
 

 

 

Česká školní inspekce 

Jihomoravský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL 
Č. j. ČŠIB-598/11-B 

o státní kontrole podle ustanovení § 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. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

I. 

Kontrolovaná osoba 

Název kontrolované osoby: Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 

Sídlo: Kamenačky 3591/4, Brno, 636 00 

IČ: 48510661 

Identifikátor: 600108571 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zastoupená: Mgr. Romanem Skočovským, Ph.D., ředitelem školy 

Zřizovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 

615 00  Brno 

Místo kontroly: Kamenačky 3591/4, Brno 

Termín kontroly: 21. – 22., 24. červen 2011 

Kontrolované období: školní rok 2010/2011 do data kontroly 

 

II. 

Předmět kontrolní činnosti 

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských 

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

účinném v kontrolovaném období a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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III. 

Kontrolní zjištění 

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona – kontrola, zda 

škola poskytuje vzdělávání v souladu se vzdělávacími programy ve smyslu ustanovení 

§ 3 odst. 2 a 3 a kontrola ustanovení § 5 odst. 1 školského zákona, zda je školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV) v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále RVP ZV).  

1. Kontrola, zda se vzdělávání ve třídě IX. A ve školním roce 2010/2011 

uskutečňuje podle ŠVP ZV v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 školského 

zákona. 

Kontrolou ŠVP ZV a zápisů v třídní knize třídy IX. A ve školním roce 2010/2011 

v době od 1. září 2010 do data kontroly bylo zjištěno nedodržování učebních osnov 

ŠVP ZV v některých předmětech. 

V tomto bodě bylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola souladu ŠVP ZV, pro nějž je podle ustanovení § 3 odst. 2 vydán 

rámcový vzdělávací program, s RVP ZV podle ustanovení § 5 odst. 1 

školského zákona. 

Kontrolou ŠVP ZV bylo zjištěno, že nebyl zpracován v souladu s RVP ZV. 

     V tomto bodě bylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

 

 

IV. 

Odůvodnění 

Ad 1. V tomto bodě byla provedena kontrola vybraných ustanovení školského zákona 

v oblasti vzdělávání podle ŠVP ZV. 

           Kontrolou učebních osnov platného ŠVP ZV a zápisů v třídní knize IX. A ve 

školním roce 2010/2011 k datu 24. června 2011 bylo zjištěno: v zeměpisu se 

neprobírá učivo 9. ročníku, ale 8. ročníku, v anglickém jazyce není probráno učivo 

celého 9. ročníku, ve výtvarné a hudební výchově a v informatice neodpovídají 

zápisy v třídních knihách ŠVP ZV a ani tematickým plánům, které vypracovali 

vyučující daných předmětů pro školní rok 2010/2011. Podle zápisů v třídní knize, 

která má obsahovat průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, 

bylo zjištěno, že nebylo ve výuce odučeno učivo: v občanské výchově mezinárodní 

vztahy a integrační proces v Evropě, v dějepise vznik České republiky, technika, 

věda a kultura ve 2. polovině 20. století, v tělesné výchově chlapců celé učivo 

atletiky, šplh, kruhy, hrazda a dívek hrazda, sprinty, hod míčkem, sebeobrana. 
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V tomto bodě bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 3 školského zákona, podle 

kterého: „Vzdělávání ve škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu.“ 

 

 

Ad 2. V tomto bodě byl proveden soulad  ŠVP ZV verze 2 – srpen 2009 s RVP ZV. 

Kontrolou bylo zjištěno, že v kapitole Charakteristika školy chybí dlouhodobé 

projekty a mezinárodní spolupráce, v kapitole Charakteristika ŠVP u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami chybí konkrétní rozpracování postupu školy 

při práci se žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním, sociálním 

znevýhodněním a v poznámkách kapitoly Učební plán (dále UP) chybí specifika 

realizace povinných a volitelných předmětů.  

