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1 KONTROLA
1.1 PODSTATA A VÝZNAM KONTROLY
Pojem „kontrola“ je používán v trojím základním významu, který zhruba odpovídá i třem různým
úrovním jejího výkonu:
1. Kontrola jako (dílčí) jednorázový akt, jímž zjišťujeme skutečný stav věci.
2. Kontrola jako veškerá činnost, která přímo souvisí se zjišťováním skutečného stavu věci. Někdy se
používá vhodnější pojem: kontrolní činnost. Tato činnost zahrnuje tři základní fáze:
▪ přípravu,
▪ realizaci a
▪ vyhodnocení kontrolní činnosti.
3. Kontrola jako řídící funkce. V této souvislosti je kontrola chápána jako jedna z hlavních
(klíčových) oblastí řízení. Podle nejčastěji používaného členění, které ve svých učebnicích
managementu uvádějí američtí autoři Harold Koontz a Heinz Weihrich, se řízení skládá z:
▪ plánování,
▪ organizování,
▪ výběru a rozmístění spolupracovníků,
▪ vedení lidí,
▪ kontroly.
Kontrola v tomto pojetí je chápána jako promyšlený, fungující systém, pomocí něhož vedoucí
pracovník zjišťuje skutečný stav věci ve všech oblastech života organizace. Správně nastavený systém
prostupuje všechny ostatní oblasti řízení a vedoucímu pracovníku poskytuje správné informace pro
správná rozhodnutí – a stává se tak nenahraditelnou součástí efektivního řízení.
Zjednodušíme li obecný pohled na kontrolu, zjistíme, že jde o činnosti v podstatě spočívající:
▪ v popsání stavu existujícího,
▪ v porovnání se stavem žádoucím, chtěným, nutným,
▪ v nalezení, popsání a zhodnocení odlišností obou stavů,
▪ v napravení nežádoucího stavu.
Význam kontroly spočívá v její funkci:
▪ poznávací,
▪ zjišťovací,
▪ porovnávací,
▪ hodnotící,
▪ nápravné,
▪ výchovné,
▪ preventivní,
▪ regulační.
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1.2 HLAVNÍ CÍL KONTROLY
Hlavním cílem kontroly ve školství je spoluvytváření podmínek pro zabezpečení kvalitní odborné a
pedagogické úrovně výchovně-vzdělávací činnosti a (soustavné) hodnocení hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání finančních a jiných hmotných prostředků při plnění povinností
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí a pokynů zřizovatele a jiných aktů
řízení.
Hlavním cílem kontroly ve škole je podporovat efektivní řízení a napomáhat tak efektivnímu
fungování organizace. Ta pak bude lépe naplňovat své cíle, očekávání a povinnosti.

Cíle si (zpravidla) organizace stanovuje sama, jsou součástí plánování. Očekávání je zde
míněno jako to, co se od organizace (v případě školy ze strany rodičů, zřizovatele) očekává (=
účel, za jakým byla škola zřízena). Povinnosti, to jsou především závazné (právní) normy,
které musí škola dodržovat.
1.3 DRUHY KONTROL
Jsou různé druhy kontrol a jsou různá hlediska, podle nichž kontroly rozdělujeme.
Tak například podle toho, kým je vykonávána, dělíme kontrolu na vnitřní a vnější. Probíhá-li
kontrola uvnitř organizace a vykonávají-li ji subjekty, které do organizace přímo patří, hovoříme o
vnitřní kontrole. Probíhá-li kontrola organizace vnějšími subjekty (ČŠI, zřizovatel, odborová
organizace, rada školy, orgány veřejné správy apod.), jedná se o kontrolu vnější.
Obě kontroly můžeme dále členit na další složky. Pod vnitřní kontrolu tak zařazujeme např.:
▪ řídící kontrolu,
▪ interní audit,
▪ samokontrolu,
▪ kontrolu vedoucím pracovníkem apod.

U vnější kontroly se setkáváme s takovými kategoriemi, jako např.:
▪ státní kontrola,
▪ veřejná kontrola,
▪ veřejnosprávní kontrola apod.
Podle toho, ve které fázi řídícího procesu je vykonávána, dělí se kontrola na
▪ předběžnou,
▪ průběžnou a
▪ následnou.
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Podle toho jak často je kontrola vykonávána, rozlišujeme u pravidelných kontrol kontrolu
▪ denní,
▪ týdenní,
▪ měsíční,
▪ roční atd.
Existuje mnoho druhů kontrol, které nesou svůj název podle toho, co je předmětem kontroly. Tak
např. ČŠI bude v rámci komplexní inspekce ve škole provádět kontrolu (a hodnocení) průběhu a
výsledků vzdělávání, kontrolu (a hodnocení) personálních a materiálně technických podmínek
vzdělávací činnosti, státní kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů, veřejnosprávní
kontrolu finančních prostředků státního rozpočtu apod.

