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Inspekčníčinnost by|a zahájena předložením pověření k inspekčníčinnosti.

Předmět inspekčníčinnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného zák|adní školou a
školnídružinou podle § 174 odst. 2 písm. b) školskéhozákona, zjišťovánía hodnocení
podmínek, pruběhu a výsledků vzděláváni podle příslušných školníchvzdělávacích
programů.

Zjišťovánía hodnocení naplnění školníchvzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a rámcovým vzdě|ávacím programem podle § l74 odst. 2 písm. c)
školského zákona.

Hodnocen;ým obdobím jsou školníroky 20I3l20I4,201412015

činnosti.

a20l5l20l6k

datu inspekční

_

Inspekčnízprúvu

Česktúškolní inspekce

č1 čštx-s5/t6-K

Karlovars ký inspektordt

charakteristika
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 (dále ..škola") l1konár

á činnost základní školy

s kapacitou 600 žáků. činnost školní družiny s kapacitou 180 žákLr a činnost školníjídeln1'výde.|ni,, s

kapacitou 500 stravovaných.

k datu inspekčníčinnosti celkenl 587 žákir r oboru vzdělání
79-01-C l0l Základní škola ve24tíídách prvního a druhého stupně. V hodnocetrénl období
se počet žákůškoly výrazně nenrěnil, pohybuje se těsně pod hranicí kapacit1 škol1. K datu
inspekční činnosti se v základní škole vzdělávalo celkem 51 inditidtrálně integrovaných
žákťr se zdravotlrínl postiženínr(s mentálním postiženínr,s vir.,ojor í,nri poruchanri učenía
chování. s vadou řeči. se zrakovýnr postižením a autismenl). l9 žákťr se zdravotnín'l
znevýhodněním (z toho šest s vadami řeči) a tři žáci se sociálnínl znevýlrodněním.
Yzdělávání žákůse speciálními vzdělávacírni potřebanli (dále ..SVP") škola realizuje
s využitímpodpůrných a vyrovnávacích opatření. Mezi žák1, je 23 žáků-cizinců.K datu
inspekčníčinnosti se čtyři žáci se zdravotním postižením vzdělávají podle individuálních
vzdělávacích plánů (dále ,.IVP").
Vzděláván ížákúv základní škole se uskutečňuje podle tří školníchvzdělávacích programŮ
pro základní vzdělávání (dále.,ŠVP ZY"), které byly aktualizovány k 2 září 20l3. Skola
v.vdala Švpzv s motivačnímnázvem Škota.lazyktim oíevřenti (dále ..ŠVP BT") zpracovaný
podle Rámcclvélro vzdě|ávacího programu pro základnívzdělár,ání (dále .,RVP ZY"). Podle
něj se vzdělávání uskutečňuje ve l2 třídách. V ostatních 12 vybraných třídách se uskutečňuje
vzdělávání žákůpodle ŠVPZV s motivačním názvem Škottl.iaz,vkinn oteyřená - roz,šířenťt
yltka ja4,kl? (dáLe ..ŠVPRV.I") zpracovaného podle RVP ZV. Školamá dále vypracovaný
ŠVPZV s nlotivačnínl názvenl Škola.jal,ktj.m oteyřená - příloha upruvujícíl'ztlělávání žákťt
s lehkym mentálním po,síižením(dále ..ŠVPLMP") zpracovaný podle RVP ZV- přílohy
upravu.iící vzdě|ávání žákůs lehkým mentálním postižením, v době inspekčníčinnosti se
podle něj vzdělávaljeden žák.

Školuvzdě|ává

Školaposkytuje zájmové vzdělávání ve školnídružině 1dále ,.ŠD").K datu inspekČní
činnosti je v šesti odděleních zapsáno k pravidelné denní docházce 171 žákůškoly; kapacita
ŠDje naplněna na 95 %. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje_ podle školního vzdělávacího
programu pro zájmové vzdělávání školnídružiny (dále .,SVP SD") platného od l . záíí201'5.
Počet zapsaných žákťr ve sledovaném období mírně klesá. Měsíčníúplata za vzdělávání ve
Šoe lni l00,- Kč. Š0.1ev provozu ve dnech ško|ního vyučovánív ranních hodinách od 05:30
do 08:00 hodin a po vyučování v době od l l:40 do l7:00 hodin.

V rárnci doplňkové činnosti škola ve svých prostorech provozuje Centrunr volného Času
Nenuda, které je tvořeno 22 záimovými útvary převážně se sportovním. jazykovým a
výtvarným zaměřením.

Stravování žákůazanlěstnanců školy zajišťuje na základě sjednané snrlouvy školníjídelna
_ výdejna, do které se dovážíjídlo ze Základri školy Sokolov, Běžecká 2055. Kapacita
školní.iídelny- výdejni, je 500 stravovanýclr. k datu inspekčníčinnosti se stravuje 86,8 %
žáků.Strávníci si nrohou v.vbírat ze dvou nabízených jídel. Ve škole jsou unlístěny dva
nápojové automaty s převážně slazenými nápoji. Skola je zapojena do projektŮ Oyoce a
zelenina do škol a Mléko do škol.
Inforrnace

o

činnosti ško|y .isou dostupné

http://2zs.sokolov.cz.

ve škole a na

webových stránkách
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Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

Školainformuje o vzdělávací nabídce způsobem dostupný,rn všem' zájemcům i širší
veřejnosti. Svoji vzdělávací nabídku inovuje formou aktualizace obsahu vzdělávacích
programů na základě analýzy potřeb účastníků
vzdéláváni, možnostía příležitostíškoly a
zámětůzřizovatele. Koncepčnízáměry vedení školy se promítají do priorit zaměření školy,
důrazje rovněž kladen na postupné zavádění nových metod a forem práce do vzdělávání.

Školazajišťuje rovné podmínky při přijímání žákůk základnímu i zájmovému
vzdělávání. Do školnídružiny jsou přijímáni všichni zájemci o zájmové vzdélávání na
základě přihlášky a následně uhrazené úplaty. Přijímání k základnímu vzdělávání je

v souladu s právními předpisy, ředitel školy přijímá všechny zájemce ze spádové oblasti.
Skola veřejně deklaruje a aktivně realizuje svoji profrlaci, proto k zápisu přicházejí děti i
z jiných než spádových městských částí.Ztěchto dětí ředitel školy v předchozích letech
odmítl pět zájemců z důvodu přiblůení se naplnění kapacity školy. Odklady povinné školní
docházky povoluje ředitel školy v souladu s právními předpisy. Od třetího ročníkuškola
nabizížákůmmožnostzaíazenído třídy s rozšířenou výukoujazyků (dále,,RVJ").Do těchto
tříd jsou žácizaíazováni na základé žádosti zákonnýchzástupců apo úspěšnémabsolvování
zkoušky, při které se posuzuje připravenost žáka ke zvládnutí zvýšených nároků, které
vyplývají ze statutu jazykových tříd. V případě zájmu o zaíazenížáka do třídy RVJ ve
vyššímročníkuje žák zařazen za obdobných podmínek. Školamá nastavený mechanismus
ochrany žákaproti selhávání ve třídách RVJ. V případě selhávání škola iniciuje jednání se
zékonnými zástupci, nabízíindividuální pomoc, a pokud situace píetrvává i možnost
přeřazení žáka do běžnétřídy (dále ,,BT"). K tomuto píeřazeni docbéní pouze se souhlasem
zákonných zástupců. Ve sledovaném období k přestupům v rámci systému dochrázelo
ojediněle.

