
2021/2022 

Česká školní inspekce 

Karlovarský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIK-30/22-K 

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  Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji 

Sídlo Husova 992, 362 51  Jáchymov 

E-mail  karlovarsky@euroinstitut.cz 

IČ 04720997  

Identifikátor 691009091 

Právní forma Školská právnická osoba 

Zastupující Mgr. Michal Műller, MBA 

Zřizovatel Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, Pražská 

398, 274 01  Slaný 

Místo Husova 992, 362 51  Jáchymov 

Nábřeží Jana Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary 

Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb 

Žákovská 716, 356 01 Sokolov 

č. p. 142, 353 01 Mnichov 

Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov 

Kostelní náměstí 185/14, 350 02 Cheb 

Mariánská 161, 363 01 Jáchymov 

Termín inspekční činnosti 18. − 20. 1. 2022 

Kontrolované období Školní rok 2020/2021 a 2021/2022 k datu kontroly 
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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 podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola vydání a obsahu školního řádu střední školy dle § 30 odst. 1 a 2 školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že ředitel Střední školy Euroinstitut 

v Karlovarském kraji (dále „škola“) vydal školní řád, účinný od 1. 9. 2021. Školní řád 

obsahuje náležitosti podle § 30 odst. 1 školského zákona. Školní řád obsahuje pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání podle § 30 odst. 2 školského zákona. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola obsahu Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 4 

vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 

pozdějších předpisů 

Kontrolou pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání bylo zjištěno, že obsahují podle 

§ 4 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 13/2005 Sb. zásady průběžného hodnocení a hodnocení 

výsledků vzdělávání na vysvědčení, kritéria stupňů prospěchu, průběh a způsob 

hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání neobsahují podle § 4 písm. c) vyhlášky č. 13/2005 Sb. 

podrobnosti o komisionálních zkouškách.  

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

3. Kontrola obsahu individuálních vzdělávacích plánů podle § 3 odst. 3 písm. a) až d) 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolou individuálních vzdělávacích plánů (dále „IVP“) žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami zpracovaných pro školní rok 2020/2021 pod 

č.j. 2020/EIKVK/137a, 2020/EIKVK/, 2020/EIKVK/207a a pro školní rok 2021/2022 

pod č.j. 2021/EIKVK/244a 2021/EIKVK/160a bylo zjištěno, že obsahují podle § 3 odst. 3 

písm. a), c) a d) vyhlášky č. 27/2016 Sb. úpravy obsahu vzdělávání žáka, úpravy metod a 

forem výuky a hodnocení žáka, případné úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáka. 

IVP neobsahují časové a obsahové rozvržení vzdělávání podle § 3 odst. 3 písm. b) 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.   

Bylo 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.  
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Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 20. 1. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 

zapůjčených ke kontrole. 

Stanovení lhůty  

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

ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti (bod 2) a ve 

stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky 

odstraněny a jaká byla přijata opatření.  

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

ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků (bod 3) 

zjištěných při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní 

inspekci, jaká byla přijata opatření. 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Karlovarský inspektorát, Kollárova 

15, 360 09  Karlovy Vary, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo 

na e-podatelnu csi.k@csicr.cz s připojením elektronického podpisu. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 15. 12. 2021 

2. Školní řád čj. 2021/EIKVK/442, účinný od 1. 9. 2021 

3. Individuální vzdělávací plány pod č.j. 2020/EIKVK/137a, 2020/EIKVK/, 

2020/EIKVK/207a, 2021/EIKVK/244a, 2021/EIKVK/160a 

 

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, Karlovarský 

inspektorát, Kollárova 15, 360 09  Karlovy Vary, případně prostřednictvím datové 

schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.k@csicr.cz s připojením elektronického 

podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Kacálková, školní inspektorka, 

vedoucí inspekčního týmu 

Mgr. Jitka Kacálková v. r. 

Ing. Eva Lorencová, školní inspektorka Ing. Eva Lorencová v. r. 

Mgr. Eva Nováková, školní inspektorka Mgr. Eva Nováková v. r. 

Mgr. Marta Pincová, školní inspektorka Mgr. Marta Pincová v. r. 

Bc. Věra Weberová, kontrolní pracovnice Bc. Věra Weberová v. r. 

V Karlových Varech 17. února 2022 

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

Mgr. Michal Műller, MBA 

ředitel školy 

 

Mgr. Michal Müller, MBA v. r. 

 

V Karlových Varech 24. 2. 2022 


