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c) pedagogickárada se sta]a funkěním poradním orgánem editele školy.
d) DVPP je systematickyplánoviáno a vedením školy nadstandardně pódporováno.
e)) udržo v ána je vy znamná po dpora r o z:t oje cizo j azy čny ch dovedno s ti žáki.
g) omezené vnit ní prostorové podmínky se nezměnily, chybí odborné učebny.
h) P íkladná spolupráce s partnery je nadále roz:tijena.

Seznam dokladri a ostatních materiálri, o které se inspekční zjištění opírá
1. Zizovacilistinap íspěvkovéorganizacezedne 25.4.2012věetněDodatkuč. l zedne

20. 12.2ol2
2. Roáodnutí MŠMT ve věci zápisu zmény v ridajích veden}ch v rejst íku škol

a školskl ch zaŤiz.ent č. j. 557612007-2l s ričinností od t. 9.2007
3. Roáodnutí MŠMT ve věci zápisu změny vridajích veden; ch vrejstíku škol

a školskl ch zaŤaent č. j. 2441112009-2I s ričinností od 3. 1 l. 2009
4. Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-248}7I20I4 ze dne t4.7.2014 o povolení vyuky

p edmětri v anglickém jazylctl
5. Jmenování do funkce editele p íspěvkové organaace Masarykova základní škola

Litomďice, Svojsftova 5 s ričinností od 1. 10. 2009
6. v pis z rejst íku škol a školskjlch za :zení pofizeny na webov ch strránkách

www.msmt.cz dne 19. 10. 2015
7. Yykazo editelství škol (R 13-01) podle stavuk 30. 9. 20I4,k 30. 9. 2015
8. Yika, o záklaďní škole (M 3) podle stavu k 30. 9. 2014, k 30. 9.2015
9. V roční zpráva o škole za školní roky 20l3l20l4 a2014l20l5
10. Koncepce rozvoje Masarykovy základruškoly na roky 20ll - 2015,2015 - 2020
11. Organizačrtt ádplatn; od 1. 8. 2010
1 2. Měsíční plány 20l 4l20l 5, 20l 5 12016
13. Plán kontrolrť a hospitační činnosti 2014/2015,2015/2016
14. Vyhodnocení plánu kontrolní a hospitační činnosti 2014/2015
15. Na ízení editele školy vydanáv hodnoceném období
16. Akce školy a zapojeru20l4/20l5,2015/2016
17 . Zápisy z jednánipedagogické rady vedené od školního rokltl2014l2Ol5
18. Zapisy z organizaěních porad od školního roku2014l20l5
19. Zapisy z jednáni metodickjlch orgánri ve školním roce 201412015,201512016
20. Zápisy z jednáni školské rady ve sledovaném období
21. Personální dokumentace pedagogick ch pracovnftri
22.P|án dalšího vzděIávárn pedagogick ch pracovník na školní roky 20l4l20l5

a 20l512016
23. Vyhodnocení plánu

20I4l20I5
dalŠÍho vzdělávání pedagogickYch pracovník ve školním roce

24.Pracovni náplně zaměstnancri školy, Náwh ťrvazkri školní rok2015/2016
25.Knthatraz za školní roky 201412015 a 2}t5l20l6
26.Záanatny o írrazech žákive školním roce201412015
27 . Traumatologick; plán ze dne 1 . 9. 2009 včetně určení vyškolen ,ch zaměstnancri, kte í

organizují poskytnutí pnmí pomoci
28. Směrnice kzajištění bezpečnosti a ochrany zdravi žáki a zaměstnanc školy ze dne