Vzhledem k systému zařazováni žákůdo tříd s RVJ se v běžných třídách ve většímíře
kumulují žáci se SVP a žáci s výukoqimi obtižemi, ačkoliv ani ve třídách s RVJ nejsou tito
žácivýjimkou. V pruběhu vzdělávání běžně docháník tomu, ževzdélávacípotřeby žákůjsou
škols\ým poradensk;fon zařizením 1dále ,,ŠPZ") zjištěny ažv pozdéjšímškolnímvěku, a je
tak zvýšenériziko, že v BT naroste počet žákůse zdravotním postiženímnad nejvyšší
právním předpisem stanovený počet pěti žáků,které lze individuálně integrovat v jedné
třídě. Ve školním roce201512016 ktomu došlo ve dvou třídách; v jedné třídě na prvním
stupni bylo individuálně integrováno sedm žákůse zdravotním postižením,v dalšítřídě na
druhém stupni šest žáků.Školasi je vědoma možnosti kumulace žákůse SVP v BT a cíleně
tyto třídy naplňuje nižšímpočtem žákt.Timv5,tváří prostředí pro uplatňování jiných forem
a metod ptáce, individualizaci qfuky nazákladě potřeb žákůadiferenciacipřístupu k žákům.

Ředitel školy vykonává činnost od roku l990, pro její výkon splňuje zákonem stanovené
požadavky. Rízeníje plánovité, systém řlr'ení je nastaven v organizaěním řádu a jeho
struktura odpovídá velikosti školy. Na řízeníškoly se podílídvě zástupkyně ředitele školy
pro první a druhý stupeň, Obě zástupkyně zároveň zajišťujívýchovné poradenství pro žáky
školy a jejichzákonné zástupce, zástupkyně pro druhý stupeň také kariérové poradenství pro

vychéaejíci žáky. Obě zástupkyně absolvovaly studium pro výchovné poradce. Kvýkonu

dalšíchspecializovaných činnostíředitel jmenoval koordinátora informačnícha

komunikačníchtechnologií (dále
školnímetodičku prevence, dvě koordinátorky
',ICT"),
environmentální výchovy a dvě koordinátorky ŠVe.Všichni jmenovaní absolvovali studium
k výkonu specializovaných činností.

Vzdětávánížáků zajištuje celkem 45 pedagogických pracovníků,znichžje 38 učitelŮ,
jedna asistentka pedagoga a šest vychovatelek školnídružiny, přičemž dvě z vychovatelek
pracují současně jako asistentky pedagoga. Podmínku odbomé kvalifikace pro přímou
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Pedagogickou Činnost, kterou vykonávají, splňuje celkem 38 pedagogických pracovníků
(84,5 %). Jedna učitelka a jedna vychovatelka si doplňují pedagogické vzdělání příslušným
studiem, tři uČitelky již dosáhly věku 55 let a vykonávají práci učitelky v základní škole po
dobu delšínež 20 let, jedné z učitelek ředitel školy písemně uznal odbornou kvalifikaci,
neboť ziskalavzdélání v uměleckém oboru a tento vyučuje v rozsahu poloviny stanovené
týdenní pracovní doby. Pro rozvoj jazykových schopností žákůškola využívájako učitele
cizího jazyka rodilého mluvčího,kteý ale nesplňuje podmínku odborné kvalifikace.

Ředitel vytváří podmínky pro dalšívzdělávánípedagogických pracovníků (dále ,,DVpp")
na zák|adé finančníchmožnostíškoly. Plánování DVPP vychází z dlouhodobé strategie,

z aktuálních potřeb školy a zájmůučitelůa vychovatelů, které ředitel slaďuje při hodnotících
Pohovorech s jednotlivými pedagogickými pracovníky. Vedle potřebného vzděláváni ke
sPlnění kvalifikačních předpokladů a dalšíchkvalifikačních předpokladů se pedagogičtí
Pracovníci v hodnoceném období individuálně vzdělávali také formou kurzů a seminářů
k Prohlubování odborné kvalifikace. Toto vzděl ávání úěelně směřovalo zejména ke
zvYŠováni kvality ve vzdělávání a bylo zacílenénapř. na činnostní učenínapří č vzdělávacimi
Předměty, na práci se žáky se SVP, na vzdělávání učitelůcizích jazyků, využívání
ProstředkŮ ICT ve výuce i pro vedení školnídokumentace apod. Pozornost byla d,ále
věnována vzdě|ávání pedagogického sboru jako celku včetně vychovatelů školnídružiny
v oblasti budování funkčníhopracovního týmu pro rozvoj kompetencí t;i,rnové spolupráce.
Plány DVPP se daří naplňovat, vedení školy sleduje účinnostdopadu těchto vzdělávacích
akcí na vzdělávání,ziskané znalosti a dovednostijsou při vzdělávánive škole uplatňovány.

Ve škole pracují metodická sdruženípro

1. - 2. ročník,3,- 5. ročník(dále ,,MS") a
předmětové komise na druhém stupni školy (dále ,,PKo'). ČlenovéMS a PK aktivně
sPolupracujÍ, plánují a připravují školnía mimoškolní akce, projektové dny, předávají si
Poznatky ze vzdělávacích akcí. Součástípráce MS a PK jsou vzájemné hospitace, přidělení
mentorŮ pro zaěínajícípedagogy a ,,spolupracujících" učitelůpro nově nastoupivší
Pedagogy spředchozí praxí zjiné školy. Vedoucí MS a PK jsou zodpovědní za výběr
vhodných učebnic a pomůcek, úpravy obsahu ŠVPZV a rozpis učiva do čásově tematických
PlánŮ. MS a PKjsou spolu s pedagogickou radou poradními orgány vedení školy, nazákladé
jejich podnětŮ přijímá ředitel opatření ke zlepšení činnosti školy, Předsedové MS a PK a
vedoucí vychovatelka školnídružiny tvoří širšívedení školy, které participuje na organizaci
činnostíškoly, projektů a nastavování školníchpravidel chování.