1.4 METODY (ZPŮSOBY) PROVÁDĚNÍ KONTROLY.
Vnitřní kontrolu provádí ředitel osobně nebo prostřednictvím pověřených zaměstnanců, na které
kontrolní činnosti deleguje. Na kontrolu vybraných oblastí může nechat provést audit (hospodaření
organizace, vedení účetnictví apod.) specializovaným vnějším subjektem. Pravidelnou vnitřní
kontrolu v některých oblastech (BOZP, PO, CO apod.) může zajistit se specializovaným vnějším
subjektem i na základě uzavřené (např. mandátní) smlouvy. Téměř všude tam, kde je ředitel školy
(současně vedoucí organizace, statutární orgán právního subjektu, orgán zastupující zaměstnavatele,
osoba zodpovědná za výkon státní správy ve škole, příkazce finančních operací apod.) povinen
kontrolovat, naplní tuto povinnost tím, že tuto kontrolu zajistí (některým z výše uvedených způsobů).
Ředitel školy tedy nemusí vždy vykonávat kontrolu osobně. Je především zodpovědný za vytvoření a
fungování efektivních kontrolních mechanismů. Ať už ale kontrolou pověří kohokoliv, nikdy se tím
nezbavuje konečné zodpovědnosti nejen za to, jak kvalitně daná oblast funguje, ale i za to, zda
kontrola dané oblasti je správně vykonávána.
Kontrolu lze provádět různými způsoby, které volíme podle charakteru, účelu a předmětu kontroly.
Zde uvádíme některé z nich:
▪ hospitace (návštěva vyučovací jednotky),
▪ fyzické zjišťování stavu (pozorování, prohlídka, návštěva, prošetření, ověření, rozhovor,
vyslechnutí svědků, inventura, měření atp.),
▪ prostudování dokumentace (vedení povinné dokumentace, kontrolní přepočty, rozbory atp.)
▪ kontrolní test (např. v rámci prověrek BOZP, PO),
▪ evaluační anketa, dotazník (cílené dotazování rodičů, žáků, zaměstnanců apod.),
▪ modelování (simulace) situace (teoreticky - co všechno by se mohlo stát, kdyby..., prakticky
např. cvičný požární poplach s prověrkou evakuace školy),
▪ analýza „krizové“ události (co fungovalo dobře/špatně při anonymním telefonátu „bomba ve
škole“, při úrazu apod.).
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1.5 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA KONTROLU
V každé fázi jakéhokoliv kontrolního procesu musí kontrolní pracovník respektovat základní
požadavky kladené na kontrolu. Jsou to stejné požadavky, jaké jsou kladeny na řízení. Je to logické,
vždyť kontrola je přece součástí řízení. Patří sem:
▪ efektivnost
(dělat věci správnou cestou)
▪ účelnost
(dělat správné věci)
▪ hospodárnost.
(dělat věci levně)
▪ zákonnost
(dělat věci v souladu se zákonem)
Kontrola musí být prováděna v souladu se základními pravidly kontrolní činnosti, tzv. kontrolním
řádem. Tato pravidla jsou určena obecně závaznými právními předpisy a jejich podstatou je úprava
provádění kontroly tak, aby kontrolní zjištění obsahovala zachycení skutečného stavu věci a podložení
takto zjištěných skutečností konkrétními doklady, jakož i přesným uvedením toho, jaký předpis a kým
byl porušen. Uvedená pravidla jsou závazná pro všechny subjekty kontroly.

