
Česká školní 
inspekce 

Česká školní inspekce 
Pardubický inspektorát 

PROTOKOL O KONTROLE 

Čj. ČŠIE-764/19-E 

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 

Sídlo 

E-mail

IČ

Identifikátor

Právní forma

Zastupující

Zřizovatel

Místo

Termín inspekční činnosti 

Kontrolované období 

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svítavy 

Čs. armády 179/17, Město, 571 01 Moravská Třebová 

podatelna@zskrizovatka.cz 

63609053 

600100669 

příspěvková organizace 

Mgr. Zdenka Šafaříková 

město Moravská Třebová 

Čs. armády 179/17, Město, 571 01 Moravská Třebová 
Josefská 405/12, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 

28. až 30. 5. 2019

školní rok 2018/2019 do data kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání 
a poskytování školských služeb. 







Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka 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, Pardubický
inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.e@csicr.cz s připojením elektronického
podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

Mgr. Bc. Iva Morávková, školní inspektorka, vedoucí 
inspekčního týmu 

Mgr. Jana Dvořáková, školní inspektorka 

PaedDr. Miroslav Hula, odborník pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mgr. Ivana Kupčíková, odborník na tlumočení 
do českého znakového jazyka 

Mgr. Jaroslav Loučka, školní inspektor 

Bc. Eva Nováková, kontrolní pracovnice 

Mgr. Bc. Tomáš Sklenák, odborník pro žáky 
s poruchami sluchu 

Mgr. Bc. Jaroslava Zemánková, školní inspektorka 
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Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole 

Mgr; Zdenka _Šafaříková, ředitelka školy

V M . k 'TV b ' . .j.'C C ) ť;(í oravs e re ove ............. : .......... .

4 




