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Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál (škola) je zřízená Městem Město
Albrechtice. Sdružuje základní školu (kapacita 540 žáků), školní družinu (ŠD kapacita
95 žáků), školní jídelnu (ŠJ kapacita 500 stravovaných). V době inspekční činnosti
navštěvovalo ŠD 95 žáků, základní školu 381 žáků. Z tohoto počtu bylo evidováno
11 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). V ŠJ bylo zapsáno
352 stravovaných.
Škola dosahuje vynikajících výsledků v kvalifikovaném psaní (psaní na počítači
„všemi deseti“). V průběžném pořadí zúčastněných škol se v době inspekce nacházela
na 1. místě v rámci ČR. Působí zde výtvarná dílna s regionálním významem.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola.

PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v základní škole.
Cíle inspekční činnosti:
1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona.
2. Zjišťování a hodnocení oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a uplatňování
ochrany práv a svobod žáka na druhém stupni základní školy.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona
Údaje uvedené v dokumentu osvědčujícím vznik školy (její název a sídlo, vymezení předmětu
činnosti) jsou v souladu se skutečností.
V platných rozhodnutích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou zapsány
identifikační údaje zřizovatele i školy. Dále seznam školských služeb, místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, obor vzdělání a forma vzdělávání. Ředitel školy
je současně statutárním orgánem právnické osoby. Uvedené údaje jsou v souladu se
skutečností.
Z třídních knih a třídních výkazů všech tříd, přehledů výchovně vzdělávací práce všech
oddělení ŠD a přehledu o stravování plyne, že kapacity školy, ŠD a ŠJ nebyly překročeny.
Z třídních knih, třídních výkazů všech tříd, přehledů výchovně vzdělávací práce všech
oddělení ŠD a přehledu o stravování plyne, že jednotky výkonu byly vykázány v souladu se
skutečností.
Od 1. ledna 2005 nedošlo ve škole k žádné změně ve sledovaných údajích zapisovaných do
rejstříku škol a školských zařízení (byla zapsána změna kódu oboru vzdělání).
Vybrané formální podmínky vzdělávání byly splněny.
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2. Prevence sociálně patologických jevů, uplatňování ochrany práv a svobod žáka
Školní preventivní strategie je funkčně zpracována v minimálním preventivním programu.
Jednotlivé cíle vycházejí z konkrétních podmínek školy a navazují na dokumenty jejího
dlouhodobého rozvoje. Formy a metody prevence jsou zaměřeny na tři cílové skupiny – žáky,
vyučující, rodiče.
Z dokumentů školy vyplývá, že plánování v oblasti prevence SPJ je věnována mimořádná
pozornost. Stanovený systém hodnotících přístupů je součástí struktury vlastního hodnocení
a představuje pravidelnou součást jednání pedagogických rad i pracovních porad. Výroční
zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok obsahuje zhodnocení práce pedagogů v dané
oblasti včetně definování rezerv. Na základě výsledků hodnocení jsou přijímána opatření ke
