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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola sdružuje základní školu (dále ZŠ) a školní družinu, jsou umíst ny v jednom areálu
ve st edu m sta.
ZŠ je úplná, ke dni 14. dubna 2005 zde bylo zapsáno 344 žák prvního až devátého ro níku
v 15 t ídách. V tšina žák je místních, asi 25% dojíždí z okolních obcí.
Stravování žák je zajišt no v nedaleké školní jídeln integrované st ední školy.
P EDM T INSPEKCE
personální a materiáln -technické podmínky vzd lávání v základní škole vzhledem
k p ijatému vzd lávacímu programu, zejména s ohledem na sledované p edm ty
pr b h a výsledky vzd lávání ve vyu ovacích p edm tech eský jazyk, matematika,
prvouka, hudební výchova na prvním stupni, eský jazyk, n mecký jazyk, anglický jazyk,
ruský jazyk, d jepis, ob anská výchova na druhém stupni základní školy vzhledem
k p ijatému vzd lávacímu programu
PERSONÁLNÍ A MATERIÁLN -TECHNICKÉ PODMÍNKY VZD LÁVÁNÍ
V základní škole p sobí 22 pedagogických pracovník . P edm ty jsou p id leny podle
odborné kvalifikace, zájmu vyu ujících o p edm t, zkušeností a p íbuznosti k vystudovanému
oboru.
Na prvním stupni zajiš uje p evážnou ást výuky 7 vyu ujících, jedna z nich nespl uje
podmínky odborné kvalifikace. Na druhém stupni vyu ují n které p edm ty pedagogové
bez odborné kvalifikace i p íslušné zp sobilosti pro daný p edm t (ze sledovaných p edm t
jsou to cizí jazyky).
Plán práce školy pro letošní školní rok je rámcový, v tšinu chystaných akcí zachycují m sí ní
plány. Vyu ující p edkládají v dosta ujícím asovém p edstihu editelce školy své podn ty
pro vytvo ení týdenního plánu, který je up esn ním plánu m sí ního.
Informace jsou u itel m p edávány osobn . Informace s dlouhodobou platností jsou
zve ejn ny na školních nást nkách ve sborovn a na chodb školy i v záznamech
z pedagogické rady.
Poradními orgány editelky školy jsou pedagogická rada, d tská rada školy, metodické
sdružení a p edm tové komise. Rada školy vzniká práv v tomto školním roce. P edm tové
komise se zabývají nejen materiálními podmínkami, ale i pomocí za ínajícím pedagog m,
hodnocením a seznamováním ostatních s poznatky z absolvovaných seminá . Jejich práce
se nezam uje na strategie dosahování cíl vyplývajících z nového školského zákona.
editelka se svou zástupkyní kontrolují pr b h výuky. Také další vedení školy zajiš ují
spole nými silami, kompetence nemají rozd leny, domlouvají se spolu a pracují spole n .
Ke své ídící práci využívá vedení školy vhodných podp rných materiál z r zných
vzd lávacích akcí a z internetu. Vzájemné hospitace u itel provád ny nejsou, chybí tak
p edávání zkušeností a nápad v praxi.
Vyu ující se dále vzd lávají, akce navšt vují dle pot eb a dostupnosti.
Prostory ZŠ se nacházejí ve st edu m sta, p esto mimo rušnou dopravu. Prostorové podmínky
jsou vzhledem k po tu žák a ke zvolenému vzd lávacímu programu dosta ující.Výzdoba
chodeb a u eben prvního stupn pracemi žák je vkusná. Na prvním stupni jsou tém

