
 

Česká školní inspekce 
Královéhradecký inspektorát 

______________________________________________________________________________________________________ ______ 

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIH-992/22-H 

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  Mateřská škola, Trutnov 

Sídlo Komenského 485, 541 01 Trutnov 

E-mail  reditelstvi@mstrutnov.cz 

IČO 75009617 

Identifikátor 668000694 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Bc. Vladimíra Priputenová 

Zřizovatel město Trutnov 

Místa inspekční činnosti Komenského 485, 541 01  Trutnov 

Benešova 222, Poříčí, 541 03  Trutnov 

Maxima Gorkého 289, Kryblice, 541 01  Trutnov 

Horská 282, Horní Staré Město, 541 02  Trutnov 

Tkalcovská 542, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 

Novodvorská 617, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 

Dlouhá 559, Horní Staré Město, 541 02  Trutnov 

V Domcích 106, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 

Voletiny 128, 541 03  Trutnov 3 

Žižkova 465, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 

Kryblická 423, Kryblice, 541 01  Trutnov  

Inspekční činnost na místě 19. 10. − 25. 10. 2022 
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Kontrolované období školní rok 2022/2023 do data kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena doručením oznámení o inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 
a školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v mateřské škole a školní jídelně. 

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních řádů a vnitřních řádů podle  

§ 30 odst. 1 a 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Ředitelka školy vydala a zveřejnila školní řády pro jednotlivá pracoviště mateřské školy 
a vnitřní řády pro školní jídelny na všech pracovištích mateřské školy. Dokumenty 
obsahovaly veškeré údaje stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. Ředitelka 

školy s jejich obsahem prokazatelně seznámila zaměstnance školy, o jejich vydání 
a obsahu informovala zákonné zástupce nezletilých dětí. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 25. 10. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 
zapůjčených ke kontrole. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní řády jednotlivých pracovišť mateřské školy a vnitřní řády školních jídelen na 
všech pracovištích mateřské školy platné ve školním roce 2022/2023 

2. Zápisy z provozních porad konaných v období srpen až září 2022 dokládající 
seznámení zaměstnanců školy se školním řádem mateřské školy a vnitřním řádem 
školní jídelny platnými ve školním roce 2022/2023 

3. Zápisy ze třídních schůzek mateřské školy konaných v září 2022 dokládající 
seznámení zákonných zástupců nezletilých dětí se školním řádem mateřské školy 

a vnitřním řádem školní jídelny platnými ve školním roce 2022/2023  

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může  ředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole 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, 

Královéhradecký inspektorát, Wonkova 1142, 500 02  Hradec Králové, případně  
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prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.h@csicr.cz 

s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

 

Titul, jméno, příjmení, funkce 

Ing. Lenka Koutníková, školní inspektorka, vedoucí inspekčního týmu 
 

Mgr. Radomíra Bartošová, školní inspektorka 
 

Mgr. Bc. Eva Hitková, školní inspektorka 
 

Bc. Věra Jiránková, kontrolní pracovnice 
 

  

Datem vyhotovení protokolu o kontrole se rozumí datum posledního podpisu člena 

inspekčního týmu. 
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