
 

Česká školní inspekce 

Jihomoravský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIB-972/18-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  Lištička - lesní mateřská škola, z. s. 

Sídlo Haasova 1764/41, Žabovřesky, 616 00  Brno 

E-mail  listicka@listicka.org 

IČ 03217604 

Identifikátor 691010552 

Právní forma spolek 

Zastupující Mgr. Daniela Chaloupková 

Zřizovatel Mgr. Daniela Chaloupková, Haasova1764/41, 

Žabovřesky, 616 00  Brno 

Místo pozemek p. č. 5179/2 a p. č. 5179/3 obec Brno  

(k. ú. Žabovřesky) 

Termín inspekční činnosti 14. 5. 2018 − 15. 5. 2018 

Kontrolované období školní rok 2017/2018 do data inspekční činnosti 

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, 

vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 7 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v mateřské škole (lesní), jejíž činnost vykonává Lištička – lesní 

mateřská škola, z. s. (dále „škola“). 

1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu a jeho souladu s příslušným 

rámcovým vzdělávacím programem podle § 5 odst. 1 a 3 školského zákona, 

ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitelka školy vydala Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností 

od 1. září 2017. Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že nebyl  v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále „RVP PV“), a to 

v části Vzdělávací obsah. Ten neobsahoval všechny klíčové kompetence stanovené 

RVP PV a tím nevytvářel komplexní základ předškolního vzdělávání. 

Bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

2. Kontrola školního řádu podle § 30 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4 a § 34b odst. 3 školského 

zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle § 1c vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném v kontrolovaném 

období 

Ředitelka školy vydala Školní řád lesní mateřské školy Lištička (dále „školní řád“) 

účinný od 14. února 2018. Jeho obsah neupravoval všechny oblasti stanovené právními 

předpisy. Chyběla pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci, podmínky zacházení 

s majetkem školy ze strany dětí, informace o povinném předškolním vzdělávání 

(stanovení doby začátku vzdělávání podle § 1c odst. 2 vyhlášky č. 14/2005) 

a o individuálním vzdělávání (termíny ověření úrovně osvojování předškolního 

vzdělávání). Školní řád direktivně stanovil, že „dopolední svačinu si nosí děti 

připravenou z domova“. Zároveň nepřipouští jinou alternativu zajištění dopoledních 

svačin, ač má tuto možnost škola smluvně zajištěnu. Školní řád je v nesouladu s § 122 

školského zákona a jeho prováděcím předpisem. 

Ředitelka školy prokazatelným způsobem se školním řádem seznámila zaměstnance 

školy (doloženo podpisovou listinou z jednání pedagogické rady) a o jeho vydání 

a obsahu informovala zákonné zástupce dětí (doloženo podpisy rodičů na jednotlivých 

Smlouvách o péči o dítě). 

Bylo zjištěno porušení § 30 odst. 1 školského zákona, 34b odst. 3 školského zákona 

a § 1c odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění účinném v kontrolovaném období. 

3. Kontrola splnění předpokladu odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a následně § 22 odst. 7 zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění účinném v kontrolovaném období 

Kontrolou předložených dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogických 

pracovníků školy bylo zjištěno, že splňovali odbornou kvalifikaci pro přímou 

pedagogickou činnost, kterou vykonávali, s výjimkou pedagogické pracovnice 

s označením CSI 01, která neměla odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou 

činnost učitelky mateřské školy. Ředitelka využila v tomto případě ustanovení § 22 odst. 

7 zákona č. 563/2004 Sb., tj. zajistila výkon přímé pedagogické činnosti pedagogickým 

pracovníkem nesplňujícím odbornou kvalifikaci pouze po nezbytnou dobu 
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a v nezbytném rozsahu (po dobu školního roku 2017/2018) a doložila inzercí 

prostřednictvím webových stránek školy, že nemohla tuto činnost zajistit pedagogickým 

pracovníkem s odbornou kvalifikací. Dále doložila, že výše uvedená pedagogická 

pracovnice zahájila studium k dosažení odborné kvalifikace. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

4. Kontrola zajištění péče o zdraví a bezpečnost dětí podle ustanovení § 5 odst. 6 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném 

v kontrolovaném období 

Kontrolou předložených dokladů o dosaženém vzdělání nepedagogických pracovníků 

školy bylo zjištěno, že všichni splňovali kvalifikaci nepedagogického pracovníka 

s odbornou způsobilostí. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

5. Kontrola dodržování § 34a odst. 2 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období 

Ředitelka školy oznámila ředitelům spádových mateřských škol skutečnost, 

že od 1. září 2017 byly ke vzdělávání do školy přijaty děti, které ve školním roce 