1.6 PRÁVNÍ NORMY A KONTROLA V RESORTU ŠKOLSTVÍ
Obecnou úpravu kontrolních postupů najdeme v právních předpisech:
▪ Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
▪ Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů
Při kontrole konkrétních postupů, se kromě obecné úpravy musí přihlížet i k úpravě zvláštními
předpisy. K těm ve školství patří především:
▪ Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
▪ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
▪ Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů
▪ Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a
výkonu inspekční činnosti
Při výčtu významných právních norem, které souvisejí s výkonem kontrolní činnosti ve škole
(školství) bychom neměli opominout ani:
▪ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
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2 VNĚJŠÍ KONTROLA
2.1 VÝKON STÁTNÍ KONTROLY
Problematiku vnější kontroly státu upravuje zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1) Výkon státní kontroly
Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:
a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady,
b) místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu
stanoveném zvláštními zákony,
c) ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor
nebo inspekce podle zvláštních předpisů.
Státní kontrola se zaměřuje především na:
▪ hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a
▪ plnění povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů.
2) Pracovníci pověření výkonem kontrolní činnosti
Kontrolní činnost vykonávají pracovníci kontrolních orgánů na základě písemného pověření těchto
orgánů.
Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolní pracovníci, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke
kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.
Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:
a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob,
pokud souvisí s předmětem kontroly,
b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a
další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky apod.,
c) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a
souvisejících skutečnostech,
d) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně
potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,
e) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění
zjištěných nedostatků,
g) ukládat pořádkové pokuty,
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné
pro zabezpečení kontroly.
Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou
kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady.
Kontrolní pracovníci jsou dále povinni:
a) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,
b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
c) předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí,
d) zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení poškození nebo
zneužití,
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e) pořizovat o výsledcích kontroly protokol,
f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a
nezneužít znalosti těchto skutečností.
Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou
povinny
poskytnout
součinnost
odpovídající
oprávněním
kontrolních
pracovníků.
Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a
technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
3) Protokol
O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s
uvedením nedostatků a označení ustanovení právních přepisů, které byly porušeny.
V protokolu se uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných,
označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění,
označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují
kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili.
Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim
stejnopis protokolu.
Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem protokolu.
Odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit,
vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu.
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů
ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší.
4) Řízení o námitkách kontrolovaných osob
O námitkách rozhoduje kontrolní pracovník.
Nebylo-li námitkám vyhověno, může se kontrolovaná osoba ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o námitkách odvolat vedoucímu kontrolního orgánu.
Jsou-li pro to důvody, vedoucí kontrolního orgánu rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak
odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.
Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc dořešit, vedoucí
kontrolního orgánu rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci.
Proti rozhodnutí vedoucího kontrolního orgánu se nelze dále odvolat.
5) Pořádková pokuta
Fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost, může kontrolní orgán
uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně. Pokuty vymáhá orgán, který je uložil.
6) Náklady kontroly
Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním kontroly nese kontrolní orgán.
7) Zjištění z kontroly
Kontrolní orgány předávají svá zjištění o nedostatcích příslušným orgánům, které ve své působnosti
činí opatření k nápravě zjištěného stavu, popřípadě kontrolní orgány oznamují orgánům činným v
trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.
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2.2 SYSTÉM KONTROLY ŠKOLY
Systém vnější kontroly je pro školy velmi složitý. Školy může kontrolovat velmi mnoho institucí,
obsah kontroly se velmi často překrývá a školy většinou nemají speciální oddělení ekonomická,
personální, majetková, bezpečnosti práce, která by poskytovala kontrolním orgánům potřebné
informace. A tak většina kontrol končí v ředitelně školy, kde se v malém kolektivu spolupracovníků
řeší nesmírně různorodé spektrum problémů.

