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Inspekčníčinnost byla zahájena dne 9. prosince 2014 předložením pověření k inspekční
činnosti čj. ČŠ1B-l9s7ll4-Břediteli Základní škoiy a Mateřské šioly Václava Havla
Zd'irec, okres Bmo - venkov (dále,,školď').

Předmět inspekčníčinnosti
Hodnocení podmínek, pruběhu a výsiedku vzdělávání poskytovarrélro zákiadní školou
podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona ó.56112004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším,odbonrém a jiném vzděiávaní (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů,

Zjišťovanía hodnocení naplnění školníhovzdělávacího progíaínu a jeho
s

právními předpisy

zákona.

a

souladu

rámcovým vzdělávacím plo$aínem podle § 174 odst. 2 c) školského

Inspekčnízprdva
č1.: čšrn-.t979/I4-B

Česká školníittspekce
Jiho m o r av ský in sp ekt o r át

charakteristika
1ÁHafulškola a Mateřská školaVáclava Havla Žďtrec,gkes Brno - venkov, příspěvková
školy (dále ,,ZŠ"),mateřské lrotv ({á}e ,,MŠ"1,
**l".;, ňkonava,cinnost záktadní
stirni družiný (dáie ,,šD") a školníjídelny. Čestný néuev,Jáclava Havlď' získala škola
y loce 2013. V 7 třídách (i, - 9. ročník)ZŠse k30. záŤi 2014 vzdéIávalo 97 žálcu podle
školního vzdělávacího programu pro zái<ladní vzdělávání (dále ,,ŠVP .ZY") s motivaČním
;á;,,školu _ p*uoá.Ůivotem", s plátností od i. září. 20a7, V ZŠse ke dni inspekc;e
vzděláva1o celkern 20 žákůse speciálními vzdělávacími potřebami (dále ,,SVP"),
jedria
z toho 4 podle individuálního vzdělávacího planu (dále ,,IVP"). Na i stupni byla
doporuČení
žakyně s lehkým mentálním postižením(dále ,,LMP") vzdělávána na zžkJaďě
škoískélroporadenského zašizenípodle IVP vlchazejícího z přílolry Rámcovélio
vzdělávacíhó prog1aínu pro základní vzdělávaní, která upravuje vzdělávaní žákůs iehkýn

mentalnrm postižením,
re*er 60 i/o žáku školy tvoří dojíždějícíze i3 spádovýclr obcí. Škola sídlív někoiika
je urČen pr:o
objektech. V lrlu1ry budově je vedení školy a 2. stupeň, noť pavilon
ziuv stupně a šp. obě budovy jsou propojeny spojovacím chodníkem, Kpracovnínr
čiňostem á venkovním aktivitám je qlržívanýaltán ve školnízahradě. Pozitivrdm prvkern
pro dalšírozvoj a rtrižitíškoly je její bezbariérovost, Jednotřídní věkově smíŠená
Mš u školníjídeina jsou umístěny v komplexu, kde sídlíobecní úřad, ve stejném objektu
se nachází také tělocviěna, která sloužíi jako míshúkultunrí sá1.
pro škotnírok 2014}Óir5 byla zíiiovatelem povolena výjimka z počtu dětí }vIŠ
a ke vzdělávání v uŠjictr byió raane přijato 27. Yzdélávání probíhalo poclle Škoiního
vzdělávacího progíamu pro předškoiní vzdělávaní (dále,,ŠVP PV") s motivačnímnázvem
,,Máme se rádi a jsme kamarádi".
Kapacita šn 1:O žaků)nebyia překročena, vjednom oddělení bylo zapsáno k31. iijnu
27 žáků.Ve školní jídelně se stravovalo ce]kem 84 žáki, z toho 27 dětí MS.

t

Hodnocení podmínek k realizaci vzdětávacího programu
Jrnénem příspěvkové organizace jedná ředitel školy, ktery byl do funkce

jmenovíiir

účinnostíod 1. sryna 2014 a splňuje zákonem stanovené předpoklady pro vlkon řídící
činnosti, Vzb]edem ke kátkému období, po které ředitei funkci zastává (3 měsíce), mapuje
aktuální stav školy po stránce pedagogického procesu i v ekonomické a provozní oblasti.
Jeho kontrolní čirrrrost nebyla ještě zcela dokončena. Rízeníškoly vychazí z nové
organizačnístruktury a je postavené na přenosu kompetencí na odpovědné pracovniky.
Foradnjm orgánem je pedagogická rada. Předmětem uskutečněných jednání byla
předevšírn organizace vzděiávání dětí a žáků,Stanovené závěry a přijatá opatření přispěly
t nastavení nových mechanismů v řízeníško|y. Ředitel školy přenesl promyšleně část
sr"ých kompetencí spojených s řízením MŠna vedoucí učitelku. Její ŤízeníbYlo
systematické, s jednóznačně vlrnezenými pravidly a zasadami pro zajištění kvali§
vzdělávání a provozu, Vzhledem k typu a velikosti škoiy ředitei nestanovil meiodické
své zkuŠenosti
orgány, vyueujici diskutovali o postupech vzdělávaní žáku a iryrněňovali si
uÁárory na neformálních setkaníchza1- a2, stupeň ZS,
n.Jitlr'p.imárně zrevidovai a aktualizoval zásadní dokumenty školY a Provedl Personální
2,
plán1
audit. Aktualizovai švp zv v.identifikaěních údajícha v učebniry
!.,o
:Tp,,ň:
jasně
VYmezil
vzdělávánÍ.
priority
ve
pV
a
určil
školy
směřování
o
informoval
ve švp
rlětem,
k
přístuPech
pravidia pro p.Jugogickou práci s durazem na individua|\zac\ a v
pro
vzlrledem ke zjisíeřým neáostatkům v identifikačních údajícha v podmínkách
pv upraven a doplněn o aktuálnj
vzdělávanj by1 v póenu inspekčníčinnosti švp
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zínnéry. úpravou prošel také.škotní1zdělávací
Reditei vYdal tď,lé
struktura.
předepsaná
dodrženl
puvodně
řo.-áŇa
pro Zš a Mš, oba dokumenty obsahovalY zákonetn
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nedostatkY
vzdělávání do rejstřiku škol a školskÝchzašizenÍ.Drobné
školy
ředitei
které
MŠ,
ázeru
byl1, zjištěrry u. o.aené dokumenláci tlrijprliry1
v
souladu
pro přijímací Ťlzení
vpruběhu inrp.teJ činnosti doplnil. upresnit kJitéIia
dóphi1 ,oád.nou dokumentaci o jeho prubéhu a výsledkl"'
5 piatnými prauniňpreápisy 1
y době inspekoni]eiňorti přijat úlinná opatření k reaiizaci nadstandardnich aktivit Pro děti
východů a zfku, kouřed
dochazející a.^'rri§."ďai.=áoplni1 označenírinikorrých
zajistil nápraw nevYhovujícího starru,
l,e společný.i, proriora.t,r ui.rtr.tové budovy, Tím
šl(9ty, a operativně reagoval
Ředitel školy má jasně stanovenou koncepci rozvoje
v zaóátktt, ale vykazovaly funkčtrí
na aktuální zjistení, uplatňované inovace byly teprve

