
 

Česká školní inspekce 

Středočeský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIS-1222/19-S 

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  Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, 

U Sociálního domu 438 

Sídlo U Sociálního domu 438, Mikovice, 278 01  Kralupy nad 

Vltavou 

E-mail  DDUME@kr-s.cz 

IČ 49 521 641 

Identifikátor 600 027 864 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Elena Demianová 

Zřizovatel Středočeský kraj 

Místo U Sociálního domu 438, Mikovice, 278 01  Kralupy nad 

Vltavou 

Termín inspekční činnosti 21. květen − 23. květen 2019 

Kontrolované období Školní rok 2018/2019 ke dni kontroly, školní stravování 

kalendářní rok 2018 a 2019 ke dni inspekce 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 
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Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních přepisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných 

ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují 

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů.  

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

skupinu strávníků a s ohledem na typ školského zařízení (školní jídelna), pro který školské 

zařízení zajišťuje služby, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v dětském domově a ve školní jídelně. 

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního vzdělávacího programu dětského 

domova podle § 5 odst. 2 a 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 

období 

Ředitelka školského zařízení vydala a zveřejnila Školní vzdělávací program dětského 

domova v souladu s ustanovením školského zákona. Dokument obsahoval všechny 

předepsané náležitosti dané školským zákonem. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu DD a vnitřního řádu školní 

jídelny podle ustanovení § 30 odst. 1 a 3 školského zákona a podle § 34 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, a § 16 

vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy 

a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění účinném v kontrolovaném 

období  

Ředitelka školského zařízení vydala vnitřní řád dětského domova a vnitřní řád školní 

jídelny. Dokumenty obsahovaly všechny předepsané údaje a byly zveřejněny na 

přístupném místě v budově školského zařízení. Ředitelka školského zařízení s vnitřními 

řády prokazatelně seznámila zaměstnance při poradách pedagogů (doloženo záznamy 

z porad pedagogů) a provozních poradách (doloženo záznamy z provozních porad). Děti 

dětského domova byly s vnitřními řády prokazatelně seznámeny při nástupu 

do školského zařízení. Zákonní zástupci nezletilých dětí byli o vydání a obsahu vnitřních 

řádů informováni (doloženo v osobních spisech dětí). 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola dodržování výživových norem, rozsahu stravování a plnění zvýšených 

nákladů v rámci plného přímého zaopatření podle § 1 odst. 2, § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném 

období  

Finanční normativy na nákup potravin pro strávníky školského zařízení stanovené 

v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. odpovídaly výši dle jednotlivých věkových 

kategorií. Bylo ověřeno dle seznamu dětí s uvedením data jejich narození. 
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Při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování 

v rámci plného přímého zaopatření, byly navýšeny náklady na nákup potravin 

na jednoho strávníka v kalendářním roce 2018 a 2019 ke dni inspekce o 300,- Kč 

nad rámec normativu na nákup potravin v uvedeném kalendářním roce.  

Kontrola plnění výživových norem byla provedena na vzorku čtyř komodit: volné tuky, 

volný cukr, ovoce a zelenina ze spotřebních košů za rok 2018 a leden až 22. květen 2019. 

Kontrolou bylo zjištěno, že ve všech sledovaných komoditách byly výživové normy 

v toleranci povolené vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

Poslední kontrolní úkon 

Kontrola byla ukončena 23. května 2019 podáním předběžné informace o kontrolních 

zjištěních (poslední kontrolní úkon). 

 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Školní vzdělávací program účinný od 1. března 2019 

 Vnitřní řád účinný od 1. září 2018 

 Zápisy z porad vychovatelů školní rok 2018/2019 

 Spisy dětí – vzorek 

 Vnitřní řád školní jídelny čj.: 19-10-18 ze dne 1. října 2018 

 Finanční normy podle kategorií, datum tisku 26. dubna 2019 

 Jídelní lístky a výdejky potravin za leden až 22. květen 2019 

 Orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den 

za rok 2018 a leden až 22. květen 2019 

 Seznam dětí v dětském domově Kralupy s uvedením data jejich narození 

 Hlavní kniha za rok 2018 a leden až květen 2019, účet 549 0700 – Občerstvení 

významné životní příležitosti 

 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka školského zařízení 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, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66  Praha 6, případně 

prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.s@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 

  

PhDr. Miloslava Paclíková, školní inspektorka, vedoucí 

inspekčního týmu 
 

Ing. Marcela Orthoberová, kontrolní pracovnice  

PhDr. Božena Lányová, odborník na institucionální 

výchovu a psychologii 
 

  

V Liberci 14. 6. 2019 

 

Datum a podpis ředitelky školského zařízení potvrzující projednání a převzetí 

protokolu o kontrole 

  

Mgr. Elena Demianová, ředitelka  školského zařízení  

V Kralupech nad Vltavou 