všechny u ebny (krom jedné) vybaveny novým žákovským nábytkem, jeho výška vždy
neodpovídala výšce žák .
Na druhém stupni jsou k výuce sledovaných p edm t využívány kmenové u ebny
jednotlivých t íd, žáci se však v u ebnách st ídají, neustále p echázejí, nemají tak možnost
vytvo it si „své“ prost edí, které jim bude blízké a poskytne jim pocit v tší jistoty a bezpe í.
Také pro vyu ující je obtížn jší vytvo it podn tné prost edí pro výuku n kterých p edm t ,
protože žáci se u í nap . v n kterých hodinách n meckého jazyka pokaždé v týdnu v jiné
u ebn . U ebny byly v tšinou isté, vybavené vhodným žákovským nábytkem.
Ve škole je k dispozici dosta ující množství základních pom cek k výuce. Nadstandardní
vybavení výpo etní technikou je u iteli a žáky využíváno nejen v p edm tu informatika.
Pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami jsou využívány nej ast ji kopírované
materiály a b žné speciální pom cky.
Po izování nových pom cek a materiálu závisí na požadavcích u itel dle pot eb výuky
(nejdéle do 30. kv tna p edkládají vedení školy své požadavky) a objemu p id lených
finan ních prost edk . Vedení školy plánuje další dopl ování a obnovu u ebních pom cek,
pro nejbližší období zejména pokra ování vým ny žákovského nábytku a zavedení internetu
do t íd.
Personální podmínky i materiáln -technické podmínky vzd lávání jsou velmi dobré.
PR B H A VÝSLEDKY VZD LÁVÁNÍ
Vzd lávací programy
Škola pracuje podle vzd lávacího programu Základní škola v etn úprav a dodatk . U ební
plán a výuka ve sledovaných p edm tech podle rozvrh hodin byly v souladu se zvoleným
vzd lávacím programem. Probíraná témata ve sledovaných hodinách odpovídala u ebním
osnovám zvoleného vzd lávacího programu. Dokumentace vedená školou (v etn
dokumentace integrovaných žák ) je ádn vedena a je pr kazná.
V rozvrhu hodin jsou vyu ovací hodiny azeny s ohledem na výkonnostní k ivku žáka b hem
dne. P estávky mezi vyu ovacími hodinami odpovídají délkám povoleným platnými právními
p edpisy.
Školní ád s p ílohou Kritéria pro hodnocení a klasifikaci žák , odpovídá platné legislativ .
O svých d tech se mohou rodi e informovat na sch zkách s u iteli t ikrát za rok, b hem „Dne
otev ených dve í“, ukázkových hodin na prvním stupni, nebo kdykoli v pr b hu školního
roku. D ležité zprávy jsou žák m zapisovány do dení k a žákovských knížek.
Škola se snaží o prevenci sociáln -patologických jev zejména nabídkou innosti
v zájmových útvarech, které vedou vyu ující školy, zajiš ováním p ednášek a besed,
návšt vami K-centra ve Svitavách, po ádáním akcí pro obyvatele obce.
Ze záznam v katalogových listech žák bylo z ejmé, že n kte í z vyu ujících nedoce ují
význam kladné motivace a asto se uchylují k ud lování káze ských opat ení.
Matematika, eský jazyk, prvouka a hudební výchova na prvním stupni
Výukové cíle sledovaných hodin byly p im ené, zohled ovaly aktuální stav žák ve t ídách.
Se žáky se specifickými vzd lávacími pot ebami vyu ující pracují podle individuálních
vzd lávacích plán .
Ve v tšin hodin u itelé používali vhodné názorné pom cky (nást nné obrazy, mapy, karty
s ísly, obrazy hudebních nástroj , encyklopedie, teplom r). V hodin hudební výchovy byl

