
 

Česká školní inspekce 
Liberecký inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________  

P R OTOKOL O KON TR OLE  
čj. ČŠIL-583/16-L 

Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola 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 

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. 

Sídlo Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30 

E-mail právnické osoby sus@suslbc.cz 

IČ 25019660 

Identifikátor 600010716 

Právní forma společnost s r.o. 

Zastupující Zdeněk Švácha 

Zřizovatel Zdeněk Švácha 

Místo inspekční činnosti Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30 

Termín inspekční činnosti 11. 10. 2016 

Kontrolované období školní roky 2015/2016 a 2016/2017 k datu kontroly  

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 6 školského zákona zaměřená na posouzení odstranění 
nedostatku zjištěného při předchozí inspekční činnosti a uvedeného v protokolu o kontrole 

čj. ČŠIL-572/15-L a na účinnost preventivních opatření zamezujících jeho opakování. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola naplňování školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) v průběhu 

vzdělávání podle § 3 odst. 3 školského zákona. 

Kontrolou zápisů v třídních knihách tříd V.1 a V.2 vedených ve školním roce 2015/2016 

bylo zjištěno, že v rámci předmětu počítačová grafika bylo probráno učivo stanovené 
v ŠVP s názvem „Grafický design“ včetně tematického celku kancelářský software 
(textový editor, tabulkový editor, tvorba prezentací). 

Dle požadavků vedení školy byly pro uvedený předmět vypracovány tematické plány, 
ve kterých bylo pro školní rok 2015/2016 do druhého ročníku oboru vzdělání 

82-41-M/05 Grafický design dodatečně zařazeno učivo neprobrané v prvním ročníku 
školního roku 2014/2015, a to formou samostatných prací žáků. V prvním ročníku bylo 
ve školním roce 2015/2016 učivo probráno v souladu se ŠVP. Rovněž vypracovaný 

tematický plán pro třídu V.1 na školní rok 2016/2017 obsahuje veškeré učivo v souladu 
s platným ŠVP. Vedení školy kontrolovalo v průběhu školního roku 2015/2016 

naplňování ŠVP v uvedeném předmětu zvýšenou hospitační činností.  

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 
nebo zamezení opakování zjištěných nedostatků byla v této lhůtě přijata. Opatření 

k odstranění nebo zamezení opakování těchto nedostatků byla splněna. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo Českou 

školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Zřizovací listina ze dne 13. 3. 2006 podepsaná zřizovateli školy 

2. Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 12106 [online: 24. 9. 2015, https://www.or.justice.cz] 

3. ŠVP s názvem „Grafický design“ pro obor vzdělání 8241M/05 Grafický design 
s platností od 1. 9. 2015 

4. Třídní knihy tříd V.1 a V.2 vedené ve školním roce 2015/2016 

5. Tematické plány předmětu počítačová grafika vedené pro třídy V.1 (skupina V1_G) 
a V.2 (skupina V1_G) ve školním roce 2015/2016 

6. Tematické plány předmětu počítačová grafika vedené pro třídy V.1 (skupina V1_G) 
a V.2 (skupina V1_G) ve školním roce 2016/2017 

7. Samostatné práce žáků třídy V.2 (skupina V2_G) ve školním roce 2015/2016 
z předmětu počítačová grafika vedené v elektronické formě  

8. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení [online: 7. 10. 2016, http://rejskol.msmt.cz] 

9. Protokol o kontrole čj. ČŠIL-572/15-L ze dne 2. 11. 2015 
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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, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 

460 01  Liberec, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na  

e-podatelnu csi.l@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele 

inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

 

Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor Jiří Machačný v. r. 

Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka Jitka Šafaříková v. r. 

V Liberci 12. 10. 2016 

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

 

Zdeněk Švácha, ředitel školy Petra Kotěšovcová v. z. 

V Liberci 13. 10. 2016 