zkvalitnění prevence.
Ve škole pracuje 24 učitelů, na druhém stupni vyučuje 14 pedagogů. Z tohoto počtu splňuje
odbornou kvalifikaci 13 vyučujících. Jedna učitelka s odbornou kvalifikací pro první stupeň
přechodně působí na druhém stupni. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) odpovídá kvalifikační struktuře učitelů a potřebám školy, jsou do něj pravidelně
zařazována školení zaměřená na SPJ. V rámci DVPP je účelně využíváno samostudium
a vzájemné vzdělávání pedagogů. Metodička prevence je pro výkon své funkce plně
kvalifikovaná a průběžně se zúčastňuje školení s danou tematikou. Spolu s výchovnou
poradkyní a ostatními učiteli připravuje a zpracovává projekty. Podílí se na přípravě
dotazníkových šetření pro žáky i rodiče včetně jejich vyhodnocování. Ve škole působí
jedenkrát měsíčně psycholog.
Prevence záškoláctví, násilí a šikanování je realizována formou otevřené a partnerské
komunikace mezi žáky a učiteli včetně ředitele, organizováním osvětových besed a akcí pro
vyplnění žákovského volného času. Řada žáků aktivně pracuje ve školních zájmových
kroužcích či se věnuje zdokonalování svých dovedností v rámci kvalifikovaného psaní.
Součástí prevence jsou dotazníková zjišťování vztahů mezi žáky a mezi pedagogy a žáky.
Specifická preventivní činnost spočívá v realizaci specializovaných programů zaměřených na
rizikové jedince či skupiny (Peer program, program Kouření a já). Za první pololetí školního
roku 2006/2007 škola evidovala nula neomluvených hodin.
Rozvoj žákovských sociálních kompetencí patří mezi hlavní vzdělávací cíle v letošním
školním roce a je mu věnována vysoká pozornost zejména ve vyučovacích hodinách rodinné,
občanské a literární výchovy, zeměpisu a dějepisu. Práva a povinnosti žáků jsou jasně
vymezeny ve školním řádu. Mezi výchovnými opatřeními převládají pochvaly třídních učitelů
a ředitele školy. Případný výskyt SPJ se řeší bezprostředně. Závažnými případy se zabývá
výchovná komise.
Žáci a rodiče mohou v rámci prevence SPJ využít školní poradenství, a to dvakrát týdně
formou pevně stanovených konzultačních hodin, na rodičovských schůzkách nebo předem
dohodnutých individuálních konzultacích. Poradenské služby jsou také uskutečňovány
prostřednictvím internetu, kabelové televize a informačního servisu ve školním časopise
Záškolák. Žáci s SVP jsou integrováni do běžných tříd. Při jejich výuce učitelé uplatňují
individuální přístup. Ve škole pracuje pedagogický asistent.
Spolupráce se subjekty zabývajícími se sledovanou problematikou (PPP, Policie ČR, odbor
sociální péče o děti a mládež při MÚ, K centrum aj.) probíhá průběžně a neformálně. Plán
vzájemných akcí je zahrnut do celoročního plánu práce, jeho realizace je pak vyhodnocena ve
výroční zprávě o činnosti školy.
Jako součást inspekční činnosti byl žákům 9. ročníku předložen ke zpracování dotazník
o šikaně. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že žáci mají informace o jejím nebezpečí.
Činnost školy v posuzované oblasti odpovídá vynikající úrovni.
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Hodnotící stupnice
vynikající, příkladné