pV, pedagogický sbor

řJrronami podmínky umožňovaly napiňování švp zv i
školnídružinY, kte::á
celkem 12 uňe":iai.rr, lvčetně' ředitele školy, vychovatelky
učitelek v mateřské Škoie,
nesplňovalu r.uuiint"ení předpokiady, a dvou kvalifikovaných
pro výula,r na
v.iiane toznJ ixáe p*nibu ,topnu prisobí asistentka pedagoga. tlaljfi\acl
odpovídajícím
jeden si kvalifikaci doplňuje
zakiadní škole nesplňovaii 2 vyu|ující,
předmět bez poaadované aprobace,
vzděiávarúm. Vyuěující cizího i*yiu ú9o1a."
speciaiizovuný,l linn9li
Výchovná poruarYnÉ měla odpóvíáající vzdc_laní pro výkon
technologie (dále
a
komunikační
školni *.toáiútu"pr.u.n . akoordinátoři infonnační
předpoklady nespiňují,
,,ICT,,) u *uirorl*entální výchov),(dále;,EWo,,),specializaóni
pro dalšívzdělávaní
Řáú školy vytvoril u i<ratten období dobré podmínky
potřebách Školy,
pedagogický.r, pá"olrniků (dále ,,DVppt'; v závislosti na aktuálních
předpokladů
a
Pro Úkon
;Ňp-p [yto ,u*ei.eno zejména na rozšířeníodbomé kvalifikace
ÚČastniii
pracovníci
pedagogičtí
se
loce
škoiním
V
aktuálním
specializovaných einnosií.
^+nrr

tvoři]o

čtenářské gramotnosti,
izdélávarrí zamorených na činnostní výuku matematiky, podporu
souČasný sYstém
interakčnícvičeníá rr11, dětí v MŠ,primární prevenci ve škoiství
l, připravovanó změný, speciťrcké' fo*y pia.. snadanými dětmi. Ředitel, ŠkoXY
si uvědomuje akluální peisonální situaci a je připravený řeŠitzejména odbomclu
aprobovanost někteqich vnrčujících.
řá nrl:i,"a,'r ke vzd"ěiávŇ Útu zajišťovala všem žákůmrovné příležitosti ke vzdělávání
bylo přijato všech
u pártopouala v souladu s právnímiiredpisy. K základnímu,vzdělávání
(pro MŠ)fonne
13 přihlášených žáku. viatriku šk;h veúa v elektronické a iistinné
v souiadu s právními předpisy,
vytyčila
Šk;ilÚ"oriru n or.Ůrtt Mtit:mální preventivní program,(dále ,,MPP"), V něm si MPP
i uČiteie. SouČástí
;ii;;;."ce u .itove skupiny osob, do nichž á*Útu žakY, rodiČe
situací, preven|ivní
ruzných
stanovuje účinnépostupy při řešení
plár,
Krizouý
i;irfu
a naukové slož}ry
pr.g* rrvt u p*uot u štohíhoróku vhodně za8leňován do výchovné
ekologie, prevence_ kouřenÍ, ŠikanY
vzdělávaní v oblastech zd,ravého životníhosťylu a
pravideině monitorovala
a řešení konfliktů, šilor"-.ur*t prevence rizikového chovaní
Nastavené preventivní systénty
a naplriovaní MpF a krizoyého programuvyhodnocova]a,
dobré práce metodiČkY Píevence,
rizikového chovaní žákůbyly toinne. V důsledku
pracovniku díký funkčníspolupráci s rodiči
.1
výclrovné poruatyne, us..t, p.augoei.kých
chování žáků,Součinnost
riákového
i"ňiáaio^přípud"
ouáoti
w.r.vtr"
se v upl;nrute*
fu,i_,"'t,:š],"1ů byla efektivní i při zjišťovárú
metodičky prevence, výchovné p*uatýnJ-pi"u.rr.. škola {rčirrnézabezpeéovala také poŤádáním
a vyhodnocovárrí taimátu tHa. oblast
rodičůa prostřednictvím ruzrrých forem
mnoha mimoškotni.i, ut.i za aktiŮi účasti
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s Policií ČR, SVČ LuŽanky, PPP Brno a RYctLlou
rylolupráce s dalšími olganizacemi,n_upř.
á"brururog siužbou Bmo. Školaposkytuje žákům bezpečné,čistéa příjemné prostředí pío
rzdělávání. Problematikou bezpečnosti a ocfuany zdtaví se škola dŮsledně zabý..tala,.žáoi
byli pravidelně proškolováni a seznamovarú s případnými bezpečnostnímiriziky, Úrazy
bi,ly zaz_namenávány v souladu s platnou školskou legislativou v knizeúrazůa jejich počet
poslední tii škoiníroky byl ntzl<y. Oba objekry školy (ZŠa MŠ)byly během clne
zajištěny proti vniknutí cizích osob.
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oiguniiaÓ" vzděiávání v ZS vychazela z platných právních předpisů, Rídila
se ilpracovanými lozvrhy hodin pro jednotlivé třídy, které korespondovaly s učebnírn
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planern švp zv. počty vyučovacíchhodin vjednom sledu, délky přestávek, počty žakŮ
ve řídách a skupinách škola dodržela. Z orgaruzačních dŮvodŮ dopravní obsiuŽnosti
pro clojíždějícížáky stanovil ředitel zaéátekqručovánína7.25 hod,, přestavku mezi první
u arur"ou, sedmou a o§mou ryrrčovacíhodinou zkrátil na 5 minut a polední přestávku
na 30 minut. Pro zlepšení ťsledkůvzdělávání ředitei využii disponibilní hodiny
nu t_. ,*p* ZŠpředev8í* pro navýšení dotace předmětu ve vzdělávací oblasti Čiověk
předměťu
u .l.t o svŮt a česťého1aryka^amatematiky a na2. sfupni ZŠpro navýšení dotace
ve vzděiávací oblasti Člověk a příroda, matematiky a dnrhého cizího :euyku.Zjištěným
nedostatkem byla absence zápisů v třídní Lil.ttzeZ. třídy, kde clryběly záznamy o vzděiávání
ží;5ynés LMP, která zde byla zŇazen& na vjuku někteqich předmětŮ. Z dŮvodu nízkého
počtu žálcu na 1, stupni ZŠprobíhala výuka žakůve spojených třídách (druhá byla spo.jena
se čtvtlou a třetí s pátou), Toto řešeníbylo neáytné z hlediska finaneovaní školy, méně
vhodné vzhledem k naplňování cílůŠVPZY. Pozitívem je r.ýuka žákůprvní tiidy
v samostatném j ednotřidním kolektivu,
Ke vzdělávaílí žakůvyužívá škola někoiik objektu. Ve dvou propojených budovách
ZŠse nacbázi celkem 7 kmenových učeben a jedno oddělení školnídružiny. Pro zlepšení
názornosti ve výuce siouží2 interaktivní tabule v klubovní místnosti a hudebni učebně
a moderně lrybavená učebna ICT s 16 počítačia dataprojektorem. Kmenové učebny isou