Zřizovatel

Česká školní
inspekce

Zdravotní pojišťovna

Finanční úřad

Úřad práce

Inspektorát bezpečnosti
práce

Správa sociálního
zabezpečení

Státní požární
dozor

Hygienická
stanice

ŠKOLA

Odborová organizace

Rada školy

Překrývání oblastí kontroly
1) Dokumentace o zřízení organizace
Zřizovatel, ČŠI.
2) Hospodaření s finančními prostředky
Zřizovatel, ČŠI, finanční úřad, rada školy, správa sociálního zabezpečení (částečně), zdravotní
pojišťovna (částečně), odborová organizace (částečně).
3) Výchovně vzdělávací proces
ČŠI, zřizovatel (částečně), rada školy (částečně).
4) Pracovně právní problematika
Zřizovatel (částečně), ČŠI, úřad práce, odborová organizace, správa sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovna (částečně).
5) Hygienické normy
ČŠI, hygienická stanice, odborová organizace (částečně).
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6) Bezpečnost práce a požární ochranu
ČŠI, zřizovatel, zdravotní pojišťovna, (částečně), inspektorát bezpečnosti práce, odborová organizace,
inspektorát MV, Hasičský záchranný sbor.
2.3 CHARAKTERISTIKA ORGÁNŮ KONTROLY
1) Zřizovatel
Zřizovatel je, vedle České školní inspekce, jedním z nejdůležitějších orgánů kontroly pro školy.
Zřizovatelská funkce mu dává velké pravomoci vůči školám. Pojmenovat přesně kontrolu ze strany
zřizovatele je velmi obtížné, protože zřizovatel může ze své zřizovatelské funkce kontrolovat většinu
oblastí školy. Při kontrole škol se zřizovatelé zaměřují především na organizační a finanční záležitosti.
Oblasti kontroly mohou být:
▪ Zřízení organizace
▪ Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a obce
▪ Správnost, věrohodnost a průkaznost účetnictví
▪ Stav správy a ochrany majetku
▪ Platová agenda
▪ Doplňková činnost
▪ Dokumentace školy
2) Česká školní inspekce
Česká školní inspekce je důležitým orgánem kontroly školy a je jediným orgánem, kterému přísluší
kontrola pedagogického procesu. Činnost České školní inspekce je popsána ve školském zákoně (§
173 až 176) a prováděcí vyhlášce č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České
školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních
▪ získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských
zařízení,
▪ zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních
vzdělávacích programů,
▪ zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
▪ vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb,
▪ vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu
přidělovaných podle § 160 až 163 školského zákona.
Inspekční činnost se uskutečňuje formou:
▪ komplexní inspekce (zjišťuje komplexní posouzení činnosti školy,
▪ orientační inspekce (zjišťuje dílčí posouzení činnosti školy),
▪ tematické inspekce (jsou stanoveny ústředím ČŠI na základě požadavků MŠMT, jiných
orgánů anebo na základě zjištění ČŠI).
Výsledky zjištění jsou zaznamenány formou inspekčních zpráv a protokolů. Inspekční zprávy jsou
veřejně přístupné jak na příslušném pracovišti ČŠI, tak ve škole po dobu deseti let.
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3) Finanční úřad
Finanční úřad provádí především daňové kontroly podle zákona 280/2009 Sb., daňový řád.
Předmětem kontroly jsou zejména:
▪ daň o příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
▪ daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zákona 586/1992 Sb., o daních,
▪ daň silniční podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
▪ přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, ve znění pozdějších předpisů.
Dále má právo finanční úřad kontrolovat:
▪ průkaznost účetnictví (došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, banku),
▪ věcnou správnost (fakturace = zboží).
4) Úřad práce
Dodržování zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce
▪ Dodržování pracovní smlouvy
▪ Dodržování přesčasů, přestávek
▪ Odpovědnost za škodu (např. při ztrátě)
▪ Ochrana osob ze ZPS
▪ Cestovní náhrady
Dodržování nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
▪ Zařazení do platových tarifů
▪ Správný výpočet průměrného čistého výdělku
Dodržování zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část třetí
▪ Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením
5) Správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního
zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby.
Kompetence ČSSZ jsou upraveny zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Kontroluje plnění povinností subjektů sociálního
zabezpečení.
6) Zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovny provádějí kontrolu dodržování zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecném zdravotním pojištění), zejména:
▪ Kontrolu hromadné oznamovací povinnosti a úplnosti seznamu plátců
▪ Kontrolu správnosti stanovení vyměřovacího základu a výpočtu výše pojistného
▪ Kontrolu dodržování termínů splatnosti plateb
▪ Pracovní úrazy
7) Inspektorát bezpečnosti práce
Inspektorát bezpečnosti práce je orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni
povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
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práci. V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za spáchání přestupku
nebo správního deliktu. Řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
8) Státní požární dozor
Státní požární dozor vykonává ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor kraje. Kontrolují
především dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně:
▪ zabezpečení požární techniky,
▪ vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce (volné příjezdové komunikace,
únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické
energie, k uzávěrům vody, plynu apod.),
▪ označení pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve
vztahu k požární ochraně,
▪ dodržování předpisů o požární ochraně,
▪ správnost dokladů, dokumentace a informace vztahujících se k zabezpečování požární
ochrany,
▪ hlášení požárů, které vznikly při činnosti organizace.
O provedené kontrole vyhotoví orgán vykonávající státní dozor zápis, ve kterém uvede výsledky
kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a
uložená opatření musí být projednány se statutárním orgánem právnické osoby, ten je pak povinen
podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.
Řídí se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9) Hygienická stanice
Hygienické stanice provádějí kontrolu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
podle prováděcích vyhlášek MZ č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory
a provoz zařízení a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
a č. 137/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb.
10) Odborová organizace
Kontrolní činnost odborové organizace je dána § 286 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se především o oblasti:
▪ Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru
▪ Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního zařazení
▪ Spolupráce s odborovými orgány při rozvázání pracovního poměru
▪ Pracovní doba
▪ Dovolená
▪ Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
11) Školská rada
Činnost školské rady je určena § 167 a 168 školského zákona.
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
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c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
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