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PROTOKOL O KONTROLE
cj. csIA-367/15-A

Kontrola dodržování právních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb',
o předškolním, ziikladním' středním, vyšším odbomém a jiném vzdělávání (školský zákon)'
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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Název právnické osoby
lykonávajíci činnost školy

Sídlo

E_mail právnické osoby

Ičo
Identifikátor

Právní forma

Zastoupená

Zřizovatel

Místo kontroly

Termín kontroly na místě

Kontrolované období

Záklarlni škola Kunratice, Praha 4, Předškolni 420

Předškolní ,l20' 148 00 Praha 4 - Kunratice

reditel@zskunratice.cz

62931377

600037461

příspěvková organizace

Ing. Bc' Vitem Beranem' ředitelem školy

Městská část Praha _ Kunratice, K Libuši 7,

148 23 Praha 4 - Kunratice

Předškolní 420' l48 00 Praha 4 - Kunratice

6. březen a 9. až |'l'. březen 2015

ško|ní roky 201212013..201312014 a2014/2015 k termínu
kontroly

a
U

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

2.

l.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zÍkona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů' které se vztahují k poskýování vzdělávání
a školských služeb, vykonávaná podle $ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona,
ve znění účinném k termínu kontroly.
Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem
na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení
zajišťuje služby, vykonávaná podle $ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění



Českti škotní inspekce
Pražský inspektordt

účinném v kontrolovaném
do data inspekční činnosti.

období. Kontrolované

Protokol o kontrole
Č:i. : (:Št,l-s dzt t s-,q

období školní rok 201412015

l.

lnspekční čirrnost byla vykonána na podnět podle $ 174 odst- 5 školského zákona.

Kontrolní zj ištění

Kontrola byla vykonána v základní škole a školní jídelně.

Kontrola základní školy

Kontrola lydání školního vzdě|ávacího programu podle $ 5 odst.3 věta první školského
zákona

Ře<litel Základní školy Kunratice. Praha 4. Předškolní 420 (dále..škola") vydal v souladu

se školským zákonem ško1ní vzdčlávací program (dále.'ŠVP") pro základní vzdělávání.

Nebykl xjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu'

Kontrola lytlání, obsahu a zveřejněni ško|ního řádu podle $ 30 odst. l až 3 školského
zákona

Ředitel školy vydal školní řád, který obsahuje všechny náleŽitosti stanovené výše

uvedeným právním předpisern (podrobnosti k výkonu práv a povinností Žáků a jejich

zákonných zástupců r'e škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

s pedagogickými pracovníky' 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, podmínky zacházení s nrajetkem

školy ze strany Žáků). Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Žákůjsou zakotvena

v samostatném dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Žáků v souladu

se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdě]ávání ..KUK." Inspekční tým

Íyzickou kontrolou ověřil, Že školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Ve školním roce 2014/2015 s ním byli prokazatelným způsobem seznámeni žáci, což'

prokáza|y zápisy v Žákovských kníŽkách. Škola doloŽila, Že se školním řádem byli
prokaza1eIným způsobern seznámeni zaměstnanci školy. Zákonní zástupci byli
informováni o jeho vydání a obsahu.

Nebylo zjištěno porušení vj'še uvedeného prtivního předpisu.

2.



Českti škoIní inspekce
Pražský inspektorát

Protokol o kontrole
Či., ČŠt,q.-sartl s-,q

Kontrola školni jídelny

3. Kontrola správnosti vedení dokumentace zaÍueni školního stravování pod|e $ 28 odst.
l školského zákona

Správnost vedení dokumentace byla ověřena na základě předloŽených dokladů
souvisejících s činností školníjídelny. Ke kontrole byly předloŽeny dokumenty (výdejky
potravin' jídelní lístky, záznamy stravovaných osob' spotřební koše a přehledy plateb
podle kategorií za jednotlivé měsíce). Namátkově vybrané jídelní lístky byly porovnány
s příslušnými výdejkami potravin.

NebyIo zjištěno porušení výše uvedeného prúvního předpisu.

4. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací službv
ve smyslu $ l až 5 lyhlášky č. 107 /2005 Sb.' o školním stravování, ve zněni účinném
v kontrolovaném období (dále 

''vyhláška 
o školním stravování")

