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č;. čŠlrs
13ll3-z

o státní kontrole podle $ l74 odst. 2 písm. d) zákona č.56112004 Sb., o předškolním'
základním, středním, vyššímodborném a jiném vzděláváni (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, azékona č.552ll99I Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.

I.

Kontrolovaná osoba
Název kontrolované

osoby:

Sídlo:
lčo:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
ZÍizovatel:
Místo kontroly:
Termín kontroly:
Kontrolované období:

. .

Zá|<ladní škola a Mateřská škola Karolinka
Kobylská 250,756 05 Karolinka

60 990 431
600 150 135
příspěvková organizace
Mgr. Petrem Šrámkem, ředitelem
město Karolinka
Kobylská 250'756 05 Karolinka
12. duben 2013
školnírok20|212013 do data kontroly

II.

Předmět kontrolní činnosti
Státní kontrola dodrŽoviínívybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravoviínís ohledem na cílovou skupinu
strávníků a na typ školy/školskéhozaŤízení,pro kte{ý školskézařizení zajišťuje služby.
Kontrolovaným obdobím je školnírok20I2l2013 k datu kontroly.
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Kontrolní zjištění

Poskytování školsk}'ch služeb podle zeiisu do
školského rejstříku a vedeni
dokumentace školsk
ého zařízeníz

Kon tro

I ov

an ó

osob

a postup ovala :

při poskytot'óní stravovdní v souladu s ustanovením
s 122 odst. 4 škotskéhozókona a
s ustano|'ením $ 2- oďst. l vyhltÍškyč. t07/2005
Sb.: o školním stravovdn.í, ve znění
účinnémv kontrolovaném období (ddle
,,vyhldška, škrlrístravovdní,,),

při

předdvdní údajůz dokumentace

školy a ze školnímatriky v souladu s
ustanovením $ 28 oďst. 5 školského
zdkona-a v souladu s příslušnými ustanoveními
vyhldšky č' 364/2005 Sb', o vedení ďokumentace
škol a školských zařízení a školní
matriky a o předdvúníúdajůz dokumentace škol
a školských zařízení a ze školní
matriky, ve znění účinnémv kontrolovaném období,

při

vedení prvotních účetníchdokladů v souladu
s ustanovením $11, $3Ja
ztÍkona č. 563/199I Sb. o účetnictví.

c

$35

Kontrola plnění odpovědnosti konJrolované osoby
za poskytované stravovací

2.

ve smyslu $ 1 až 5 ryhlášIry č.107/2005 šn.'
á školním stravování ve znění
'-IPlv v kontrolovaném
účinném
ónaoui,
Ko ntro lovan d os

o b

a postup

oval a :

při plnění odpovědnosti zu stravovací služby v souladu
s ustanovením $ todst.
a příIohy č. l vyhltišky o školnímstravovdní,

2

při stanovení úplaý za školnístravovdní v souladu

s ustanovením
$ 5 odst. 1 a 2 vyhltÍšky o školnímstravovdní, stanovila a doďržovala
výšiJinančních
normativů vsouladu astanovením 1 odst. 2 a
2 odst. l uyais*y oškolním
$
S
stravovdní,

při

poskytovdní stravovacích služeb v souladu

s

ustanovením

odst- 2 školského zákona a ustanovením
$ 4 vyhlášky o školním stravování.
3.

s

I22

Kontrola formáIního rámce stanovení_a dodržování podmínek
pro poskytování
školníhostravování a jejich dodržování:
Ko ntrolovan d os o ba postupovala :

při stanovení a dodržovánípodmínek pro poskytovóní
školníhostravovdní v souladu
s ustanovením $ 30 oďst. ] a 3 školského
ztÍkoio,
při výďeji jídel vsouladu s ustanovením $ 3 odst. 2 až 5 vyhlášky
oškolním
stravovóní ve vztahu k s 29 odst. 2 školského"r,Íkoro,

rii

y2skltovóní jiných stravovacích služeb a uýdeji jídel v rdmci jiných stravovacích
služeb v souladu s ustanovením 3 odst, 6 a zíynimry
$
o školnímstravovdní,
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^{d l. Kontrola

odůvodnění

poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a
r'edení dokumentace školsk ého zaíízení
_{d 1.1. Posouzení správnosti

