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Kroměříž, 27.2.2016

Zpráva
o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dodržování vybraných ustanovení
školského zákona, která se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Ve dnech 2. – 4. prosince 2015 byla provedena kontrola ČŠI na Církevní základní
škole v Kroměříži. V kontrolním zjištění bylo shledáno porušení v bodě 3., 4. a 5.
3. Kontrola povinnosti projednání ŠVP s pedagogickou radou podle ustanovení § 164
odst.2 věty první školského zákona, ve školním roce 2015/2016 k datu kontroly.
Odstranění nedostatků:
Školní vzdělávací program byl v době kontroly pedagogickou radou projednaný, jelikož
bylo nutné před zahájením školního roku zařadit požadované změny a úpravy dané
MŠMT, na kterých se podíleli pedagogové školy. Chyběl o tom pouze zápis v sešitě
z pedagogických rad. Tento nedostatek byl odstraněn zapsáním při jednání pedagogické
rady dne 25.1.2016.
4. Kontrola plnění postupu podle ustanovení § 167 odst. 4 školského zákona.
Odstranění nedostatků:
V souladu s volebním řádem školské rady, vydaným Arcibiskupstvím olomouckým, jsem
zajistila nové volby do školské rady. Za pedagogický sbor školy byl zvolen zástupce na
pedagogické radě dne 25.1.2016 (viz zápis z pedagog.rady), za zákonné zástupce žáků
byl zvolen zástupce ve 2. kole volby dne 9.2.2016 (samostatný zápis v ředitelně školy).
5. Kontrola plnění postupu podle ustanovení § 46 odst. 1 věty poslední v souvislosti
s rozhodováním podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona.
Odstranění nedostatků:
Nesouhlasím s tvrzením, že jsem nerozhodovala o při přijetí k základnímu vzdělávání.
Jako církevní škola jsme až do novely zákona č.82/2015 Sb. nemuseli pracovat v režimu
správního řádu. Ze sledovaného období máme do dnešních dnů rozhodnutí o přijetí
v archivu na webových stránkách školy. Byl tak naplněn § 183 odst. 2 a nejsem si vědoma
žádného porušení právních předpisů.
V současné době na základě judikatury Nejvyššího správního soudu ČR a novely zákona
se budeme řídit postupy v souladu se správním řádem.
S pozdravem
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