využit radiomagnetofon.
Organizace sledovaných hodin byla v tšinou promyšlená, pokyny u itel jasné a žák m
srozumitelné. Vnit ní len ní hodin bylo ú elné a systematické. U itelé vyvozovali nové
u ivo na základ probraných fakt , dostatek asu v novali jeho upev ování a procvi ování,
vedli žáky k ov ování správnosti výsledk . asto uplat ovali innostní formy výuky
s aktivním zapojením žák , volili p evážn pestré metody práce s astým st ídáním
jednotlivých inností. Aktivitu a zájem o výuku pr b žn podn covali sout žemi a hrami.
Žáci ob as ešili praktické úlohy, p i nichž využili mezip edm tové vztahy. P i výuce hudební
výchovy u itelka rozvíjela zájem žák o zp v a hudbu, zohled ovala jejich individuální
nadání. Ve v tšin hodin byly za azeny pohybov -relaxa ní ásti.
Ve všech hodinách byly využívány motiva ní prvky jak v úvodních ástech, tak i v jejich
pr b hu. Motivace byla vesm s p im ená v ku žák , plynule vycházela z nám tu u iva a cíle
hodin. U itelé provád li pr b žnou kontrolu a hodnotili, p i emž v tšinou p evládalo
pozitivní hodnocení. Opakování u iva bylo p im ené a smysluplné. Ve v tšin hodin
nechyb lo záv re né zhodnocení práce.
Komunikace vyu ujících byla vlídná a trp livá, ve všech hodinách p evládala p átelská
atmosféra. Ve v tšin hodin byl žák m dán prostor pro vlastní vyjád ení, byla vítána diskuse
k dané problematice. Ve všech sledovaných hodinách byla dodržována pravidla slušného
chování.
Pr b h a výsledky vzd lávání ve sledovaných p edm tech na prvním stupni byly velmi
dobré.
eský jazyk, ob anská výchova a d jepis na druhém stupni
Stanovené cíle byly obvykle p im ené a zohled ovaly aktuální stav ve t íd . U ivo
navazovalo na p edcházející témata. Na sledované hodiny byli u itelé velmi dob e p ipraveni.
Dlouhodobé plánování je funk ní, jsou zpracovány asov -tematické plány. Výuka byla
po odborné stránce správná ve všech sledovaných hodinách.
Hodiny všech p edm t tohoto bloku probíhaly v kmenových u ebnách r zných t íd (aktuáln
volných). Prostory byly esteticky velmi p kn upravené. Ve v tšin u eben visely na st nách
p ehledy pro r zné p edm ty (d jepis, matematika, zem pis) nezávisle na obsahu sledovaných
hodin.
V hodinách eského jazyka byly u ební pom cky a dopl ující literatura využívány vždy.
U itelky využívaly krom u ebnic i jazykové p íru ky (slovník spisovné eštiny, pravidla
eského pravopisu), adu pracovních list a dalších kopírovaných text . ást jedné z hodin
probíhala v po íta ové u ebn (velmi efektivní procvi ování pom r mezi sou adn
spojenými hlavními v tami). V n kterých hodinách d jepisu bylo využíváno také pracovních
list a kopírovaných materiál , historických map a atlas .
V hodinách eského jazyka a v n kolika hodinách d jepisu p evažovaly innostní formy
práce, u itelky využívaly i kooperace ve skupinách a asto zam stnávaly žáky konkrétními
innostmi, které sm ovaly k pochopení u iva a osvojení návyk a kompetencí podle cíle
a zam ení hodiny. V n kterých hodinách d jepisu a v hodinách ob anské výchovy byla
up ednost ována frontální výuka, bez výrazn jší aktivizace a zapojení žák prost ednictvím
samostatné práce a aktivních inností.
Výuka obvykle navazovala na p edchozí u ivo kontrolou znalostí a dovedností. U itelé
v tšinou dodržovali základní strukturu vnit ního len ní hodiny, obvykle nechyb l záv r,
zhodnocení práce a shrnutí u iva. Pouze ojedin le byly hodiny p etahovány do p estávky.
U itelé se zpravidla snažili využívat i mezip edm tové vztahy. Komunika ní dovednosti byly
rozvíjeny zejména v hodinách eského jazyka a n kterých z hodin d jepisu.

Žáci byli v tšinou vhodn motivováni, p edevším ve vstupní ásti hodiny. Pr b žná motivace
a aktivizace se objevovala v hodinách eského jazyka a v jedné z hodin d jepisu. Žáci
respektovali dohodnutá pravidla komunikace. Ve v tšin sledovaných hodin m li možnost
projevit svoje názory. Hodnocení se objevovalo p evážn verbální a kladné. U itelé
projevovali taktní a citlivý p ístup k žák m.
Pr b h a výsledky vzd lávání na druhém stupni v eském jazyce byly vynikající, v d jepise
velmi dobré a v ob anské výchov dobré.
Anglický jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk na druhém stupni
Krom povinných p edm t anglický jazyk a n mecký jazyk si žáci 7. a 8. ro níku mohou
zvolit za azení do volitelného p edm tu ruský jazyk. Více než polovina z nich této možnosti
v letošním školním roce využila. Vyu ující m li v tšinou hodiny promyšlené, výukové cíle
stanovené p im en v ku i dovednostem a schopnostem skupin. Individuální vzd lávací
pot eby a možnosti žák nebyly vždy zohled ovány v n kterých hodinách anglického jazyka.
Chyb jící vzd lání u itel pro cizí jazyk m lo vliv na pr b h výuky anglického jazyka a to
zejména po stránce metodické. V p edm tech n mecký jazyk a ruský jazyk nebyl zaznamenán
vliv chyb jícího vzd lání vyu ující.
U ebny nebyly podn tn vybaveny ani gramatickými p ehledy a výukovými mapami, ani
nebyly zaznamenány vystavené práce žák . Klasické uspo ádání sezení žák dokázali n kte í
vyu ující v pr b hu hodiny m nit pro zvýšení míry jejich vzájemné komunikace.
Dosta ující materiální podpora v n kterých ze zhlédnutých hodin p ispívala k názornosti
výuky a k motivaci žák k práci. Chyb lo využití žákovských slovník .
Žáci v tšinou navazovali na své znalosti a zkušenosti. Pest ejší vyu ovací metody byly
uplat ovány zejména v hodinách n meckého jazyka a hodinách ruského jazyka, kde byla
volena i vhodn jší forma. asto za azovala u itelka sborové mluvení, písn , íkanky. Aktivita
žák byla po celou dobu výuky zna ná a projevovali sv j zájem a radost z práce. V hodinách
anglického jazyka byla asto za azována práce v interakci vyu ující - žák, jen ob as byla
uplat ována práce žák ve dvojicích.
Zejména v hodinách n meckého jazyka a ruského jazyka m li žáci možnost relaxace
p i zm nách místa práce, p i za azených hravých formách. V t chto hodinách využila
vyu ující také více motiva ních prost edk .
Všichni vyu ující vytvá eli ve t ídách p íjemnou atmosféru. Vhodn bylo využíváno více
komunikace ústní než písemné. Komunikativní dovednosti žák však byly rozvíjeny
v anglickém jazyce mén s ohledem na zvolené formy práce. Kladem bylo, že všichni
vyu ující vedli práci v hodin p evážn v cizím jazyce.
V hodinách vyu ující hodnotili práci žák , nevyužili jejich sebehodnocení a vzájemného
hodnocení, asto ani zhodnocení práce v záv ru vyu ovací hodiny. astou chybou zejména
v n kterých hodinách anglického jazyka bylo, že ústní korekci chyb provád li jen vyu ující,
nezapojovali žáky.
Pr b h a výsledky vzd lávání na druhém stupni v anglickém jazyce byly dobré, v n meckém
jazyce a ruském jazyce vynikající.
Výsledky vzd lávání zjiš ované školou
Výsledky výuky jsou hodnoceny na jednáních pedagogické rady. Zp tnou vazbu o kvalit
vyu ování poskytuje umis ování žák v sout žích a výsledky p ijímacího ízení ke studiu
ve st edních školách. Ke zjiš ování výsledk vzd lávání využívá škola i komer n
vydávaných srovnávacích test a test CERMAT zadávaných žák m v 5., 7. a 9. ro níku.