z

a

zastaralým nabytkem. Za pavilonem 1. strrpně
ZŠse nacházÍ školnípozemek s altánem a školnímarboretem, lJerý žáci vhodně qužívaii
jako přírodní učebnu. Pro environmentální výchovu byla přínosná práce žák.ůna tvorbě a
údržběarboreta v rámci pracovní výchovy. Dobré psychohygienické podmínky žáků
podporuje umístěnípítek s pitnou vodou na chodbách školy a dostatek přirozeného světla
v učebnáclr, Na v}uku tělesné výchovy a do školníjídelny přechazí žácísilnici
do protilehlé budovy, Jejich bezpečnost zajišťuje vždy pedagogický doprovod,
Interiér prostoru určenéhok předškolnímu vzdělávaní působil útulně, Spolu s funkčně
uspořádaným modernírn nábytkem uzpůsobeným velikosti dětí a volně dostupné ruznorodó
1uačky a učebnípomůcky vytvářely ve třídě velmi dobré předpoklady pro jejich všestrarurý
rozvoj. Méně vhodné bylo lybavení školníjídelny, které zcela neumožňovalo správné
stolování a dodržóvání hygienických návyků. V části jídelny, která byla určena pí0
stravování dětí předškolního věku, neby1 dostatečný počet židlí(pouze 12 kusů), které by
umožňovaly všem dětem správný způsob sezení a stolování. Vysoko postavená příjmová
a l"ýdajová okénka neumožňovala samostatnost dětí při sebeobsluze. Vjídeině se
rracházelo pouze jedno umyvadlo, kter_é svou výškou odpovídalo staršímžákům 1byio b.e1
nrožnosti teplé vody. Pro odpočinek dětí nebyl clj,statečný počet lfiek ve stabilní loŽnici
dětí veŇu nemá MŠviastní zahradu, proto r4nržívala hojně
(;ouze 16 Éusů).Pio pobyt
iachazky do okolí, Školusystematicky zajišťovala obnovu a rozvoj materánějsou v MŠ.
technických podminek pro naplňovaní cilůŠVPzejména v části ZŠ,rezervy
nákladů více
pokrytí
sqých
k
Ve sledóvanem obdobi iet 2bi 1. až 2013 škola využívala
zdrojů íinancování. příjmy ze státního rozpoětu za posiední 3 roky kopírovaly mínrý
pokl"s počtu žáků.V hodnoceném období roku Zafi získa|a Škola celkové dotace na Přínré

části vybaveny nevhodným

ve vztahu ke vzdělávacímu programu
'r',',,,.,Hodnocení průběhu vzitětávání
ťlfi'or*uovací 1rodiny cizíclt jarykri. probíhaly převážně s vpržitímfiontálních forem vÍrrky,
na Práci
,nréne často se Úrr.y,ouurá ,t upinooá práce, Pouze někdy byla Činnost,zaměřená
práce
těclrto
i",.,,
il"rir.ň svp á:." ojediněle uyty zaáau^ny diferencované ukoly s podporou
pomocnou literatulou
,j',',. *tu.-Ízaane z"hodiň nebyla zašazena práce se slovníky a další
.,. ,:,

,

i

j.*i:,l:!1:u],,**:

nebo r9l1ru:rgími texty, po:,:
:::1'?]*'_:"Ti[T
v zaj"e z učeben nebyla "róalizována práce s ICT zdůvodu absence této teclurikY.
];l;:.,,:, :
l
že ryučujícianglickeho jazyka zňadila do jedné zhodin většípod,í1
1iii,1;:i;;11:, YoZLtlvn1 Dyro,
-...:,

-,,

ii,:l;,lii
,;i,

iirř.

ir*:,T

ffi
;J"*ó
]_,,.

kámuniku.Ó Zatt y:iňyi.az.1,9e,ú:,pé.motivační.noallryru:tl:l:l|l:
skupinovou práci. V hodině německého jazyka žáci vzhledem k Prvnínru rolr:u
i,,,, rordi; odpovidali kratce, většinou jednoslovně. Učitel ved1 výuku Převť,ně frontální
1"',,' metodou aspočívalana něm většíčast komunikace. Žáci mezi sebou i směrem k učiteii
jazyka nebyi využit poslech,
komunikovuli *ato a jen při vyzvaní. ve většině hodin cizího
pouze vjedné hodino vlnrčujícíefektivně vru.zila poslech vánoční písně krozŠÍření
pracovali s PřiPravenými
:j:;,:.,:| oercepčnich a komunikativních kompetencí žáků.Vyučující
ŽákŮ,
oru.ourri*i listy nebo tyto materiály vznikaly přímo v hodině prostřednictvím
_':,,
:,
,.,lii,, Hoolny cesrcéito jazyka probihaly především formou frorrtální a skupinove vyuki
,,. Ňu p*nin, sťupni úylv zanreřeny přwažně na rozšířeníkomunikačníchkompetencí a jejich
,. uŇiti u prukii.kém životě. Vyučujícíefektivně využila rnodelové situace ploa v}tvořerú
i.. támunii<arního schématu (pozdrav - formulace zdvořilé žádosti - poděkování) upevněrú

