
Česká školní inspekce 

Pražský inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠI-2124/15-A 

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 právnické osoby 

vykonávající činnost školy 

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod 

Táborem 300 

Sídlo Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9 

E-mail právnické osoby spszem@spszem.cz 

IČ 61386278 

Identifikátor 600006123 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastoupená Ing. Janou Mansfeldovou, pověřenou řízením školy 

Zřizovatel Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 

Praha 1 

Místo kontroly Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9 

Termín kontroly na místě 4. až 6. listopad 2015 

Kontrolované období Školní roky 2014/2015 a 2015/2016 k termínu kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Ing. Jana Mansfeldová pověřená řízením školy dále „ředitelka právnické osoby“. 
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Předmět kontroly 

Část A 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, vykonávaná podle § 174 odst. 

2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 

Část B 

Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou 

skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby, 

vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

Kontrolní zjištění 

Část A 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola dodržování § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. 

Ředitelka právnické osoby Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod 

Táborem 300 (dále „škola“) vydala školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv 

a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se 

zaměstnanci ve škole, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, provoz 

a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí. Jeho součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dokument 

neobsahoval celkové hodnocení na vysvědčení a hodnocení žáků dálkového studia. 

Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti. 

Inspekční tým fyzickou kontrolou ověřil, že školní řád je zveřejněn na přístupném místě 

ve škole. Předložená dokumentace (záznam z jednání pedagogické rady, třídní knihy) 

prokazatelně dokládá, že zaměstnanci a žáci byli seznámeni s obsahem školního řádu 

a zákonní zástupci nezletilých žáků byli informováni o jeho vydání a obsahu.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola dodržování § 5 odst. 3 věta první školského zákona. 

Kontrolou předložené dokumentace inspekční tým ověřil, že ředitel školy vydal školní 

vzdělávací program pro obor vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, denní 

forma vzdělávání a školní vzdělávací program téhož oboru vzdělání pro dálkovou formu 

vzdělávání, zkrácené studium. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Část B 

Kontrola byla vykonána v zařízení školního stravování (dále „školní jídelna“). 
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1. Kontrola správnosti vedení dokumentace zařízení školního stravování podle § 28 

odst. 1 a 5 školského zákona  

Správnost vedení dokumentace byla ověřena na základě předložených dokladů 

souvisejících s činností školní jídelny. Kontrola zjistila, že ve Výkazu o činnosti zařízení 

školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2014, vykázala školní jídelna vyšší 

počet strávníků, než dokládá matrika strávníků. Škola nepostupovala podle § 28 odst. 5 

školského zákona (2014/2015). Dále kontrola porovnala počet vykázaných strávníků ve 

Výkazu o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2015 

s počtem přihlášených strávníků v matrice a zjistila soulad (2015/2016).  

Ke kontrole byly předloženy dokumenty: výdejky potravin, jídelní lístky, záznamy 

stravovaných osob, propočty spotřebního koše, bilance příjmů a nákladů a přehled plateb 

podle kategorií za jednotlivé měsíce. Namátkově vybrané jídelní lístky byly porovnány 

s příslušnými výdejkami potravin. 

Bylo zjištěno porušení § 28 odst. 5 školského zákona v oblasti výkaznictví ve školním 

roce 2014/2015. V roce 2015/2016 porušení právního předpisu zjištěno nebylo, proto 

není uložena lhůta k odstranění nedostatku. 

2. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací 

služby ve smyslu § 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

účinném v kontrolovaném období (dále „vyhláška o školním stravování“) 

Škola postupovala při stanovení a dodržování ceny stravného uvedené v Provozním řádu 

školní jídelny (dále „Provozní řád ŠJ“) v kontrolovaném období v souladu s vyhláškou 

o školním stravování. Kontrola plnění výživových norem byla provedena na základě 

předložených dokladů: výdejky potravin, jídelní lístky, počet stravovaných žáků 

a propočty spotřebního koše. Při kontrole plnění výživových norem propočtem 

spotřebního koše za období září 2014 až červen 2015 bylo zjištěno nenaplnění komodity 

ovoce. Výše spotřeby byla ověřena v namátkově vybraných měsících září 2014 a květen 

2015. Škola nepostupovala podle § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování, komodita 

ovoce nebyla naplněna podle přílohy č. 1 vyhlášky o školním stravování. 

Kontrolovaná osoba stanovila podle věkové skupiny 15 let a více výši finančních 

normativů na nákup potravin v rozpětí finančních limitů. Úplata za stravování byla 

stanovena výší finančních normativů na nákup potravin v souladu s požadavkem § 5 

odst. 1 vyhlášky o školním stravování. 