Školapro komunikaci mezi účastníkyvzdé|ávání, tj. žáky, zákonnými zástupci a
zaměstnanci školy disponuje srozumitelnými pravidly, ježjsou součástívnitřních norem;
knejpodstatnějším patří školnířád vydaný splatností od l. září 2015. Na tvorbě těchto
Školníchpravidel se kromě vedení školy, pedagogických pracovníků(pedagogická rada)
podílejítaké Žáci (žákovský parlament). Škotnířád obsahuje náležitosti stanovené právním
Předpi"fm vyjma pravidel pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a
dŮtek. Skola má tato pravidla interně nastavená, avšak nebyla veřejně dostupná všem žákům
a jejich zákonnýmzástupcům. Česká školníinspekce
1dáie,,ČŠI;)dále poukáaa|ana dílčí
formální nedostatky a nepřesnosti ve školním řádu. V průběhu inspekčníčinnosti pravidla
pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládáni napomenutí a důtek ředitel do školního
řádu doplnil a některé nepřesnosti ve školním řádu na doporučení ČŠIupravil.
Školavyhledává žáky svýukovými obtížemi,jejichž vzděltvání vyžaduje zvláštnípéčia

podporu. Po dohodě se zákonnými zástupci a ve spolupráci se ŠPZvytváíivhodné podmínky
Pro jejich vzděIávání, Ve školnímroce 20l4l20l5 se škola zapojila do projektu zřizovatele
Rovné příležitosti a šance, kteý byl v souladu s konceptem rovných příležitostízaměřenna
podporu ŽákŮ ze sociálně vyloučených lokalit (zohledňování jejich vzdéIávacích potřeb) a
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na vzdělávání pedagogů k posíleníjejich proinkluzivních kompetencí. ŠkolaÚČelně

vytvořila týmové poradenské pracoviště, jehož cílem byla system.atická práce se žáky pro
ziepšeníšÉohíchuYrl.dků, včitně chování a dochéaky do školy. Žahtm byla poskytována
individuální péčev oblasti nápravy vad řeči, pomoc psychologa, sociálního asistenta
pedagoga a podle potřeby doučování.Školanavánala na cenné zkušenosti získané
v uvedeném projektu a nastavené systémy a vybudované partnerství podle finančních
možnostívyužívá i nadále.

Mezi podpůmá opatřeni pro žáky se zdravotním postižením škola nazákladě žádostijejich
ŠVP ZY, záv ěŇ
zákoiný cizástupců zař adila v zdéláv ání ž áků podle IVP, které v y cházej i
"e jsou integrovaní
a doporučeniŠPZ.Vsouladu s doporučenim ŠPZve dvou třidách,v nichž
žáci se zdravotnim postižením, podpůrně spolu s vyučujícímipůsobíasistenti pedagoga.
Ža$m ze sociálně znevýhodněného prostředí zajišťuješkola podporu za spolupůsobení
sociálního asistenta pedagoga, který vykonává svou činnost v několika třídách zejména na
prvním stupni, které jsou vybrány školou na zák|adé průběžně vyhodnocovaných potřeb
žáků.

Školavzdělává jednoho žáka podle ŠVPtMP, do tohoto vzdělávaciho programu ho

převedla v průběhu školníhotoku2075120l6 na záktadě doporučeníŠPZ,po projednání se
zákonnými zástupci a s jejich informovaným souhlasem. Zároveň vypracovala pro Žáka
úpravuiozvrhu ták, aby respektoval hodinové dotace dané učebnímplánem ŠVPt UP. Žat
některé hodiny absolvuje vjiné než kmenové třídě pod vedením pedagoga. Pro vedení

průkazných údajůo vzdělávání tohoto žákapoužívá škola samostatnou třídní knihu.

vadami řeči škola nabízínápravnou péči,která je realizována logopedickou
asistentkou formou zájmového kroužku. O průběhu poskytované logopedické péčeškola
vede průkaznou dokumentaci. Činnost logopedického kroužku je částečněfinancována
z prostředků zíizovatele,na část v pivním pololetí školního roku2015l20l6 přispěli zákonní
Škohpři vytváření podmínek pro zohledňováni vzdělávacích potřeb
zástupci účastníků.
žákůse zdravotním znevýhodněním (speciální vzdélávací potřeby byly zjištěny SPZ)
v tomto případě nepostupovala v souladu s právními předpisy, neboť s ohledem nazákladní
zásady vzdélávání aprávažáků se SVP by uvedené vyrovnávací opatření tj. logopedickou
péčiměla škola poskytovat bezplatně. Ředitel školy přijal opatření a ve druhém pololetí
školníhoroku2}t5l20l6 je logopedická péčeuvedeným žákům poskytovánabezúplaty.

Žahtm

s

Prostorové a materiální podmínky pro vzdělávání žákůjsou zajiŠtěny v rozsahu

odpovídajícímobsahu školníchvzdélávaiích programů a umožňují jejich naplňování. Škola
má k dispozici dostatek kmenových a odborných učeben, např. nově vybudovanou uČebnu
fyziky a chemie, učebnu cizích jazyků, učebnu přírodopisu a zeměpisu, keramickou dílnu,
tělocvičnu včetně nově vybudovaného sociálního záaemí, pomocnou tělocviČnu a Školní
knihovnu. Všechny učebny prvního stupně a odborné učebny jsou vybaveny interaktivními
tabulemi, v keramické dílně je k dispozici vypalovací pec. Nedostatečnéprostory pro výuku
tělesné výchovy škola řešípronájmem dalšítělocvičny a sportovního hřiŠtě. Modernizace
prostor pro vzdělávání, výměna školního náby.tku a obnova učebníchpomŮcek probíhá
pruběžně podle finančníchmožnostía v souladu s poťebami vYuky.

V hodnoceném období škola hospodařila s finančnímiprostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu, je žtýoíístěžejnípříjmy školy (cca 73,5 Yo), s prostředky zřizovatele,které

jsou primárně určenék zajištění provozu, a s vlastními finančnímiprostředky, které tvoří
fondy, příjmy za stravování žákůa zaméstnanců,úplata za školnídruŽinu a PříjmY
z doplňkové činnosti - výnosy z pronájmů, Zřizovatel školy kždoročněpřispívá Částkou
přibližně 400 tis. korun na některé dalšíaktivity školy, např. na projekty ,,Cteme spoleČně"
a ,,Stop nósilí na dětech", k financování školního psycholo ga, na pronájem tělocviČny, na
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mimoškolní aktivity žáků(kroužky) apod. Ve sledovaném období škola nad rámec rozpočtu
obdrŽela finančníprostředky z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy (dále
,,MŠMT"),které byly účelověurčenéna navýšeníplatů pedagogických pracovnftů a
pracovníkŮ regionálního školství, na sociální asistenty a na podporu výuky cizich jazyků.
Kromě toho se škola ve sledovaném období zapojilado projektů financovaných z prostředků
Evropské unie, které byly využity na individualizaci výuky, efektivní rozvoj matematické
gramotnosti, na vzdélávacíaktivity pedagogických pracovníků, k modernizaci výchovně
vzdě|ávacího procesu akzatraktivnění výuky ťyriky a chemie. ZrozpočtuKrajského úřadu
Karlovarského kraje škola získala finančníprosďedky nakutz prevence závislostí. Takto
získanéfinančníprostředky byly plně využity ke zlepšenípodmínek pro vzdělávání žáků.