,*úň

*i'
il"

r,,

,., ljri.iv-zanr při společeiském styku vběžném životě. Vpísemnémprojevu došlo
'k;;;h1.;b.ni pruuopisných kompetěncí v oblasti psaní velkých písmen a přePisu tisliacftcr
;.
dodrženípravopisu. Ve spojených třídách se vl.rčující
iii ;;;;;; prune ro*y skontrolou
se svp, předevširn pŤi
iÁ.iomezeny.h ůasových možností efektivně věnovali žákům
2. stuPni Z'S !:'t1
iii zaďávání a kontrole samostatné práce. Hodina českeho jazYka na
jazykouYrt u sociálních kompetencí. Převažovala efeL:ti'rri
l, ;[iěň
rzdčXár'aci
i
práce, vyučujíCípo!z; usměrňoval, monitorovai a kontroloval
,ň|inoua""'r"rsir.vaní
,: píoces a jeho uýrt.ary."rřevažnou část hodin} vedli a organizovaii sami áci, hledali
,l vhodná siovní siojeni,"zdůvodňovali pravopis avysvětlovali věcné ťznamy rlt.,ořených

vedena.
,přijemné pracovní
irazů. Hodinabylavelmi dobře metodicky
podnětné a
v
klidné,
probíhala
ročníku
v
1.
tttatetttatiky
výuka
pro žáky. Matematické poznatky ",1užívali
atrnosfeře. kíerá byla p"riii""r* prinor"*
_

tím byia u nich podporována
ve spojení s běžnými životními situácemi rnupr. nakup9vini),
Zani* byia umožněna práce s jinou,
finanění gramotnost a sociální dovednosti, Ďvěma
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škabúinspekce
lrjl inspektorát

iu

že jíždobře ovládaii techniku čtení.Tím byl rýzrramně
čtenařskégíamotnosti. učitelka motivovala žá].y k aktivnímu
promyšieně
a správně volila metody činnostníhoučeni a pestré
i;',ffi,_ry* ke vzdělávaní,
práce, které cíleně vedly k rozvoji osobnosti žaků.Ve třídě i. stupně wořené
:':,,:'.,::,.;',,:-'. ,'
,
i];ffifrt€íum /. a +. ročníku,pracovali žácív matematice systematicky podle rozdělení
i, ffi;*tupin převážně samostatně na zadanych úkoiech, neměii však potřebný klid
irffi,'srrustredění, chyběi také prostor pro jejich zpětnou reflexi, hodnocení a sebehodnocení,
,i..ťq]É"rnováníučiva bylo přeneseno do domácí přípravy. Mimořádnou pozornost věnovata
::1,,1 r.í péčio žakyni s LMP, z důvodu aktuální nepřítomnosti asistentky pedagoga,
ii,ffih-""*okLla dostatečně reagovat na podněty ostatních žaků.Na 2. stupni se jali.o
íi#ffi.* jevila orientace na pruměrné,žžýy.,:ty!:t konstru]<tivní 91rt"l.i indír. dualizace,
n*e"otóuání nového učivá napomáhalo jeho přímé vnržitípři řešení úioh. Žáci počítali
ue příklady, které ve svém obsahu mezipředmětově navazovaly na přírodopís,
rtutou byly činnosti monotónní a vyžadovaly koncentraci žáků,která po ča;e

si verzí slabikáře,

iilffiíovan rozvoj jejich

proto

;i;

t
ffi.

,l

a Ělesné výchovy vycháu;ela z přímých ukázek stanovených úkonůpři respektor,áaí
ii,,.rutahu učitele a žáků.Jako důležit}prostředek při nácviku hry (košíková)byly rltúír,án1'

vyučujícíma žáky i mezi žáky navzájem expresivní gesta jako prostŤedek
m**zu*iuani. Vyučujícíhodnotil výkony žákův oblasti pohybových dol,ednostj
e. Efektivita v danem typu hodiny byla vysoká díky promyšlenéorganiz-aci

irffi

;,l

iffiltostí, které se střídaly.
i.ffia reagovala na požadavek rodičovské veřejnosti a již několik let nabízíákrrm iako
l,.ffiiinný předrnět núboženství.Pestře využitémodemí metody vzdělávání y9d]1, 12fol,
ftiáujetí a přirozené interakci k danému tématu.
il,,,."Kila1ltu p*Ueiru vzdělávání v navštívenýchhodinách informatiky, zeftňpku, přirodopisu
i,,,:, !,,. rii;:
ii.li|ijwq§u a vycltovy ke zdravť byla ve vztahu k naplňování Švpvetsinou na požzdované
ťillffir*
Učiteléefektivně střídali vhodné metody a formy vIuky, které vedly k podpoie
l:,.' ,:l;,,, ,
.
.
X,
l|
,
jr..,rnr:,oje osobnosti žáků,Záci se aktivně zapojovali a spolupracovali s vyičujícíml
.,ť, F,iběhu celé hodiny. Pouze v hodině zeměpisu převiádala frontální výukq akti,,ita
i,_
.
.,,,,'.l.:,,,l.'1
, ,
, 1 1lÝ
v
v,
Yt.
:::.l1l,:,l
,,
l
1
t t 1
,,
kompcte*ct.
,,l,il,ffiEcbázela na učitele a žácíneměii dostatek možnostírozvíjet své kiíčové
i ,.:.,Pmry nízkým počť&mžákůve třídách k nim qničujícípřistupovali převážně indil.rd,r,Élilě
;,.1,.:,,a]respektovali jejich osobnost. Ve qýuce ěasto vnržívaliřízeného roáovoru kroz:n,ulj.i
'.-::'],, ];
iir;l.,:.:*c,mrrnitativních kompetencí. V hodině přírodopisu žáci rozvíjeli přírodováia:ir,l
iil:',',;,,,***otnost fonnou zažitkového a zkušenostnfiro učení.Ve výuce byly smysluplně l_r,uerry
ll,!,.,,;,nnlzrré pomůcky (pracovní listy, učebnice, učebníkartičky) i infonrrační a komuni-lil*d
;i;,',,,';,.5.6561-a, Učitelévhodně zŇazovaIi vpruběhu hodiny relaxační činnosti (soutĚže- b,qrl.
l:l,,,'',,,

