Českáško|níinspekce
Kar|ovarskýinspektorát

PROTOKOL

,7.
ze dnc čewna200,7
č.j. ČŠI-351/07.05
o státníkontrole podle ustanovení$ l74 odst' 2 písm. d) zákona č.561/2004Sb.'
a jinóm vzdělávání(školskýzákon)'
vyšším
odborném
základním,
středním'
o předškolnínr'
přcdpisů,
a zákonač.552/l991Sb.' o státníkontrole,vc zněnípozdějších
ve zněnípozdějších
oředoisů.
I.

Kontro|ovaná osoba
Název:

Zák|adníuměleckáškolaNcjdck' okr. KarlorryVary

SídIo:

Nejdck,Dvořákova 36,7,PsC 3622|

lČo:

63555ss7

Identifikátor:

6s0 071 433

Zastoupená:

Milošem Baumgárt|em, řcditeIem škol.v-

Místo kontroly:

Zák|zdní umělecká školaNcjdek

Termin kontroly:

7. 6.2007
Il.

Předmět kontro|y
1 . Kontrola správnostilrybranýchpovinně zapisor,anýchúdajůr'rejstříkuškol a školských
zařízelí ye smyslu ustanovení$ l44 ods1' i písm.b) aŽ j). ( 144 odst.2 a $ 149 ods1.2
zákona č. 56112004Sb., o předškolním'základním,Střcdnínr,vyššímodbornéma jiném
předpisů.k datukontroly.
vzdělávání(školskýzákon),r,ezněnípozdějšíclr

Kontrola dodrŽováIrí
ustanovení$ 28 odst. 1 písm.a) aŽ c) a písm.Í)aŽ i). odst.2 písnr.a)
odbornóm
aŽ i) zákona č. 56|12004Sb.. o předškolním,základní' střcdním' r'yššír-r-r
předpisů,k datukontroly.
ajiném vzdělávání(školskýzákon),vc zněnípozdčjších
J.

Kontrola dodrŽováníustarrol'ení$ 30 odst. 1 písm. a) až d). odst' 2 a 3 zákona
a jinérrrvzdělávárrí
odborr-rém
č.561/2004Sb'. o předškolnínr,
zák]adní.střcdnínr'l,yšším
přcdpisů.k datukontroly,.
(školskýzákon)' ve zněnípozdčjších

4 . Kontrola dodrŽor'áníustatror,ení
$ l odst. 8 r-rhlášk1'č. 7112005 Sb.. o základním
uměleckémvzdělávání.

III.
Kontrolní zjištění
školdle ustanovení
uvedcnýchve r'ýpisuz rejstříku
$ 144odst.l písnt.
1. Kontrolouúdajů,
předpisů'a aktuálníhostavu v době
b) aŽ j) školskóho zákona, vc znění pozdčjších
kontroiy, nebyly zjištěnyrozdíly.Kontro1ounebylo zjištěnoporušeníustanovenís 144
předpisů.podle nějŽ ,'škola dodrŽela
odst. 2 školskéhozákona, vc znění pozdějšíctr
povolený početžákůve školc...Ustanor,ení{ 149 odst. 2 školskéhozákona, ve
nejvyšší
'ncni po'dc.jsl"h předpisů,podle nějž ,,Žádosto zápis zrnčny v ťldajíchuvedcných
j)
rejstříkškol
v ustanor,ení
$ 144 odst. 1 písm.b), c), g), i) a se podáváorgánu,kterývede
a školskýchzaÍízeni,do30 dnůode dne,kdy ke zmčnědošlo..'bylo dodrŽeno.Tírnnebyl
byl porušen$ 149 odst.2zákonač.5ó1/2004Sb.

ustano\,ení
2 . Kontrolou nebylo zjištěnoporušení
$ 28 odst. 1 písm.a) aŽ c) a písm.Í)aŽ i)

(vedenídokunentace školy),odst. 2 písm.a) aŽ í) a ustanovení$ 28 odst' 2 (údajeve
předpisů.
matrice)školskóhozákona've zněnípozdějších
ško1ní

ustat]o\'ení
) . Kontrolou nebylo zjištěnoporušení
$ 30 odst. 1 písm. a) aŽ d) (školnířád

c 3 (zveiejnl.ní
ajeho obsah),odst' 2 (pravirllapro hodnoccníl.ýsledkůvzdělár'áníŽáků-1
školníhořádu' prokazatelnéseznárnenízaměstnancůa Žáků s obsahem školníhořádtr)
předpisů.
zákona,ve zněnípozdějších
školského

ustanovení$ 1 odst. 8 (uvolňováníŽakůz docházky
4. Kontrolou nebylo zjištěnoporušení

do něktcréhopovinnéhopředmětu)vyhlášky č.71l2c05 Sb., o základním umčleckém
vzdělávání.