Škotnídružina (dále ,,ŠD") svoji činnost provozuje v šesti učebnách, které jsou situovány
v přízemi a prvním patře školy. Dvě učebny jsou vyhrazeny pouze činnostem družiny, další
Čtyri učebny jsou třídy školy, které jsou upraveny pro činnost družiny. Do jednotlivých
oddělení jsoužáci zpravidlazaíazovánipodle toho, do kterého ročníkuzákladní školy chodí.
Pro aktivity školnídružiny jsou vytvořeny vyhovující prostorové i materiální podmínky,
ÚČelně vybavené učebny umožňují naplňování cílůzájmového vzdělávání. Kromě
zmíněných učeben ŠDvyužívá počítačovouučebnu školy, dvě tělocvičny a školnídvůr.
Pro zájmové vzdélávání ve školní družině škola vytvořila v souladu s právním předpisem
Školnívzdělávací program, který je přehledný, srozumitelný a dostupný pedagogickým

pracovníkŮm, žákůmi jejich zákonným zástupcům. ŠVPŠOmá náležitosti qrmezené
právním předpisem. Dílčíformální nedostatky nemělyvliv na kvalitu zájmového vzdělávání
v SD. Reditel školy v souladu s právním předpisem vydal vnitřní řád školnídružiny,
Účinný od 27. června 2013. Vnitřni íád školnídružiny neobsahoval veškerénáležitosti
stanovené právním př.edpisem. V průběhu inspekčníčinnosti ředitel školy přijal opatření a
SVP SD i vnitřní řád SD uvedl do souladu s právními předpisy.
BezpeČnost a ochrana zdraví žákůpři vzdéláváni je zajištěna v souladu

vnitřními
V rámci
zkušebního provozu je přístup do budovy školy zajištěn bezpečnostníslužbou. Žáci;sou
prokazatelně průběžně poučováni o dodržováníbezpečnosti a ochrany zdravípíivzdělávání
ve škole a při dalšíchsouvisejících činnostech, dohled nad nimi je pravidelně zajišťován.
Skolní úrazy jsou evidovány v knize úrazi, která obsahuje údaje stanovené právním
předpisem. Vyhotovené zénnamy o úrazech jsou odesílány ČŠI,vpřípadě poskytlrutí
fi nančníhop lnění poj i šťovnouj sou záanamy aktual izovány.
s

předpisy, které ředitel školy vypracoval ve spolupráci s odborně způsobilou osobou.

Podmínky vzdělávdní ve vztahu ke vzdělúvacím programům mají očekdvanou úroveň. Na
výborné úrovni škola usiluje o zajištěníoptimdlních persondlních podmínek pro
vzděldvání.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům
Pro základnivzdělávání škola používátři modifikace ŠVPZY,které reflektují vzdělávací

potřeby žáků.ŠVPZY klade v souladu s filozofií školy důraz na vzdělávání žákův cizích
jazycich, výuka anglického jazyka probíhá ve škole již od 1. ročníku,v l. a 2. ročníku
v předmětu hrótlql s angličtinoa, V ŠVPRVJ je akcelerována výuka anglického jazyka ve
3.

-

5. ročníkunavýšením povinné hodinové dotace o celkem tři hodiny z disponibilní

Časovédotace; na druhém stupni je navýšena hodinová dotace pro druhý cizi jazyk- němeclql
jazyk o šest hodin z disponibilní časovédotace. Dále jsou v ŠVPRVJ nadefinovány volitelné
předměty cvičeníz matematilry a cvičeníz českéhojazyka; škola oba předměty realizuje jako
povinné ve třídách s RVJ v 6. - 9. ročníku.V ŠVPBT a 'r, ŠVPRVJ jsou výstupy
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z předmětu výchova k občanství a část výstupů předmětu výchova ke zdraví integrovánY do
je-dnoho předmětu rylchova k občanství a ke zdraví, zbyvající výstupy předmětu výchova ke
idravíjsóu zařazeny v předmětu čtověk a ochrana zdraví vyrrčovanéhov 8. ročníku.

Do qýuky je začleňováno celé spektrum globálních a rozvojových témat (dále ,,GRT"),
nejvěisi árirar;e kladen především na spravedlivý obchod a etické spotřebitelstvÍ, lidská
práva a práva dětí apod. Do školníhokurikula jsou GRT zač|enéna také prostřednictvím
napříklaá exkurzí, charitativních akcí, nebo Dnu Zemé (úklidu oko|í). Ve škole Probíhá
tridení odpadu. Žáci se podílejínazměnách školníhoprostředí prostřednictvím Žákovského
parlamentu (na lokálni úrovni pak skrze Studentský parlament). NahlíŽejína některé
gtotami problémy (chudoba, omezený přístup ke vzdělání) prostřednictvím konkrétních
příběhů(získaných v programu Adopce na dálku).

V charakteristice ŠVPZY byly zjištěny formální nedostatky,

které neměly negativní

vliv na

průběh vzdě|áváni.Kapitola Zabezpečení výulry žákůse speciólními vzdělávacími potřebami
nebyla strukturovaná Johledem na strukturu vzdělávacích potřeb žákŮ stanovenou platnými
právními předpisy. Poznámky k učebnímuplánu nevymezova|y organizaění podmínkY

iealizace uvuty Ředitel školy přijal v průběhu inspekčníčinnosti opatření a zjištěné
nedostatky odstranil.

průběh vzdělávání na prvním stupni byl sledován v předmětech hrátky s angliětinou,
anglický juyk, český jizyk, matematika, prvouka, informatika a výtvarná výchova jak

v ulznýcň třidách, tak ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Vyuka byla vedena,odborně a

