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I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola je príspevkovou organizací, která sdružuje základní školu, školní družinu
a školní jídelnu. Žákum poskytuje základní vzdelávání podle vzdelávacího programu
Základní škola cj. 16847/96-2. Kapacita základní školy uvedená v rejstríku škol a školských
zaílzení je 530 žáku. Ke dni inspekce byla kapacita základní školy naplnena z 87 %.
Zrizovatelem školy je Mesto Jindrichuv Hradec, Klášterská 135.

I PREDMET INSPEKCE

Inspekcní cinnost podle § 174 odst. 2 písmo b) zákona C. 56112004·Sb., o predškolním,
základním, stredním, vyšším odborném a jiném vzdelávání (školský zákon), ve znení
pozdejších predpisu na 1. stupni základní školy.

Cíl inspekce

• Hodnocení podmínek k realizaci výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy

• Hodnocení personálního rízení a personálních podmínek pro oblast výchovy ke zdraví na
1. stupni základní školy

I INSPEKCNÍ ZJIŠTENÍ

Hodnocení podmínek k realizaci výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy

Výchova žákÚ ke zdraví je významnou soucástí koncepcních zámeru školy. Bezpecnost žáku,
prevence sociálne patologických jevu, vedení žáku ke zdravému životnímu stylu,
multikulturní a environmentální výchova jsou zajišteny na príkladné Úrovni. Kroky k realizaci

koncepcních zámeru školy zahrnují zapojení Žákll do školních projektÚ a souteží, jejich Úcast
na exkurzích, prednáškách, besedách, kulturních a vzdelávacích poradech. Úcinnost výchovy
žákÚ ke zdraví je analyzována ajejí hodnocení je uvádeno ve výrocních zprávách o cinnosti
školy.

Výchova ke zdraví je promyšlene zaclenena do organizace vzdelávání. Školní rád vyvážene
stanovuje práva a povinnosti žáku, spolu s dalšími dokumenty urcuje organizaci vyucování
a podmínky pro zajištení bezpecnosti žáku. Výchova ke zdravému životnímu stylu,
environmentální výchova a prevence sociálne patologických jevÚ jsou zapracovány do
Preventivního programu školy, Plánu environmentální výchovy, plánÚ trídních ucitelÚ a do
tematických plánu uciva. Rozvrh vyucování, s výjimkou nekolika hodin telesné výchovy,
respektuje zarazení predmetu podle jejich nárocnosti. Žáci behem dne dodržují pitný režim,
škola jim zajišt'uje stravování a vhodné podmínky pro osobní hygienu. Ucitelky vedou žáky
ke správnému sezení pri práci a zarazují do vyucování relaxacní chvilky. V rámci výuky na
1. stupni základní školy j e organizován plavecký výcvik.

Prostredí školy je estetické a podnetné, žáci se na jeho vzhledu podílejí svými výtvarnými

pracemi. Kmenové ucebny jsou svetlé, velikostí vetšinou primerené poctum žáku, vybavené
vhodným nábytkem, v nekterých ucebnách jsou zrízeny relaxacní kouty. Škola nemá svou
vlastní telocvicnu a hrište, výuka telesné výchovy probíhá v pronajatých telovýchovných
zarízeních. V areálu školy a ve školních budovách není dostatek vhodného a bezpecného

prostoru pro pohybové vyžití žáku o prestávkách. Stísnené prostorové podmínky školy
a absence vlastních telo výchovných zarízení tak výrazne omezují pohybovou aktivitu žáku
behem vyucovacího dne. Pro výchovu ke zdraví je škola dobre vybavena ucebnicemi a radou
dalších textových a obrazových materiálu.
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Sociální klima školy príznive ovlivnuje styl vzdelávání žáku s ohledem k jejich možnostem
a potrebám. Ucitelky ve sledovaných hodinách využívaly alternativní metody výuky, žáci byli
motivováni k aktivite, meli možnost pracovat individuálne i ve skupinách, ve výuce dostávali
prostor k samostatnému objevování a souvislému vyjadrování. Komunikace mezi žáky
a ucitelkami byla oboustranne vstrícná a otevrená, žáci respektovali dohodnutá pravidla
chování.

