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Hodnocení kvality vzd lávání
Hodnocení kvality vzd lávání na I. stupni
P i hospita ní innosti byly sledovány hodiny eského jazyka, matematiky
a p írodov dy.Týdenní hodinové dotace jednotlivých p edm t ve všech ro nících odpovídaly
u ebnímu plánu vzd lávacího programu Základní škola. Nápl u iva sledovaných hodin
vycházela z u ebních osnov p edm t , probíraná témata navazovala na p edcházející lekce.
Výukové cíle byly stanoveny s ohledem na složení t íd. Vyu ující jsou informováni o žácích
se specifickými poruchami u ení a chování. Odborná pé e o tyto žáky je zajišt na u itelkou
s p íslušnou kvalifikací.
Pedagogická i odborná zp sobilost všech vyu ujících 1. stupn se projevila dobrou kvalitou
výuky. Všechny u ebny jsou dostate n prostorné, jejich vybavení a uspo ádání odpovídá
innostem a cíl m výuky prvního stupn základní školy. P i výuce byly používány nové
aktualizované u ebnice a u ební texty. V hodinách bylo využito množství názorného
obrazového materiálu a u ebních pom cek. V jedné z hodin byl za azen poslech
audiotechniky. Nové pom cky jsou po izovány podle možností školy. Žáci využívají školní
knihovnu, která nabízí množství kvalitních titul . Prostory t íd jsou vyzdobeny množstvím
prací žák , u ební prost edí p sobí podn tným a estetickým dojmem. Ve všech hodinách byly
dodržovány psychohygienické zásady.
Sledované p edm ty se vyzna ovaly promyšlenou stavbou hodin a ú elným ízením výuky.
Pokyny vyu ujících byly jasné a srozumitelné, jednotlivé informace byly p im en náro né,
žák m byly p edávány v logickém sledu. Nové u ivo bylo p edkládáno v souladu
s didaktickými zásadami, výklad se opíral o názor a pokusy se zapojením žák . Vyu ující
zopakovali a procvi ili množství jev , zam ili se i na rozvoj dobrého vyjad ování žák . Žáci
byli stále zam stnáni, vyu ovací as byl efektivn využit. Pro žáky nadané byla p ipravena
práce navíc. Aktivita žák byla podporována sout živými a hravými formami práce. N kte í

