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Česká školní inspekce 

Středočeský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIS-608/20-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  Mateřská škola Little Elephant s.r.o. 

Sídlo Čechova 777, 293 01  Mladá Boleslav 

E-mail  ms.elephant@seznam.cz 

IČ 04020677 

Identifikátor 691009554 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zastupující Bc. Kateřina Rybová 

Zřizovatel Kateřina Křivánková 

Simona Kožušková 

Místo Čechova 777, 293 01  Mladá Boleslav 

Termín inspekční činnosti 9. 6 2020 a 11. 6. 2020 

Kontrolované období od 1. září 2017 k termínu 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 
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podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění ve znění pozdějších předpisů. 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 7 školského zákona. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v Mateřské škole Little Elephant s.r.o. (dále „mateřská škola“)  

a školní jídelně – výdejně. 

1. Kontrola dodržování § 5 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období (obsah školního vzdělávacího programu) 

Komparací Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním 

názvem Školka Little Elephant plná pohody, pohybu a zábavy bylo zjištěno, že je 

zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola dodržování § 30 odst. 3 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období (zveřejnění školního řádu, seznámení zaměstnanců školy 

se školním řádem a informování zákonných zástupců dětí o jeho vydání a obsahu) 

Ředitelka školy zveřejnila školní řád Mateřské školy Little Elephant s.r.o. v mateřské 

škole. O jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci dětí, což bylo doloženo 

jejich písemným vyjádřením o seznámení. Prokazatelným způsobem s ním byli 

seznámeni rovněž všichni zaměstnanci 27. července 2019. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola dodržování § 6 zákona a § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném 

v kontrolovaném období (zajištění vzdělávání pedagogickým pracovníkem 

s odbornou kvalifikací) 

Kontrolou personální dokumentace bylo zjištěno, že v kontrolovaném období 

vykonávaly přímou pedagogickou činnost v mateřské škole dvě učitelky s osobním 

číslem 02 a osobním číslem 03, které neměly zákonem požadovanou odbornou 

kvalifikaci. 

Ředitelka školy v rozhovoru uvedla a do zápisu potvrdila, že dostatečně aktivně 

neusilovala o zajištění vzdělávání odborně kvalifikovanou učitelkou. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrola dodržování § 1 odst. 2, § 2 odst. 7, § 4 odst. 3 písm. a)  

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

období (rozsah stravování a plnění výživových norem, obsah smlouvy o zajištění 

školního stravování) 

Dodržování plnění výživových norem bylo kontrolováno u komodit: volné tuky a volný 

cukr, ovoce a zelenina. Z předložených propočtů spotřebních košů za měsíce  

září 2019 až květen 2020 bylo zjištěno, že spotřeba těchto vybraných druhů potravin na 
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strávníka a den odpovídá hodnotám stanoveným v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

Dětem je zajištěno stravování ve školní jídelně - výdejně na základě smlouvy  

s dodavatelem stravy, která obsahuje všechny náležitosti v souladu  

s § 2 odst. 7 vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb. Na základě této smlouvy poskytuje 

dětem v mateřské škole s celodenním provozem v rozsahu: oběd, jednoho předcházející 

a jedno navazující doplňkové jídlo. Rozsah stravovacích služeb poskytovaných školní 

jídelnou - výdejnou byl v souladu s touto vyhláškou. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 odst. 3 písm. b) 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. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 11. června 2020 vrácením příslušných originálů 

podkladů zapůjčených ke kontrole. 

Stanovení lhůty  

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

ve lhůtě do 15 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě 

písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká 

byla přijata opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti.   

Zprávu 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. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Školka 

Little Elephant plná pohody, pohybu a zábavy, čj. 03/2019 

 Školní řád Mateřské školy Little Elephant, čj. 02/2019 s podpisy zaměstnanců školy 

z 20. července 2019 a písemným souhlasem zákonných zástupců dětí 

 Personální dokumentace mateřské školy (doklady o odborné kvalifikaci a dosaženém 

vzdělání) 

 Smlouva o školním stravování uzavřená mezi poskytovatelem stravování Školní 

jídelnou Václavkova 1083, Mladá Boleslav a Mateřskou Little Elefant  

z 3. března 2020 

 Jídelní lístky za období leden až květen 2020 a propočty spotřebních košů za období 

září 2019 až květen 2020 

 Zápis z inspekční činnosti z 11. června 2020 
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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,  

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. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

Mgr. Bc.Daniela Hradecká, školní inspektorka,  

vedoucí inspekčního týmu 
Daniela Hradecká v. r. 

Mgr. Zdeňka Täuberová, školní inspektorka Zdeňka Täuberová v. r. 

Bc. Mária Kotvanová, kontrolní pracovnice Mária Kotvanová v. r. 

  

V Praze 25. června 2020 

 

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

 

Bc. Kateřina Rybová,  

ředitelka školy Kateřina Rybová v. r. 

V Mladé Boleslavi 2. července 2020 


