretického a praktického vyučování i nepedagogičtí pracovníci byli se 

školním řádem seznámeni ředitelem školy na jednání pedagogické rady dne 31. 8. 

2017 a na provozní poradě dne 31. 8. 2017, což prokazatelně potvrdili podpisem na 

jmenných seznamech. Zápisy ve všech třídních knihách doložily prokazatelné 

seznámení žáků školy se školním řádem dne 4. 9. 2017, nepřítomní žáci byli dopoučeni 

ihned po příchodu do školy. Zákonní zástupci nezletilých žáků 1. ročníků byli 

informováni o vydání a obsahu školního řádu na třídních schůzkách dne 4. 9. 2017  

a zákonné zástupce žáků vyšších ročníků škola informovala prostřednictvím oznámení 

s návratkou o vydání a obsahu školního řádů. Se školním řádem je možné se seznámit 

také na  webových stránkách školy. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrolováno dodržení práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a zajištění předchozího 

písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

žáka s poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně školou 

podle ustanovení § 16 odst. 1 věty poslední a odst. 5 školského zákona 

Škola zajistila všem 146 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bezplatné 

poskytování podpůrných opatření. Splnila také podmínku zajištění předchozího 

písemného informovaného souhlasu zletilých žáků nebo zákonných zástupců  

u 4 žáků školy. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrolováno plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované 

stravovací služby podle vybraných ustanovení § 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., 

o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Školní stravování bylo zajištěno prostřednictvím vlastní školní jídelny. 

Rozsah, podmínky a organizace školního stravování byly stanoveny v souladu 

s vyhláškou a upraveny ve vnitřním řádu. Úplata za školní stravování pro jednotlivé 

věkové kategorie byla stanovena správně v rámci daného rozpětí. Sestavení jídelního 

lístku se přizpůsobovalo dodržování stanovených výživových norem a finančního 

normativu. Doplňková činnost byla organizována časově odděleně od činnosti 

hlavní. Dietní stravování bylo poskytováno v souladu s vyhláškou. 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpis 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač 23-45-L/01  (zaměření Programování 

a seřizování CNC strojů) s platností od 1. 9. 2012 

2. Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač 23-45-L/01  (zaměření Programování 

CNC strojů) s platností od 1. 9. 2015 

3. Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač 23-45-L/01 (zaměření Technolog 

plastikářské výroby) s platností od 1. 9. 2015 

4. Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 s platností od 1. 9. 

2012 

5. Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 s platností od 1. 9. 

2015 

6. Školní vzdělávací program Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 (zaměření 

Design a zpracování výrobků) s platností od 1. 9. 2014 

7. Školní vzdělávací program Zpracování usní, plastů a pryž 32-41-M/01 (zaměření 

Design a zpracování výrobků) s platností od 1. 9. 2015, 

8. Školní vzdělávací program Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01  s platností od 

1. 9. 2012 

9. Školní vzdělávací program Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01  s platností od 

1. 9. 2015 

10. Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 63-41-M/01  (zaměření 

Ekonomika a podnikání ve strojírenství) s platností od 1. 9. 2011 

11. Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 63-41-M/01  (zaměření Asistent 

podnikatele) s platností od 1. 9. 2015 

12. Školní vzdělávací program Strojní mechanik 23-51-H/01 s platností od 1. 9. 2011 

13. Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 (zaměření Operátor CNC a 

konvenčních obráběcích strojů) s platností od 1. 9. 2012 

14. Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud 26-51-H/02  s platností od 1. 9. 2011 

15. Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojíc 34-52-H/01 s platností od 

1. 9. 2011 

16. Školní vzdělávací program Kniha5 34-57-H/01  s platností od 1. 9. 2011 

17. Dodatek č. 1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných s platností od 1. 9. 2017 

18. Školní řád Střední průmyslové školy polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín 

s platností od 1. 9. 2017 

19. Zápisy z jednání pedagogické rady za školní rok 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 

20. Zápisy z provozní porady ze dne 31. 8. 2017 k datu kontroly   

21. Třídní knihy ve školním roce 2017/2018 k datu kontroly   

22. Zápisy z třídních schůzek žáků 1. ročníků ve školním roce 2017/2018 k datu kontroly 

23. Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků ze dne 4. 9. 2017 

24. Oznámení a informace o vydání a obsahu školního řádu účinného od 4. 9. 2017 

25. Spisy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

26. Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2017/2018 

27. Dokumentace ke školnímu stravování za období leden – červen a září, říjen 2017 
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Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat 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, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, P. O. Box 125, 760 

01  Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 

si.z@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

Mgr. Jana Zámečníková, školní inspektorka Jana Zámečníková v. r.  

PhDr. Josef Hitmár, školní inspektor Josef Hitmár v. r. 

Ing. Zuzana Mücková, školní inspektorka Zuzana Mücková v. r. 

Mgr. Radovan Zicháček, školní inspektor  Radovan Zicháček v. r. 

Ing. Anna Zámečníková, kontrolní pracovnice  Anna Zámečníková v. r. 

Bc. Marie Grebeníčková, kontrolní pracovnice  Marie Grebeníčková v. r. 

Ing. Miroslav Školoudík, odborník pro strojírenství  Miroslav Školoudík v. r. 

  

Ve Zlíně 13. listopadu 2017 

 

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

  
 

Ing. Jiří Charvát, ředitel školy Jiří Charvát v. r. 
 

Ve Zlíně 22. listopadu 2017 