věcně správně, vyznačovala se velmi dobrou organizaci činností,hodinY bYlY PeČlivě
připravené z hlediska stanovení vzdélávacích cílů.Žaciayr seznamováni s cílem hodinY a
unóane motivováni, metody a formy vYuky odpovídaly věku žáků,respektovalY jejich
individuální tempo. Společnj,rn znakem hodin byla návaznost na předchozí výuku,
upevňování vědomostí á dovedností získanýchv předchozích hodinách azároveň seznámení
s novým učivem s důrazem na propojení s předchánejícim. Ve většině hodin vYuČující
sřídali frontální způsob vl.uky seiamostatnou prací Žáků. v někteých hodinách byla Účelně
využita didaktická technika (nejčastěji se jednalo o interaktivní tabuli). UČelná přítomnost
aŠistentky pedagoga a velmi dobrá a pečlivá organizace činnostíze strany vyuČujícíbYla
sledována u noaině předmětu výŇamávýchova při vzdělávání zdravotně postiŽeného Žáka
(s využitímkompenzačních pomůcek) a přítomného žákavzdélávaného Podle SVP LMP.
ř rozvoji sociálních, p...onáhí"h a občanských kompetencí přispívá aktivní vedení ŽákŮ
ke vzájernné spolupráci včetně pomoci integrovaným žákům,V hodinách byl velmi dobře
vy.tržii diferencováný a individuální přístup k žákům, vyučujícírespektovali sPeciální
vLdělávací potřeby Žáků, u běžných třídách si byli vědomi nutnosti užitíjiných forem a
metod prácé vzhiedem ke kumulaci žákůse SVP, případně žákůs dalšími výukovými
obtížemi. průběžnéhodnocení práce žákt mělo motivačnícharakter aŽáktlm poskytovalo
zpětnou vazbu. Pozitivně je hodnoceno vedení žákůk sebehodnocení a vzájemnému
hodnocení sledované v některých hodinách.
průběh vzdělávání na druhém stupni byl sledován v předmětech anglický jazyk,německý
jazyk, český iazyk,matematika, cvičenízmatematiky, přírodopis, Člověk a ochrana zdravi
a výchova k oblanství a zdraví. Hodiny byly připravené s jasnými cíli, které směřovalY
k náphování výstupů Švpzv. Cíl hodiny vždy obsahoval vědomostní složku, v případě
matematickýclr předmětů i dovednostní, v předmětu člověk a ochrana zdraví zahrnoval i
složku postÓlovóu. Vyučujícíplynule navazovalina předchozivzdělávací obsahY PředmětŮ,
vywářeii píLnivéklima pro Ůoéni, střídali zajimavé aktivity a posilovali sebepojetí ŽákŮ.
Úeinne využívalipředóvším frontální výuku metodou řízeného rozhovoru s cílem
aktivizovai žáky, do připravených aktivit se dařilo zapojitvětšinu žáků. Žáci odpovídali na
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dotazy uČitelŮ, samostatně vypracovávali úkoly, společně je kontrolovali a hodnotili, pro
rozvoj klíČovýchkompetencí byly využivány vyučovacístrategie v souladu se ŠVPZv.Píi
výuce cizích jazykŮ převládala skupinová práce nebo práce ve dvojicích, vyučujícípoužívali
ve velké míře komunikativní metody práce. Zohledňováni vzdělávacích potřeb žákůbylo
zajiŠtěno nejČastěji poskytováním individuální podpory v rámci vYuky s využiiím
Pomocných nénomých a didaktických pomůcek, vjednom případě za úěelnépomoci
asistentky pedagoga. Podpůrná opatření stanovená v tVP byla uplatňována. Výučující
resPektovali individuální tempo žáků,poskytovali jim potřebnou zpétnouvazbuvětšinou při
sPoleČnékontrole výsledků individuální samostatné ptáce; v převéžnévětšině je stále
jediným hodnotitelem práce žákůvyučující,sebehodnocení v hodinách se vyskytovalo
v menŠÍmíře. Hodnocení výkonů žákův průběhu hodiny mělo motivačnícharakter. Ve
vŠechhodinách byl kladen důtaz na rozvoj komunikativních dovedností žáků,žáci byti
vedeni ke zdŮvodňování, obhajobě vlastního názoru, v ojedinělých případech i
k vysvětlování spolužákům.

Práce se Žákem vzdélávajícímse podle ŠVPrVP byla sledov ána píi ho,dině matematiky.
ŽaUpmldiferencované úioly stanovené učitelkou, netyl zapojen dotinností ostatních žáků,
vzdělávaci cíle a učivo byly v souladu se ŠVPLMP. Aktivizace žáka byla výrazně
Podporována asistentkou pedagoga. V hodině bylo zároveň přítomno více žákůse SVP,
vYuČujícíefektivně využivalapomoci asistentapedagoga i pro práci s nimi. V hodině cvičení
z matemaílky byly cíleně zaíazeny aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti, pro íízeni
vYuky vyučujícívhodně využila i vzájemné hodnocení žáků.

V hodině výchovy k občanstvía zdraví vyučujícívytvářela pro žáky modelové konfliktní

sifuace, vedla je k rŮzným způsobům řešení, účinněpodporoval arozvoj kompetencí k řešení

ProblémŮ a obČanských kompetencí. Vyučujícívhodně propojovala frontální výuku se
skupinovou pracÍ, účelněvyužívalaaktivizqícímetody, ve třídě panovalo klima podporující
učení.

Vhodině předmětu člověk a ochrana zdtaví byla vhodně propojena témata zoboru
Přírodopis (biologie člověka a genetika) az oboru qýchova ke zdravi (zdravý způsob života
a péČeo zdraví). Žáci aktivnB diskutovali, své názory opírali o vlastní zkušenosti a o
informace ze svého okolí. Pozitivním zjištěním je, že součástí vYuky je i činnostníučení
realizov ané formou laboratorních prací.

Žáci ve třídách s RVJ využívajíke sledování svých pokroků portfolio

evropského
referenČního rámce, kde mohou sledovat své pokroky jazykových znalostí v oblasti
Poslechu, ČtenÍ,psaní a interakce. Na prvním stupni je portfolio využívánok sebehodnocení
Pravidelně, Žáci maji k dispozici listinnou formu. Na druhém stupni je jazykové portfolio
Pouze v elektronické podobě a vyučujícíjen v malé míře sledují zápisy do portfolií.

Pro Žáky 9. roČníkuškola organizuje ,,absolventské" práce. Při jejich zpracovávání žáci
komPlexně aplikují své znalosti a dovednosti z mnoha oborů, součástípráce je i ústní
obhajoba před komisí. Členy komisí byvají i představitelé města, či odbornic i z piaxe.
Zájmové vzdělávání ve škotnídružině se uskutečňuje podle školníhovzdělávacího
programu doplněného o celoroční tematický plán ŠDna školnírok 201512016. Cíle
zájmovéltovzdělávání jsou stanoveny v návaznosti na základnívzděláváni, Žáciisouve ŠD
formou rŮznorodých zájmových, odpočinkových a rekreačníchaktivit vedeni k rozvíjení
klíČovýchkompetencí. Do režimu ŠOje po odpočinkových a zájmových činnostech
zařazena i příprava na vyučování, v odpoledních hodinách vychovatelky do pravidelných
aktivit zaÍazuji Častý pobyt na sportovištích v okolí školy a tematické vychénky do okolí
Školy. Pro žáky ŠO,;elictr zákonné zástupce, žáky školy i širokou veřejnost pořááala školní
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družina v průběhu roku několik příležitostných akcí. Jednalo se např. o akce Halloweenská
noc, maškarní karneval, Velikonočnídílničky,sportovní soutěže avýlety,

PrŮběh zájmového vzdělávání v ŠUUyt sledován při odpoledních činnostech ve třech
odděleních školní družiny, zejména při odpočinkových a relaxačníchčinnostech - poslech,
předčítání,společenskéhry. Žaci se se zájmen zapojovali i do nabaených pohybových,
pracovních a v7trvaraých aktivit, po kteqich následovala vycházka. Při činnostech byla
pozorována aktivní účastvšech žákůa zvolené činnosti mezi nimi vytvářely pozitivní
vztahy. Vychovatelky komunikovaly se žáky zdvořilým a přátelsk;ian způsobem. ČŠt
pozitivně hodnotí důraz kladený na pravidelný pobyt venku.