IV.
odůvodnění
Zák|adníumělecká škola Nejdek je příspěvkovou organizací,jqímž' zřlzovaIelcm je Město
Ne|dek. Školaje zÍizena na dobu neurčitou.Vykonává činnostzákladní uměleckéškoly
s hudebníma vj.tvamým studijnímoborem.Celkol.á kapacitaškolyjc 220 Žáků,v současne
doběje naplněna.
Ad 1. Kontrolovanévybranépovirurězapisovanéťrdajcuvedenév rcjstříkuškol týkajicíse
čísla.prár'nífornr1'a rcsoíního identifikátoru školy'
názvu, sídla' identifikačního
seznamu oborů
názl'u' sídla a identifikačního
číslaa právní formy zřizovatele škol-v,
r'rozhodnutío zápisu do rejstříku
počtužákůve školeuvedeného
vzdělání,nejvyššího
povolcnéhopočtuŽákův jedrrotlivýchoborech
škol a Školskýchzaiízení'nejvyššího
vzdělání, označenímíst. kde se uskutečňujevzdělávání.jména. příjmení adata
(zřizovací
v předloŽenýchdokumentecl-r
narozenířcditcle školy odpovídalyúdajůIn
listina, rozhodnutío zařazeníškoly do sítčškol' předškolníchzaÍízenia školských
a jmenor.ací
rozhodnutío znrěnězápisu v rejstříkuškola školskýchzařízer-rí
zaÍízení'
dek-retředitele školy) a ncbyly v rozporu s aktuálrrínrstaven' Podlc statiStického
hor]inbylo zjiŠtěno.
výkazuo základníumč'lecké
školca rjkazťr7áku l \yt|Čovacích
por'olcný početžákůr'c škole dle ustarrovení$ J44
žc škola nepřekročilancjvyšŠí
předpisťr.
Zádost o provedcnízměn
odst. 2 školskéhozákona, vc znění pozdčjšícir
údajůuvedcnýclr v rejstříkuškol a školskýchzařízeníbyla podána ve Stanovel]el]']
r Ýšeur edenýzjkon'
terIrrínu
u tínrnehylporuŠcn

Ad 2. Kontrolovanádokumentaccškolyobsahujerozhodnutío zápisu změn1'do školského
rejstříku,evidenciŽáků(školnínratriku).kteráje vc slroděs ustanovením{ 28 odst' 2
předpisů,katalogy o průběhul,zdčlávání
školskéhozákona, ve znění pozdčjších
Žáků'třídníknihy individuální'
podobě).doklady o průběhur'zdčlávání
(v elektronické
v1''učovacích
hodin, záznamy
rozr'rh.v
řád.
výuky.
školní
i
kolcktivní
skupinové
zjednání pedagogickérady. krrihu úrazů.Kontrolou nebyla zaznanlenárrachybějící
dokumentacc.
Ad j. Kontrolovaný školní řád upravujc podrobnosti k r'ýkonu prár' a povinností Žáků
ijejich zákonných zástupcůve školea podrobnostio pravidlechvzájenných vztahů
s pedagogickýmipracor'níky.Dá|e upral'ujeprovoz a vnitřní rcŽim školy,podmínky
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ž'ákil. jejich ochrany přcd sociálně
nebo násilí a podmínky
patologickýmijer'y a před projer'ydiskriminace,nepřátelstr.í
řád obsahuje pravidla
školní
Kontrolovaný
Žáků.
zacházenís majetkem školy ze strany
pro hodnocenívýsledkůvzdělárání Žáků.Redirel Skoly zl'cře.jnilškolnířád na chodbě
budov)'školy' SeznámeníŽákůse školnímřádem. platnýnrod 28. 8' 2006 je zapsáno
v třídních knihách skupinovó výuky r'e školním roce 200612007, seznámení
rady 11.9.2005.
se školnímřádem proběhlona jcdnánípedagogické
zanrěstnanců
Zákonnízáslupci Žákůjsou inÍbrmovánio obsahu školníhořádu při zápisu Žáka do
panelur' budor,ěškoly.
školya dále z informačt-rího
základníurnčlecké
Ad 4. Ředitel školy vyuŽil moŽt-tostiustano\'ení$ 1 odst. 8 vyhlášky č. 7112005 Sb.'
osm ŽákůZ \.ýuky
dťlr'odů
o základnímuměleckénrvzdčlávánía ur'olnil ze z'ávažných
povinnéhopřednrětu. hudebnínauka. Stanovtljim náhradnízpůsobvýuky a obsah
porušcno'
ustanovení
předmětu,tínrnebylo uvedené
a rozsahzkoušckz uvcdenélro
V.