Kapitola Učební osnovy vykazuje nedostatky v předmětech:  

- český jazyk - časová dotace v charakteristice neodpovídá UP, chybí výchovné 

a vzdělávací strategie, v obsahovém vymezení vyučovacího předmětu chybí sloh, 

- anglický jazyk - v charakteristice chybí časová dotace 2. stupně a organizační 

vymezení, 

- matematika - časová dotace v charakteristice neodpovídá UP, chybí organizační 

vymezení, 

- informatika - chybí zpracování předmětu pro 1. stupeň, 

- prvouka - chybí organizační vymezení, 

- přírodověda - chybí organizační vymezení, 

- vlastivěda - chybí organizační vymezení, 

- dějepis - chybí organizační vymezení, časová dotace v charakteristice neodpovídá 

UP, výchovné a vzdělávací strategie nejsou úplné, 

- občanská výchova - chybí celá charakteristika vyučovacího předmětu včetně 

výchovných a vzdělávacích strategií, 

- fyzika - chybí organizační vymezení, 

- přírodopis - časová dotace v charakteristice neodpovídá UP,  

- zeměpis - časová dotace v charakteristice neodpovídá UP,  

- hudební výchova - chybí výchovné a vzdělávací strategie a vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu ve 4. a 5. ročníku, 

- výtvarná výchova - chybí časové a organizační vymezení, 

- tělesná výchova - chybí časové vymezení pro 1. stupeň, výchovné a vzdělávací 

strategie nejsou úplné, chybí konkretizace námětů průřezových témat, 

- pracovní činnosti - chybí časové vymezení pro 1. stupeň a organizační vymezení, 

časová dotace v charakteristice neodpovídá UP,  

- volitelné předměty – nejsou vůbec zpracovány. 

            V kapitole Autoevaluace školy dochází k záměně cílů kritérií a oblastí. 

 

V tomto bodě bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 1 školského zákona, podle 

kterého: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, pro nějž je podle § 3 odst. 2 

vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím 

programem.“ 
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V. 

Shrnutí výsledků kontroly 

Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 

a školských služeb, zejména školského zákona a navazujících právních předpisů, byla 

zjištěna porušení následujících ustanovení školského zákona: 

a) § 3 odst. 3 – škola neuskutečňuje vzdělávání podle ŠVP ZV 

b) § 5 odst. 1 - ŠVP ZV není v souladu s RVP ZV 

 

Česká školní inspekce v souladu s ustanovením § 175 odst. 4 školského zákona ve 

lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných 

nedostatků v bodě a). Oznámení 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. 

 

Česká školní inspekce v souladu s ustanovením § 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. ve 

lhůtě do 31. srpna 2011 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěných 

nedostatků v bodě b). Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. 

VI. 

Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 

 

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace č. j. 09 154 9 50 ze dne 29. září 2009 

2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 20. června 2011 

3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci návrhu na zápis 

změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. 2026/2007-21 

s účinností od 1. září 2007 ze dne 12. února 2007 

4. Jmenování do funkce ředitele od 1. února 2006 ze dne 23. prosince 2005  

5. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu studia pro ředitele škol 

a školských zařízení (FS 1) ze dne 29. listopadu 2009  

6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy, 

Brno, Kamenačky 3591/4 – platnost od 1. září 2007, verze 2 – srpen 2009 

7. Třídní kniha IX. A ve školním roce 2010/2011 

8. Tematické plány předmětů: dějepis, anglický jazyk, matematika, tělesná výchova, 

hudební výchova a zeměpis ve třídě IX. A ve školním roce 2010/2011 

9. Tematický plán výuky anglického jazyka v 8. ročníku 

10. Zápisy z jednání pedagogické rady ze dne 31. 8. 2009, 22. 1. 2010 a 13. 4. 2010 

11. Zápisy z jednání Metodického zařízení 2. stupně ve školním roce 2010/2011 (6 ks) 

mailto:csi.b@csicr.cz
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12. Vyjádření učitelky matematiky ve třídě IX. A ve školním roce 2010/2011 

13. Vyjádření učitelky anglického jazyka ve třídě IX. A ve školním roce 2010/2011 

14. Vyjádření ředitele školy ze dne 24. června 2011 včetně příloh  

15. Pokyn ředitele k dopracování ŠVP školy po kontrole ČŠI – MZŠ 1043/2009-a 

VII. 

Poučení 

Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná 

osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne 

seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na výše uvedenou adresu. 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu 

V Brně dne 18. července 2011 

        (razítko) 

Mgr. Jana Vágnerová, školní inspektorka Jana Vágnerová v. r. 

Mgr. Jindra Svobodová, školní inspektorka  Jindra Svobodová v. r. 

  

 

Datum a podpis ředitele školy potvrzující seznámení s protokolem a předání 

stejnopisu protokolu 

 

V Brně 19. 7. 2011 

 
(razítko) 

 
 

 

 
 

Mgr. Roman Skočovský, Ph.D., ředitel školy Roman Skočovský v. r. 
Titul, jméno, příjmení, funkce  

 