22. La.2009
29.Řád,venkormí hrací plochy ze dne 1. 1.2013
30. Řád cvičné kuchyrky ," án" 1. l. 2010
31. Pravidla pro nakládání s nebezpečn mi chemick mi látkami ze dne 1. 12.20t2
32. Pravidla pro mimoškolní akce ze dne 1. 7.2013
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33. Vyhodnocerurizkk BOZP ze dne 5. 6.2009
34. Osvědčení o ově ení odborné 7prisobilosti k zajištění rikolri v prevenci rizik v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravíp i práci ROVS/3269|PRE|20I4 ze dne29. 5.2014
lS. Štotni vzdělávacíprogrítm pto základruvzdětáváni Masarykova základru škola, verze

platná od 1. 9.20l3
:O. Štotrri progr.tm EWO a roční realizačruplány 201412015 a2015l2016
3Z. Št<olrri vzďěIávacíprogram školní družinyplatnY od 1. 9. 2010
:a. Štoni ád platn od 1. g. 2015, Pravidla pro hodnocení v,sledk vzděIávání žáktt

platnáod 14. 6.20|2
39. Vnit ní ad školní družny platnY od 1. 5. 2015
40. Doložení o 7prisobu seznámení se školním ádem a rmit ním ádem školní družny
4l.Tíídníknihy ze školního roku20l4l2015 a 2015/2016 - vzorek
42.Rozvrhy vyrčovacích hodin všech t íd a pedagogri ZŠ platné ve školním roce

201,512016
43. Dohledy platné ve školním roce2015l20l6
44.Dokumentace kp ijetí žálr& kzákladnímu vzÁé|áváni pro školní roky 20l4l20l5,

20l512016
+S. Škohi matrika v elektronické podobě
46. V sledky celoplošnl ch testování žák
47. Směrnice k primární prevenci sociálně patologick ,ch jevu
48. Minimální preventivní program
49. Dokumentace v chovné poradkyně, individuálnivzdéIávací plrány
50.7-práva o činnosti organizacezarok2014 (hospoda ení)
Sl.Závazné ukazatele ro7počtuNlV na rok20l4 včetně finančního vypo ádání
52. P íspěvky zrozpočtlďaovatelev roce20l4
53.Yykaz zisku aďráty zarok2014
54. Webové strránky školy www.masarykovížs. eu



b*rn inspektorót
Ceské školní inspekce

Inspekční zpráva
CSn]-l495/I5-U

Poučení
Podle 174 odst. 10 Školského ňkona mriže editet školy podat p ipomínl<y k obsahu
inspeťční zpráw České školní inspekci, a to do la dnri po jejtm i evzetí. P ípadné
p ipomínky zašlete na adresu ČesM školní inspekce, W. Churchilla SjtSlg,
400 01 Ustí nad Labem, p ípadně prost ednictvím datové schnínky (g7zais9) nebo
na e-podatelnru (csiu@asicncz) s p ipojením elektronického podpisu, a to k ruMm
editele inspektonítu.

Inspekční zprávu společně s p ipomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Ceslcí školní inspekce zťlzovateli a školské radě. Inspekční
zpráva vČetně p ipomínek je ve ejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zaiíízení,jichž se t W, a v Ústeckém inspelrúonítu České školní inspekce.

Složení inspekčního t mu a datum vyhotovení inspekčnízpáw

Česká školní in p ik;;
Pracoviště Louny

Pod Neniocnicí 238l
440 0l Louny

-|-

Titul, jméno, p íjmení, fuirkce

PaedDr. Jana Horno yá,školní inspektorka

Mgr. Ilona Hronoyá, školní inspektorka

Ing. Varja Paučková, školní inspektorka

V Lounech dne 10. listopadu 2aL5

, u*J
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Datum a podpis editele školy potvrzující projednání a p evzetí inspekčnízpáw

(razítko)

lllasarykova zákl:ldní šIrola Litomě ice,
Svojsíkova 5,4t2 0l Litomě ice

IČo: 16773436

telefon: 116 73 50 63 -l -

4tr r ny' !ť. {4/l4{,rT-4

Mgr. Karel Kynzl, editel školy fuL
V Litomě icích dne ,Io , ,/4 (ro,/ť