údajůuvedených v rejstřiku škol a školských zaÍízení

Školníjídelna a školníjídelna - výdejna poskytovaly služby na zák|adé zápisu do
rejstříku škol a školských zaŤizení. Povinně zapisované údaje v rejstříku škol a
školských zařízení byly v souladu se zŤizovací listinou a se skutečností. Na základě
předložených dokladů, zejména zŤizovací listiny, výpisu zrejstříku škol a školských
zaŤízení(MSMT) ze ďne 25. bŤezna 2013 aprohlídkou prostor bylo zjištěno, že
stravovací služby jsou poskýovány ve vlastních zaÍízenichškolníhostravování.
poskytovala stravovací sluŽby pro
Základní škola a Mateřská škola (dále jen
',škola")
děti a žáky v zaÍizeních školního stravování Základní škola a Mateřská škola
Karolinka, které byly zÍízenyazapsány vrejstříku škol a školských zaÍízení(dá|e
jídelna" a ,,školníjídelna _ výdejna".
"rejstřík") jako

',školní
Ad 1.2. Posouzení správnosti předávání údajůz dokumentace školy a ze školnímatriky

Úaa.ie o počtu strávníků(dětí a Žaků) ve Výkazu o činnosti zaÍízeni školního stravování

Z17-0I podle star'uk31. říjnu2012oddíIl. ř.0101 sl' 2byly vykázány správněabyly
or'ěřen\'podle přihlášek ke stravování a seznamů strávníků pro školnírok20I2l20I3'

Ad

Dodržovánír1'braných ustanovení zákona o účetnictví
Ú-eetní er_idence školníjídelny byla vedena na PC a pomocí operativní evidence.
Kontrolované účetnídoklady souvisejícíse školnímstravováním byly opatřeny
razítkem a podpisem, kažďá výdejka byla opatřena odpovídajícímčíslem,datem
a množstvímsurovin pro jednotlivé druhy jídla. Výdejky potravin byly chronologicky
očíslovány, byl na nich uveden počet strávníkůpodle kategorií a obsahově odpovídaly
jídelnímulístku. Provedenou kontrolou předloŽených dokladů bylo zjištěno, že školní
jídelna vedla prvotní účetnídoklady správně a průkazně a Že obsahovaly všechny
1.3.

poŽadované náleŽitosti.

Ad 2. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací
služby

Ad2.1. Kontrola plnění lyživovych norem

Kontrola byla provedena porovnáním spotřeby vybraných deseti druhů potravin
na strávníka a den (výpočet spotřebního koše potravin uchovaný školou) se stanovenou
průměrnou spotřebou +l- 25% těchto druhů potravin za měsíc bÍezen2}I3. Provedenou

kontrolou bylo zjištěno, že škola v tomto období plnila průměmou měsíěníspotřebu
potravin, spotřeba cukrů byla vhodně sníŽena pod hranici 100% v souladu s vyhláškou
o školním stravování.

Kontrola plnění spotřebního koše byla doplněna kontrolou pestrosti podávaných
pokrmů podle výdejek potravin a jídelníchlístkůza sledované období. Skladba jídel
byla pestrá' pitný režim byl zajištěn.
^\d 2.2. Kontrola stanovení úplaty za školnístravování, stanovení a dodržování
finančníchnormativů na nákup potravin
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Skola správně určila projednotlivé věkové kategorie výši ťrnančníhonormativu
nákup potravin v rámci rozpětí stanoveného vyhláškou o školnímstravování.
Finančnílimit u školníhostravování byl k červnu 2012 dočerpán' ZaŤazení strávníků
na

do věkových skupin, kontrolované pro aktuální školnírok201212013, bylo provedeno
správně. Kontrola byla provedena na zák|adě údajůz přihlášek strávníků seznamů
strávníků na školnírok201212013, Vyúčtováníškolníjídelny za měsíce prosinec 2012
a říjen 2013 a Přehledu o denní normě a spotřebě za měsíc prosinec 2012.

Ad 2.3. Kontrola rozsahu poskytovaných stravovacích služeb
Kontrola rozsahu poskytovaných stravovacích sluŽeb byla provedena na základě
porovnání jídelníchlístků,vydejek a Yýkazu o činnosti zaÍizeníškolníhostravování
ZI7-0I podle stavu k31. říjnu 2012. Bylo zjištěno, že školníjídelna poskýovala
v rámci školního stravování žáktlm oběd, dětem mateřské školy oběd, svačinu a
přesnídávku, a to v souladu s ustanovením vyhlášky o školním stravování.
Ad 3. Kontrola formáIního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování
školního stravování a jejich dodržování

Ad 3.1. Kontrola

stanovení podmínek pro poskytování školního stravování ve
jejich
školnímřádu a
dodržování

Kontrola stanovení podmínek pro poskyování školníhostravování byla provedena
nazákIadě předloŽeného Škohíhořádu a Provozního řádu školníjídelny. Vtěchto
dokumentech byly v souladu s vyhláškou o školnímstravování stanoveny podmínky
pro poskytování školníhostravování - informace o výši stravného a finančního limitu
na nákup potravin, způsob odhlašování a přihlašování ke stravování' reŽim výdeje jídel,
způsob hr azeni stravného.