vyu ující za adili ešení zajímavých a praktických úloh. Zvlášt v hodinách p írodov dy žáci
prokazovali dobré znalosti u iva. Psaní tvrtletní práce z matematiky celou vyu ovací hodinu
není v nižším ro níku úm rné v ku žák .
Ve v tšin hodin byla za azena vstupní i pr b žná motivace. N kte í vyu ující využili
p íklady z praxe, mezip edm tové vztahy a znalosti žák z jiných oblastí. Jiní, zvlášt
v nižších ro nících, žáky motivovali pohádkovými bytostmi. Opakování a procvi ování u iva
navazovalo na probrané lekce, výklad se opíral o známé poznatky. U itelé pr b žn ov ovali
pochopení látky, slabším žák m poskytovali individuální pomoc. P i chybném ešení byla
provád na analýza chyb s vysv tlením a zd vodn ním správného ešení. Pr b žné hodnocení
práce žák p i výuce i v záv ru hodin m lo charakter pozitivní motivace.
Komunikace všech vyu ujících byla založena na p irozené autorit a d v e žák . V hodinách
byl vytvá en prostor pro diskusi, žáci m li možnost vlastního vyjád ení. Osobnost žáka je ve
škole respektována, je p ipoušt na r znost názor . Ve v tšin hodin byly rozvíjeny
komunikativní schopnosti žák . N kte í vyu ující velmi pozitivn ovliv ovali vztahy ve t íd ,
p ispívali k p íznivé atmosfé e p i výuce. V tšina žák projevovala zájem o výuku, v dob
inspekce nebyly zaznamenány žádné projevy negativního chování žák .
Plánování a p íprava výuky jsou hodnoceny jako velmi dobré.
Podmínky personální, materiální i psychohygienické mají velmi dobrou úrove .
Organizace, formy a metody výuky jsou celkov hodnoceny jako nadpr m rné.
Motivace a hodnocení, interakce a komunikace jsou velmi dobré.
Celkov je kvalita vzd lávání ve sledovaných hodinách hodnocena jako velmi dobrá.
Zem pis
U ební plán a po ty vyu ovacích hodin v 6. - 9. ro níku odpovídají vzd lávacímu programu
Základní škola .j. 16847/96-2. Všechny t ídy II. stupn mají 2 hodiny vyu ování zem pisu za
týden. Žáci 8. a 9. ro ník mohou navšt vovat i volitelný p edm t - seminá ze zem pisu,
který je dotován jednou vyu ovací hodinou za týden pro jednotlivý ro ník.
P edm t u í t i vyu ující s pedagogickou zp sobilostí, jedna z nich má odbornou kvalifikaci
pro výuku zem pisu na základní škole. Výuka probíhá v tšinou v kmenových t ídách, ve
kterých jsou vyhovující podmínky pro práci žák i u itel .
Vybavení kabinetu zem pisu má díky vyu ující s odbornou kvalifikací pro tento p edm t
dobrou úrove , je v n m i dostate né množství nových nást nných map a geografických
pom cek. Postupn je z izována videotéka se zem pisnou tematikou, která již v sou asné
dob obsahuje 90 použitelných titul . Nedostate né je vybavení školy novými zem pisnými
atlasy. N které t ídy mohou používat tuto základní u ební pom cku pouze v hodinách
zem pisu.
V tšina sledovaných hodin m la velmi dobrou úrove , vyu ující používali nást nné mapy,
žákovské atlasy, slepé mapy i vhodný obrazový materiál. Opakování p edchozího u iva
s celou t ídou bylo vysoce efektivní a pro žáky zajímavé. V této ásti hodin byl patrný
individuální p ístup vyu ujících k žák m, aktualizace u iva a využití osobních zkušeností
u itele i žák . Pozitivem bylo i vhodné a nenásilné využití krátkého videoprogramu, který byl
dob e využit pro vyložení nového u iva. Žáci respektovali a se zájmem plnili jasné
a srozumitelné pokyny vyu ujících, aktivní práci žák v hodinách podporovalo pozitivní
hodnocení jejich znalostí.
Pro zefektivn ní vyu ovacího asu je nezbytné v n kterých vyu ovacích hodinách využít
možnosti kopírovacích stroj (kontrolní otázky a jednoduché testy pro každého žáka do
lavice). Škola je touto technikou dob e vybavena. Vhodné je omezit množství zem pisných
pojm a nezadávat žák m písemné dopln ní nového u iva za domácí úkol.
Ve v tšin sledovaných vyu ovacích hodinách chyb lo v záv re né ásti d sledn jší
zopakování probraného u iva a zhodnocení práce žák .