Škola postupovala při stanovení a dodrŽování ceny stravného uvedené ve Vnitřním řádu
školníjídelny základní školy (dále..Vnitřní řád ŠJ') v kontrolovaném období v souladu
s vyhláškou o školním stravování. Kontrola plnění výŽivových norem byla provedena
na základě předložených dokladů (výdejky potravin' jidelní lístky. počet stravovaných
a propočty spotřebního koše). Při plnění výŽivových norem bylo propočtem spotřebního
koše za období září 2014 až únor 2015 zjištěno nedodržení komodity brambory
a komodity luštěniny. Kontrolou byla ověřena vyšší spotřeba komodity brambor1,
ve výdejkách vybraného měsíce února, neŽje uvedena ve Spotřebním koši, což dokládá
chybu v naslavení sr2fiwarového programu zpracovávajícího agendu školní jídelny.
Nízká spotřeba k omodiÍy luštěniny byla ověřena ve výdejkách ve vybraném měsíci říjnu.
Propočtem v průměru za sledované období byla naplněna jen na 43,7 9i. Tín doškl
k porušení s } odst. 2 vyhlášlql o školním stravovóní, komodita luštěniny nebyla
naplněna. Výše spotřeby klmodity brambory ve výdejkóch nebyla v souladu s výší
spotřeby uvedené l,e spotřebním koši za měsíc únor'

Kontrolovaná osoba Stanovila podle věkových skupin výši finančních notmativů
na nákup potravin v rozpětí finančních limitů. SprávnosÍ zařazováni strávníků
do odpovídajících věkových skupin kontrola namátkově ověřila podle dat narození
strávníků dle kategorií vedených v elektronickém Systému {matrika1. Úplata
za stravování byla stanovena výší finančních normativů na nákup potravin v souladu
s poŽadavkem $ 5 odst. l vyhlášky o školním stravování.

Školní.1ídelna uzavřela smlouvy o zajištění školního stravování s několika dalšími
subjekty, pro něž přípravuje Stravu' se všemi náleŽitostmi podle $ 2 odst. 7 vyhlášky
o školnim stravování.

Školní jídelna poskýuje strávníkům oběd denně (Většinou výběr ze tří jídel), součástí
oběda je nápoj a doplněk fomou zeleninových a ovocných salátů a ovoce ve vitríně,
moučníku nebo mléčného výrobku. Týdenní jídelní lístky sestavuje vedoucí školní
jídelny s vedoucí kuchařkou se záměrem dodrŽování výŽivových norem. V týdenním
jídelníčku od 15. 12. 2014 byly uvedeny u jednotlivých jídel čísla alergenů a spolu
s jídelníčkem vyvěšen seznam alergenů. Na základě vzájemné dohody se zákorrnými
zástupci Žáků školní jídelna poskytuje v rámci individuálního stravování třem
strávníkům bezlepková j ídla.

ByIo zjišlěno porušení ýše uvedeného právního předpisu.
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Ceská školní inspekce
Prdžský inspektordt

3.

4.

5.

6.

Protokol o kontrole
Či.' ČŠu-salts-'l

Kontrola formálního rámce stanoveni podmínek pro poskytování školního stravování
a jejich dodržování podle $ 3 lyhlášky o školním stravování ve vztahu k $ 29 a $ 30
odst. 1 ško|skéh o zákona

Školni jídelna se v kontrolovaném období při své činnosti řídila podmírrkami
starrovenýrni ve Vnitřnim řádu Š.I. Veřejně přístupný dokument byl veáoucí školní
jídelny v průběhu kontroly upraven! aby splňoval náleŽitosti podle vyhlášky o školnínr
stravování. Byla doplněna stanovená výše normativu jednotlivých věkových skupin
strávníků na oběd a konkrétní podmínky pro poskytování školního stravování cizím
strávníkům a Žákům s individuálním stravováním' Stanovené podmínky v dokumentu
byly v kontrolovaném období dodrŽovány'

KontroIou na místě bylo ověřeno' že školníjídelna nabízí pokrmy, které sama piipravuje
v prostorách školní kuchyně. Pitný reŽim je zde zajištěn několika druhy nápojů včetně
vody. Dozor nad strávníky vykonávají pedagogičtí pracovníci školy. Dále bylo zjištěno.
Že školní jídelna je vybavena stoly a Židlemi jedné velikosti, které neodpovídají
fyziologickým potřebám m]adších žáktl, škola nepostupovalu podle .$ 29 školského
zákona.

Kontrola zjisÍila, že ve škole jsou poskýovány jiné stravovací služby formou bufetu,
který nabizel strávníkům zejména balené bagety. výrobky zdravé výŽivy a nápoje.

Bylo zjištěno porušení výše uvedených prdvních předpisů.

Závěry

česká školní inspekce v souladu s $ 175 odst.4 školského zákona požaduje

- do 3l. 8. 20l5 odstranění nedostatků uvedených v kontrolních zjištěnich č. 4 a 5
a zasláni zprály o odstraněni.

