
 

Česká školní inspekce 
Královéhradecký inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIH-148/17-H 

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). 

Název právnické osoby 
vykonávající činnost školy  

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové 
spol. s r. o.  

Sídlo Brandlova 875/15, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 

E-mail právnické osoby ladislav.bartuska@psjg.cz 
IČ 25 262 297 
Identifikátor 600 011 615 
Právní forma Společnost s ručením omezeným  
Zastupující PhDr. Ladislav Bartůška 
Zřizovatel PhDr. Ladislav Bartůška 
Místa inspekční činnosti Brandlova 875/15, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové 
Termín inspekční činnosti 18. 4. 2017− 26. 4. 2017 
Kontrolované období školní rok 2016/2017 do data kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 
Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 
a školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, a vybraných ustanovení 
prováděcích předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu přijímacího řízení 
v roce 2017. 
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Kontrolní zjištění 
 
Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 1 a 2 školského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů  

Školní vzdělávací program pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/61 
Gymnázium platný pro školní rok 2016/2017 byl v souladu s příslušnými rámcovými 
vzdělávacími programy.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 

Ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové spol. s r. o. (dále 
škola) vydal školní řád, který obsahoval všechny údaje stanovené výše uvedeným 
ustanovením školského zákona. Ředitel školy zveřejnil školní řád na přístupném místě 
v budově školy. S jeho obsahem prokazatelně seznámil zaměstnance a žáky školy. 
O jeho vydání a obsahu informoval zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola vyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku podle § 60 odst. 1 a 2 
písm. a) a b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 
Ředitel školy vyhlásil nejméně jedno kolo přijímacího řízení do termínu 31. 1. 2017. Pro 
jednotlivá kola stanovil jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání 
a způsob hodnocení jejich splnění. Dále stanovil předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů do oborů vzdělání a formy vzdělávání. 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrola konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 
a z matematiky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 a § 60b 
odst. 1 školského zákona 

Přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení v oboru vzdělání s maturitní 
zkouškou 79-41-K/61 Gymnázium konala dle jednotného zadání z matematiky 
a z českého jazyka a literatury dne 18. 4. 2017.  
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

5. Kontrola průběhu a délky trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole podle § 7 odst. 
1 až 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  

Zadávání jednotné zkoušky v učebnách bylo zajištěno zadávajícími učiteli, kteří 
bezprostředně před zahájením jednotné zkoušky převzali zkušební dokumentaci a při 
zadávání postupovali v souladu s pokyny pro zajištění jednotné zkoušky v učebně. Test 
z matematiky trval 70 minut, test z českého jazyka trval 60 minut. Uchazeči v průběhu 
zkoušky používali pouze povolené pomůcky stanovené Centrem pro zjišťování výsledků 
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vzdělávání. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

6. Kontrola plnění odpovědnosti školského zařízení za poskytované stravovací služby 
ve smyslu § 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů  

Škola zajistila školní stravování pro žáky na základě ujednání se školou, která vede 
evidenci o školním stravování. Ujednání obsahovalo rozsah poskytovaných služeb a výši 
finančních normativů. Dohled zajišťuje poskytovatel stravovacích služeb ve školní 
jídelně, kam žáci školy docházejí. Přílohou ujednání je vnitřní řád školní jídelny, který 
se vztahuje na žáky docházející do školní jídelny.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

7. Kontrola vedení evidence úrazů žáků podle § 29 odst. 3 školského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 

Kontrolou bylo zjištěno, že ředitel školy vede knihu úrazů žáků, a to v souladu s platným 
právním předpisem. Vyhotovené záznamy o úrazech jsou zasílány stanoveným orgánům 
a institucím. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 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. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 11023, ze dne 25. dubna 2017 
 Zakládací listina Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové, 

spol. s r. o. ze dne 3. 2. 1997 s platností od téhož data, včetně dodatku ze dne 
1. 9. 2006  

 Rozhodnutí MŠMT čj. 13198/2014-2 ve věci návrhu na zápis změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení, ze dne 30. 6. 2014, s účinností od 
1. 9. 2014  

 Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 17. 3. 2017 
 Školní vzdělávací program oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/61 

Gymnázium platný pro školní rok 2016/2017 
 Školní řád platný ve školním roce 2016/2017  
 Doklady o seznámení zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců se školním řádem pro 

školní rok 2016/2017 
 Třídní knihy pro školní rok 2016/2017 
 Dokumentace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017 
 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 
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 Dohoda o zajištění školního stravování pro žáky se Základní školou, Hradec Králové, 
tř. SNP 694 platná ve školním roce 2016/2017, včetně vnitřního řádu školní jídelny  

 Kniha úrazů platná ve školním roce 2016/2017 
 Záznamy o úrazech žáků ze dnů 20. 12. 2016 a 27. 1. 2017  

 