funkční, běžný stav

podprůměrný stav,
vyžaduje změnu

DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál vydaná Zastupitelstvem
Města Albrechtice bez č.j. ze dne 9. 11. 1992 s účinností od 1. 1. 2003 ve znění změny
zřizovací listiny Základní školy Města Albrechtice, okres Bruntál vydané Zastupitelstvem
Města Albrechtice č. 13/54/d ze dne 26. 2. 2004 s účinností od 1. 1. 2004 včetně přílohy
a dodatků
2. Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení
č. j. 17 487/03-21 ze dne 9. 6. 2003 s účinností od 1. 9. 2003 (změna kapacity ŠD)
3. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení č.j. 4924/2006-21 ze dne 2. 3. 2006 s účinností od 2. 3. 2006 (změna
kódu oboru vzdělání)
4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 27. 1. 2006
5. Jmenovací dekret do funkce ředitele Základní školy v Městě Albrechticích č.j. 123/95-Ř
ze dne 3. 4. 1995 s účinností od 1. 1. 1993
6. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. 9. 2006, odeslán dne 10. 10. 2006
7. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2006, odeslán dne 10. 10. 2006
8. Výkaz o školní družině-školním klubu Z 2-01 podle stavu k 31. 10. 2006, odeslán
dne 1. 11. 2006
9. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2006, odeslán
dne 1. 11. 2006
10. Třídní knihy a třídní výkazy všech tříd pro školní rok 2006/2007, k termínu inspekce
11. Přehledy výchovně vzdělávací práce všech oddělení ŠD pro školní rok 2006/2007,
k termínu inspekce
12. Zápisní lístky do ŠD (školního klubu) pro školní rok 2006/2007, k termínu inspekce
13. Preventivní program sociálně patologických jevů na školní rok 2006/2007, bez data
14. Školní program pedagogicko – psychologického poradenství ze dne 1. 9. 2005
15. Školní řád, projednán a schválen školskou radou dne 25. 8. 2005
16. Výroční zpráva školy 2005/06 ze dne 18. 9. 2006, projednána na pedagogické radě
14. 9. 2006, schválena školskou radu 3. 11. 2006
17. Souhrnný rozvrh tříd pro 2. stupeň ZŠ, k termínu inspekce
18. Klasifikace prospěchu a chování žáků ZŠ za 1. pololetí školního roku 2006/2007, ze dne
26. 1. 2007
19. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje Základní školy Města Albrechtice pro léta
2002 – 2007 červen 2002
20. Plán sebehodnocení školy 2006 – 2007, projednáno na pedagogické radě dne 28. 8. 2006
21. Pedagogické rady, pracovní porady – školní rok 2006/2007, k termínu inspekce
22. Plán práce školy 2006/2007 ze dne 28. 8. 2006
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23. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2006/2007
ze dne 25. 1. 2007
24. Přehled o stravování k 31. 10. 2006 a k termínu inspekce
25. Doklady o dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků na druhém stupni, k termínu
inspekce
26. Osvědčení o absolvovaných vzdělávacích akcích v rámci DVPP (SPJ), k termínu inspekce
27. Tematické plány předmětů vyučovaných ve šk. roce 2006/2007 na druhém stupni
28. Projekt specifické primární prevence se zaměřením na problematiku prevence užívání
návykových látek, šikany, násilí – pro rok 2007
29. Záškolák (školní občasník)
30. Školní dotazníková šetření a jejich analýzy, k termínu inspekce
31. Textová a obrazová portfolia k akcím v oblasti SPJ, k termínu inspekce
32. Volnočasové aktivity dětí na ZŠ v Městě Albrechticích, školní rok 2006/2007
33. Dotazníky ČSI k šikaně zadané v průběhu inspekce

ZÁVĚR
Formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona byly splněny.
Činnost školy v oblasti prevence SPJ na druhém stupni vychází z funkčně zpracovaného
minimálního preventivního programu a je pravidelně vyhodnocována. Spočívá především
v otevřené komunikaci vyučujících se žáky, v pořádání akcí na vyplnění jejich volného
času, v pravidelné spolupráci pedagogů s rodiči a příslušnými subjekty. Důležitou součástí
preventivní činnosti je nabídka zájmových kroužků včetně aktivit v rámci kvalifikovaného
psaní, příprava projektů, realizace specializovaných preventivních programů a dotazníková
zjišťování vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Příkladná je vzájemná spolupráce
vyučujících. Žáci s SVP jsou integrováni v běžných třídách a je jim věnována odpovídající
pozornost. Škole se daří minimalizovat záškoláctví, žáci jsou o problematice šikany
informováni. Zjištěné případy SPJ se řeší bezprostředně. Školní řád obsahuje zřetelně
vymezenou ochranu práv a svobod žáka, mezi výchovnými opatřeními převládají pochvaly.
Práce školy v posuzované oblasti odpovídá vynikající úrovni.

Opava 26. březen 2007
razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Petr Očadlík

......................................

Členka týmu

Mgr. Isabela Hobzová

......................................
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Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci
do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. ČŠI Husova 17, 746 01 Opava.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá
ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem
převzal její originál.
Město Albrechtice 29. březen 2007
razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Karel Knapp

......................................
ředitel školy
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Město Město Albrechtice, Náměstí
ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice
Školská rada ZŠ Město Albrechtice,
okres
Bruntál,
Opavická
1,
793 95 Město Albrechtice

Datum odeslání
inspekční zprávy
16. 4. 2007

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
ČŠI-149/07-R14

16. 4. 2007

ČŠI-149/07-R14

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. podacího deníku ČŠI
-
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Text
Připomínky nebyly podány.