Srovnávací kontrolní testy u žák 9. ro ník potvrdily velmi dobré znalosti zem pisného
u iva 6. - 8. ro níku základní školy (IX. A t ída 66,7 % a IX. B t ída 64,7 % úsp šných
ešení).
Plánování a p íprava výuky jsou velmi dobré.
Podmínky výuky jsou dobré.
Organizace, formy a metody výuky mají nadpr m rnou úrove .
Motivace a hodnocení, interakce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a u iteli
jsou vynikající.
Celkov má výuka zem pisu velmi dobrou úrove .
Chemie a p írodopis
asová dotace v p edm tech p írodopis a chemie odpovídá u ebním plán m, tématické plány
jsou v souladu s osnovami p edm tu. Kontinuita výuky mezi jednotlivými t ídami je zajišt na.
Všechny hospitované hodiny byly vyu ujícími p ipraveny. Zájemci o tyto p edm ty si mohou
rozší it znalosti ve volitelném p edm tu Seminá a praktikum p írodov dných p edm t .
Odborná zp sobilost vyu ujících je vedením školy respektována. Všichni vyu ující t chto
p edm t mají odbornou a pedagogickou zp sobilost. Pro výuku jsou využívány pracovny
chemie a p írodopisu. Jejich vybavení bude nutné modernizovat a doplnit. V kabinetech je
dostate né množství pom cek i odborné literatury. Pom cky - p írodniny, které jsou
konzervovány v roztocích, jsou áste n vyschlé. Minerály a horniny jsou chaoticky
poskládané. Vysoce nadstandardní úrove rozsahem i obsahem mají pom cky iniciativn
zhotovené vyu ující.
Ve všech sledovaných hodinách byly ú eln využívány pom cky, didaktická technika i další
zdroje informací. U ivo bylo p edkládáno v logických souvislostech, byl kladen d raz na
mezip edm tové vztahy. Žáci byli vedeni ke schopnosti aplikovat teoretické v domosti
v praxi. Nedostatkem jedné hodiny bylo velké množství nových pojm za azených do
výkladu, pokra ování ve výkladu i p es zjevnou únavu žák , absence relaxa ních prvk
a diktovaný zápis do poznámkových sešit , jehož obsahem byly v ty z u ebnice.
V tšina hodin se vyzna ovala dobrou motivací žák . Bylo za azeno sledování pokus
i mikroskopická pozorování. Hodiny m ly návaznost na poznatky z laboratorních prací
a životních zkušeností žák . V n kolika hodinách bylo otázkám žák i procvi ení nového
u iva v nováno minimum asu, p ípadn v bec žádný a v záv ru nebylo provedeno
hodnocení výkon žák .
Ve v tšin sledovaných hodin byla úrove ízených rozhovor se žáky na vynikající úrovni,
byly rozvíjeny myšlenky obsažené v žákovských odpov dích. Žáci projevovali pozitivní vztah
k výuce, byli bezprost ední a pozorní.
Plánování a p íprava výuky, podmínky výuky, organizace formy a metody výuky, motivace
a hodnocení, interakce i komunikace ve vyu ování chemie a p írodopisu mají
nadpr m rnou úrovn .
Celkov je hodnocena výuka chemie a p írodopisu jako nadpr m rná.
T lesná výchova
V 6. až 9. ro níku se vyu ují dv hodiny t lesné výchovy za týden. Výuka je p edevším
zam ena na mí ové hry, základní atletické disciplíny a gymnastiku. Pro vyu ování t lesné
výchovy má škola k dispozici renovovanou menší t locvi nu, která je vybavena vyhovujícím
gymnastickým ná adím. V kabinetu t lesné výchovy je dostate ný po et mí a základního
sportovního ná iní. Nedostatkem je uložení v tšího množství vy azených lyža ských bot
v krabicích, které omezují prostor kabinetu.
Škola má vlastní sportovní h išt s b žeckou dráhou o délce 250 metr , sektor pro skok
daleký a dv h išt , jedno na házenou a druhé na odbíjenou. Psychohygienické podmínky pro
výuku t lesné výchovy jsou vyhovující.