Bylo ověřeno, že stanovené podmínky byly funkčnía odpovídaly skutečnémustavu
provozu apovaze poskytovaných služeb. Rodiče nových dětí a žákůbyli s těmito
podmínkami seznámeni při přijetí'

Kontrola dodrŽování stanovených podmínek byla provedena na základě úěetní
evidence školního stravování a ověřením skutečností na místě. Bylo zjištěno, že
realrizace poskytol,ání školního stravování probíhala v souladu s nastavenými

podmínkami.

Ad 3.2. Kontrola provozu zaÍueníškolního stravování
Škohijídelna připravova|a a vydávala jídla ve vymezených prostorách v budově
školy. Výdej jídel pro děti mateřské školy probíhal ve třídách, pro žáky školy ve školní
jídelně. Kontrola byla provedena prohlídkou prostor' ve kterých se děti a žáci stravují,
se zaměřením zď1ména na vhodné uspořádání těchto prostor' rovné a nekluzké podlahy,
vhodnost pouŽívaného nádobí a vhodný sedací nábýek. ReŽim stravování byl stanoven

ve školnímřádu i v provozním řádu školní jídelny. Bezpečnost a ochrana zďravi dětí a
Žáktpři školním stravování by|azabezpečena dozorem pedagogických pracovníků.Při
kontrole nebyly zjištěny žáďné zjevné negativníjevy, které by ohroŽovaly bezpečnost a
zdraví dětí aŽák:ů.

Ad 3.3. Kontrola poskytování

a výdeje

jídel v rámci jiných stravovacích služeb

Kontrolovaná osoba poskytovala v rámci jiných stravovacích sluŽeb obědy cizim
strávníkům.Výdej jídel probíhal časově i prostorově odděleně od činnosti hlavní, tj. od
školního stravování.
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v.

1.

2.
3.

Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo

Ztízovací listina příspěvkové organizace Mateřská školaZákladní školy Karolinka'
vydaná městem Karolinka ze dne 20. prosinc e 2OO4 včetně dodatku
č. š (zmcna názvu)
ze dne 19. července201I
Výpisy z rejstříku škol a školských zařízenívedenéhovtŠur
@ákladníškola,
mateřská škola, školní jídelna, školní jídelna _ výdejna, školnídružina
a školníklub) ze
dne 25. bÍezna 2073

Jmenování do funkce ředitele vydané městem Karolinka dne29.bŤezna2006
s účinnostíod 1. června2OO6
Školniřád platný ve školnímroce 2OI2I2OI3
Provozní řád školní jídelny platný od I září 2O1I

4.
5.
'
6. Yýkazo školníjídelněZ17-0l podle stavu
7. Spotřební koš za měsíc březen}Ol3
8. Jídelnílístky za měsíc bŤezen2013
9. Výdejky potravin za měsíc březen2073

k31.Ťíjnu2O12

10. Přehled docházky za měsíc Íijen2O72,prosinec 2OI2 abŤezen2013
11. Vyúčtováníškolní jídelny za měsíc říjen a prosinec 2OI2 abřezen2013

12. Seznam strávníků ve školnímroce 20I2I2OI3

Přihlášky ke stravování ve školnímroce 2Ol2l2O13
14. Přehled o denní normě a spotřebě za měsíc červen2OI2
13.
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vI.

I

Poučení
Podle $ 17 zákona č. 55211991 sb.' ve znění pozdějších předpisů' můžekontrolovaná
osoba proti protokolu podat písemnéa zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne
seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu česká školníinspekceo
Zlínský inspektorát,Zarámí 88' P. o. Box 22s,760 01Z|ín, případně prostřednictvím
datové schránky (g7zais9) nebo na e_podatelnu (ggi4@,csicr.cz) s připojením
elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
Složeníinspekčníkomise a datum vyhotovení protokolu

Zlin

dne 16. dubna

2013
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(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Ing' Marcela Matušincová, kontrolní pracovnice

Mgr. Ivo Suchý, školníinspektor

Datum a podpis ředitele školyAkolskéhozaÍízenípotvrzujícíseznámení s protokolem
a předání stejnopisu protokolu

'Á-$x*ffi,WŤ
250

Karolinka dne 19. dubna 2013

KobYlsk'i

?5óošďliDka

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Petr Šrámek, ředitel
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