
Česká školní inspekce 

Pražský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIA-105/16-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). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy: 

Bratrská škola – církevní základní škola  

Sídlo: Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice  

E-mail právnické osoby: bratrska@seznam.cz  

IČ: 48546119 

Identifikátor: 600001148 

Právní forma: Školská právnická osoba 

Zastoupená: Mgr. Bc. Pavlínou Radovou, ředitelkou školy  

Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, 

111 21 Praha 1 – Nové Město 

Místo kontroly: Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

Termín kontroly na místě: 17. – 18. leden 2016 

Kontrolované období: Školní rok 2015/2016 k termínu 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 se zaměřením 

na individuální vzdělávání žáků, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského 

zákona, ve znění účinném v termínu kontroly. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole (dále „škola“). 

1. Kontrola dodržování § 41 odst. 1 až 4 školského zákona 

Kontrolou předložené dokumentace bylo ověřeno, že ředitelka školy rozhodla 

o povolení individuálního vzdělávání vždy na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce žáka. Tyto žádosti obsahovaly jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého 

pobytu žáka, uvedení období, kdy má být žák individuálně vzděláván a důvody pro 

individuální vzdělávání žáka. Dále obsahovaly popis prostorového a materiálně 

technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně 

vzdělávaného žáka, doklady osvědčující získání středního vzdělání s maturitní 

zkouškou osoby, která bude žáka vzdělávat a vyjádření školského poradenského 

zařízení. 

Z analýzy dokumentace vyplynulo, že ředitelka školy povolila individuální vzdělávání, 

neboť byly vždy dány závažné důvody pro individuální vzdělávání a zajištěny 

dostatečné podmínky včetně vhodných učebnic a učebních textů, podle nichž se má žák 

vzdělávat. 

Česká školní inspekce fyzickou kontrolou dne 17. a 18. ledna 2016 ověřila, že 

individuálně vzdělávaní žáci konali zkoušky z příslušného učiva za I. pololetí školního 

roku 2015/2016 a prokazovali znalosti v souladu s očekávanými výstupy stanovenými 

školním vzdělávacím programem. Zkoušky se konaly ve škole, do níž byli žáci přijati 

k plnění povinné školní docházky. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

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

1. ŠVP pro základní vzdělávání Každému pro jeho život platný od 1. 9. 2013 

s aktualizací ke dni 12. 4. 2015 včetně Pravidel pro hodnocení individuálně 

vzdělávaných žáků 

2. Žádosti o povolení individuálního vzdělávání včetně vyjádření školského 

poradenského zařízení a dokladů o dosaženém vzdělání vzdělavatele  

3. Dokumentace individuálně vzdělávaných žáků (Rozhodnutí o přijetí k základnímu 

vzdělávání, Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání)  

4. Portfolia prací individuálně vzdělávaných žáků za I. pololetí školního roku 2015/2016 

5. Záznamy z hodnocení individuálně vzdělávaných žáků ze dne 17. 1. a 18. 1. 2016 

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 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, a to k rukám ředitele inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 
(razítko) 

Titul, jméno, příjmení, funkce   

Ing. Jindra Malíková, školní inspektorka                        Malíková v. r.  

Mgr. Karel Pešina, školní inspektor                Pešina v. r.   

  

 

V Praze 26. 1. 2016 

 

 

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

Titul, jméno, příjmení, funkce 

                                                                                                                                         (razítko) 

Mgr. Bc. Pavlína Radová, ředitelka školy  …              Radová v. r. 

 

V Praze 1. 2. 2016 
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Námitky ředitelky školy 

 Námitky nebyly podány. 

 


