
2019/2020 

Česká školní inspekce 

Pardubický inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIE-1479/19-E 

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  Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250 

Sídlo Tyršovo náměstí 250, 537 01  Chrudim 

E-mail  obchak@chrudim.cz 

IČ 60103345 

Identifikátor 600011879 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Ing. Zdeňka Vichrová 

Zřizovatel Pardubický kraj 

Místo Tyršovo náměstí 250, 537 01  Chrudim 

Termín inspekční činnosti 19. až 22. 11. 2019 

Kontrolované období školní roky 2018/2019 a 2019/2020 ke dni kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola vydání a obsahu školního řádu, prokazatelného seznámení žáků 

a zaměstnanců s ním a informování zákonných zástupců žáků podle § 30 

odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitelka školy vydala školní řád, který upravoval všechny náležitosti stanovené výše 

uvedeným ustanovením právního předpisu. Prokazatelně s nimi byli seznámeni 

zaměstnanci a žáci školy. Zákonní zástupci nezletilých žáků byli informováni o jeho 

vydání. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola uskutečňování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v části 

splnění minimálních počtů vyučovacích hodin za školní rok podle § 3 odst. 3 

školského zákona 

Porovnáním počtu odučených hodin vyučovacích předmětů v třídních knihách 

ve školním roce 2018/2019 (namátkový výběr) s údaji uvedenými v platném školním 

vzdělávacím programu vyučovaného oboru vzdělání (učební plán, rozvržení týdnů 

ve školním roce) bylo zjištěno splnění minimálních počtů odučených hodin. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

V této oblasti byly zjištěny nedostatky při předchozí inspekční činnosti. Českou školní 

inspekcí byla stanovena lhůta k zamezení opakování zjištěných nedostatků. Opatření 

k zamezení opakování zjištěných nedostatků byla v této lhůtě přijata a splněna. 

3. Kontrola souladu školního vzdělávacího programu s příslušným rámcovým 

vzdělávacím programem v části přehled rozpracování obsahu vzdělávání 

v rámcovém vzdělávacím programu do školního vzdělávacího programu podle § 5 

odst. 1 školského zákona 

Kontrolou přehledu rozpracování obsahu vzdělávání v rámcovém vzdělávacím 

programu do školního vzdělávacího programu v platném školním vzdělávacím 

programu pro vyučovaný obor vzdělání ve školním roce 2019/2020 nebyl zjištěn 

nesoulad s rámcovým vzdělávacím programem. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

V této oblasti byly zjištěny nedostatky při předchozí inspekční činnosti. Českou školní 

inspekcí byla stanovena lhůta pro přijetí opatření k jejich odstranění. Opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků byla v této lhůtě přijata a splněna. 

Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden 22. 11. 2019 vrácením příslušných originálů podkladů 

zapůjčených ke kontrole. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 18. 11. 2019 

2. Školní řád střední školy platný ve školním roce 2019/2020 

3. Záznamy o seznámení zaměstnanců se školním řádem ve školním roce 2019/2020 

4. Záznamy o seznámení žáků se školním řádem ve školním roce 2019/2020 

5. Záznamy o informaci zákonným zástupcům nezletilých žáků o vydání a obsahu 

školního řádu ve školním roce 2019/2020 

6. Školní vzdělávací program platný pro školní roky 2018/2019 a 2019/2020 

7. Třídní knihy vedené ve školním roce 2018/2019 

8. Protokol o kontrole, čj. ČŠIE-45/14-E, ze dne 19. 2. 2014 

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, Pardubický 

inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02  Pardubice, případně prostřednictvím datové 

schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.e@csicr.cz s připojením elektronického 

podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 

 

 

  