PrŮběh vzdělávóní ve vztahu ke vzděldvacím programům mó očekdvanou úroveň.

Hodnocení výsledků vzdělává

n

í v e vztahu k vzdělávacím

p

rogra mů m

Školavede dokumentaci podle povahy své činnosti; třídní knihy obsahují prukazné údaje
Školnímatriku (údaje o žácích) vede škola v listinné i elektronické
podobě. Výsledky vzdé|áváni eviduje ve školnímatrice a zveřejňuje ve výročnízprávě
o činnosti školy.
o pruběhu vzdělávání.

Školav současnédobě převádí maximum údajůvedených ve školnímatrice do
elektronického systému. Některé jeho části ještě neumí efektivně využit a nemá zce|a
nastavený mechanismus ke kontrole správnosti zadaných údajů.V souladu s právním
předpisem škola vede ve školnímatrice údaje o tom,zda ježákzdravotně postižen (vč. údaje
o druhu postižení)nebo zdravotně či sociálně znevýhodněn. Uvedené údaje v listinné formě
evidují výchovné poradkyně. Do elektronické podoby,kterámimo jiné sloužípro přenos dat
do databáae MSMT, tyto údaje zadávají třídní učitelé.Porovnáním údajův obou evidencích
byly zjištěny rozdíly. Důsledkem toho je, že škola k30. září 20l5 ve statistickém výkazu
uvedla poČty žákŮ se SVP, které nejsou v souladu se skutečností.Příčinou tohoto nedostatku
a rizikem chybného vedení dokumentace školy jsou dosud nenastavené jednotné postupy
pro zadávání azejménaúčinnémechanismy kontroly dat v elektronickém systému evidence
údajŮ o poskytovaném vzdělávání a jeho pruběhu ve školnímatrice a v třídních knihách, na

kteý škola postupně přechází.

Pro podporu žákůse SVP má škola nastavené účinnésystémy, které jsou postavené na
plánování a vyhodnocování poskytovaných poradenských služeb, a jsou koordinovány
dvěma úzce spolupracujícími výchovnými poradlqměmi. Jejich působnost je rozdělena
podle ročníků:první až ětvrtý, pátý až devátý ročník.Odbomá podpora při integraci a
vzděláváni žákůse SVP je poskytována v součinnosti s dalšímipedagogickými pracovníky,
zejména s těmi, kteří mají kvalifikaci speciálních pedagogů. Při prevenci školníneúspěšnosti
výchovné poradkyrě spolupracují se školnímetodičkou prevence. Koordinace péče
o vzdě|ávání nadaných žákůje delegována na metodické orgány s ohledem na potřebu
rozvoje nadánížákův konkrétníoblasti. ŽaWrm s odlišnlfon mateřským jazykem,kteří tvoří
nemalou skupinu žákůškoly a většinou jsou již dobře adaptováni, se učitelésnažíposkytovat
individuální podporu, dosud však není systematická.
Pozitivním zjištěním je, že při hodnocení dosažených výsledků vzdéláváni žákůse SVP se
škola neomezl4e pouze na konstatování al<tuálního stavu, ale sleduje pokroky v učenížáků.
V případě žákůohrožených školníneúspěšnostíškola ve spolupráci se zákonnými zástupci
přijímá opaťení ke zlepšení stavu a sleduje jejich účinnost.Dalšímivýznamnými partnery
při řešeníproblémů jsou např. školská poradenská zřizení, orgán sociálně právní ochrany
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dětÍ, nezisková orgarizace. Nastavené postupy a strategie pňspívajík řešení qfukových a
výchovných obtíží.
Podíl ŽákŮ s celkovým hodnocením na vysvědč eni prospěl s uyzruImenóním/prospěl se ve
sledovaném období vyrazně neměnil. Přibližně 74 % žákůprvního stupně prospívá
S VYznamenáním, na druhém stupni se jedná o 40 %o žáků.Celkového hodno cení prospěl
dosahuje cca 25 % žákůna prvním a 58 Yo žákůna druhém stupni. Podíl neprospívajíclch
ŽákŮ se stabilně pohybuje kolem l - 2 % žákůzcelkového počtu. Neomluvenou absenci
řeŠilaškola se zákonnými zástupci a orgány sociálně-právní ochrany dětí. Školadůsledně
Posuzuje objektivní dŮvody vedoucí k neomluvené absenci. Škola sleduje jako významné
ukazatele přípravu žákŮ na vyučování, vzájemné vztahy žáků(školníklima) a školní
dochrázku ŽakŮ; při řešenírizikového chování žákůpoužívádvojstupňový systém
komunikace se Žáky, resp. také zákonnýmizástupci (ednání s třídním učitelém,výchovnou
komisi) a pÍijímá opatření, jež jsou v případě vstřícného přísfupu zákonných zástupců
větŠinou ÚČinná. V případech opakovaného rizikového chování žáků(opakovaná
neomluvená nepřítomnost ve škole,
_agresivní chování) škola spolupracuje s přislušnými
orgány (odbor sociální péče,Policie Čn;.

ŠkolaprŮběŽně sleduje a lyhodnocuje mír_u úspěšnosti žáků.Při hodnocení výsledků
vzdělávániŽákŮvyužívá nejen interní z&oje, Škola byla zapojenado výběrového zjišťování
výsledkŮ vzděláváni žákůdevátých ročníkůve společenskovědních a přírodovědných
Předmětech, ve kterém dosáhli žáci velmi dobných výsledků. Dále škola využivá i testy
komerČníorganizace. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků, ale i o výsledcícltvzděláváni
z externích zdrojŮ v průběhu klasifikačníhoobdobí jsou zákonní zástupcižáků informováni
prostřednictvím žákovských knížeka na konzultačníchhodinách s vyučujícími.
S hodnocením v prvním a třetím čtvrtletíjsou rodiče seznamováni na třídníchschůzkách.
VýsledkY vzdělávánížáků škola vyhodnocuje při pravidelnýchjednáních pedagogické rady.
Vedení Školy se zjištěnými vzdělávacími výsledky zabyvá apítlímáúčinnáopatření.