Spokojenost s prací školy a výsledky výuky zjiš uje vedení školy také pomocí dotazník
pro žáky 9. ro níku a rozhovory s rodi i.
Hodnocení pr b hu a výsledk vzd lávání
Pr b h a výsledky vzd lávání ve sledovaných p edm tech byly celkov velmi dobré.
DALŠÍ ZJIŠT NÍ
•
•
•
•
•
•

V letošním školním roce uspo ádala škola okresní kolo olympiády v n meckém jazyce.
Jedna žákyn školy postoupila do kola krajského.
Úsp šní jsou žáci školy také v t lovýchovných, p írodov dných a recita ních sout žích.
Škola je lenem ekologického sdružení TEREZA, KONIKLEC, ú astní se projekt
Kyselý déš a Ozon.
Škola má vlastní webové stránky, kde prezentuje úsp chy svých žák i zm ny
v organiza ních záležitostech týkajících se práce školy.
Žáci školy využívají vybavení školy výpo etní technikou a vytvá ejí vlastní internetové
noviny, kde prezentují své p ísp vky.
Krom cizích jazyk v rámci vyu ovacích p edm t nabízí škola žák m práci
v zájmových útvarech ruský jazyk a francouzský jazyk.

VÝ ET DOKLAD , O KTERÉ SE INSPEK NÍ ZJIŠT NÍ OPÍRÁ
1. Rozhodnutí o za azení do sít škol, p edškolních za ízení a školských za ízení
j. 1255/95-00 ze dne 22. b ezna 1996
2. Rozhodnutí o zm n za azení do sít škol, p edškolních za ízení a školských za ízení
j. 33 269/2004-21 ze dne 10. ledna 2005
3. Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V3-01 podle stavu k 30. zá í 2004
4. Katalogové listy žák školy - školní rok 2004/2005
5. T ídní výkazy - školní rok 2004/2005
6. Kopie doklad o vzd lání hospitovaných pedagogických pracovník
7. Plán práce školy ve školním roce 2004/2005 schválený na pedagogické rad
dne 1. zá í 2004
8. Plán práce školy na m síc leden 2005
9. M sí ní plán na únor 2005
10. Plán b ezen - duben
11. Týdenní plány na 1. - 16. týden roku 2005
12. Zprávy ze sch zky p edm tové komise cizích jazyk ze dn 15. íjna 2004
a 28. února 2005,
13. Zápisy z pedagogické rady ze dn 30. ervna, 26. srpna, 30. srpna, 1. zá í, 16. íjna
2004 a 6. a 24. ledna, 14. a 21. b ezna 2005
14. Hospita ní záznam editelky školy - 5 záznam z hospitací v hodinách cizích jazyk
ve školním roce 2004/2005
15. Vzd lávací program Základní škola, schválený MŠMT R pod j. 16 847/96-2,
v etn úprav a dodatk j. 25 018/98-22

