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Inspekční činnost v základru škole a ve školní družině bylazahájena p edložením pově errí

k inspekční činnosti.

P edmět inspekční činnosti

Hodnocení podmínek, prriběhu a v,sledkri vzdéIáváni poskytovaného zá <Iadru školou
a školní družinou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. b) zákona ě. 5611 2004 Sb.,

op edškolním, základnim, st ednírrr, vyšším odborném a jiném vzdéIáváni (školsk
zákon), ve znění ričinném v hodnoceném období (dále ,,škols ziákon').
Zjíšťováttt a hodnocení podmínek, pruběhu a v sledk vzdéláváttt podle p íslušn; ch
školních vzděIávacích programri. Zjíšťování a hodnocení naplnění školních vzděIávacich
programri pro zál<Iadru vzóélávárlt a pro zájmové vzdélávání a jejich souladu s právními
p edpisy a rámcov m vzdélávacím programem pro základní vzdéIávání podle ustanovení

174 odst. 2 písm. c) školského zál<ona.

Hodnocené období: školní roky 201412015 a20l5l2016 do data inspekční činnosti.

Nlázev právnické o oby
vykon ávající činnost škoty

Masarykova základní škola Litomě ice, Svojsíkova 5

Sídlo Svojsíkovfl 5o 412 01 titomě ice

E-mail právnické osoby reditel@ma arykovaz .eu

ICo 46 773 436

Identiíilcítor 600 081 443

právní forma p íspěvková arganízace

Zastoupená Mgr. Karlem Kynzlem, editelem školy

zíizovatel Město Litomě iceo Mírové náměstí 1,517

Místo inspekční činnosti Svojsíkova3 fl 5, 412 01 Litomě ice

Termín inspekční činnosti 20. -23. íjen 2015
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charakteristika
právnická osoba (dále ,,škola') vykonává činnost zál<Iadni školy (dále ,,ZŠ') a Školní
družiny (dále ,,ŠD*;. Nejvyšší povolen} počet žák. v ZŠ ie 480, v době inspekční činnosti
bylo v 18 t ídách 1. - 9. ročníku vzděláváno 465 žáktl, celková naplněnost školy dosahuje

96,8 oÁ. YzděIávaji se zde žáci ze stanoveného školského obvodu, dle kapacitních
možností jsou p ijímáni také žáci z obvodri jin ch. ŠO je naplněna na I00Yo,

v 5 odděleních bylo zapsáno 145 ričastnft zájmového vzdélávání.
YzděIáváttt a v óhova jsou zamďeny na všestrann a zdravy rozvoj osobnosti žaka. Škoh
poskytuje žákťlm kvalitní vzděIávání v cizích jazycích. Na 1. stupni je ve vybran ch
vyučovacích p edmětech realizována dvojjazyěná v uka včeském a anglickém jazyku.

od roku 2012 m základě rozltijenych at<tivit škola postupně ziskala tituly: První
Fairtradeová škola v České republice, Rodiče vitáru, Zelená škola, British Council Partner

a stala se centrem k poskytovaní programu The Duke of Edinburgh's Awards.
Informace o činnosti školy jsou dostupné na weboq ch stránkách www.masarykovzvs.eu.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdélávacích programri

Systém tzeni školy, planování arealizace kontrolních činností jsou kvalitně propracované

a efektivní. Jasně nastavená koncepce je naplňována a sdílena zaměstnanci.
V pravideln ch intervalech, editel školy a jeho dva zástupci arnIyzují a hodnotí splnění
cílri dle kritérií, irkoly aktualizují a stanovují další postupy k jejich dosaŽenÍ.

Nadstandardní riroveň má vedení zaměstnanc , kíe í se dle p idělen ch kompetencí
podílejí na chodu školy. Pedagogická rada a metodické organy vykazvjí kvalitní činnost.

Učitelé spolupracují, častní se vzájemnl ch hospitací, p edávají si zkuŠenosti a nové
poznatky, zapojljí se do mnoha vzděIávacích a]ctivit se žáky nad rámec v uky a do Četné

školní projektové činnosti. Vnější i vnit ní informační systém je funkční.

Stabilní pedagogick , sbor s vyv-áženou věkovou strukturou a s nadpruměrn}m

zastoupenim ,""fi (více jak 25 %) tvo í 31 učitelri a 5 vychovatelek ŠP. rri pedagogičtí
pracormíci, kte í nesplňují zákonem požadovanou kvalifikaci, aktuálně studujÍ.

Pro zvyšování jazykové vybavenosti žáktl ve škole prisobí dva rodilí mluvčí vyuČující
anglick juvk. Specializační studium pro v}kon funkce absolvovala koordinátorka
školního vzdělávaciho progríImu, koordinátor informačních a komunikačních technologií
a q chovná poradkyně. Ředitel školy podporuje odborn rust pedagogického sboru. Další
vzdéIávéní pedagogick ,ch pracormík (dále ,,DVPP') je organizováno zejména
v institucionálních formách (studium ke splnění kvaliťftace, školení, Io,1rzy, seminá e

apod.), které poslrytují akreditované vzdéIávací subjekty. Plán DVPP stanovuje priority,

podmínky, formy a druhy vzdélávátltv souladu s pot ebami školy a individuálním zájmem
pedagogu. Všichni pedagogičtí pracovníci se ve sledovaném období na podporu jejich

profesního rozvoje áčastnili nějaké vzděIávací akce zarrtďené na odborné a didaktické
znalosti a dovedno sti. Zapojení do projektové činnosti umožňuje realizovat zahrantČni

stáže pedagogri.