V letošním školním roce mají žáci 6. - 9. ro níku možnost navšt vovat nepovinný p edm t
sportovní hry (2 vyu ovací hodiny za týden). Volitelný p edm t se zam ením na t lesnou
výchovu se ve škole nevyu uje.
Z celkového po tu 22 hodin t lesné výchovy je 16 hodin vyu ováno u itelem s pedagogickou
a odbornou zp sobilostí, 6 hodin t lesné výchovy u í vyu ující s pedagogickou zp sobilostí
pro výuku na základní škole. Tematické plány u iva odpovídají materiálním podmínkám
školy.
V hospitovaných hodinách se vyu ující zam il p edevším na výuku mí ových her (košíková,
florbal). Hodiny m ly dobrou stavbu, odpovídaly stanoveným výukovým cíl m, byly vhodn
p ipravené a zam ené na pohybovou innost respektující v k žák . Velmi dobrou úrove
m ly úvodní a pr pravné ásti vyu ovacích hodin, v nichž u itel vhodn využil sportovního
ná iní se zam ením na pr pravu herních inností zvolených mí ových her. Organizace
výuky p i vlastní h e však vždy neumož ovala dostate nou pohybovou aktivitu v tšiny žák .
P i herní innosti by bylo vhodn jší zapojit více žák do mí ové hry, prostor t locvi ny to
umož uje. Zvýší se tak efektivita vyu ovacích hodin t lesné výchovy.
Dobrý p ístup u itele k žák m a kladné hodnocení jejich výkon nebylo vždy z jejich strany
dostate n akceptováno. N kte í žáci nem li vhodné oble ené pro výuku t lesné výchovy.
Nutná je v tší d slednost u itele p i kontrole a vyžadování vhodného sportovního oble ení
žák pro výuku t lesné výchovy.
Žáci m li zájem o aktivní pohyb, v p evážné v tšin respektovali pokyny u itele a prokázali
dobré základní pohybové návyky. P i komunikaci u itele se žáky nebyly zjišt ny zásadní
nedostatky.
U itel vede žáky ke kladnému vztahu k pohybové aktivit , organizuje sportovní sout že
a podporuje ú ast žák na sportovních akcích po ádaných školou, m stem i okresem. Škola se
zú ast uje vybraných sportovních sout ží v rámci okresu (malá kopaná, halová kopaná,
p espolní b h, košíková, vybíjená mladších žák , atletická všestrannost mladších žák ,
atletický ty boj starších žák ). V ervnu je pro žáky školy po ádán Olympijský den.
Plánování a p íprava výuky má dobrou úrove .
Podmínky výuky t lesné výchovy jsou velmi dobré.
Organizace, formy a metody výuky, motivace a hodnocení, interakce a komunikace mají
dobrou úrove .
Celkov má výuka t lesné výchovy dobrou úrove .
Hodnocení kvality vzd lávání
Na základ hodnocení 21 hodin hospitací v 7 p edm tech, studiem pedagogické
dokumentace a na základ rozhovor s vyu ujícími je kvalita vzd lávání v uvedených
p edm tech hodnocena jako velmi dobrá.
Hodnocení kvality ízení
Plánování
Koncep ní zám ry vycházejí z projektu školy na rok 1996-2002, který byl projednán na
pedagogické rad 15. dubna 1996. Hlavním úkolem vedení školy je udržet po ty žák , které
vycházejí ze stavu školního roku 1995/96.
Dlouhodobým cílem je zam ení na rozvoj tvo ivého myšlení žák , ú innou motivací
podporovat jejich zájem o školní práci a kvalitn p ipravovat žáky ke studiu na všech typech
st edních škol.
editel školy má vypracovaný podrobný plán práce na školní rok 1999/2000, projednaný
a schválený na pedagogické rad dne 1. zá í 1999. V plánu jsou uvedeny termíny a programy
jednotlivých pedagogických rad, koncep ní zám ry školy pro následující období, u ební plán
jednotlivých ro ník pro školní rok 1999/2000. Konkrétní úkoly jsou rozpracovány
v týdenních plánech. V nich jsou up esn ny hlavní úkoly pro daný týden s uvedením asu,