2017/2018 plní povinné předškolní vzdělávání. Tuto skutečnost doložila e-mailovou 

komunikací. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

6. Kontrola dodržování ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona ve smyslu § 50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ředitelka rozhodla o přijetí dítěte, aniž 

měla doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má 

doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Jednalo se o dítě s kódem CSI 01 - D. Nejednalo se o dítě plnící povinné 

předškolní vzdělávání, na které se nevztahuje výše uvedené ustanovení. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

7. Kontrola dodržování § 34 odst. 10 školského zákona 

Kontrolou dokladů o přijímání k předškolnímu vzdělávání a docházky dětí bylo zjištěno, 

že se ve škole vzdělávají děti pravidelně kratší dobu, než odpovídá jejímu provozu 

a ředitelka přijala další děti. Z předložené dokumentace vyplynulo, že se tyto děti 

nevzdělávají souběžně a jejich počet je v souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí 

zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

8. Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole podle § 29 odst. 2 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Kontrolou předložené dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví bylo zjištěno, že škola 

neměla platnou revizi elektrického zařízení objektu klubovny a zprávu hasičů 

o zabezpečení ohnišť umístěných v areálu školy. Ředitelka školy doložila v průběhu 

inspekční činnosti e-mailovou objednávku revize elektrického zařízení, která ale nebyla 

realizována do doby ukončení inspekční činnosti. Přijala opatření k bezpečnému užívání 
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ohnišť. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. Ředitelka školy přijala 

částečná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

9. Kontrola poskytování hmotného zabezpečení dětem, které zahrnuje školní 

stravování po dobu jejich pobytu ve škole ve smyslu ustanovení § 122 odst. 2 a 3 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, v návaznosti 

na ustanovení § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

účinném v kontrolovaném období 

Kontrolou poskytování stravovacích služeb v lesní mateřské škole byly zjištěny 

následující skutečnosti: 

Škola zajistila pro nezletilé strávníky poskytování školního stravování u jiného 

provozovatele stravovacích služeb na základě „Smlouvy o poskytování stravování dětí 

na základních a mateřských školách (rámcová kupní smlouva)“ ze dne 1. 9. 2017 

se zařízením školního stravování - Lakšmanna, s. r. o., kde byl vymezen mimo jiné 

rozsah poskytovaných služeb a organizace rozvozu jídel. Analýzou smlouvy o zajištění 

stravování dětí bylo zjištěno, že provozovatel stravovacích služeb se zavazuje dodávat 

dětem oběd, jedno předcházející a jedno doplňkové jídlo (dále strava). 

Školní řád, ze dne 14. 2. 2018, platný v době inspekční činnosti, direktivně stanoví, 

že „dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova“. Zároveň nepřipouští jinou 

alternativu zajištění dopoledních svačin, ač má tuto možnost škola smluvně zajištěnu. 

Škola tak již podle školního řádu neposkytuje hmotné zabezpečení v rozsahu §  4 odst. 

3 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Ředitelka školy uzavřela s rodiči  všech dětí dohodu 

- Smlouva o péči o dítě, ve které rodiče zavazuje mimo jiné dodržovat výše uvedený 

školní řád. Z formulace dohody vyplývá, že škola neplní svoji povinnost poskytovat 

hmotné zabezpečení v plném rozsahu. 

Školní stravování se řídí výživovými normami. Plnění výživových norem nebylo možno 

ověřit s ohledem na zvolený způsob poskytování stravování, kdy část hmotného 

zabezpečení zajišťují zákonní zástupci dětí. 

Dvě děti se na žádost zákonných zástupců stravovaly v režimu laktoovovegetariánské 

stravy, kterou škola zajišťovala ve spolupráci s provozovatelem stravovacích služeb 

na základě smlouvy. Plnění výživových norem nebylo možno ověřit s ohledem 

na zvolený způsob poskytování stravování, kdy část hmotného zabezpečení zajišťují 

zákonní zástupci dětí.   

Bylo zjištěno porušení § 122 odst. 2 a 3 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, bylo Českou školní 

inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů. 
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Závěry 

Návrhy na zlepšení stavu školy: 

- Uvést Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání do souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

- Školní řád uvést do souladu s příslušnými právními předpisy. 

- Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dodržovat podmínky stanovené  

právním předpisem. 

- Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí dodržovat stanovené právní 

předpisy. 

- Zajistit školní stravování v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Stanovení lhůty 

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

ve lhůtě do 31. srpna 2018 odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti (body 1., 

2., 8. a 9.) a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly 

nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. 

