Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIT-855/18-T

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., ve znění pozdějších předpisů.
Název

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,
příspěvková organizace

Sídlo

17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec

E-mail

gbilovec@gmk.cz

IČ

00601667

Identifikátor

600016773

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Vít Schindler

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Místo

17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec

Termín inspekční činnosti

13. 4. 2018

Kontrolované období

Školní rok 2017/2018

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, zaměřená
na organizaci a průběh přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána ve střední škole, jejíchž činnost vykonává Gymnázium Mikuláše
Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (dále „škola“).
1.

Kontrola vyhlášení přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání a stanovení kritérií
v souladu s ustanovením § 60 odst. 1, 2, 4 a 5 školského zákona, ve znění účinném
v kontrolovaném období.
Ředitel školy postupoval při organizaci přijímacího řízení v souladu s výše uvedeným
ustanovením školského zákona.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

2.

Kontrola konání jednotné přijímací zkoušky ve stanovených termínech v souladu
s ustanovením § 60b odst. 1 věty druhé školského zákona, ve znění účinném
v kontrolovaném období.
Kontrolou na místě bylo zjištěno, že škola postupovala v souladu s výše uvedeným
ustanovením.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3.

Kontrola úpravy podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami v
souladu s ustanovením § 60b odst. 4 školského zákona a § 13 vyhlášky 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném
v kontrolovaném období.
K přijímacím zkouškám se dostavil jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami
a doporučením školského poradenského pracoviště. V souladu s doporučením mu škola
poskytla pro vypracování úkolů čas o 25% prodloužený.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ze dne
19. 1. 2018
Kritéria přijímacího řízení ze dne 19. 1. 2018
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání
ke zdělávání (prodloužení délky doby zkoušky o 25%) ze dne 12. 2. 2018
Jmenný seznam uchazečů v učebnách dne 13. 4. 2018
Přihlášky uchazečů o přijetí v prvním termínu zkušebního období v roce 2018
(šedesát přihlášek)
Záznam o předání zkušební dokumentace pro jednotlivé učebny ze dne 13. 4. 2018

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
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adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20,
702 00 Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na
e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Josef Navrátil, školní inspektor

Mgr. Josef Navrátil v. r.

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor

Mgr. Jiří Crhonek v. r.

V Novém Jičíně 17. 4. 2018

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

Mgr. Vít Schindler, ředitel školy

Mgr. Vít Schindler v.r.

V Bílovci 19. 4. 2018
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