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Vážený pane,

dne 8. 1. 2020 byla na podatelnu Města Rožnov pod Radhoštěm (dále také „povinný subjekt“) doručena 

Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon ě. 106/1999 Sb.“), v níž žádáte „o poskytnutí informací týkající se 

nápravy:

1. napravení výsledků inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Zlínský inspektorát na 

Mateřské škole 5. května 1527, Rožnovp. R., provedené ředitelkou

2. jaká opatření byla přijata na základě výsledků inspekční činností pro ředitelku výše zmíněné 

mateřské školy, aby se dané skutečnosti již  neopakovaly.

Dále na základě InfZ žádám o sdělení kompletní zprávy o nápravě, která byla předložena radě města 

ředitelkou Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R. (dle usnesení 24. zasedání městské rady). “

V souladu s § 14 odst. 5 písni, d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytuji následující informace.

K bodu č. 1 Vám sdělujeme:

Pří vyřizování výsledků šetření inspekční činnosti prováděné CSI -  Zlínským inspektorátem na Mateřské 
škole 5. května 1527, Rožnov p. R, příspěvková organizace postupovalo město Rožnov pod Radhoštěm jako 
zřizovatel uvedená mateřské školy v souladu s § 175 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm na základě výsledků šetření ČSI svým usnesením č. 544/24 uložila 
ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R„ příspěvková organizace realizovat opatření 
k nápravě.

K bodu č. 2 Vám sdělujeme:

Rada města Rožnov pod Radhoštěm na základě výsledků šetření ČŠ1 svým usnesením č. 544/24 uložila 
ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace realizovat následující 
opatření k nápravě:
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1) Opatření na základě Inspekční zprávy Čj. ČŠIZ-624/19-Z,
a) Odstranit nedostatky uvedené v inspekční zprávě v rozsahu a termínech uvedených ředitelkou 

MŠ ve „Vyjádření k inspekční zprávě Čj. ČŠIZ-624/19-Z“.
b) Ve své řídící činnosti se průběžně počínaje školním rokem 2019/20 zaměřit na odstranění 

slabých stránek mateřské školy uvedených v Inspekční zprávě Čj. ČŠIZ-624/19-Z.
c) Ve své řídící činnosti se průběžně počínaje školním rokem 2019/20 zaměřit na realizaci 

doporučení pro zlepšení činnosti mateřské školy uvedených v Inspekční zprávě Čj. ČŠIZ- 
624/19-Z.

d) V rámci uloženého úkolu průběžného vzdělávání k prohlubování své odborné kvalifikace se 
zaměřit na získávání dalších znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a řízení a rozvoje 
lidských zdrojů. Zvýšenou pozornost pak věnovat vzdělávání zaměřeného na organizaci průběhu 
vlastního předškolního vzdělávání (školní vzdělávací programy, školní řád).

e) V rámci předávání dobré praxe zúčastnit se odborných stáží u zkušených ředitelek mateřských 
škol zřizovaných městem.

2) Opatření na základě Protokolu o kontrole Čj. ČŠIZ-625/19-Z
a) Odstranit nedostatky uvedené v Protokolu o kontrole v rozsahu a termínech uvedených 

ředitelkou MŠ ve „Vyjádření k Protokolu o kontrole Čj. ČŠIZ-625/19-Z.
b) Přijmout neprodleně adekvátní opatření k prevenci nedostatků uvedených v bodě 6 a 7 Protokolu 

o kontrole Čj. ČŠIZ-625/19-Z.

3) Opatření na základě výsledků šetření stížnosti Čj. ČŠIZ-626/19-Z
a) Neprodleně zajistit, aby zápisy v třídní knize v případě spojování tříd odpovídaly skutečnosti.
b) Neprodleně zajistit, aby při spojování tříd byl zabezpečen adekvátní počet pedagogických 

pracovníků tak, aby byly zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví děti při vzdělávání.
c) Zajistit, aby pravidla a podmínky změny provozu a vnitřního režimu mateřské školy při 

spojování tříd byly zapracovány do školního řádu nejpozději k 1. 9. 2019.
d) Zpracovat písemná pravidla pro organizaci přípravy na spánek a odpočinek dětí, a to včetně 

ukládání vlasových ozdob při přípravě dětí na spánek a odpočinek. S těmito pravidly seznámit 
prokazatelně pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

e) Zajistit, aby ředitelka MŠ v daném kalendářním měsíci dodržela stanovenou míru vyučovací 
povinnosti.

4) Opatření na základě výsledků šetření stížnosti Čj. ČŠIZ-627/19-Z
a) Nevhodné organizační zajištění chodu mateřské školy v době spánku a odpočinku dětí, 

odpoledních svačinek a odpoledních zájmových činností -  viz body 3 a) až 3 d).
b) Umožnit volný přístup dětí z šatny do umývárny a zamykání a otvírání hlavních dveří řešit ve 

spolupráci se zřizovatelem.
c) Sdělovat zákonným zástupcům závěry z pozorování osobnostního rozvoje dítěte i v případě, že 

zákonný zástupce před koncem stanovené doby pozorování dítěte, odhlásí toto dítě ze 
vzdělávání v mateřské škole.

K požadavku na sdělení kompletní zprávy o nápravě, která byla předložena radě města ředitelkou 
Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R.:

Kopii kompletní zprávy o nápravě zpracované ředitelkou Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., 
příspěvková organizace naleznete v příloze tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Dušan Vrážel
vedoucí odboru školství a sportu
podepsáno elektronickým podpisem


