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jmenovan ch p edmětri. Ke kvalitě vzdélávání p ispívá rozsáh7á nabídka školních
a mimoškolních činností. Škoh deklaruje podporu environmentálního vzděIávání, žáci
se aktivně irčastní ochrany a utva er zdravého životního prost edí. V pr běhu vzděláváni
jsou vedeni k dodržování zásad zďravého životního stylu včetné rcalizace pohybov'ch
aktivit podporujících zvyšovrání tělesné zdatnosti. V tematick ,ch projektech jsou
vychováváni ktoleranci, ziskávaji multikulturní povědomí, zapojuji se do charitativních
ěinností. Ve spolupráci s místním technick m klubem je rozvíjeno polytechnické
vzdéIávání. Žaci se ričastní kulturních akcí, sportovních v,cvik a kurzi, ozdravnych
pobytri, er,kurzi a v ,letri. Cuojazyěné dovednosti mají možnost uplatnit v pniběhu
zahraniěníchpoznávacíchnebopobytov,chzájezdi.

Yzdélávini v době inspekční činnosti se uskutečňovalo v p íjemné atmosfe e, znatelné
byly vzáqemné p átelské vztahy mezi učiteli ažáky. Pozitivně se projevila podpora, kterou
vedení školy věnuje rozvoji sebehodnocern žák:iu. V uka byla dostatečně srozumitelná
anéromá, učitelé ričelně používali učební pomricky a vlastní digitální materiály.
Sledované hodiny na 1. stupni byly metodicky pestré, založené na činnostním učenÍ. Žácí
byli vhodně motivováni, spontánně komunikovali, respektovali dohodnutá pravidla
chování. Měli dostatečn čas na p em šlení, dostávali prostor pro vyjád ení svého náaoru.
Vyučující respektovali jejich individuální pracovní tempo, oceňovali pokrok, poskytovali
jim zpětnoa vazhu, vhodně využivalí p edmětovou provázanost. P evažovalo prťrběŽné

formativní hodnocení, většinou formou po chvaly.
Metody a formy práce využíté v hospitovan; ch p edmětech vyrčovan}ch v anglickém
jaryku (matematika v 1. ročníku a p írodověda v 5. ročnftu) byly propracované, kvalitně
fungující, podporující zájem a aktivitu Ztki. Žáci prokazovali široké znalosti v oboru
a uměli je v borně vylžívat v anglickém jazykl. Spolupráce obou p ítomn; ch vytrčujících
byla velmi p ínosná a umožiovalazajištěru individuálního p ístupu k žrák m.

Na 2. stupni v uka probíhala píevá né fiontálně v kornbinaci se samostatnou prací žáki.
Diferenciace učiva v požadavcích podle individuálních schopností žáktl nebyla
zaznarlenána. ZaŤazeny byly činnosti podporujíci tozvoj čtena ské gramotnosti. Vhodně
strukturované hod.iny byly efektivní, vedly k rispěšnému naplňování stanoven ch
vzdě|ávacích cílri. Učitelé žáky motivovali p íklady z odborné príxe i běžného žtvota,
učivo pr běžně upevňovali a propojovat db mezip edmětov ,ch souvislostí. Žaci Ul,tt

aktivní, dob e spolupracovah,bez obav kladli otévky. Prťrběžně byli pozitivně hodnoceni.

Zájmové vzdéláváni v ŠD probihá v souladu se vzdělávacím programem. Organízace
je p izprisobena podmínkám školy. Prostory zdobí v tvarné a jiné rukodělné ptáce žák: ",
učebny jsou vybaveny nábytkem s dostatečn}m ťrložn m prostorerr1 pracovními stoly
ažidlemi, sedacím nábytkerr1 odpovídajícím množstvím hraček i stavebnic. Kčinnosti
jsou využívány i školní.re"brry, nriStO uŽu}rudu. V pr běhu hospitační činnosti byla ve ŠD
p íjemná atmosfera, pozitivni nálada, děti bez problémri dodržovaly stanovená pravidla
vzájemné komunikace. Realizována byla pravidelná zájmová činnost. Frontrálně íizené
aktivity s individuálním p ístupem k jednotliv m žrák m st ídaly odpočinkové činnosti,
kdy si p ítomní žácívybkaLiznabizenych možností dle vlastního zájmu.

pr běh vzdělávání má očekóvanou roveň. Nadstanďardní nabídka školních
a mimoškolních aktivit umožňuje proJilaci ždk , podporuje rozvoj jejich naďóní a záju .