.]

l,
i:,l..:
l ,.'

lii ,
,]'!, i

.!:i:

i",,

i,.

heré podporovaly efektivitu rrýuky Žaci prokazovali odpovídajícíi,ódl:lr,rr,:ti

e dovednosti, za své výkony však nebyli ve většině hodin žádný.r,n způsobem hode,ri*:,td,lrésinou byl patnrý partnerský váah učitelůa žálcu, což přispívalo k vytvarení p*úí,*ill
pnacovní atmosféry.
l,ptŠbyl pedagogický styl založený narespektování individuality kazdého ,gítil:-

posi.lování jótro samostátnosii a partnerská komunikace výrazně přispívala k nap{nn,'.;:ra
hlai,rriho záměru MŠ,kted{n byl hannonický rozvoj 1idské osobnosti. V ]VtS se ,úďůn,
yzdii;fui"aii
naplňovat pozitivní kiima a bezpečnépsychosociální prostředí pro vzdělávaní.
'i;.,, nutídku býla irreina, směřovaia k naplňovaní vzdělávacího cíle, umožňovala irodíl'i'ňá-hl
volbu u aktivní účastditěte v souladu sjeho potř9bam!. Děti spolu,běLleryr, dlnr nni
Fimre,'ldii;
i
ejrrnostech přirozeně komunikovaly. Většina z nich však měia špatnou v'ýslornosazai,a'orlema
jimi
Pravidelně
dodržována.
byla
soužitíbyla dětem srozumitelná,
i,
=*l"rrrého
dÉti ve třídě i při pobyru venku rozvíjely jejich pohybol'é doni'*t'fu'g,sď''
aktivity
!i;,,, Óhviro"e
á ,Éu.a.riuěru, Zvolené metody u ró.*y práce vedly děti k samostatnosti ,a zv[l;iďffi

ii]l],

:i|,i
,i': i,
:i,:
,il i
i.::

i!
Iři,
..
'i,,,
!:i]:l:l,

,!;i,',

jiij
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,ška,Ini inspekce

inspektorót

ých i složitějšíchpracovních úkonů.Spontánní i řízené aktivity byly vzájemně
a qvažené.Jejich plynulost byla narušena pouze v době podávání spoleěné
í svaěiny, kdy byly tyto činnosti ukoněeny a znovu po jídle započaty, tím bl4a
J,*Yí1
vzdělávání. Uspořádání dne zohledňova1o potřeby dětí. Pouze
řrpě narušena piynulost
- '
jJljli,,,
,
fi,iiiBotyt, venku nebyla jeho délka zce|a dodržena dochazelo tak kjeho
í, Důvodem byia nejasně nastavená pravidla pro stravování a střídání strávníL,u
jídelně. Děti měly možnost jíst celým příborem, uěitelky se je snažily vést ke
rnámu úchopu, ale neměly k tomu vždy optimální podmínky (servírování tilavního
,laa hlubokých talířích).Úchop příboru nebyl ještě zceia upevněn.
ní ve vztaltu k SlrP bylo na požadované úrowú,rezervy jsou ye třídúclt I. stupně
ýclt spojením dvou ročníků,

a

,lii::llllli

r,ffiodrrocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacímu programu
,1

u činnost ve škole zajišťovalavýchovná poradkyně ve spolupráci se školní
prevence. Podle potřeby se schazeiy, zabývaIy se především předchazením

á společně s vyrrčujícími,vedením školy, rodiči ažá,W řešily aktuálrú probiémy, které

škoie vyskytly. Výchovná poradkyně analyzovaia vyšetření žáku v odbomých
kých zaízeních,Na jejich zakladě přenesla informace směrem k ostatn{m
a aktualizovala příslušnou dokumentaci, Podílela se na vypracování IVP,
l.im
íffi
Ia efektivní' poradenskou pomoc žáktrm i zákonnýrn zástupcům. Formou
í i skupinové práce jim škoia poskytovala pomoc podle doporučeníškoiských
ých zaŤlzení, která byla zaměřena především na nápravu dyslexie, dysgrafie
"nÉ,qortograÍie, Poskytovala úěinnou pomoc také v oblasti kariémíhoporadenství
nictvím výchovné poradkyně především při setkávaní rodičů,žáň a učitelů
i
i#'á<rupci středrrích škol. Krátkodobé a dlouhodobé záměry v této oblasti škoia postr,rpně
"'s"e

i:i:

tll li:,

lffit.t

se seznamoyal svlsledky vzdělávállúzaprvní čtvrtietípředevším vmatematice,
j*y"e prostřednictvím vyučujících1 . a 2, stupně zš. žaci ayn
|i,,ggt'rém a angiickém
ě individuáině hodnoceni v souladu s klasiíikačnímřádem. Škoiase áčastnila
'i,i-'Lr,,
l|,,r{c.,mého testování 5" a 9. ročníků,komerčního testování v 5. a 9. ročníkuv předmětech
li.' metenratika, jazyk český a anglický ana2. stupni z přírodovědného zžů<],adu,V ceiostátním
.ffi-r'nání škola dosáhla podprůměrných
;i,,,
;,,''.u",o-i'nání
oodorůměmÝch až pruměnrých
oruměnrÝch vÝslec]kri.
testovÁní
výsledku. T,etos
Letos n'iánrrie
plánuje testování

;.p

t-,,',*+zsfrit o humanitn í záJ<lad.
rli] ..,ř,re_stiednicťvím inýchovné poradkyně škola sledovalapřechod
jc

žik.uzVtŠdo 1. třídy ZŠ,
jejich
přechod
mezi
1.
a
2.
stupněm.ZS.
Uspěšnost
absolventu
vpřijetí rra střed,nj
ij,,,.,.imrte
:,,,',.., :srroir byla v minuiém školnímroce i00%. Školaprezentovala výsledky vŽdelavaní také na
.il',,sp*l ďných akcích.
]l1]í:řílzciělávání dosahovala MŠcekově dobré výsled§. U dětí uěitelky postupně rozvíjel1
.' zá}(lady klíčovýchkompetencí s ohledem na jejich individuáiní možnosti, Většina dětí
" ',,

