
2021/2022 

Česká školní inspekce 

Liberecký inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  

Čj.: ČŠIL-399/22-L 

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  Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, 

příspěvková organizace 

Sídlo Šluknovská 2904, 470 01  Česká Lípa 

E-mail  info@zslada.cz 

IČ 482 830 70 

Identifikátor 600 074 811 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující PhDr. Radek Častulík  

Zřizovatel Město Česká Lípa 

Místo Šluknovská 2904, 470 01  Česká Lípa 

Termín inspekční činnosti 27. 4. 2022 

Kontrolované období školní rok 2021/2022 k datu kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole. 

1. Kontrola stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

ředitelem školy podle § 46 odst. 1 za podmínek stanovených v § 36 odst. 4 školského 

zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitel školy stanovil místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, 

a to v místě poskytovaného vzdělávání v době od 25. dubna do 29. dubna 2022. 

Oznámení zveřejnil obvyklým způsobem (webové stránky školy, vývěska školy, veřejné 

výlepové plochy ve městě, vývěsky českolipských mateřských škol). 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní 

docházky základní školou podle § 37 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období 

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informovala zákonné zástupce dětí 

o možnosti odkladu povinné školní docházky v souladu s výše uvedeným ustanovením 

školského zákona. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola organizace a průběhu zápisu k povinné školní docházce podle 

§ 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění účinném v kontrolovaném období  

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce škola stanovila v souladu s výše 

uvedeným ustanovením vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 27. 4. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 

zapůjčených ke kontrole. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Změna zřizovací listiny ze dne 9. 10. 2009, čj. MUCL/175465/2009, dodatek 

ke zřizovací listině ze dne 21. 3. 2022, čj. 18660/2022 

2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ ke dni 

inspekční činnosti 

3. Jmenování do funkce ředitele školy s účinností od 1. 8. 2017 ze dne 26. 12. 2016, 

čj. MUCL/26037/2017 

4. Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol 

zřízených městem Česká Lípa a část školského obvodu základní školy zřízené městem 

Česká Lípa ze dne 1. 12. 2021, čj. 14/OŠKSaCR/2021 

5. Oznámení o konání zápisu – Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní 

rok 2022/2023 

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
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6. Vzor Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023, 

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace 

7. Vzor Žádosti o odklad povinné školní docházky 

8. Vzor Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy 

9. Vzor přidělení registračního čísla, školní rok 2022/2023  

10. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (v českém a mongolském jazyce) 

11. Pracovní list pro děti k zápisu (vč. záznamu učitele) 

12. Webové stránky školy a zřizovatele 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitel 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, 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. Jana Polanecká, školní inspektorka, 

vedoucí inspekčního týmu 

           Mgr. Jana Polanecká v. r. 

Mgr. Štěpánka Martinková,  

školní inspektorka 

   Mgr. Štěpánka Martinková v. r. 

V Liberci 28. 4. 2022 

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

PhDr. Radek Častulík, 

ředitel školy                                                              

 

           PhDr. Radek Častulík v. r. 

V České Lípě 3. 5. 2022 


