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Česká školní inspekce
Karlovarský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
č;. čšrc-o00l2I-K

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákonač. 561/2004 Sb.,

o předškolním,zékladním, středním, ryšším odborném a jiném vzděláváni (Školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, azákonaě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znéni

pozdějších předpisů.

Název

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

právní forma

Zastupujíci

zíizovatel

Místo

Termín inspekční činnosti

kontrolované období

Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková
organizace

Palackého 1045,363 01 Ostrov

info@mspalackeho.cz

49753533

600066720

P řísp ěvkov á or ganizace

Ugr. Šrlrt<a Gabrielová

Město ostrov

Palackého 1045,363 01 Ostrov

29. 11. 2021 - 30. 1,1. 2021

Št ol*ri rok 202112022 kdatu kontroly

Inspekční činnost by|a zahájena předložením pověření k inspekční činnosti,

702112022



1.

2.

J.

4.

Předmět kontroly

kontrola dodtžovánír,ybraných ustanovení školského zákona asouvisejících a prováděcích
fiilXTl"",T:li:i,!T:r;:, ;ffi5:ťí§:;;tffi u zděláv ání a škol ských,lur;b

Kontrolní zjištění
Kontrola byla lykon ánav mateřské škole a školní jídelně.

ň:ŤJilll;9ff;:P::hua zveřejnění školního řádu mateřské školy a vnitřního řádu
pozdějších ou.oo',:Íoule "Školní 

jídelna") dle §30 ffi:l a a školskét";k;"", ve znění
Kontrolou dokumentac" 

!1,1: 
zjištěno, že ředitelka Mateřské školy ostrov, palackéh o 7045,PřísPěvková organizaceldale 
"sr,o]á]j 19:1. sr,"l"iiaiit*,, od l. 9. 2021 avnitřní řád;f:Ll'o''nY Platný od l, l l,)Óiói.-oLařádyou.ur,,u;inalizitorti 

dle § 30 odst. l školského

V souladu s § 30 odst, 4 Školského zákonaředitelka zveřejnilatyto řády napřístupném místěve Škole a informovala.o jejich-Úa"i u ou.ur,u ,u#re ,ártup"šáe,i,i,."t" zatelným

":#u"'Hil.;.n'-' 

seznámÍlá ,u,'É.rnun.e dne 3Ó. srpna 2021 na provozní poradě

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

poslední kontrolní úkon

;"TfiÍJ;i;f[:f#t|;i:byl proveden 30. 1 1, 2021 vrácením příslušných originálů podkladů

Seznam dokladůo o které se inspekční zjištění opírajíVýpis z rejstříku škol a školských zařízení z 23. 11. 202lškolni řád platný od t. 9. 2021
Vnitřní řád školní jídelny s platností od 1. 1 1.2020
Záznam z ptovozníporady z 30. 8. 2021

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka 

:!olv podat proti kontrolnímu zjištěníuvedenému v ProtoJ<olu o r'93t."i" pi."-.ro ,a,n"Joiřré námitky, , ri"r:zje zřejmé,Proti jakému kontrolnímu zjištěni"i;ru;i, 
" 
;;;;]Hnn oo. dnó doručení protokoluo kontrole, Případné nemitřý z;!ú; ,,u ua.".u b.rů'srohí inspekce, ňrlovarskýinsPektorát, Kollárova ts, sóo 09 řarlovy. u"o, ňr*adně prostřednictvím datové

;:Xil:íI"!Ťffi ;i?ů,HůT$:i*:r:$óJ;,.'.:::spřiio jenim"i.*i"oni.tcr,o

202l 12022



Složení inspekčního týmu a datum

Mgr. Jaroslava Petlíková, školní
inspektorka, vedoucí inspekčního §
Mgr. Alena Nováková, kontrolní
pracovnice

Ing. Eva Lorencová, školní inspekt<

Mgr. Radomíra Jenková, školní
inspektorka

V Karlových Varech 22. prosínce2C

Datum a podpis ředitelky školy po

Ugr. Šárka Gabrielová,

ředitelka školy

v..Í, l,..?P..?2,

0di^J

2021/2022