místa a jména pedagogického pracovníka, který bude akci zajiš ovat. Pln ní úkol editel
školy sleduje a pr b žn hodnotí.
Ve škole se vyu uje podle vzd lávacího programu Základní škola .j. 16847/96-2
a podle dopl k vydaných MŠMT pod .j. 25018/98-22 s platností od 1. zá í 1998.
Žáci 7. - 9. t íd si mohou vybrat z volitelných p edm t - seminá a praktikum
p írodov dných p edm t , seminá spole ensko- v dních p edm t , domácnost, výtvarné
innosti a seminá ze zem pisu. Jako nepovinný p edm t se ve škole u í pouze sportovní hry.
Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami u ení jsou zpracovány individuální
vzd lávací plány, pé e o tyto žáky je zajišt na kvalifikovanými pedagogickými pracovníky.
Plánování je hodnoceno jako velmi dobré.
Organizování
Organizace vzd lávacího a výchovného procesu i provozu školy má stanovena pravidla
fungování a umož uje efektivní ízení školy. Kompetence pracovník jsou vymezeny,
p íslušné pravomoci jsou delegovány na zástupkyni editele školy. Metodické orgány na škole
z ízeny nejsou, vzhledem k velikosti školy nejsou pro jejich innost objektivní podmínky.
Všichni pracovníci mají p ístup k pot ebným informacím, které jsou p edávány
prost ednictvím nást nky ve sborovn . Pozitivem je každodenní neformální posezení v tšiny
pedagogických pracovník s vedením školy u kávy a aje b hem hlavní p estávky.
Ve školním ádu mají žáci uvedeno, že mohou p ijít za výchovným poradcem nebo editelem
školy a projednat s nimi záležitosti, které se týkají i vlastní innosti školy. Od zá í letošního
roku byl ve škole ustaven „Školní parlament“, který tvo í zástupci žák 6. - 9. t íd.
Rada školy není ustanovena, komunikace s rodi i je zajišt na prost ednictvím konzultací
a pravidelných t ídních sch zek. T ídní u itelé mají možnost, po projednání s editelem,
svolat si rodi e podle vlastní aktuální pot eby.
Výro ní zpráva o innosti školy poskytuje dostatek informací o škole. Kladem je, že uvádí
i to, co se nepoda ilo b hem školního roku uskute nit. Slouží škole jako zdroj sebehodnocení.
Organizování má nadpr m rnou úrove .
Vedení a motivování pracovník
Operativní ízení zam stnanc školy je funk ní a ú inné. editel školy preferuje každodenní
osobní jednání s pedagogickým sborem. Odbornost a schopnosti pedagog jsou využívány
pro výuku, organizování školních sout ží, mimoškolní zájmovou innost žák a prezentaci
školy na ve ejnosti.
Za ínající u itel (v letošním školním roce nastoupil jeden) má p id leného uvád jícího u itele
a jsou mu umožn ny konzultace s vedením školy. Tém 80 % všech p edm t je vyu ováno
u iteli s pedagogickou a odbornou zp sobilostí. V posledních p ti letech se poda ilo editeli
školy získat 4 mladé u itele.
editel umož uje pedagog m další vzd lávání, limit finan ních prost edk ur ený na
vzd lávání je pravideln erpán. V letošním školním roce studuje dálkov jedna vyu ující
n mecký jazyk, po ukon ení studia bude aprobovaná pro jeho výuku. Ostatní vyu ující mají
možnost ú astnit se dalšího vzd lávání u itel v rámci Služby škole Svitavy.
editel školy má vypracovaná kritéria pro p iznání osobního p íplatku pro pedagogické
pracovníky, která jsou zve ejn na ve sborovn . Pravideln hodnotí práci pracovník a po
oznámení výše rozpo tu na mzdové prost edky (Školským ú adem Svitavy) upravuje osobní
p íplatky pravideln v b eznu a zá í kalendá ního roku. Všichni pracovníci školy jsou
seznámeni i s pokynem pro p iznávání osobních p íplatk podle § 7 vládního na ízení
. 252/92 sbírky zákon .
Systém pravidelného sebehodnocení školy není vypracován.
Systém vedení a motivování pracovník je velmi dobrý.
Kontrolní mechanizmy

Výchovn vzd lávací proces je kontrolován podle pot eby a aktuální situace editelem školy
a jeho zástupkyní. Plán hospitací ani jejich zam ení na konkrétní p edm ty editel
vypracovaný nemá. Hospita ní innost je provád na podle aktuální situace a pot eby.
O provedených hospitacích u vyu ujících je veden písemný p ehled, odd len má vedení
školy i p ehled o po tu hospitací v jednotlivých t ídách a ro nících.
Jednotlivé hospitace jsou projednány p ímo s vyu ujícím a písemn zaznamenány.
Výchovná poradkyn vypracovává podrobný ro ní plán, ve kterém jsou po m sících
rozepsány jednotlivé nezbytn nutné úkoly pro její pracovní innost. Na konci školního roku
p edává editeli školy písemnou zprávu o innosti výchovného poradce.
Za kontrolu pedagogické dokumentace odpovídá zástupkyn editele školy.
Výsledky všech kontrol jsou projednávány na pravidelných pedagogických radách. P i zjišt ní
nedostatk jsou p ijímána okamžitá opat ení k náprav . Výsledky kontrolní innosti jsou
sou asn i podkladem pro osobní hodnocení pracovník . Interní evalua ní nástroje jsou
používány jen v omezené mí e. Sestavuje je editel a jsou používány pro v jazyce eském
a matematice.
Kontrolní mechanizmy školy mají dobrou úrove .
Hodnocení kvality ízení
Celkov má kvalita ízení nadpr m rnou úrove .
Další významná zjišt ní
V oblasti materiálního zabezpe ení školy bylo za posledních 5 let dosaženo dobrých
výsledk . Obec rekonstruovala školu tak, že je dob e p ipravena pro základní výuku. Poda ilo
se vybudovat po íta ovou u ebnu, která slouží žák m 8. a 9. ro ník k výuce p edm tu práce
na po íta i a dále svými výukovými programy k procvi ování u iva v tšiny základních
p edm t . V lo ském školním roce bylo poprvé v provozu školní h išt , které p isp lo
ke zlepšení výuky t lesné výchovy ve škole.
Pln se neda í kvalifikovan obsadit školu u iteli, pedagogický sbor stárne. V posledních p ti
letech se vedení školy poda ilo získat 4 mladé pedagogické pracovníky.
Škola je zapojena do hnutí „Na vlastních nohou“, v minulém školním roce op t žáci nakreslili
velké množství váno ních blahop ání. V prosinci se žáci zú astnili slavnostního koncertu
v Kongresovém centru v Praze.
Vý et doklad , o které se inspek ní zjišt ní opírá
·
z izovací listina .j. 571/95 ze dne 24. 10. 1995
·
informa ní výpis ze sít škol .j. ze dne 8. 10. 1999
·
výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 1998/1999
·
podkladová inspek ní dokumentace
·
ád školy
·
t ídní knihy
·
rozvrh vyu ovacích hodin a p estávek
·
záznamy pedagogických rad
·
osobní dokumentace zdravotn postižených žák
·
tematické plány hospitovaných p edm t
·
kritéria pro p iznání osobního p íplatku pedagogickým pracovník m
·
povinnost zástupce editele školy ze dne2. 9. 1996
·
týdenní plán úkol
·
plán výchovného poradce na rok 1999/2000
·
vyhodnocení dotazníku pro rodi e
Záv r
Pozitiva:

·
Estetické prost edí u eben, nápaditá výzdoba na chodbách školy.
·
Kvalitní výuka ve sledovaných hodinách na I. stupni základní školy.
·
Pestrá mimoškolní innost, úsp chy v ad sout ží a olympiád.
·
Dob e vybavená u ebna výpo etní techniky.
Negativa:
·
Délka tvrtletní práce z matematiky je neúm rná v ku žák I. stupn základní školy.
·
Nevhodné oble ení n kterých žák na výuku t lesné výchovy.
·
Nedostate né vybavení školy žákovskými atlasy pro výuku zem pisu.
Doporu ení:
·
V záv re ných ástech hodin d sledn ji zopakovat probrané u ivo a zhodnotit práci žák
v hodin .
P i inspek ní innosti nebylo zjišt no neefektivní využívání finan ních prost edk
p id lených ze státního rozpo tu.
Na základ hodnocení kvality vzd lávání, hodnocení kvality ízení a dalších významných
zjišt ních hodnotíme školu jako velmi dobrou.
Datum vyhotovení inspek ní zprávy a složení inspek ního týmu
Razítko
Školní inspekto i

Titul, jméno a p íjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. František Víšek

Víšek Fr. v. r.

PaedDr. Marta Hunalová

M. Hunalová v. r.

Mgr. Božena Šifnerová

Šifnerová v. r.

lenové týmu

Ve Svitavách dne 31. ledna 2000
Datum a podpis editele školy stvrzující p evzetí inspek ní zprávy
Datum p evzetí inspek ní zprávy: 9. 2. 2000
Razítko

editel školy

Podpis
Zden k Šev ík

P edm tem inspekce bylo díl í zhodnocení innosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona NR
. 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve zn ní pozd jších p edpis .

Dle § 19 odst. 8 téhož zákona m že editel školy podat p ipomínky k obsahu inspek ní
zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím obdržení. P ipomínky k obsahu inspek ní
zprávy jsou její sou ástí.
Hodnotící stupnice
Stupe
Širší slovní hodnocení
Zcela mimo ádný, p íkladný
Vynikající
Výrazná p evaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadpr m rná až
Velmi dobrý
spíše nadpr m rná úrove
Negativa a pozitiva v rovnováze, pr m rná úrove
Dobrý
Ješt vyhovující P evaha negativ, výrazné nedostatky, citeln slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují pr b h výchovn -vzd lávacího
Nevyhovující
procesu.
Plní, je v souladu Dodržuje, erpá ú eln , efektivn
Nedodržuje, ne erpá ú eln , efektivn
Neplní, není v
souladu
Další adresáti inspek ní zprávy
Adresát
Datum p edání/odeslání Podpis p íjemce nebo j.
inspek ní zprávy
jednacího protokolu ŠI
Školský ú ad
2000-02-16
104 065/00
Z izovatel
2000-02-16
104 064/00
P ipomínky editele školy
Datum
j. jednacího protokolu ŠI
/
/

Text
bez p ipomínek