-

i,,:

,, n,r:ávané a pravidelné zŇazoyarié hudební činnosti vediy děti k základům hudebníc,
.'|,. dovedností, lteré byiy na velmi dobré úrovni, např. zpěv písnís doprovodem hudebníbrl
;1r,.l , nástroje. Obsalr dokazaiy lTjadřovat prostřednictvím hudebně pohybových činností.ň,,[ěí1
!;ii, ,,, dobře upevněny hygienické i zdvořilostní návyky. V sebeobsluze nebyly ješě zm*n
$;l,;,, ,,' samostatné, důvodem bylo nadbytečné obsluhování dětí dospělými, např. během s-'au$om3
tlr',],1:,,i.,',mbo oběda. Fři činnostech prokazovaly celkově dobrou úroveň poznatků a dovadgcrg,
.iii,,;:'",l, zejména v oblasti čtenářské, přírodovědné a nratematické gramotnosti; Svou pŤedsta,,;t",c,m
v pravidelně zařazovaných tvořivýeh činnostech. Systém, kiď },,fi,S,
lii;: .l;_l ,a fantazii prokazovaly
o
i;i.';,.l",

íi.,
!!l

CesIrá škoIni ínspekce
Jihonrcrallsíry

inspektorát

č1::'ďŠÁ:;;T;Í';,

zavedla pro sledovarrí a zazstamenávanívýsledku vzdělávání.gjjí,
zj i Štěru vŠak uČitelky j eště
byl ucelený. Jehcl
r..t u n.uyu t1, ayt rar"ra"Íř
iact
v
zaelav á.-,
Budovaní dobrych
Partnerskýctr vziatrri
podie sdělení
ředitele školská rada znzávate,t
sr."r" "e"":.^sr."r"- "iÍ7"".pozornost.
,Zákonnl zásfupci žákůse
,p.á9.ro"uii,"ffiupráce s nimi byia funkeru,
ai<ti"ne- zapo.io),lit
zalrradní slavnost, dětský tu*'uu9.
9;-;;*#t: akcí škoty (skotru ptes,
nilrosna je preaevs?ffirclupráce
a Přáte' Při zakladní a mateřské
se Sdružením rodičů
šk.1.;-il;ru;^o11í.na íinan.ouá*-^kulturnícir
a sportovních *"1, školrťch pomůcek_'a
,.ir*"i"rr'.ofuěl žaků.Kinťormovárť
zakorurých zasfuPců. o..akcích
si'árY, p*uěil:;'"ý;i.ňi.r,
vzdélávanískoiu efektivrrě
i'YťívalaŽakovské knížky,tridní
sáhrzky, *.toujJř"ň.a
infonnaů-ň;.r.u
\/elrni přínosná je spolupra".
;";#;ždarecký impuls o. s.,škoiy,
s.ruŽuje zákoruté zastuPcl zani
které
alo"oruŘ".irrrel"ů.ili ,"r"
a finzurčně podporovaio voinočar..i""t
sdružerť organizovalct
i"i'l, iň.u"í áňí mimoškolní
Pi-ÍleŽitostík dalšímu,r9zv9jije
činnisti školy.
vyrvor.ení
n*".**i rra mezinarodru úrouni,
kleré jiŽ ředitel začal úsPěi';
ry*i"ň"
";;í;; _se školou ;;i;;"rsku. Eťektlvru spotuprace

i

sJqriý,o

1Td'jilťPrur"6ffif",nl*l*n*hx11"",**""*;áj;lň?*o*y,o,
SouiráleŽitost a zaělen'ni trnŠ 'ii"."
ot..

a"

poJfrrovala. úzká spolupráce

s

místní

:,;;'ffi *1',#}Í'íJ;iitiifi
fi::ffi
illlffi
uPY rodiČŮ do třídy u
bezProstŤední
komuniku". , učit.ku]oíopotrebách ^x:*,yrii|ii.l.Hiliup,a..,*
3..1i"t,
dětí.
I{o
dn

oc

e

n

i

vy s I e d k

ů v zrl ě l dv

ón

í ry iiroi

u

p

o

žado v atty

s t av.

Závéry

a)

K silruýnt sírónkánt školy patřito:
příjentnéklitna při vzdělávání jak
rZ:,'!y!,.umocněné vlliemnint
přísíupem mezi uedagog,
partnerslcynl
,
ňb,Hair,r, Řeattát.
irirdktadně
lc ltělctel'ýtn
ltrřy 'iředchozíhopřtjal opaíření
aiišrbnýnř ňaÁ*iii,*"''yun ,,r,itt:,_i"Á
,ro,,ogulnenlu,
r;
sp e ktr u b, w .' v p
r ů b ě h u,,
:!:,Z:::7,::# :!:ť
a t,i,T, t
rÍi;
ryt,
"ť

i

b)

-

ffi|I

i

Nedo,statky, které byly odstrartěny
na nďsíě:
v pt;ťtběhu

inspekčníčinnosíibyla provedena
oprayq a doilnlllí- Švppv,
ředitel,ydal
ŠVPšn, ve
pi,
byh opravena krítéria,
Reditel požádal o.ztttěnu",an,trí
ryuíiíriríň
,apxu'r"riisírtlru stot ,'sásbých
zařízení vdoplnění
tělocviČltY iako místa portq,iororého
uzdětárari, bň""}r,irt
opatření krellizaci
tndstandardních alrttvti p,á
aai iorniritj,ir,
áptrlt
označeníúnikových
vý c ho dů a z ákaz ko uř e
ni i n rp o t trl, rlr'p r ó s t or á c
h, ii, fuu ň, e b u d ovy.
c) I{e zlepšeníčinnosti
školy českd školtt',í iwpekee
doporučuje:
PosÍuPně dokonČit etaPu monitorovóní stavu
a funkčnosti z ntinulosti
přetrvávajících
mechanisrnů a zahájit ívorbu
norý,rl, ,re,,ir, á"iártrrrt
Zaitsiit
výuku plně
Irvalifikovanýni pedagogy, včetně
odpovídajíct ,proirrJpr'o dgné
podpořit
predměty,
vzděIávání Pedagogů,.-ý{í vyPnáiaií
Špr'r,Í|iŠrrr{'nrur.
Zlepšit ntateríální
podmínlgl pro stolování dětí uŠ
,, irtijiari;;-';";ri;ril.počet
lůžekp1.o jejich
relaxaci, VYNořit zózemí pro pobyt
ait
,rríru.
i
Žš
,;;;,rr"ru
postuptiou
,o
školhího nábylku. Yproiesu^-áaurirt
obnovl,t
rynonr-pri^ň,4 pro klidnou a efektivní
práci žákůve třídách hlořených
spojeihn
.1ol)oll verzi

ií,rq

ň";

n,

ročníků.