Dvojja4lčnd u ,uka ve t ídtích 1. stupně je poslEtována na velmi kvalitní rovni
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Hodnocení qisledkri vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programrim

P i p ijímání žáki postupuje škola v souladu s platnou legislativou. O vzdělávací nabídce,
konání zápisu a zprisobu p ijímání je ve ejnost dostatečně informována prost ednictvím
weboqich stránek, nástěnek v budově školy, školních qvěsek apoŤádántm akcí pro rodiěe
a ve ejnost. Zájem ve ejnosti o vzdéláváru dlouhodobé vyrazné p evyšuje kapacitní
možnosti školy.

Vedení školy pravidelně sleduje a vyhodnocuje dosahované v sledky vzděláváru žákÍl
na rirovni t íd i jednotlivc . K tomu vylžívá interních a externích hodnotících prost edk ,

Problematikou nerispěšnosti žák se učitelé zabyvqí na jednáních pedagogické rady
a na schrizkách metodic ch organri. V p ípadě pot eby je žakrim nabizena možnost
individuálních konzultaci. Zékonní zástupci jsou o prťrběhu a rn sledcích vzdéIáváni
informováni prost ednictvkn žákovskYch knlžek, na t ídních schrizkác}r, v neodkladn ch
p ípadech jsou kontaktováni be7prost edně telefonicky nebo e-mailem.

Dosahované v sledky jednotlivcri jsou velmi dobré. Ve školním roce 20l4l20I5
z celkoqich 458 žáků 63 % prospělo s vyznamenánim a 37 % prospělo, neprospěl pouze
jeden žak. Úspěšní byli také žáci, kte í se p ihlásili ke složení mezinárodru jazykové
zkoušky Carnbridge English urovně KET (podle Společného ewopského referenčního
rámce rirovně M) a PET (podle Společného ewopského referenčního rámce urovně B1).
Z p lhlášenych l 6 žáki uspěli všichni.
Žáci jsou motivováni k ričasti v širokém spektru soutěží a olympiád nap íč všemi
vzdélávacimi p edměty, v okresních kolech se umísťují na p edních místech. V uplynulém
školním roce si velmi dob e vedli v krajském kole florbalové soutěže, ve které získali
2. misto, v soutěži mlad zdravotník a družstev v šachu obsadili 1. místa. V matematické
soutěži Klokan postoupili do celostátního kola. Opakovaně rispěšní jsou v oblastních
kolech sportovních soutěží.
Škoh systematicky sleduje také rispěšnost žiák a jejich aďaptaci p i p echodu znžšfto
navyšší stupeň. Pro usnadnění p echodu na další stupeň vzdélávání navštěvují žáci
9. ročnftu prezentaci st edních škol v regionu, funkční je spolupráce s ri adem práce.
Většina vychánejících žžki byla p ijata do maturitních oborri st edních škol (70 %)
a ostatní do učebních obor .

Škoh rispěšně realizqe inkluzivní vzdě|ávání. Identifikace a evidence žáki se speciálními
vzdélávacimi pot ebami (dále ,,SVP'), včetně vedení dokumentace, je na požadované
rirovni. V době inspekční činnosti bylo evidováno 17 žák se S\IP (3 tělesně postžení,
!4 zdravotně zneq hodněn ch), 13 znich se vzdělávalo podle individuálnichvzdélávacich
plánri. Naplňování plánri je ve spolupráci s poradensk mi zaŤízenimi azákowrymi zástupci
pravidelně vyhodnocováno a vp ípadě pot eby docháaí k jejich irpravám. Mimo ',ryuku,
jednu hodinu t; dně, se integrovant žáci 1. stupně ričastní speciální pedagogické péče
zan&ené na náryravy v vojov ch poruch učení.
Funkci v chovné poradkyně vy,konává kvalifikovaná učitelka. Její činnost je systematícká,
probíhá podle vypracovaného plánu, kter, je vždy na konci školního roku vyhodnocován.
Spolupracuje nejen s pedagogicko-psychologickou poradnou, ale také s odborn mi
pracovišti zam&enymi na konkrétní typ postžení. V rámci kariérového poradenství také
s ri adem ptáce a st edními školami v regionu. Poskytuje poradenské služby nejen žáktmt,
ale také rodičťrm a učitelrim.

