Česká školní inspekce
Karlovarský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov
Identifikátor školy: 600 072 843
Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna 2006

Čj.:

ČŠI 1128/06-05

Signatura: be3bz117

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Úplná základní škola je zřízena Městem Sokolov, navštěvuje ji celkem 520 žáků, z toho 273
první stupeň. Součástí školy je družina a jídelna. Inspekce byla provedena ve třídách prvního
stupně.
PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zaměřená na 1. stupeň základních škol
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví
Výchova ke zdraví je zahrnuta do vzdělávacího programu školy. Plán práce pro tento školní
rok obsahuje hlavní úkoly v oblasti zdravého životního stylu, organizaci vzdělávání
a minimální preventivní program. Úkoly jsou každoročně hodnoceny ve výroční zprávě
o činnosti školy.
Ochrana zdraví a bezpečnosti žáků se promítá do každodenního života školy. Žáci se učí
aktivně rozvíjet trvalé postoje k celoživotní podpoře a ochraně zdraví svého i zdraví ostatních
nejen při výuce, ale i prostřednictvím řady projektů. Nadstandardní je pomoc školy
organizacím, které se zabývají problematikou postižených dětí (chráněné bydlení, zapojení do
sbírky na hipoterapii).
Struktura rozvrhu je z hlediska výuky i odpočinkového režimu žáků vhodná.
Materiální podmínky jsou velmi dobré. Všechny třídy prvního stupně mají kmenovou učebnu
s funkčním vybavením a vhodnými prostorami pro uložení věcí jednotlivých žáků. Svým
interiérem jsou podnětné a motivující. K dispozici jsou pro žáky prvního stupně i dvě odborné
pracovny školy (jazyková, počítačová).
K relaxačním aktivitám o přestávkách slouží prostorné chodby. Pro sportovní aktivity jsou
využívány dvě tělocvičny a hřiště. Stravování zajišťuje školní jídelna. Vytvořeny jsou vhodné
prostory k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného či nemocného žáka.
Škola nevlastní samostatné učebnice k výchově ke zdraví, vyučující využívají vhodných
publikací a učebních pomůcek, které umožňují efektivní výuku této problematiky. Dostupnost
těchto pracovních materiálů je zajištěna.
Společně dohodnutá pravidla chování i zásady řešení případných konfliktů v oblasti prevence
sociálně patologických jevů jsou vytvořeny, obsahuje je zpracovaný minimální preventivní
program.
Vzdělávací obsah výchovy ke zdraví na prvním stupni je integrován do většiny předmětů. Ve
sledované výuce se projevila otevřenost ve vzájemné komunikaci a spolupráci žáků
a vyučujících i v individuálním přístupu k žákům.
Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na standardní úrovni.
Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví z hlediska bezpečnosti a zdraví žáků.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
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Pracovní a odpočinkový režim je strukturován vhodně vzhledem k věku a schopnostem žáků.
Prostředí učeben vyhovuje ustanovením platných právních předpisů týkajících se zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola provádí pravidelnou kontrolu zařízení z hlediska
bezpečnosti žáků.
Žáci jsou chráněni před úrazy pravidelným proškolováním a seznamováním s možnými riziky
možného ohrožení jejich života a zdraví; jsou prokazatelně poučeni o ochraně před úrazy.
Nebezpečné předměty a části využívaných prostorů jsou označeny. Škola má zpracovaný plán
první pomoci, který obsahuje kontakt na lékaře. Je určen zdravotník školy, který dovede
prakticky poskytovat první pomoc.
Školní řád upravuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Tyto podmínky jsou upraveny
i ve vnitřním předpisu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je vedena kniha
úrazů.
Do výuky je zařazena mj. i dopravní výchova. Používané publikace a pomůcky jsou pro
výuku dopravní výchovy vhodné. Výuku zajišťuje učitelka, která se zúčastnila semináře
zaměřeného na tuto oblast. Škola pořádá návštěvy dopravního hřiště. Zúčastňuje se akcí
a soutěží s dopravní tematikou.
Podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována standardní péče.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
č. j. 1476/SK/06 ze dne 30. března 2006;
2. Výkaz o základní škole podle stavu k 30. září 2005, S 3-01;
3. Zřizovací listina vydaná Městem Sokolov dne 26. ledna 2004, bez čj.;
4. Koncepce rozvoje školy do roku 2008;
5. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2003/2004, 2004/2005;
6. Plán práce školy ve školním roce 2005/2006;
7. Školní řád s účinností od 1. září 2005;
8. Záznamy z pedagogických porad;
9. Tematické plány všech ročníků prvního stupně;
10.Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o BOZP ze dne 3. dubna 2006;
11.Záznam o periodickém školení bezpečnosti práce zaměstnanců ze dne 31. srpna 2005;
12.Identifikace a hodnocení rizik úrazového a zdravotního ohrožení žáků a zaměstnanců ze
dne 1. prosince 2004;
13.Traumatologický plán ze dne 20. května 2005;
14.Kniha úrazů založená dne 1. září 2005.
ZÁVĚR
Základní škola plní svůj program výchovy ke zdraví a tuto činnost pravidelně hodnotí.
Příkladem dobré praxe je řada školních projektů, které se zabývají touto tematikou.
V průběhu vzdělávání škola zajišťuje materiální podmínky, prevenci sociálně patologických
jevů i bezpečnost a ochranu zdraví žáků celkově na standardní úrovni.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Alena Rájová

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

Členka týmu

Eliška Friedrichová

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

Člen týmu

Mgr. František Mottl

…………………………

V Karlových Varech dne 27. dubna 2006

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, 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 vedoucí inspekčního týmu: Česká školní inspekce Kollárova 15, 360 09
Karlovy Vary.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.
Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Datum: 2. května 2006
Razítko

Ředitel školy
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Vladimír Vlček

.............................................
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
16. května 2006
16. května 2006

Zřizovatel
Školská rada

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
ČŠI 1128/06-05
ČŠI 1128/06-05

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
Připomínky nebyly podány.
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