Školasleduje a vyhodnocuje úspěšnost žákůpři ukončování vzdélávání. V rámci
kariérovéhoporadenství škola zajišťuje možnost využitíkomerčníchtestů pro zjištění
Profesní orientace žáků, zároveň žákůma jejich zákonným zástupcům nabízíkonzultaci
k výsledkŮm testŮ. Tuto možnost využívá zhruba 80 % vychazejícíchžékůa jejich
zákonných zástupců, Záci v hodnoceném období pokračovali po splnění povinné školní
dochánky ve vzdělávání ve středních školách , z toho třetina žákůpokračovalá ve vzdělávání
na gYmnéaiích. Výjimečně zůstali žácive sledovaném období bez umístění ve střední škole
(ve školním roce20l3l20l4 dva žáci,ve školnímroce201412015 jeden žák).
Škotaaktivně spolupracuje s vnějšími partnery, je zapojenado mnoha projektů. Školale
drŽitelem certifikátu Aktivní škola, je zapojena do projektu Rodiče vítáni, V oblasti
Čtenářskégramotnosti se škola zapojila do projektů ,,Čtenípomáhá" a ,,Čteme společně",
které Podporují mimo jiné i sociální cítěni žáklůa rozvíjejíneformální vazby mezi žáky
Prvního a druhého stupně. Školase v hodnoceném období aktivně zapojilado mězinárodního
Projektu Comenius. Pedagogové i žáci se aktivně podílejína spolupráci s partnerskými
Školami ve Spolkové republice Německo a ve Francii. Své aktivity škola prezentuje na
webových stránkách školy, v mediích a regionáln i televizi.
Škola výváří podmínky pro aktivní zapojenížákůdo olympiád a soutěžína úrovni školních,
okresních i krajských škol (zastoupeny jsou sportovní, vědomostní a umělecké soutěže a
olympiády). V matematické olympiádě se žáci pravidelně umísťujína předních místech
v okresním kole. Velmi dobře je škola reprezentována ve výtvarných soutěžích,

Školazajišťuje prevenci sociálně patologických jevů podle plánu primární prevence, má
a řešení patologických jevů, Témata prevence

nastavené mechanismy na podchycování

l0

r
Českúškolníinspekce
Ku rI o v a r s kf i n spektorcit

Inspekční zprúva

či.. čštx-s5/16-K

(např. zdravý životnístyl, bezpečnost v silničním provozu, protidrogová prevence atd.) jsou
součástívzdělávaciho obsahu vyučovacíchpředmětů, besed a přednášek s odborníky,jejichž
prosťednictvím školatakérealizujeprůřezová témata. Prioritou je také budování pozitivních
vzáltŮ se zákonnýrrni zástupci, např. prostřednictvím společných akcí, prezentačních akcí
školy (školníakademie, společnévýlety s rodiči apod.). Na prevenci sociálně patologických
jevŮ se podílítaké školnípsycholožka. Na podněty vedení školy a ťídníchučitelůsleduje a
vyhodnocuje potencionální patologické jevy, účastníse jednání preventivního týmu,
zajišťujeve všech třídách sociometrická měření.

Výsledfu vzděldvúníve vztahu ke vzděldvacím programům mají očekóvanou úroveň.

Závéry
a)

Zásadními klady školy jsou strategie sloužícík naplňování výstupů deklarovaných ve
školnímvzdělávacím programu. Skola přijímá a v praxi realizuje opatření ke zvyšování
kvality poskytovaného vzděláv ání na individuální, skupinové i celoškolní úrovni. Škola
identifikuje žáky ohroženéškolníneúspěšností, v případě žákůse speciálními
vzdělávacími potřebami přijímá systémová opatření, jejich vzdělávání je nastaveno jako
inkluzivní. Participace školnípsycholožky na poradenské činnosti školy je efektivní.
K průběžnémus l e dován í vý s l e dků v zdéláv ání v cizích j azy c ích žáci v yuživ aj í j azykov é
portfolio. Skola rozšiřuje svou nabídku i o volnočasovéaktivity. Pedagogičtípracovníci
a žákovský parlament se aktivně podílejí na rozvoji a řizení školy. Systém prevence
sociálně patologických jevů je funkčnía účinný.Skola se v}razně.zapojuje do života
obce. Ředitel aktivně zapojuje školu do rozvojových projektů naŠUr a do projektů
hrazených z prostředků Evropských sociálních fondů, díky nimž ziskává
mimorozpočtovéfinančníprostředky ke zlepšeníazkvalitnéní podmínek pro vzdělávání
žáků.Přínosná je úzká spolupráce se zíizovatelem.

b)

Nedostatkem je, že k datu inspekčníčinnosti škola ve dvou třídách individuálně
integrovala více žákůse zdravotním postiženímnežje právním předpisem stanovený
nejvyššípočet pěti takových žáků.Yzdělávání žáklůzajišťuje učitel - rodilý mluvčíbez
doložené odborné kvalifikace.

c)

Slabou stránkou školy je nekontrolovaný přenos údajůo žácích se speciálními
vzdélávacímipotřebami do elektronického systému. Nastavený kontrolní systém pro

evidenci údajůo poskytovaném vzdělávání
koncipovaný.

d)

jeho pruběhu ve školnímatrice není jasně

V průběhu inspekčníčinnosti ředitel školy odstranil následující nedostatky:

.

o
o
o
e)

a

doplnil do školníhořádu pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění

a

ukládání napomenutí a důtek;

odstranil formální nedostatky ve školních vzdělávacích programech;
uvedl vnitřní řád školnídružiny do souladu s právními předpisy;

od druhého pololetí 2al5D016 je logopedická péčežákůmse zdravotním
znevýhodněním poskytována bezplatně,

Návrhy na zlepšenístavu

o

nastavit jednotné postupy pro zadávání a zejména účinnémechanismy kontroly dat
v elektronickém systému evidence údajůo poskytovanémvzdě|ávání;
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.

vwžítnastavený systém pro

'

analFovat náplň práce výchovných poradkyn a zástupkyň ředitele školy a zváůit její
optimalizaci s ohledem na efektivní nastavení kontrolního systému.

jazykem;

se žáky se

SVP i pro žákv s odlišným mateřským

Od Poslední inspekčníčinnosti škola aktu alizovala své dokumenty na základě
legislativních změn, plánovaných cílůa aktivit. Ve škole se zvýšil počet

kvalifikovaných pracovníků,k rozvoji j3zykových dovedností žáků,škola využívá
moŽnosti spolupráce s rodilým mluvčím. Školana velmi dobré úrovni rozvíjiinkluzivní
charakter vzdélávání.

Č"l_kl Školníinspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákonaukládá řediteli škoty
ve lhŮtě do 30 dnŮ odstranit nedostatky zjištěné při inspekčníčinnosti a ve stejné lhůtě
PÍsemně informovat Ceskou školníinspekcio jak byly nedostatky odstraněny a jaká
byla přijata opatření.

ZPrávu zaŠlete na adresu Česká školníinspekceo Kollárova 15, 360 09 Karloly Vury,

PříPadně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo
(csi.k@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

na

e_podatelnu

Seznam dokladŮ a ostatních materiálů, o které se inspekčnízjištěníopírá

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1

1.