Doklady a materiály' o kterése kontro|nízjištěníopíralo
1. Úplné znění zÍizovaci listiny příspčvkovéorganizace Zák|adníumělecká škola Neidek
Ncjdck na dobu neurčitou,
Zastupitelstva
k l. lednu 2004 vydanéusnesenímN4čstského
bez čj.;
2. Přiloha zřízovacílistiny, která doplňuje okruhy doplňkovéčinnosti7'ákladníumělecké
školyNejdek'k 1. lednu2004;
J.

Jmenovánído funkce ředitele školy vydanéodborem školství.mládeŽea tělovýchovy
od 1. srpna l990' bez čj.;
okresníhonárodníhor'ý.borur'Karlových Varech s účinností

školy Ncjdek'
r'e výkonu funkcc řediteleZákladníunrčlecké
4 . oznámenío pokračování
Dvořákova 367' čj.1477loslPElO2' zc dne 14' března2002;
5. RozhodnutíMinisterstva školství.mládeŽe a tělor'ýchovy o zaÍazenído sítě ško].
předškolníchzaÍizcní a školských zařízení r'.vdanédne 28' čerl.na 2004 pod
čj.12 91212004-21
s uvedenímkapacity220 žák:ůl.
v rejstříkuškol
Ó . RozlrodnutíMinisterstvaškolství'mládeŽca tčlovýchovyo znrěněťrdajů

vzdčlánía názvu prár,nickó
a školskýchz'aíízení,
kterésc tý.kámístaposkytor'ar-róho
osobl'zedne 10.dubna2006;

l . Statistickývýkaz S 24-0| Y ýkaz o základníunčIeckéškolcpodle stavu k 30. 9. 2006
ze dne 12. 10.2006;
předmčtuk 30'9.2006;
8 . SeznamŽákůpodle vyučujících
a v1'učovaného

9 . Katalog.vo průběhur'zdělávánív hudebnínroboru r'cdcnépro jednotlivéŽák1'škoJ1':

roce
10.l.řídníkriihy pro individuální,skupinovéa kolektivnívyučovánívedenéve ško]ním
200612007l.
hodin vedenéza školnírok 200612007;
11.Výkazy Žákůa vyučovacích

I

l2' Školnířád platnýod 28' 8' 2006;
hodin ve školnímroce 70061200];
l 3. Rozvrhy vyučovacích
rady;
|4. Záznamy zjednánípcdagogické
15.Kniha úrazůvederráod l ' 1. 2000;
l6. Rozhodnutí ředitele školy o uvolnčníŽáků z pral'ideinédocházky do povinnélro
.
roce 200612007
předmětu- hudcbnínaukaplatnéve školnír.l.r

u.

Poučení
Podle usÍanovení $ I7 ztÍkona č. 552/1991 Sb., ve xnění pozdějších předpisů' může
ndmiík1:,l ío tlo 5 dnťt
konÍrolovaná osoba proti protokolu podat písenuú o zdůvodttětté
otle dne sezntÍmenís protokolent. Případné ntinitky zašleÍc a odrcsu ČesAd školní
inspekce,Kollrírova 15' 360 09 Karlo|,! Var!.

Složeníkontrolního tymu a datum ryhotovcní protokolu

LL..'r... SKOLNI INSPEKCE
l(ar1ovarskýln8pekor6t
orúrrol@KarlovyVrry
Koilárova 15, 3óo 09 KerlovyVarr
(3)

Mgr.PetrPitra
Ing.JaroslavPašek

útiii,*

Karlovy Vary' 7. čewna2007
Datum a podpis kontrolovanóosoby potvrzující scznámení s protokolem a předání
stejnopisuprotokolu

,-,rl

Na vědomí
Město Nejdek
nám. Karla IV. 239
3622l Nejdek

!
Ne1......
Základni umě|eckáškola
vary
okresKarlovy
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