ijú
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poslednílrc btspekčníhohodnocení v race 2007:
doŠloke druhé výměně na pozici ředitele školy. Škotapostupně zlepšuje
makriáíní
po,dntíltlry zejnúna y ťánlci budovy ZŠ,Y zahradě stroty Lyu párá:rno
učebtla
Y Př'Írodě a arboretum. Prezentační t.echnilcou byty
vybaieny' 2 učeb:lny. padle
1lyjádřeni pedagogů došlo k celkovému zlepšeníklimatu školy.
Od

Seznant do}rladŮ a ostatníclr materiálŮ, o které se inspekčnízjištění
opírá

7. Ziizovací iistina Základní škola a Mateřská škola Žďarec, příspěvková
organizace
ze dtle 23. června 2008
2. Dodatek ňizoyaci listirry ze dne 23. června 2008 (změn anéavuškoiy), ze
dne
6. května 2013
3. Zfrzovací listina pro příspěvkovou organizaci základní škoiu žďarec, okres
žďár
nad Sázavou, ze dne 24. záš 2002, včetně dodatku é.l a2
4. Rozlrodnutí MŠMTČj, MSMT-20B82I20I3 ve věci změny názvu právnické
osoby,
ze dne 21. května2013
5. N4ŠMT uděluje Základníškole a Mateřské škole Žďrirec., oktes Bmo_venkov
čestný
ntuev ZťŮ<Iadní škola a Mateřská škola Václava Havla žďárec,okes
Bmo_venkov.
ze dne 7.kvéína20|3
6. Výpis ze správního řízení- Škola/zařízení(změna ředitele), ze dne 2. záŤ12014
7. VýPis sPrávního Ťízeníčj,MSMT-31688I20I4-I (vymazřediteiky a statutánrího
orgárru pravnické osoby), ze dne L zaši2014
8. Jmenovací delret ř,editele Škoiys účinnostíod 1 . srpna 2014, ze dne 23
, června
2014
9. FunkČnístudium II Školskéhomallagementu pro řídícípracovníky ve
školství,ze
dne i4. listopadu 2007
10. KonceP ee Záklaďní škola a Mateřská škola Václava Havla
žďárec, okres
Brno - venkov (2014 -2020), ze dne 29. srpna2}I4
i 1, Srnlouva o lrypůjčcenemovitého majetku zó dne 1, iedna
2002
povot.ni qijirnky z počtu jeti" r,aS?ďd.áffiZ. ujnazot+

:?
!?1r"o
|3,Zádost o

Povolení výjimky zpočtu žáku v záfrJadní škole pro stotni rok
2014l2a15, ze dne 1B. června2014
14. Povolerrí vfiimky z poČtu dětí v}4ŠŽt.ar29a z počtu žáků
v zakladní škole pro
školnírck201412015,ze dne 4. listopadu 2014
15. Povolení vfiimky z počtu z počtu žakův základní škole pro škoiní
rok20I4l20l5,
ze dne 2l, óeruna2}I4
tO. Škohívzďélávaciprogram pro zakiadní vzdělávaní
,,Škola pruvodce životem,,,
S platností od 1, zaři200]
17. Dodatek ke Školnímuvzdělávacímu programu č. 01, s platností od,1, zďi2013
18. Dodatek ke Školnímuvzdělávacímu programu č, 02, s platností od I. zář120l4
(změna učebníhoplanu 2. stupně)
19. Zápis zjednání pedagogické rady, ze dne 28. srpna 2014
20. Zápisy z pedagogické rady vedené ve školnímroce 20I3l20I4 a 201412015
s podpisy zaměstnanců
21. Tematické plany pro předmět matematika2, a 4, ročník
zz, Škohívzdělávací proglam pro školnídružinu, ze dne 9. prosince 2014
Z:, Školnívzděiávací progíu* pro školní družinu, bez uvedení data
24. organizační struktrrraZŠ aMŠv. Havla Žďáxec, okres Brno venkov
25. Skolrrí proglam EVVO, bez uvedení data
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26. Asisterrt pedagoga pro děti a žáI<y.".r9:ulogm postřením
zaměstnanců k 1. záŤi,2014 (přiioha k čj. JMK
lš +aiňru\

,,

řiiiť"í;rJ,i

zahájerupovinné skolni dochazky

28. Vnitřní řád školní družiny, ze dne

- přehled

v iuuániškole

o počfu

podle stavu

l. záii2014

zg. Školnířád, s účinnostíoď I. záii2014
30, Skolní řád - Pravidlapro hodnocení
výsledkůvzděláyání žáků,s účinností
od L 9.2014
:1. Škohiřád čj, 85 l14s účinnostíoďl.záš12014
32. Skolní vzdélávacíprogram pro předškoLť
vzdělávání,,Máme se rádi a jsme
kamarádi", ěj.84114
33. Plán DVPP 201412015, ze dne 28. srpna}Ol|
34, Yýkaz Z 2-01 o školnídružině skoiním
klubu podie stavu k 3 1, říjnu 2014,
ze dne 5. listopadu 2014
35, Yýkaz Z I],01 o Činnosti zaŤizeru školního
stravování podie star,u k 3 1 . říjnu
2a74, ze dne 6. listopadu 2014
36. Výkaz S 1-01 o mateřské škole podle
stavu k 30, záň2014,ze d,ne
8. října 2014
37 , Yýkaz R 13 -01 o ředite]ství škoi podle
stavu k zo. ,álÓt4, ze dne I0.
Ťijna20l4
u3, 1iykaz M3 o základru škole podle staw
k 30. zeří2014-'
39. Smlouva o pronájmu tělocvičny ze dne
ro. iistopaái^zu+
40. Třídní kniiry, vedené ve školním roce20I4l20IŠ
41, VýloČrrízpráva o_.činnosti školy, za školní
roky 2012120|3 a2013l20t4
- -"
42. orgaaizační řád školy, s účinnóstíod
1. zaří 20|i
11 Y".9oué strzurky školy, ve škoiním roce201412015
44. Kniha úrarů,,založená 1 . ledna 20t2
45. Záznarny o úraze žaka- ve školním
roce2lt4l20l5
46. Dolrledy nad žáky,ve školním roee2}t4l2al5
47, Y ýrcénízpráva o hospodaření školy
- za roky 20I 1,, 2012, 2at3
48.Yýkazzisku a zťráý,zaroky2011,2012,ZOIZ ' --'Ž' LvLJ
zkr.ácené hlavní knihy, ,uroiy 2an,20I2,20I3
1? Yrni:
dotace ze státního rozpočtu a od územně
$iá"nirr" celku, rok 201 7,2012,
'o |o.il*í
^