ÚPlné znění zÍizovacílistiny vydané Městem Sokolov ze dne

ě.1-4;

13.

6.2010včetně Příloh

Rozhodnutí o zápisu změny v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zařizeni
vYdané Ministerstvem školsfuí, mládeže a tělovýchovy pod ěj.34644l20t1-25 ze dne
4. I1, 2011 s Účinností ode dne 1. l. 2012 (sníženínejvyššíhopovoleného počtu žáků
v základni škole);
Rozhodnutí o zápisu změny v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zaíízení
vYdané l&ajs§ým úřadem Karlovarského kraje, odborem školství, mládeže a
tělovýchovy dne21.6.2010 podčj. t558/SK/10 (zápis školníjídelny-výdejny)aze
dne l9. 6.2013 pod čj. 5080/SK/13 (navýšení nejvyššíhopovoleného počtužákůve
školnídružině);

Jmenování do funkce ředitele školy vydané Okresním národním výborem Sokolov _
odbor Školstvídne l3. 6, l990pod čj. l21l90U s účinnostíode dne l. 7. 1990;
Potvrzení ve funbci ředitele školy vydané Městem Sokolov dne 2L 5. 2015 pod
ěi. 447 43 /20 l 5/OŠK/ANSK;
Finančnívypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A
ze dne 16. 1.2014 aze dne 16. 1.2015;
FinanČnívypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část B
ze dne 16. 1.2015;
Rozbor hospodařeni zarok20l3 a20l4
Úeetni závěrky zpracovanék3l. t2.2OI3 a3l. t2.2014;
Hodnocení rizik pracovních činnostízaměstnanců a dětí, přijatáopatření pro základni
Školuze dne 1. 9.2015, školnídružinu ze dne l. 9. 2008 a školnívýdejnu stravy ze
dne 1. 9.2010;
Otganizačnínařízeník pravidlům BOZ veškole ze dne 1. 9. 2015;
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12.
13.
14.
15.

t6.

I7.

18,
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28,
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Plán první pomoci - traumatologický plán ze dne 29. 8,2013;
Záznam o periodickém školeníBOZP zaměstnanců ze dne 29.8.2014;
Souhrnná rcvize elektrických spotřebičů ze dne 20. 12.2015;
Zprávy o revizích elektrických zaíizení ze dne 2l, 12. 2015;
Protokol o provedení odborně technické kontroly sportovního zaíízeníavybavení ze
dne l1. I.2016;

Kniha školních úrazůvedená l0.9.2015 ke dni kontroly;
Osobní dokumentace pedagogických pracovníků školy;
Rámcový plán DVPP pro školnírok2013l2014,20l4l20l5 a201512016;
Yýkaz Z I7-0I o činnosti zařízeníškolního stravování podle stavu k 3l. 10. 2015 ze
dne 5. 1I.2015;
Přihlášky ke stravování - školnírok20l5l20l6;
Yýkaz o základní škole podle stavu k 30,9,2015, ze dne 15. 10. 2015;
Evidence žákůse zdravotním postižením,zdravotním znevýhodněním, sociálním
vzdělávánim, s individuálními vzdélávacími plány, k 30. 9. 2015 s uvedenými
změnami k datu inspekčníčinnosti;
Dokumentace výchovných poradců, ročníplány úkolůa hodnotící zprávy výchovných
poradců, zpracované v hodnoceném období;

Školnimatrika žáků,kdatu inspekčníčinnosti;
Vybrané žákovskéknižky.
Záznam o činnosti logopedického kroužku ve školním roce 202512016, k datu
inspekčníčinnosti;
Seznam pro vybírání poplatků za logopedický kroužek - školnírok2015l20l6;
Přehledy DVPP absolvovaného v hodnoceném období, doklady o absolvování
vzdělávacích akcí;
Škokířád, ze dne 31. 8. 2015 s platností od 1. 9. 2015 ajeho aktualizace splatností
od 17 .2.2016;
Kritéria pro udělování a ukládání výchovných opatření,bez datace;
Záznamy z pedagogických rad, vedené v hodnoceném období;
Dokumentace ke komisionálnímu zkoušeníve školním roce 201412015;
Třídníknihy pro vzdělávání žákův zák|adni škole ve školním roce 201412015,
201512016 k datu inspekčníčinnosti;
Výročnízprávy o činnosti školy ve školním roce 201312014,201412015;
Podklady pro hodnocení výsledků vzdé|áváni žáků20l3l20l4,20I4l20I5 kdatu
inspekčníčinnosti;
Dokumentace školního metodika prevence (minimální preventivní program, krizový
plán, záanamy z jednání preventivního týmu), k datu inspekčníčinnosti;
Škohivzdélávací programy Škola jazykům otevřená, Škola jazykům otevřenórozšířená ýuka jazyku, Šklla iazykům otevř"enó- příloha upravující vzdělávóní žáků
s lehbým mentólním postižením s platností od 2. 9. 2013, včetnéaktualizace od
18.2.20|6;
Škohívzdělávací program pro zájmové vzdě|ávání školnídružiny, splatností od
1. 9. 2015, včetně aktualizace od 12. 2. 2016;
Vnitřní řád školnídružiny, s platností od27.6.2013 včetně aY,tua|izace od 12.2.20166;
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Celoročnítematický plán školnídružiny na školnírok2}l5Daft;
Přehledy výchovně vzdělávaci práce vedené ve školnímroce 20l3l20l4,20l4l20l5,
201512016;
Vybrané zápisni lístky do školnídružiny pro školnírok20l4/20l5,201512016.

Poučení
Podle § 174 odst. 10 školského zákona můžeředitel školyAkolského zaíízenípodat
připomínky k obsahu inspekčnízprávy Českéškotníinspekci, a to do 14 dnů po jejím
převzetí. Případnépřipomínky zašlete na ýše uvedenou adresu, a to k rukám ředitele
inspektorátu,

Inspekčnízprávu společně s připomínkami a stanoviskem Českéškolníinspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školníinspekce zíwovateli a školskéradě. Inspekční

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
zaíízení,jichžse týW, av Karlovarském inspektorátu Českéškolníinspekce.
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Titul, jméno, příjmení,funkce

Mgr. Marta Pincová, školníinspektorka
Mgr. Martina Fenclová, školníinspektorka
Mgr. Eva Nováková, školníinspektorka
Mgr. Ivan Topinka, ško]níinspektor

?lau,**/

Mgr. Marie Vrátníková, školníinspektorka

J{rí-

Bc. Libuše Skopcová, kontrolní pracovnice
Mgr. BlankaZemanová, odborník na
globální a rozvojová témata

^/v^*-

V Karlových Varech, Il.bíezna2016
Datum a podpis ředitele školy/školskébozařízení potvrzujícíprojednání a převzetí
inspekčnízprávy

Titul, jméno, příjmení,funkce

Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

zákřaríní škgla
§OKCILOV,
Řolqyganova 2§E
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