Česká školní inspekce
Zlínský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
čj. ČŠIZ-329/10-Z
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Janová

Adresa:
Identifikátor:
IČ:
Místo inspekce:
Termín inspekce:

Janová 58, 755 01 Vsetín
600 150 127
71 005 366
Janová 58, Janová 200, 755 01 Vsetín
30. září 2010

Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou
podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, zaměřené na kontrolu
odstranění zjištěných nedostatků uvedených v Inspekční zprávě čj. ČŠI-333-06/09-Z
a inspekčním protokolu čj. ČŠI-333-08/09-15 ze dne 24. listopadu 2009.
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou
podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, zaměřené na kontrolu
odstranění zjištěných nedostatků uvedených v Inspekční zprávě čj. ČŠI-333-06/09-Z
a inspekčním protokolu čj. ČŠI-333-08/09-15 ze dne 24. listopadu 2009.

Rovnost příležitosti ke vzdělávání
V souvislosti s nedostatky zjištěnými na základě hodnocení přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání při inspekční činnosti viz Inspekční zpráva čj. ČŠI- 333-06/09-Z byla provedena
následující opatření k jejich odstranění:


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byla doplněna a svým obsahem
odpovídala požadavkům zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Dokument „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydala ředitelka
školy pro školní rok 2010/2011 v souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon v platném znění a dodržela podmínky stanovené v § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vedení školy
V souvislosti se zjištěnými nedostatky v mateřské škole na základě hodnocení vedení školy
(viz Inspekční zpráva čj. ČŠI-333-06/09-Z) byla provedena následující opatření
k jejich odstranění:


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem
„Putování za duhou“ (dále jen ŠVP PV) platný od 1. září 2010 byl v době inspekce
v souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Nedostatky zjištěné při předchozí inspekci v kapitolách Podmínky
vzdělávání, Charakteristika vzdělávacího programu, Vzdělávací obsah a Evaluační
systém byly odstraněny.

V souvislosti se zjištěnými nedostatky v základní škole na základě hodnocení vedení školy
(viz Inspekční zpráva čj. ČŠI-333-06/09-Z) byla provedena následující opatření k jejich
odstranění:


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) platný
od 1. září 2010 byl v době inspekce v souladu s právními předpisy a Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Nedostatky zjištěné při předchozí
inspekci v kapitolách Charakteristika školy v ŠVP, Zabezpečení výuky žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami, Učební plán, Učební osnovy, Pravidla
pro hodnocení žáků a Vlastní hodnocení školy byly odstraněny.

Předpoklady pro řádnou činnost školy – bezpečné prostředí
V souvislosti se zjištěním nekvalifikovanosti dvou pedagogických pracovnic na základě
zjištění v Inspekční zprávě čj. ČŠI-333-06/09-Z
a inspekčním protokolu
čj. ČŠI-333-08/09-15 byla provedena následující opatření:


Ředitelka školy provedla s pedagogickými pracovnicemi ústní pohovor o povinnosti
splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 3 odst. 1. písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.



Pedagogická pracovnice s osobním číslem 78430 absolvovala v červnu 2010 přijímací
řízení na vysoké škole Masarykovy univerzity fakulty Pedagogické v Brně, obor
Speciální pedagogika, ale ke studiu přijata nebyla.



Pedagogická pracovnice s osobním číslem 62538 vykonává činnost vychovatelky žáků
školní družiny základní školy od začátku školního roku 2010/2011.
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V současné době mají pedagogické pracovnice možnost doplnění svých kvalifikačních
předpokladů v prodlouženém pětiletém období do roku 2014.


Školní řád základní školy byl upraven, doplněn a obsahoval podmínky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád základní školy byl
zveřejněn na přístupném místě ve škole. Nyní je školní řád základní školy v souladu
s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon).



Ředitelka školy zařídila na školní rok 2010/2011 pronájem sportovní haly v Janové
a tím bylo odstraněno bezpečnostní i zdravotní riziko žáků v předmětu tělesné
výchovy.