16. T ídní knihy vedené ve školním roce 2004/2005
17. T ídní knihy ze školního roku 2003/2004
18. Dokumentace integrovaných žák
19. Záznamy o práci ve volitelném p edm tu ruský jazyk 7. ro ník
20. Záznamy o práci ve volitelném p edm tu ruský jazyk 8. ro ník
21. Záznamy o práci v zájmových útvarech ruský jazyk 9. ro ník, francouzský jazyk 8.
ro ník, francouzský jazyk 9. ro ník
22. Rozvrh hodin podle t íd platný ve školním roce 2004/2005
23. Školní ád s ú inností od 6. ledna 2005 s p ílohou Kritéria pro hodnocení a
klasifikaci žák
24. Inspek ní zpráva ŠI j. 104 036/00-2713 ze dne 31. ledna 2000
25. Výro ní zpráva 2003/2004 ze dne 31. srpna 2004
26. Výb r ze žákovských knížek hospitovaných t íd
27. Výb r ze žákovských sešit hospitovaných t íd
28.
asov -tematické plány u iva hospitovaných p edm t
ZÁV R
Personální obsazení školy je na velmi dobré úrovni, problémem z stává zejména dopln ní
odborné kvalifikace vyu ujících cizích jazyk . Vedení školy zjiš uje v domosti a názory
žák nejen pomocí r zných test , ale i zadáváním dotazník nejstarším žák m školy.
Velmi dobré materiální zázemí je v rámci finan ních možností stále dopl ováno. Kvalitní
vybavení školy výpo etní technikou slouží žák m i mimo b žnou výuku. Ve sledovaných
p edm tech m li žáci k dispozici dostatek vhodných u ebnic i dalších pom cek. Nevhodnost
p echázení žák druhého stupn tém na každou hodinu do jiné u ebny je z ejmá.
Kvalita vzd lávání žák m la u r zných vyu ujících rozdílnou úrove . Rezervy byly
zejména v uplat ování efektivních forem práce. Styl výuky byl pouze áste n ovlivn n
chyb jící odbornou kvalifikací p ímo k výuce n kterých sledovaných p edm t , více závisel
na osobnosti u itele. U ební osnovy školou zvoleného vzd lávacího programu byly
respektovány.
P etrvávají n která pozitiva zjišt ná p i minulé inspekci ve škole - pestrá nabídka
zam stnání žák v dob mimo výuku, dob e vybavená u ebna výpo etní techniky.
Hodnotící stupnice:
vynikající
velmi dobrý

dobrý (pr m rný)

vyhovující

nevyhovující

Složení inspek ního týmu a datum vyhotovení inspek ní zprávy

Inspek ní tým

Titul, jméno a p íjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Jana Richterová

Richterová, v.r.

lenka týmu

PaedDr. Marta Hunalová

M. Hunalová, v.r.

lenka týmu

Dagmar Masopustová

Masopustová, v.r.

lenka týmu

Eva Nováková

Nováková, v.r.

len týmu

Mgr. Pavel Skokan

Skokan, v.r.

Ve Svitavách dne 31. kv tna 2005

Razítko

Dle § 174 odst. 13 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším
odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), m že editel školy podat p ipomínky
k obsahu inspek ní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím p evzetí na adresu
pracovišt vedoucí inspek ního týmu, tj.
eská školní inspekce, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy.
Inspek ní zprávu spole n s p ipomínkami a stanoviskem ŠI k jejich obsahu zasílá ŠI
z izovateli a školské rad , inspek ní zpráva v etn p ipomínek je ve ejná.
Datum a podpis editelky školy stvrzující projednání a p evzetí inspek ní zprávy
Datum: 1. 6. 2005

Razítko

editelka školy nebo jiná osoba oprávn ná jednat za školu
Titul, jméno a p íjmení

Podpis

Mgr. Jaroslava Skácelíková, editelka školy

J. Skácelíková, v.r.

Další adresáti inspek ní zprávy
Adresát
Z izovatel
Školská rada

Datum odeslání
inspek ní zprávy
15. ervna 2005
15. ervna 2005

Podpis p íjemce nebo j.
jednacího protokolu ŠI
J4-1027/05-5146
J4-1027/05-5146

P ipomínky editelky školy
Datum
j. jednacího protokolu ŠI
Text
------------------- ------------------------------------- P ipomínky nebyly podány.