Príznivé sociální klima školy je podporováno partnerskou komunikací s rodici žákÚ. Rodicllm
je umožnen operativní kontakt se školu a jsou zváni na její kulturní a spolecenské akce. Škola
se zabývá názory, podnety a potrebami rodicÚ souvisejícími s výchovou a vzdeláváním žákÚ.

Plánování, organizování a vlastní realizace výchovy žákll ke zdraví, péce ojejich bezpecnost
a prevence sociálne patologických jevll jsoll na Úrovni príkladEl dobré,praxe.
Prostorové podmínky školy omezují možnosti pohybové aktivity žákll a obsahují rizika.

Hodnocení personálního rízení a personálních podmínek pro oblast výchovy ke zdraví
na 1. stupni základní školy

Personální podmínky pro vzdelávání žáku na 1. stupni školy jsou velmi dobré. Pracuje zde 11
pedagogických pracovníkÚ, z toho 10 pedagogu má požadovanou odbornou kvalifikaci. Jedna
ucitelka je nekvalifikovaná a v soucasné dobe si doplnuje požadované vzdelání studiem na
vysoké škole. Pedagogický sbor na základní škole je stabilizovaný.

Reditel školy pÚsobí v rídící funkci 17 let, je kvalifikovaný pro výuku na 2. stupni základní
školy a má cetné zkušenosti z pedagogické práce.

Organizováním, koordinováním a kontrolou cinnosti pedagogu na 1. stupni se prevážne
zabývá zástupkyne reditele školy. V této Cillliosti aktivne prosazuje žádoucí zmeny v pojetí
výchovy a vzdelávání žáku, motivuje ucitele k dalšímu sebevzdelávání a k používání
moderních vyucovacích metod. Úzce spolupracuje s metodickými orgány na 1. stupni školy
a prispívá k neformálnosti jejich cinnosti, zejména voblasti výchovy žáku ke zdraví.
Koordinuje prípravu školních projektÚ a významnou merou prispela ke tvorbe Školního
vzdelávacího programu.

Komunikace uvnitr školy je funkcní. Operativní výmena infonnací a predávání pokynÚ
pracovníkum probíhají v rámci osobního kontaktu, další informace vyplývají z pravidelne
konaných pedagogických rad a provozních porad. Obsah jednání porad a obsah základních
dokumentll školy nasvedcují tomu, že výchove žáku ke zdraví a jejich bezpecnému pobytu ve
škole je venována mimorádná pozornost.

Školská rada je zrízena, spolupracuje s vedením školy a vyvíjí svou cinnost v oblastech
stanovených právním predpisem.

Trídní ucitelé pravidelne predávají rodiCÚm informace o žácích a ve spolupráci s výchovnou
poradkyní zajištují rodicllm poradenský servis Rodicllm žákÚ se specifickými vzdelávacími
potrebami zajištují trídní ucitelé a výchovná poradkyne kontakt s odbornými pracovišti.

Pedagogictí pracovníci školy jsou motivováni k dalšímu vzdelávání, toto vzdelávání probíhá
koncepcne a v souladu s potrebami školy. Prioritou je vzdelávání zamerené na tvorbu
Školního vzdelávacího programu, vzdelávání v oblasti cizích jazyku a vzdelávání v oblasti
využívání informacních a komunikacních technologií ve výuce. Koncepcním zámerem školy
je proškolení nekterých pedagogÚ v oblasti sociálne osobnostní výchovy a proškolení všech
zamestnancu v poskytování první pomoci.