 

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

ve lhůtě do 31. srpna 2018 přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných 

při inspekční činnosti (bod 6.) a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní 

inspekci, jaká opatření byla přijata. 

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 

 Rozhodnutí o registraci ze dne 30. prosince 2014; Usnesení ze dne 22. července 2014 

 Rozhodnutí č.j. JMK 48442/2017 ze dne 28. dubna 2017 s účinností od 1. září 2017; 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Druh školy: Mateřská škola (lesní mateřská 

škola) IZO: 181 086 964 ze dne 10. května 2018 

 S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2017 ze dne 9. října 2017 

 S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu 

k 31. 5. 2017, tisk ze dne 2. května 2018 

 Nájemní smlouva – Pionýr, z. s. – 11. Pionýrská skupina Vlci, Haasova 1764/41, 

616 00 Brno - Žabovřesky IČ: 64328945; Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené 

dne 18. 3. 2009 pod č. 6208-2-069 (dále jen „smlouva“ nebo „nájemní smlouva“), 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2014 pod č. 6208-2-069/1 (dále jen „dodatek č. 1“) 

– Statutární město Brno se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, 

IČO: 44992785 („pronajímatel“) ze dne 6. listopadu 2017 

 Jmenování na místo ředitelky mateřské školy ke dni 1. srpna 2014 na dobu určitou 

6 let, vydané 16. června 2014 a jmenovací dekret ze dne 10. března 2017 s účinností 

od 1. září 2017  
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 Osobní spisy pedagogických a nepedagogických pracovníků školy (doklady 

o nejvyšším dosaženém vzdělání, pracovní smlouvy, aktuální platové výměry, 

osvědčení o vzdělávání, výpis z trestního rejstříku, posudek o zdravotní způsobilosti) 

vedené ke dni kontroly 

 Školní matrika včetně dokladů o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, Spis dítěte 

s kódem CSI 01 – D, Smlouvy o péči o dítě všech dětí 

 Nároky na pedagogy v LMŠ L – 2018 Lištička ze dne 1. ledna 2018 

 Smlouva o poskytování stravování dětí na základních a mateřských školách (rámcová 

kupní smlouva) ze dne 1. září 2017 uzavřena se zařízením školního stravování 

Lakšmanna, s.r.o., adresa provozovny: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad 

Svitavou na dobu neurčitou 

 Dohoda o výkonu dobrovolnické činnosti na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

ze dne 1. září 2017 (2 kusy) 

 Potvrzení o účasti – školení hygienického minima ze dne 26. června 2017  

 Krizový plán LMŠ Lištička 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností na tři roky od září 

2017 

 Školní řád Lesní mateřské školy Lištička verze 14-02-2018 

 Třídní kniha Lesní mateřská škola Lištička – 5 kusů (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, 

pátek) pro třídu Liščí doupě a pět kusů pro třídu Liščí nora vedené ve školním roce 

2017/2018 

 Minimální preventivní program LMŠ Lištička 

 Stanovisko k žádosti o zápis Lesní mateřské školy Lištička, z. s., se sídlem Haasova 

41, 616 00 Brno do rejstříku škol a školských zařízení vydané dne 12. 7. 2017 

Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 

602 00 Brno 

 Zápis z ustavující schůze spolku Lištička, z. s. ze dne 27. 6. 2014 

 Zápisy z jednání třídních schůzek 

 Zápisy z jednání pedagogické rady vedené v aktuálním školním roce 

 E-mailová komunikace ředitelky školy s Ing.Ondřejem Pospíšilem, komisařem 

požární ochrany ze dne 23. 5. 2018 

 Kopie webové stránky se zveřejněným inzerátem k hledání kvalifikované učitelky 

mateřské školy http://www.listicka.org  

 Oznámení o docházce – 13 emailů adresovaných spádovým školám ze dne 23. 6. 2017 

Poučení 

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

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 

csi.b@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky 

inspektorátu. 

 

http://www.listicka.org/
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

Mgr. Dana Antlová, školní inspektorka Mgr. Dana Antlová v. r. 

Bc. Eva Brabcová, školní inspektorka Bc. Eva Brabcová v. r. 

Mgr. Světla Mitáčková, školní inspektorka        Mgr. Světla Mitáčková v. r. 

Bc. Dana Haláková, kontrolní pracovnice   Bc.     Dana Haláková v. r. 

 

V Brně 13. července 2018 

 

 

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

Mgr. Daniela Chaloupková, ředitelka školy Mgr. Daniela Chaloupková v. r. 

 

V Brně 23. července 2018 