Průběh vzdělávání
V souvislosti se zjištěnými nedostatky v průběhu
čj. 333-06/09-Z byla provedena následující opatření:

vzdělávání

v Inspekční

zprávě



Genetická metoda čtení v českém jazyce byla doplněna a rozpracována v ŠVP ZV.



S genetickou metodou čtení byli prokazatelně seznámeni zákonní zástupci žáků.



Pedagogická pracovnice s osobním číslem 78430 byla proškolena a získala osvědčení
na školení o genetické metodě čtení.



S ohledem na vzdělávací potřeby žáků byl sestaven nový rozvrh hodin 2010/2011,
který vhodněji spojuje jednotlivé ročníky i vyučovací předměty.

Celkové hodnocení školy
Ředitelka školy přijala následná opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí (ČŠI) podle ustanovení
§ 175 odst. 4 a ustanovení § 164 odst. 1 písm. d) školského zákona.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Zápis do školského rejstříku – rozhodnutí čj. 24085/2007-21, s účinností od 16. října
2007
2. Zápis do školského rejstříku – obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů
vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy 79-01-C/001 Základní škola, s účinností
od 1. září 2007, čj. 3742/2007-21, spisový znak M-07-3 742/2007-21
3. Zápis do školského rejstříku škol a školských zařízení čj. 41190/2007, s účinností
od 1. září 2007 – o stanovení počtu žáků
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4. Rozhodnutí – zápis čj. 4153/2006, s účinností od 1. března 2006 – místo
poskytovaného vzdělávání MŠ 1. Janová 200, 755 01 Vsetín
5. Zřizovací listina, 27. 11. 2002, čj. Neuvedeno, organizace je zřízena ke dni 1. ledna
2003 na dobu neurčitou
6. Pověření vedením MŠ Janu Kaňůrkovou s účinností od 1. září 2005
7. Živnostenský list čj. 1/ZO/2071/05-22, evidenční číslo 381006-559400, předmět
podnikání hostinská činnost
8. Rozhodnutí o povolení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2008/2009
čj. -177/2008/ZMS ze dne 25. srpna 2008
9. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2010/2011 čj. 22/2010
10. Rozhodnutí ve věci přijímacího řízení čj. MU/37753/2010/PdF/3224343 ze dne 21.
června 2010
11. Projekty 2009/2010
12. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
13. Spisové složky dětí (žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhodnutí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
14. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2010
15. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. září 2010
16. Inspekční zpráva čj. ČŠI-333-06/09-Z ze dne 24. listopadu 2009
17. Protokol čj. ČŠI-333-08/09-Z ze dne 24. listopadu 2009
18. Personální složky zaměstnanců s osobními čísly 78430 a 62538
19. Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků v Inspekční zprávě čj. ČŠI-333-06/09-Z
20. Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků v Inspekčním protokolu čj. ČŠI-333-08/0915
21. Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků v Inspekční zprávě čj.
ČŠI-333-06/09-Z ze dne 1. prosince 2009
22. Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků v Inspekčním
protokolu čj. ČŠI-333-08/09-15 ze dne 1. prosince 2009
23. Spisové složky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
24. Školní řád základní školy s platností od 14. prosince 2009
25. Rozvrh hodin základní školy platný od 1. září 2010

Dle ustanovení § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může
ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14
dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760
01 Zlín.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich
obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekční zpráva včetně připomínek je
veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a
v příslušném inspektorátu České školní inspekce.
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Složení inspekčního týmu:
(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Libuše Němečková

Němečková, v. r.

Bc. Lea Boďová

Lea Boďová, v. r.

Mgr. Marek Dobeš

M. Dobeš, v. r.

Mgr. Ivo Suchý

Suchý, v. r.

Ve Zlíně dne 18. října 2010

Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

V Janové dne 21. října 2010

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr.Jaroslava Proislová

Proislová, v. r.

Připomínky ředitelky školy
Datum

Text
Připomínky nebyly podány.
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