Zprávl zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská ó83,
160 ó6 Praha 6' případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-
podatelnu (csi.a@csicr.cz) s připojenÍm elektronického podpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá
1 . Školni vzdělávací program pro základní vzdělávání ..KUK.., platnost od 1 . 9. 2007 ,

včetně dalších aktualizací

2. Školní řád ZŠ Kunratice. školní rok 20l412015

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Žáků v souladu se Ško]ním vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání ..KUK," školní rok 2014l2015

Záznatny z pedagogické rady, školní rok2014l2O15 k termínu kontroly

Výběr Žákovských kníŽek. školní rok 201412015

Dodatek č. 4 ke ZÍizovaci listině Základní školy Kumatice, Praha 4' Předškolní 420,
vydaná Zastupitelstvem městské části Praha _ Kunratice usnesením číslo 1b dne
20.9.2010. ze dne 21. 9.2010



Ceskd škoIní inspekce
Pražsk1l inspektordt

Protokol o kontrole
Č1.. Č:Šu-sartls-rl

7. Rozhodnutí čj. S-MHMP 123594512012 ve věci návrhu na zápis změny v údajích.
vedených v rejstříku škol a školských zaÍízení, s účinností od 1' 9. 20l3

8' Stanovisko Hygienické slanice hl. m' Prahy čj. HSHMP 4010212012 ke změně
v zápisu školní jídelny ZŠ KLrnratice. Praha 4, PředŠkolní 420 do rejstříku škol
MŠMT souhlas s kapacitou 900 pro stravování dětí a školských pracovníkťt. ze dne
10.9.2012

9. Protokol o kontrole HSHMP. včetně Přílohy o kontrolním zjištění. ze dne 20. l.20l5
l0. Smlouva o Zabezpečení stravování děti. Smlouva o zabezpečení závodního

stravování MŠ Kunratice' Předškolní 880' Praha 4 Kunratice od 1 . 9. 20l 4. ze dnc
21.8.2014

l l. Smlouva o zabezpečení stravování Žáků' Smlouva o zabezpečení závodního
stravování' Sm]ouva o zabezpečení stravování cizích strávníků Zák1adní školy. Praha
4, V Ladech 6 od l.9. 2014,ze dne 25. a 27'8.2014. včetně Pří]ohv Kalkulace cen
stravného

l2. Výdej Stravy pro ZŠ Šeberov (Praha 4" V Ladech 6) ze dne l9. l0. 20l2

13. Smlouva o zabezpečení stravování zaměstnanců Sportovní školky Praha 4 (Ricochet
klub s.r.o.) Homomlýnská l23l' Praha 4 Kunratice od 1. 9.2014, ze dne 20. 8.
2014

14. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-0l podle stavu k 3l. 10' 2014,
ze dne 18. Il . 2014

1 5. Vnitiní řád školní jídelny. ze dne 21' 8' 20 I 4, aktualizovaný od l 0. 3. 20 l 5

16. Rozpis kategorií a plateb, nákladů na přípravu stravy V Základní škole Kunratice,
Mateřské škole Kunratice. v Základní škole V Ladech

17.Měsíční záznamy stravovaných osob za kontrolované období podle věkových
kategorií s evidenčními čísly v elektronické podobě (matrika)

18. Výpis strávníkťr DoZ (dospělí zaměstnanci)

19. Mčsíční hlášení strar'ného za období jednotlivých měsíců září aŽ prosinec 2014
a leden a únor 201 5 _ platby (nedoplatky. přeplatky)

20. Spotřební koše za jednotlivé měsíce září až prosinec 20l4 a leden a únor 2015,
Spotřební koš za období 1 . 9. 20|4 28. 2. 2015 (průměmé propočty za jednotlivé
komodity)

2l. Měsíční hlášení hospodaření skladu a hospodaření s finanční normou za obdobi
1 . 1 . 2014 '31 . 12. 2014 (zůstatek Íinanční nornry)

22. Měsíční hlášení hospodaření skladu a hospodaření s finanční normou za období
1 . l . 201 5 3 1 . 1 . 201 5 (převod zůstatku linanční nonny Z roku 2014)

23. Skladové karty potravin s čísly

24. Jídelní lístky od 2.9.2014 do 11. 3. 2015 vybrané měsíce říjen. prosinec 2014
a únor 201 5

25' Výdejky potravin od 2.9.2014 do 28. 2. 2015 - vybrané měsíce říjen 2014 a únor
2015



česká školní inspekce
Pražský inspektorát

Mgr. Jiří Miko1áš' škoIní inspektor

PaedDr. .]aroslava Rybová, školní inspektorka

Mgr. Jiří Wagner, školní inspektor

Ing. Ivana Černá, kontrolní pracovnice

Y Praze 'l . 4. 201.5

Protokol o kontrole
Či. ČŠu-sarus-',l

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' Pražský inspektorát' Arabská 683' 160 óó Praha 6' připadně
prostřednictvím datové schránky {g1zais9) nebo na e-podatelnu (csi.a@csicr.cz)
s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekčního fýmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Marie Pšenicová, školní inspektorka l*u
/

Mgr. Luboš Bauer, školní inspektor

,/ /n, ;.-/ ! 'Ý-'a4

l,,rz
I!r::



českó školní inspekce
Pražský inspektorát

Protokol o konírole
Či': ČŠu'saztts-'a

Datum a podpís ředitele školy potvrzujíci projednání a převzetí protokolu o kontrole

Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy
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