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Předmět inspekční činnosti
Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu základní školy s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
Cíl inspekční činnosti:


Zhodnotit, zda je realizovaný školní vzdělávací program základní školy zpracován
v souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.

Inspekční zjištění:
I. Základní údaje




Základní škola Česká Ves, okres Jeseník (dále jen škola), byla rozhodnutím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zapsána do rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 1. 1. 2005. Zřizovatelem školy je Obec Česká Ves na adrese: Jánského 341,
790 81 Česká Ves.
Kontrolovaná právnická osoba vykonává činnost základní školy (ZŠ), školního klubu
(ŠK), školní družiny (ŠD) a školní jídelny (ŠJ). Údaje zapsané ve zřizovací listině byly
v souladu s údaji v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku.



Ve školním roce 2007/2008 bylo zahájeno vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku podle vlastního
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Vlnka “, v ostatních
třídách se žáci vzdělávají podle programu Základní škola čj. 16847/96-2.
V době konání inspekce se na ZŠ vzdělávalo v 11 třídách 249 žáků. Cílová kapacita byla
naplněna na 45 %. Během posledních tří let počet žáků mírně klesá, demografický
průzkum, provedený vedením školy, však vykazuje pro další roky postupný růst počtu
narozených dětí.
Materiální zázemí a prostorové podmínky jsou vzhledem k počtu žáků ve škole
a jednotlivých třídách velmi dobré. Postupně se daří některé prostory modernizovat –
např. odbornou učebnu fyziky a chemie.





II. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s
a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

právními

předpisy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vlnka vychází ze zásad a cílů vzdělávání
daných školským zákonem, je částečně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání. Zjištěné formální nedostatky ve struktuře ŠVP lze snadno odstranit a
nemají zásadní vliv na podporu rozvoje osobnosti žáka.


Školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“), podle kterého se v Základní škole Česká
Ves uskutečňuje vzdělávání od školního roku 2007/2008, byl vydán ředitelem školy,
k jeho návrhu se vyjádřila školská rada, je zveřejněn na přístupném místě
ve škole. ŠVP byl zpracován na základě rámcového vzdělávacího programu vydaného
pro příslušný obor a formu vzdělávání, tj. podle Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“), respektuje zásady a cíle zdělávání dané
školským zákonem.



Identifikační údaje ŠVP obsahují všechny informace, které požaduje RVP ZV.



Charakteristika školy uvedená ve ŠVP obsahuje všechny informace požadované RVP
ZV.



Charakteristika ŠVP uvádí v souladu s RVP ZV informace o zaměření školy, výchovné
a vzdělávací priority, vymezuje výchovné a vzdělávacích strategie, zabezpečení výuky
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zmiňuje ale pouze žáky s vývojovými
poruchami učení, chybí žáci s jiným druhem zdravotního postižení, se zdravotním
znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním) a výuky žáků mimořádně nadaných a
začlenění průřezových témat.



Časová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání je v učebním plánu
hodnoceného ŠVP stanovena v souladu s právními předpisy. Celková povinná časová
dotace i minimální časová dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů neodpovídá
požadavkům učebního plánu RVP ZV, stanovení využití disponibilní časové dotace
neodpovídá aktuálně platnému znění RVP ZV. Obsahové vymezení, organizační
podmínky a další specifika realizace povinných předmětů, která nejsou patrna
z učebního plánu, jsou přehledným způsobem objasněna v jeho poznámkách.
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Učební osnovy ŠVP stanovují v souladu s požadavky RVP ZV obsahová a organizační
vymezení všech povinných a volitelných předmětů a jejich vzdělávací obsahy (tj.
distribuci a rozpracování očekávaných výstupů, výběr a rozpracování učiva, zařazení
průřezových témat). Charakteristiky některých předmětů však postrádají časová
vymezení.



Pravidla pro hodnocení žáků uvedená ve ŠVP upravují v souladu s RVP ZV způsoby a
kritéria pro hodnocení žáků, včetně hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.



Částečný nesoulad ŠVP s RVP ZV je v oblasti vlastního hodnocení školy.
V hodnoceném ŠVP zcela chybí vymezení kritérií pro jednotlivé oblasti hodnocení.
Cíle jsou vymezeny pouze obecně. Tyto údaje se nacházejí v dalších dokumentech
školy.

Závěrečné hodnocení:
Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s obecnými cíli základního vzdělávání,
v některých oblastech je však částečně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
Školní vzdělávací program vychází ze zásad pro zpracování školního vzdělávacího
programu a z principů Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání,
zohledňuje reálné možnosti a podmínky školy, specifikuje úroveň klíčových kompetencí,
jichž by měli žáci dosáhnout na konci vzdělávacího období, vymezuje očekávané výstupy a
jim odpovídající učivo, zařazuje průřezová témata. Školní vzdělávací program však
nevytváří předpoklady pro autoevaluační činnosti školy.

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými
k 1. 7. 2007)
2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VLNKA – Základní škola Česká
Ves – platnost od 1. 9. 2007
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 29. 11. 2006
4. Aktuální webové stránky školy
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Složení inspekčního týmu:

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Pavel Okleštěk

Okleštěk v.r.

Mgr. Lenka Zedková

Lenka Zedková v.r.

Mgr. Lenka Hlaváčková

Lenka Hlaváčková v.r.

V Šumperku dne 9. června 2008

Poučení:
Dle ustanovení § 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí
na adresu Česká školní inspekce, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich
obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně
připomínek je veřejná.
Podle ustanovení § 175 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. jsou osoby, u nichž byla provedena
inspekční činnost, povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní
inspekcí. Tuto lhůtu Česká školní inspekce stanoví po marném uplynutí 14denní lhůty
k podání připomínek k obsahu inspekční zprávy, popř. po jejich doručení.

Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy:
V České Vsi dne 13. června 2008

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Zdeňka Blišťanová, výkonná
ředitelka

Mgr. Zdeňka Blišťanová v.r.
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