Školní jídelna poskytuje strávníkům oběd denně, součástí oběda je nápoj, popřípadě 

doplněk. V týdenním jídelním lístku od 2. 11. 2015 byly uvedeny u jednotlivých pokrmů 

čísla alergenů a spolu s jídelníčkem vyvěšen seznam alergenů. 

Bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování. 

3. Kontrola formálního rámce stanovení podmínek pro poskytování školního 

stravování a jejich dodržování podle § 3 vyhlášky o školním stravování ve vztahu 

k § 29 odst. 2 a § 30 odst. 1 školského zákona 

Školní jídelna se v kontrolovaném období při své činnosti řídila podmínkami 

stanovenými v Provozním řádu ŠJ. Dokument byl v průběhu inspekční činnosti upraven 

ohledně zajištění individuálního stravování a obsahoval potřebné informace pro 

poskytování školního stravování, konkrétní podmínky a náležitosti podle vyhlášky 

o školním stravování a je veřejně přístupný. Stanovené podmínky v dokumentu byly 

v kontrolovaném období dodržovány.  
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Kontrolou na místě bylo zjištěno, že školní jídelna nabízí pokrmy, které sama připravuje 

v prostorách školní kuchyně. Dohled nad strávníky vykonávají pedagogičtí pracovníci 

školy. Pitný režim je zde zajištěn. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů 

 

 

Závěry 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje 

- do 31. 1. 2016 odstranění nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 2 (část B) 

a zaslání zprávy o odstranění. 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, 

160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na 

e- podatelnu (csi.a@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu. 

  

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Střední průmyslová škola zeměměřická, 

Praha 9, Pod Táborem 300, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 

č. 40/37, účinnost od 1. 9. 2014, dne 19. 6. 2014 

2. Rozhodnutí MŠMT, č. j. MSMT-45755/2014-3 ve věci návrhu na zápis změny v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení (obory vzdělání), účinnost od 1. 9. 2015, 

dne 11. 3. 2015 

3. Rozhodnutí odboru školství MHMP o stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených 

oborech vzdělání a formách vzdělávání pod čj. S-MHMP 1311599/2014, účinnost od 1. 9. 

2015, dne 15. 4. 2015 

4. Školní řád platný od 1. 9. 2015, včetně aktualizace ze dne 10. 11. 2015 

5. Třídní knihy vedené ve školním roce 2015/2016 k termínu kontroly 

6. Záznam z jednání pedagogické rady ze dne 28. 8. 2015 

7. Školní vzdělávací program oboru vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, 

denní forma vzdělávání, platnost od 1. 9. 2010, včetně aktualizací 

8. Školní vzdělávací program oboru vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, 

dálková forma vzdělávání, zkrácené studium, platnost od 1. 9. 2011, včetně aktualizací 

9. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2014 ze dne 

4. 11. 2014 

10. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2015 

11. Provozní řád školní jídelny, upravený platný od 5. 11. 2015 

12. Měsíční záznamy stravovaných osob za kontrolované období podle věkových kategorií 

s evidenčními čísly 

13. Náklady na přípravu 1 oběda za rok 2014 
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14. Měsíční hlášení stravovaných za jednotlivé měsíce období 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015 – 

platby (nedoplatky, přeplatky) 

15. Přehled plateb za období 1. 6. – 30. 6. 2015 podle kategorií, Sestava vrácení přeplatků 

strávníků k 30. 6. 2015 ze dne 2. 7. 2015 

16. Bilance příjmů a nákladů za jednotlivé měsíce období 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015 

17. Propočty spotřebního koše za jednotlivé měsíce září až prosinec 2014 a leden až červen 

2015, propočet spotřebního koše za období 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015 

18. Jídelní lístky od 2. 9. 2014 do 6. 11. 2015  

19. Výdejky potravin od 2. 9. 2014 do 30. 6. 2015 – vybrané měsíce září 2014 a květen 2015 

 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné 

zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů 

ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na výše uvedenou 

adresu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

 (razítko) 

Ing. Dana Vesecká, školní inspektorka Ing. Dana Vesecká v. r. 

Mgr. Luboš Bauer, školní inspektor Mgr. Luboš Bauer v. r. 

Ing. Ivana Černá, kontrolní pracovnice Ing. Ivana Černá v. r. 

V Praze 23. 11. 2015 

 

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

 (razítko) 

Ing. Jana Mansfeldová, pověřená řízením školy Ing. Jana Mansfeldová v. r. 

V Praze 7. 12. 2015 


