
2021/2022 

Česká školní inspekce 
Jihomoravský inspektorát 

_________________________________________________________________________________________________________ ___ 

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIB-487/22-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  Střední zdravotnická škola Evangelické akademie  

Sídlo Šimáčkova 235/1, Líšeň, 628 00  Brno 

E-mail  zdravka@eabrno.cz 

IČ 62159101 

Identifikátor 600019853 

Právní forma školská právnická osoba 

Zastupující Mgr. Renáta Michálková 

Zřizovatel Českobratrská církev evangelická 

Místo Jánská 22, Brno  

Termín inspekční činnosti 5. 4. 2022 − 7. 4. 2022 

Kontrolované období školní rok 2021/2022 do data kontroly 

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. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola vydání, obsahu a seznámení se školním řádem podle § 30 odst. 1, 2 a 4 

školského zákona 

Ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie (dále škola) vydala školní 

řád, který upravoval podrobnosti ke všem zákonem stanoveným oblastem. S dokumentem 
byli prokazatelným způsobem seznámeni žáci a zaměstnanci školy, zákonní zástupci 
žáků byli o jeho vydání a obsahu informováni.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

2. Kontrola udělení písemných informovaných souhlasů zákonných zástupců 

nezletilých žáků při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně  

podle § 16 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolou osobní dokumentace bylo zjištěno, že nezletilým žákům s kódovými 

označeními ČŠI 001, ČŠI 002, ČŠI 003, ČŠI 004, ČŠI 005 a ČŠI 006 poskytuje škola 
v aktuálním školním roce podpůrná opatření, na která mají podle doporučení školského 
poradenského zařízení nárok, nezajistila však podpisy informovaných souhlasů 

zákonných zástupců s jejich poskytováním. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 7. 4. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 
zapůjčených ke kontrole. 

Stanovení lhůty  

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy 

ve lhůtě do 14 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti 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 

1. Školní řád platný ode dne 31. 8. 2021 

2. Podpisové listiny žáků za jednotlivé třídy ve školním roce 2021/2022 − seznámení 
se školním řádem 

3. Zápis z pedagogické rady 26. 8. 2021 vč. prezenční listiny s podpisy − seznámení 
pedagogických pracovníků se školním řádem 

4. Seznámení nepedagogických pracovníků se školním řádem − podpisová listina ze dne 
1. 9. 2021 
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5. Seznámení zákonných zástupců se školním řádem vč. jejich podpisů (na listině 
se souhlasy zákonných zástupců např. o orientačním testování žáka na přítomnost 
návykových látek a opuštění budovy v době polední přestávky)  

6. Zápis z jednání s ředitelkou školy ze dne 6. 4. 2022  

7. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami – osobní dokumentace nezletilých žáků s kódovými 
označeními ČŠI 001, ČŠI 002, ČŠI 003, ČŠI 004, ČŠI 005 a ČŠI 006 platná ve 
školním roce 2021/2022 

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, Jihomoravský 

inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno a to k rukám ředitelky inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

Mgr. Kateřina Veselá, školní inspektorka,  
vedoucí inspekčního týmu 

Mgr. Kateřina Veselá v. r. 

Mgr. Milan Heroudek, školní inspektor Mgr. Milan Heroudek v. r. 

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., MBA,  

školní inspektorka 

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., MBA v. r.  

Ing. Lenka Skotáková, školní inspektorka Ing. Lenka Skotáková v. r. 

Ing. Hana Šarounová, kontrolní pracovnice Ing. Hana Šarounová v. r.  

V Brně 4. 5. 2022 

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

Mgr. Renáta Michálková, ředitelka školy 

 

Mgr. Renáta Michálková v. r. 

V Brně 19. 5. 2022 


