ČESKÁ REPUBLIKA
Česká školní inspekce
Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky je právním subjektem s příspěvkovou formou
hospodaření. Škola má podle posledního platného rozhodnutí o zařazení do sítě dvě součásti,
základní školu s kapacitou 230 žáků a školní družinu s kapacitou 25 žáků.
Škola je umístěna ve dvou budovách. V hlavní budově ve Vrbátkách se vzdělávají žáci 4. - 9.
ročníku, odloučené pracoviště školy v Dubanech slouží žákům 1. - 3. ročníku a potřebám
školní družiny.
HODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě podnětu Krajského úřadu Olomouckého kraje byla v Základní škole Zdeny
Kaprálové ve Vrbátkách (dále jen škola) provedena specifická orientační inspekce. Jejím
předmětem bylo posouzení personálních, organizačních a vzdělávacích podmínek lyžařského
výcviku žáků (dále jen LVZ). Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) rovněž hodnotila činnost
ředitele školy spojenou s vyšetřováním údajně nevhodných večerních programů LVZ
organizovaných jeho vedoucím. ČŠI se rámcově zabývala i posouzením podmínek vzdělávání
z hlediska koncepce školy, jejího materiálně-technického vybavení, spolupráce se zřizovatelem
a prezentace na veřejnosti. Při hodnocení jednotlivých ukazatelů se opírala o část povinné
dokumentace školy, dokumentaci LVZ, o zápisy z šetření a informace, které získala od ředitele
školy, a o vlastní pozorování získaná na základě fyzické kontroly prostor školy.
Na základě posouzení hodnotící části výroční zprávy školy za školní rok 2000/2001, zaměřené
na výchovně-vzdělávací, mimotřídní a mimoškolní činnosti, a vypracované koncepce školy ČŠI
konstatuje, že škola je z hlediska dlouhodobého rozvoje řízena plánovitě. Výrazná je
i preference materiálně-technického zabezpečení výuky a modernizace školy. Estetické a
podnětně působící prostředí školy vytváří vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání. Na
velmi dobré úrovni je i spolupráce školy se zřizovatelem, aktivně jsou vyhledáváni partneři pro
případné sponzorství s cílem zlepšit finanční a materiálně-technickou situaci. Škola se úspěšně
prezentuje na veřejnosti.
LVZ žáků 7. ročníku a vybraných žáků 8. ročníku byl uskutečněn v souladu s učebními
osnovami vzdělávacího programu Základní škola ve dnech 2. - 8. února 2002. Místem konání
LVZ byl soukromý objekt ve Stříbrnicích okres Bruntál. Kontrola předložené dokumentace
LVZ svědčí o jeho pečlivé přípravě z hlediska výběru vhodného objektu, kontroly lyžařského
vybavení žáků, zpracování programu včetně jeho kulturně - výchovné části i odborných
přednášek a plánu výcviku. Program LVZ byl předložen ke schválení řediteli školy. Rodičům
žáků byly písemnou formou poskytnuty všechny potřebné informace o organizačním,
materiálním a bezpečnostním zajištění LVZ. Z personálního hlediska byl lyžařský výcvik
zabezpečen kvalifikovaným učitelem tělesné výchovy a dalším instruktorem bez potřebné
kvalifikace, což není v souladu s Metodickým pokynem k personálnímu zajištění LVZ,
čj. 25 861/93-50 ze dne 6. 12. 1993. V souladu s Metodickým pokynem k organizaci LVZ,
čj. 24 799/93-50 ze dne 6. 12. 1993 byla ustanovena také zdravotnice s potřebnou kvalifikací.
Fyzickou kontrolu průběhu LVZ ředitel školy neprováděl, dle jeho sdělení však byl
v pravidelném telefonickém kontaktu s jeho vedoucím a ihned po skončení LVZ byl ústně
informován o jeho hladkém průběhu.
Na základě upozornění Krajského úřadu Olomouckého kraje na anonymní stížnost, která se
týkala údajně nevhodných večerních programů organizovaných vedoucím LVZ, zahájil ředitel
školy počátkem března tohoto roku ve škole šetření, které dosud neukončil, protože
nepovažoval případ za uzavřený. Ředitel předal ČŠI kompletní dokumentaci šetřeného
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případu. Kontrola této dokumentace prokázala, že postupoval zodpovědně a systematicky a že
veškerá případná opatření k nápravě zjištěných výchovných nedostatků jsou v jeho rukou.
Podmínky vzdělávání a výchovy ve sledovaných oblastech hodnotí ČŠI jako velmi dobré.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ






Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností
od 1. 5. 1999, čj. 607-99-00
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2000/2001
Koncepce dlouhodobého rozvoje školy
Dokumentace lyžařského výcvikového zájezdu (informace poskytnuté rodičům žáků,
rámcový plán lyžařského výcvikového zájezdu, vyúčtování zájezdu)
Dokumentace ředitele školy pořízená v průběhu šetření

ZÁVĚR
ČŠI konstatuje, že podmínky vzdělávání ve škole z hlediska koncepce školy, jejího
materiálně-technického vybavení, spolupráce se zřizovatelem a prezentace na veřejnosti
jsou na velmi dobré úrovni. Jako velmi dobré ČŠI hodnotí i personální, organizační a
vzdělávací zabezpečení lyžařského výcviku žáků, nedostatky se vyskytly pouze v kvalifikaci
jednoho z instruktorů. Činnost ředitele školy spojenou s vyšetřováním údajně nevhodných
večerních programů LVZ hodnotí ČŠI jako dobrou, přijetí opatření k nápravě zjištěných
výchovných nedostatků jsou plně v jeho kompetenci.

Inspekční zpráva - str. 3

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PhDr. Marcela Hanáková

......Hanáková v. r............

Člen týmu

Mgr. Zdeněk Krejčiřík

.......Krejčiřík v. r. .............

V Olomouci dne 4. dubna 2002

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: ......5. 4. 2002 ................
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Mgr. Vladimír Dohnal

...Dohnal v. r. ......
podpis

Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Průměrný
Pouze vyhovující
Nevyhovující

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Příslušný orgán státní správy
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy
Jeremenkova 40 A
779 00 Olomouc
Zřizovatel
Obecní úřad Vrbátky

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

2. 5. 2002

132 182/02

2. 5. 2002

132 181/02

------------

--------------

798 13 Vrbátky
Rada školy
Připomínky ředitele školy
Datum
-----

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-----
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