Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIB-1246/18-B

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

Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids

Sídlo

Rysova 523/2, Medlánky, 621 00 Brno

E-mail

sarka.nezhybova@frankbold.org

IČ

06162967

Identifikátor

691010994

Právní forma

Školská právnická osoba

Zastupující

Mgr. Linda Teyschlová

Zřizovatel

Frank Bold Kids z.s., IČ: 22893512, Rysova 523/2,
Medlánky, 621 00 Brno

Místo

pozemek p. č. 74/1 a p. č. 72/1, obec Brno

Termín inspekční činnosti

18. 6. 2018 − 20. 6. 2018

Kontrolované období

od 1. 9. 2017 k termínu inspekční činnosti

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Inspekční činnost podle § 174 odst. 7 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v mateřské škole (lesní), jejíž činnost vykonává Lesní mateřská
škola Sýkorka – Frank Bold Kids (dále „škola“).
1.

Kontrola vydání školního vzdělávacího programu a jeho souladu s příslušným
rámcovým vzdělávacím programem podle § 5 odst. 1 a 3 školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále
„ŠVP PV“) s účinností od 1. 9. 2017. Analýzou jeho obsahu bylo zjištěno, že nebyl
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Okruh
Podmínek předškolního vzdělávání nezahrnoval návrhy na další úpravu podmínek
potřebných pro zefektivnění vzdělávání, zcela chyběla Organizace vzdělávání,
v Charakteristice vzdělávacího programu nebyly stanoveny dlouhodobé cíle programu,
popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí
nadaných a dětí od dvou do tří let. Ve Vzdělávacím obsahu nebyla vzdělávací nabídka
uspořádána do integrovaných bloků, chyběl popis jejich způsobu zpracování na úrovni
třídy. Okruh Evaluace nepopisoval oblast související s vyhodnocováním pokroků
v rozvoji a učení dítěte, prostředky autoevaluace, časový plán a odpovědnost učitelů.
Bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 školského zákona.

2.

Kontrola vydání a obsahu školního řádu podle § 30 odst. 1, § 34a odst. 4 a § 34b
odst. 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle § 1c
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném
v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala Školní a provozní řád lesní mateřské školy Sýkorka – Frank Bold
Kids účinný od 1. 9. 2017 (dále „školní řád“), který neupravoval oblasti stanovené
právními předpisy. Chyběly v něm podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se
zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy. Dále
nebyl ve školním řádu stanoven rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské
škole.
Bylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

3.

Kontrola seznámení se školním řádem podle § 30 odst. 3 školského zákona, ve znění
účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy prokazatelným způsobem se školním a provozním řádem seznámila
zaměstnance a zákonné zástupce dětí informovala o jeho vydání a obsahu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

4.

Kontrola splnění předpokladu odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost vykonávanou podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a následně § 22 odst. 7
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období
Kontrolou personální dokumentace všech pedagogických pracovníků školy bylo
zjištěno, že měli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou
vykonávali, s výjimkou tří pedagogických pracovníků s kódy CSI – 01 až CSI – 03.
Škola postupovala ve výše uvedených případech podle § 22 odst. 7 zákona
o pedagogických pracovnících, tj. zajistila výkon přímé pedagogické činnosti učitelky
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mateřské školy pedagogickými pracovníky nesplňujícími odbornou kvalifikaci pouze
po nezbytnou dobu a dále prokázala doloženou nabídkou zaměstnání formou letáků
a inzerce, že nemohla pro výkon této činnosti zajistit pedagogické pracovníky
s odbornou kvalifikací.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo Českou
školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů.

Závěry
Návrhy na zlepšení stavu školy:
- Uvést Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání do souladu se školským
zákonem a příslušným Rámcovým vzdělávacím programem.
- Upravit školní řád v souladu se školským zákonem a příslušnými právními předpisy.

Stanovení lhůty
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy
ve lhůtě do 31. srpna 2018 odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti (bod č.
1 a 2 kontrolního zjištění) a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci,
jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Křížová
22, 603 00 Brno, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na
e-podatelnu csi.b@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Zřizovací listina školské právnické osoby ze dne 7. března 2017
Rozhodnutí č. j.: MSMT-14945/2017-4 ze dne 1. září 2017
Zápis ze schůze výkonné rady spolku Frank Bold Kids z. s. ze dne 7. března 2017
(jmenování ředitelky školy)
Nájemní smlouva ze dne 27. dubna 2017; Dodatek k nájemní smlouvě ze dne
28. listopadu 2017
Smlouva o poskytování služeb ze dne 24. května 2018 (poskytnutí služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů k naplnění požadavků nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU)
S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2017 ze dne 8. října 2017
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017
Školní a provozní řád lesní mateřské školy Sýkorka – Frank Bold Kids (schváleno
Radou školské právnické osoby LMŠ Sýkorka – Frank Bold Kids ze dne 15. května
2017) s účinností od 1. září 2017, seznámení se školním řádem zaměstnanců školy

3

a informování o vydání a obsahu školního řádu zákonné zástupce platné do data
kontroly
Doklady o dosaženém nejvyšším pedagogickém vzdělání učitelek vedené ve školním
roce 2017/2018
Písemná inzerce týkající se zajištění vzdělávání kvalifikovanou pedagogickou
pracovnicí vedená k datu kontroly

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, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
csi.b@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Lenka Čoupková, školní inspektorka

Mgr. Lenka Čoupková v. r.

Bc. Marcela Havlíčková, školní inspektorka

Bc. Marcela Havlíčková v. r.

Bc. Dana Haláková, kontrolní pracovnice

Bc. Dana Haláková v. r.

V Brně 13. srpna 2018

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

Mgr. Linda Teyschlová, ředitelka školy

Mgr. Linda Teyschlová, v. r.

V Brně 16. srpna 2018
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