51, Projektový záměr projektu EU peníze
gkolám, vydaný 24.
52, Smlouva o PoskYtnutí grantu z prostředku

životníliopr.ostředí, ze dne 12. inora 2013
_
53, Traumatoiogický

Ň.ÍÝ;"g;Ůho

řijna2'Il
ronau Ministerstva

poskytovaní první pomoci, ze
dne l. záíi2014
|1ál l
BoZ - Traumatolo{'ký
Plán - plan první porno.i ze dne 1. zéň12074,pouěení
dětí o bezPečnémchovaní u *át.rrke skote
t., uv.dlní data, proškoleru dětí
zBOZ s pruběžnýrni zápisy

54. Provozní řády odbonrých učeben, platné
pro

školnírok2Ot4l20I5
55,PoŽámí PoPlachové směrnice aP|ožámí"uukoueni
plár,;; dne 8, prosinee 2014
o odbomé technické kontrole tělovýchovnJrro'"a"aí,
ze bne zs. tiriopuau
'u
57, Vylrledaná, posouzená a áodnocená drt1ll.!ráci
a v/uce a opatření k
odstrzurění nebo snížení,ve školním roce}ffiĎ}I4
5_8, Z_áznamy o p o uč en í žáki o BoZ ve
školnímr o ce

';iTo"l

20

I4l

70 I 5

59. Snrěnrice k plavecké výuce, ze dne L záš2014
6_0. Zádost o piijetí qitěte k předškolnímu vzděláván
í (27ks)
ó1. Rozhodnutí o pi,ijetí dítěte k předškoinímu vzoetavarř-Ól

10
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Cj,: CSIB-l979/I4-B
_

t

62. EvidenČnílist pro dítě v mateřské škole, Dotazrúk pro rodiče vedený ve školnrm
rcce201412015 (27 ks)
přihláška
63,
dítěte k zápisu do mateřské školy (27 k9
64. Rozlrodnutí o odkiadu povinné školní docházky (3ks)
65. Kritéria pro přijímání dětí k předškoinímu vzdělávání v mateřské
škole ze

dne 1, zěš12014
Krúira dochazek pro školnírok20l4l2a$
Ti^ídrríkniha (MŠ)vedenáve školnímroce2014l20t5
Zťanamy o dítěti, diagnostická kesba vedené ve škoiním roce20l4l2015
Dokiady o dosaženém vzdělarú pedagogických pracovníků
Osvědčenío dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků
7L Zžnnamy z hospitací ve školním roce 201412015
'l 2. PIán hospitací ve školním
race 201412015
73. VýroČnízpráva o Čirrrrosti Školy za školnírok2}Bl2a14 ze dne 25. záš
2014

66.
67.
68,
69.
70,

(MS)
]4,Plánrozvoje v mateřské škole ze dne 1. záíi2014

5, Zápís ze schůzky rodičůze dne |6. záH2Oi4 vč,etně prezenční
listiny
76. Poučenírodičůo přípravě dětí na nástup do zakladní}toty a o moňstech

7

odkladu školnídocházky ze dne 25.kvétna2}t4
]],PIan DVPP na škoinírok20|4l20i5 ze fue 28. srpna 2014
7B.

ÚPlata za Předškolní vzdělávání ze dne

1

. srpna

Zbl+ súčiirnostíoď

1

, záii 2a14

Poučení
1]4 oďst. 14 Školskéhozákona muže ředitel štroly podat připonrín§
§.
k obsahu
insPekČnízPrálry ČeskéŠkolníinspekci, a to do la dnů po jejím převzetí, případné
zašlete na adresu Česká školníinspekce, 'Jiho;;;;rÚ-i"rp.p
Křřová 22, 603 00 Brno, Případně prostřetlnictvím daiové scnraory-tgi"*irg) totát,
o.no
'1iP_omintv
na e-Podatelnu (csi.b@csicr.cz) s připojením elektronického poapisu,'i
to k rukám
ředitel§ insp ektorátu.

Podle_

InsPelrČnízPrávu
s pŤipomínkami a stanoviskem Českéškolníinspekce
'3:l*"Ť
k jejich obsahu zasÍIá
Ceská Školníinspekce zYaovatell a školskéradě. Inspekční
zltráva vČetně PřiPomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
Šliolskénrzař:uenÍ,, jichŽ se tyká, a v Jihomoravskénr inspektorátu českéškolní
irrspcltce.

11
ll

"

inspekce

Česteúškohú

}irorrorousb!

ilispektorót

Ittspekčnízprdva

Čj.' ČŠtn-lgrgtw-B

sioženíinspekčníhotýmu a dafum vyhotovení inspekčnízprávy
Čoská školmíi,msxrekr-a,
JihomoravslrÝ irrspeirtrln,rit
praD0\1išli;

I{řížCtó. :t2",

Titul, jrnéno, příjnr,ení, funkce

hí,}:'

ííi ?:i:1.1ll

Ing. Ivana Fischerová, školníinspektorka

Mgr, Tomáš Baleja, školníinspektor
1r,Igr.

Lerrka Čoupková, školníinspektorka

Ing. Aiena Svobodová, ško]níinspektorka

r/ Bnrě 5. ledna 20l5

Dafunr a podp,is řtdí,tel,e ško§ potrrzujícíprojeduání a převzetí inspekČnízprávy

Tiiil§i_

jrnánc, pfijmení, funkce

h{gr, Daniel Kolář, Ťeditel školy

V Brně

zÁxlnotti šxolR
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

9. ledna 2015

VACLAVA HAVLA

594 56 Zcl'árec
okres Brno - venkov
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