Personální podmínky na 1. stupni školy a personální rízení k realizaci výchovy žákll ke
zdraví je príkladem dobré praxe.
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Hodnotící stupnice:

stupelí: -1 stupen: Ostupen: +1
Podmínky školy k realizaci

Podmínky školy k realizaciPodmínky školy k realizaci výchovy
výchovy ke zdraví obsahují

výchovy ke zdraví jsou nake zdraví jsou na úrovni príkladÚrizika
standardní Úrovnidobré praxe

VÝCET DOKLADU, O KTERÉ SE INSPEKCNÍ ZJIŠTENÍ OPÍRÁ

1. Vzdelávací koncepce školy

2. Organizacní pokyny 2006/2007

3. Plán dalšího vzdelávání pedagogických pracovníku 200612007

4. Plán environmentální výchovy pro školní rok 200612007

5. Minimální preventivní program 2006/2007

6. Plány trídních ucitelu tríd na 1. stupni základní školy na školní rok 2006/2007

7. Tematické plány uciva prvouky, prírodovedy a vlastivedy na 1. stupni základní školy
ve školním roce 200612007

8. Zápisy z jednání metodických sdružení na 1. stupni ve školním roce 2005/2006
a 200612007

9. Hodnocení minimálního preventivního programu 200512006

10. Výrocní zpráva o cinnosti školy ve školním roce 200412005

11. Výrocní zpráva o cinnosti školy ve školním roce 200512006

12. Školní rád a klasifikacní rád ze dne 22. 11. 2005

13. Zápisy z pedagogické rady ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007

14. Rozvrh školy ve školním roce 2006/2007

15. Záznamy o kontrolní a hospitacní cinnosti vedení školy ve školním roce 2005/2006
a 2006/2007

16. Katalogové listy všech žáku na 1. stupni základní školy

17. Trídní knihy všech tríd na 1. stupni základní školy vedené ve školním roce 2006/2007

18. Doklady o absolvování vzdelávacích akcí v rámci dalšího vzdelávání pedagogických
pracovníkÚ

I ZÁVER

Výchova žá/ul ke zdraví je prirozenou soucástí vzdelávání ve škole. Žáci jsou vedeni k péci
o své zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Prispívá k tomu rada školních i mimoškolních
aktivit, které škola pro žáky organizuje. PlánovánÍ, organizování a vlastní realizace výchovy
žákll ke zdraví jsou na Úrovni príkladll dobré praxe.
Prostorové podmínky školy jsou stísnené a omezují možnosti sportovních a pohybových
aktivit žákll.

Zaclenení výchovy ke zdraví do organizace vzdelávánÍ, personální rízení a další vzdelávání
pedagogických pracovníkll v dané oblasti jsou príkladem dobré praxe.
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Složení inspekcního týmu a datum vyhotovení inspekcní zprávy

Inspekcní tým

Vedoucí týmu

Titul, jméno a príjmení

Mgr. Arnošt Puncochár

Podpis

h/) ./Jlivv:;JÚt ( v&- ~e :r/
/./ .

V Jindrichove Hradci dne 15. kvetna 2007
cesu školni inspekce

J1boceský 1nspektor~t

Prac~:M~dbácn 43377 Ol Jindrichuv Hradec I

Dle §174 odst. 13 školského zákona, ve znení pozdejších predpisu, mliže reditel školy podat
pripomínky k obsahu inspekcní zprávy Ceské školní inspekci do 14 dnu po jejím prevzetí na
adresu: Ceská školní inspekce, Dukelská 23,37021 Ceské Budejovice.

Inspekcní zprávu spolecne s pripomínkami a stanoviskem CŠI k jejich obsahu zasílá CŠI
zrizovateli a školské rade, inspekcní zpráva vcetne pripomínek je verejná.

Datum a podpis reditele školy stvrzující p.rojednání a prevzetí inspekcní zprávy

Datl.ill1: ..rl.r ..~.J .tf ....

Reditel školy nebo jiná osoba oprávnená jednat za školu

Titul, jméno a prijmení

Mgr. Václav Kudma

Razítko

ZÁKLADNí ŠKOLA
377 11 JINDRICHUV HRADEC II

Jarošovská 746

Podpis
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