Škoh zajišťuje vzděIávání ve dvou budovách umístěn ch v centru města v blÍzkosti
městského parku. Souěástí školního areálu je zahrada, která je vhodně vybaveha
pro vyrčováni žáktl (venkovní učebna, skleník) i zájmovou činnost SD. Dlouhodobě
se škola pot ká s nedostatečn mi vnit ními prostorovPni podmínkami pro vzděIávátlt.

Aktuálně je k dispozici 18 kmenov}ch učeber1 prostory ŠD a pouze jedna kombinovaná
odborná učebna pro rnrrku cizich jazykn a p edmětu domácnost. Učebny 1. stupně jsou
podnětné rnffiově i esteticky, na 2. stupni chyběly v ukové materiály, které by pro Žáky
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byly viruální p edlohou v procesrr učení. Pravidelně jsou vyržívány dataprojektory nebo

interaktivní tabule, jimž jsou vybaveny všechny učebny. Učitelé 2. stupně mají většinu
pomricek uloženu v kabinetech a do rn uky v kmenov}ch učebnách je p enášeji, což p ináší
organuační problémy, v p ípadě chemie i bezpečnostní riziko (p enášení skla
a chemikáli!. Také v uka informatiky mriže probíhat teprve po instalaci notebookri
p enesen}ch z místa uskladnění. Všechny prostory školy jsou pravidelně udržovány.
V uka tělesné v,chovy se uskutečňuje zejména naškolním multifunkčním hišti
a v pronajaté sokolovně. Yyužívin je i blizky plaveck} bazén a zimní stadion.
K v raznému zlepšení prostorov ch podmínek pro rn rrku by měla p ispět plánovaná p dní
vestavba. škola sousedí s centrální školní jídelnou, kde se žáci mohou stravovat,
asgymnániern, jehož tělocvičnu využívá škola pro zajištění zájmovych sportovních
aktivit. Blfukost doprarmího h iště umožiuje naplňování cíI'iu zoblasti dopravní v chovy
formou praktického nácviku.

Činnost školy byla ve sledovaném období zajištěna p edevším základni dotací ze státního
rozpočtu (8|,9 %o z celkov ch qnosri v roce 2014) a zdotace na provoz od ďaovatele
(13,7 %o z cekov ,ch v nosri v roce 2014). Ředitel ričelně vylžíval i další zdroje
financování. Škoh byla zapojena do projektu EU Penize školám podpo eného

z Ewopského sociálního fondu. Projekt s názvem ,,Chytrá škola" v celkové hodnotě
2091200,- Kč p ispěl zejména ke zlepšení technickych podmínek _vzdélávání
a k vytvo ení digitálních v ukov,ch materiálri pro p edměty 1. i 2. stupně ZS. Ze strany
UŠUr byly škole poskytnuty dotace na zaveder dalšího ciziho jazyka a zv}šení platri
pedagogick ,ch i dalších pracovnftri regionálního školství. Od sponzor editel školy ziskal
finanční i věcné dary (nap. náhradní tabulové desky, interaktivní učebnice kprevenci
rizikového chování žáku). Finanční dary byly nejčastěji vyvžíty napoťueru šatních sk íněk
pro žáky. Na akce školy p ispělo také Město Litomě ice jako ňizovatel. Ve sledovaném
období se jednalo nap . o Běh do Máchov,ch schodri, Den dětí, slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu. Škoh se opakovaně zapojtla do projektu Ovoce a zelenina do škol
zamě eného na podporu zdravého stravoviání žáki 1. stupně. Zlepšen v sledek
hospoda ení ze schválené doplňkové ěinnosti v roce 2014 byl tvo en p edevším v}nosy
z pronájmu sportoviště, reklamní plochy, učeben a z prijčovného sportovních pot Ó.

Řízení školy dosahuje uysoké kvality. Personální zajštění vj,uky má velmi dobrou
roveň. Nadstandardní je poďpora DWP ze strany vedení školy. Materiólní a zemí Školy

umožňuje spěšné naplňování závaa ,ch u,stupťt stanoven ,ch ve školních vzděldvacích
programech. P ekóžkou v dalším rozvoji školy jsou nedostatečné vnit ní prostotové
podmínky. Finanční podmínlE umožňují tispěšnou realizaci školních vzděl vacích
programft.

Hodnocení prriběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdětávacím program m

Vzdělávání se uskutečňuje podle ,,Škohího vzdéIávaciho progrí}mu pro zá <ladni
vzděIávání Masarykova základru škola", kter je zpracovárl, v souladu s p ísluŠn; m
rámcov m vzďěIávacím programem. Učební plán je dodržen, disponibilní hodiny posilují
p edevším v uku povinn; ch vyrčovacích p edmětri. Učební osnovy jsou plněny,
sledována a vyhodnocována je realaace pr ezov}ch ternatick ,ch celk . První cizí jazyk
(anglick nebo německ ,) je vyrčován od 3. ročníku. Od 7 . ročníku sí žáci vybírají dalŠÍ

cizí juyk (německ}, francouzsk}, rusk , nebo anglick ). Dvol1azyčná v uka
seuskutečňuje v 1. a 2. ročníku v matematice, prvouce, qtvarné v}chově, praeormích

činnostech, ve 3. až 5. ročníku v prvouce, p írodovědě, v tvarné q chově a pracovních
činnostech. Vedena je parově tj. rodil m mluvčím v angličtině a česk m učitelem