Škoh vytvá i podmínky pro zdrav fyzícky, psychic a sociální rozvoj žák . Minimální
preventivní program vychár;i z ar:o'l zy stavu ve škole, je p imě en věku a schopnostem
Žáloi, stanovenácíle a aktivity jsou v souladu se ŠVP ZV. Škohí metodik prevence sleduje
jeho naplňování a na konci roku provádí vyhodnocení. Spolu s q chovnou poradkyní
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sezamďrují p edevším na včasné odhalení r.zk a p ijímají preventivní opat ení k jejich
minimalizaci. V pruběhu školního roku je realrlzovátno množství akcí, osvědčily se
nap . projekty, besedy, či p ednašky. V rámci smysluplného vwžlti volného času nabizí
škola žákrim množství zájmovychkroužk .

Pravidla be4pečného chování ve škole i p i akcích konan}ch mimo školu, identifikace
možnychbezpečnostních rizik, zajíštěru dohledu nad žéky aprgímaná preventivní opat ení
p ispívají ktomu, aby vzdělávéni žák probíhalo vbezpečném prost edí. Žaci al,U
s pravidly bezpečného chování prokazatelně sezrámeni (záznamy v t ídních knihách).
Ve sledovaném období škola evidovala všechny vzniklé trazy formou _zpracováni
,,Záznanrtu o ilraztJo'. Právním p edpisem specifikované p ípady byly odeslány Ceské školní
inspekci. Většina irazi vzrukla p i tělov,chovn}ch činnostech v drisledku neopatrnosti
nebo neobratnosti žrák .

K dobr m v,sledk m vzdělávárn p ispívají mj. i funkčni v ahy s dalšími sociálními
partnery. Sdružení rodičri a píá eI školy, školská raďa a ňizovatel projevují vst ícn} p ístup
k pot ebám školy. P ínosná je spolupráce se spolkem zákonn; ch zástupcri ,,Easy English",
jehož hlavním cílem je všestranná podpora v uky vybran ch p edmětri v anglickém jazyku
na1. stupni. Rodiče projewjí zájem o činnost školy, zapojqí se do po ádan,ch aktivit,
pone.íhají škole sponzors imi dary. V sledkem snahy vedení školy zapojit žéky 2. stupně
více do chodu školy bylo znovuzaložeri žiákovského samosprávného orgrinu. Velmi
dí ežitá je i četná spolupráce s qiše jmenovan mi poradens imi zaŤízerimi, základrimi
školami v regionu, Policií Čn a3. Na základě partnersk}ch vztalrri se st ední a vysokou
školou je studentrim těchto škol umožněno vykonávat pedagogickou praxi. Svoji činnost
škola prezentuje na vďejnosti, v médiích a periodikách.

Škola systematicky sleduje a uyhodnocuje v ,sledky vzdělávání žóklL V ,uamn ,ch

tispěch dosahují pravidelně v soutěžích a olympi dách. Kvalitní znalosti projevují
v cizích jarycích. Škola uytvá í bezpečné prost edí pro vzdělóvdní, podporuje zdrav
í!zick1, psychich, i sociólní rozvoj mkil Spolupr ce s partnery p ispívtí ke zuyšov ní
kvality vzdělóvdní

Závéry
1. Silné stránky školy:
a) Kvalitní izeru školy a participace všech akteni na chodu školy.
b) Systematická analyza vzdélávacích pot eb pedagogick ,ch pracovníkri a jejich postupné
naplňování podle stanoven ch priorit.
c) Nadstandardní nabídkavzďěIávacích aktivit pro žéky.
d) Kvalitní dvojjazyčn é vzděIávání na I. stupni.
e) Znalosti a dovednostižékiv cizich jazycích dosahují vysoké rirovně.
f) Poskytování ričinn ,ch podprirn ch opat ení žál<imdle jejich individuálních pot eb.

g) Zďravé školní klima, ťlčinné preveritivní systémy.
h) Spolupráce se zákonrtymizástupci a p ínosné partnerské vztahy.

2.Pííležitosti ke zlepšení stavu:

a) Realizace plánovaného projektu pridní vestavby s možností vy'budování odborn 'Ch

učeben.

3. Zhodnocení v voje školy od poslední inspekční činnosti:

a) Vysok zájemo vzdéIávéni ve škole p etrvává.
b) Zkvalitnilo se ízení školy, zpracované koncepční záměry jsou realizovány.


