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Charakteristika

Zák|adní škola odry, Komenského 6, příspěvková.organizace (dále ,'školď') vykonává

činnost základní sťory' školní družiný a školní jídelny. organtzace yykazuje prvky

komunitní školy a je otevřená všem iatonny^ zástupcům žáků' Pravidelně organizuje

množství aktivit, na nichž prezentuje svou činnost'

K termínu inspekční činnosti školu navštěvovalo 467 žákuve 22 tŤídách ave 4 odděleních

ško'ní družiny bylo zapsán o I2O žáků. Přibližně jednu třetinu všech Žáků školy tvoŤí žáci

z málotřídních škot z okolních obcí (Mankovice, iraŽné,Jakubčovice), kteří zde pokračují

v povinném vzďéIávéní a žáci, kteŤí ztěchto a dalších obcí (Pohoř' Hynčice' Tošovice'

Veselí) nastupují přímo do první 
_ 
třídy. Počet Žakn je v posledních dvou letech

ffitří. šř"r'ir štra.,ovar'i žákttzď11šťuje štolní jídelna' která je součástí školy'

Veškeré aktivity škola prezentuje na internetových stránkách www'komenska'com'

Hodnocení podmínek vzdělávání

Ředitel byl jmenován do funkce oď 1. 2. 2OI8 zmísta zástupce ředitele. PŤi řízení vychézí

z koncepce .oruoj. skoly zahrnuté ve Strategickém plánu rozvoje školy do roku2a23'kterou

vývořil na základě|.orr"a".'e ana]ýzy souÉasného stavu' K tomu využil také dotantíkové

šetření mezí ,oai!i' Žáky u p"áugogy a vlastní }odnocení školy' 7'améŤi]l Se

na bezproblémový 
"náo 

c"te"o rganiia""jrÁoz""y na pravidelném osobním kontaktu s Žáky'

zaměstnanc i, ,akoÁýÁi 
'art 

ri.i a daísími účástníky vzděLávání. Veškeré aktivity školy

a případné problémy projednává na plovozních poradách a schůzkách širšího vedení a na

pedagogických radách. Seznamuje s nimi školskou tadl, zákorrné zástupce na třídních

schůzkách a prostřednictvím informačních a komunikačních technologií' Vedení školy

ipedagogove vyvařejipozitivní klima školy' které se.Projevuje vdobrých prosociá1níclr

vztazíchmezi Žáky,p"áugogv azákonnýmizástupci.^Ředite' školy k'ade dtltaz na další

vzděIávání všech í"áug"igi&ých pracovníků a ná působení ško1y v oblasti spolupráce

se zákonnými zástupci. Všechny dokumenty' včetně výroční zprétvy' podávají reálné

informace o oin rorii'rt oly a podpo rují rea\izaci školních vzděIávacich programů'

Rozvrh vyučovacích hodin je sestaven účelně s respektem k zásaďám duševní hygieny'

K všestranne-r, ,orrro; i zirri přispívá realizace četných projektů a široká nabídka

mimoškolních aktivit (návŠtěvy a organ\zace kultumích akcí, zapojení do projektů, besedy'

soutěže, dopravní výchova, aj.) podporujících rozvoj. kompetencí k učení a osvojení

sociálních dovedností Žáktl. Pozo*orť3. věnována také sportovnímu vyžiti žáků s cílem

předcházet výchovným problémům a školní neúspěšnosti'

PersonálnípodmínkyumoŽňujíplněnívzďělávacichprogramů.Výchovněvzdělávacíproces
zajišťuje :6 uoiteií' i t urirt.r'ti pedagoga a čtyři uyónoř't.tky školní družiny, znichžiedna

pusobí"načástečnýpracovníúvazekijakoasistentkapedagoga.

Ško1a3e umístěna v klidné části města, nedaleko autobusového nádraŽi,v sousedství městské

sportovní haly, kte'ou škola pravidelně využívá. Areál školy tvoří hlavní budova, která je

propojena , *uto'b.,dovou, velké hřiště s umělým povrchem, malé hřiště s umělou trávou

a školní zahtadas venkovní učebnou vybavenou p'ó.:o zákťr. Škola jebezbariérová pouze

v pŤízemí.v ,o,reurrrJdobě se pracuje na plné beztariérovosti výstavbou spojenou s novým

propojením v1tahu z areá|ustótnttro dvoia" Zároveňprobíhá rekonstrukce dvora'

Zcelkovéhopočtu2]tŤídaodbornýchučebenjetéměřpolovinavvla^yeryinteraktivními
tabulemi. r'o uy*r.,, informatiky' alá i dalších piedmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní

;;új6. 
'ia"i'rrue 

vyuŽívají komunikační centrum sknihovnou. Učebnice, didaktické



pomůcky, informační a komunikační technika jsou průběŽně obnovovány a doplňovány'

Umožňují efektivní vyučování, podporují aktiviiu a tvořivost žáků. Školni družinavyužívá

ětyři saňostatné učeúny ve1ikostí i vybavením na ve1mi dobré úrovni. Kromě toho má

k áispozici dvě školní iělocvičny, venkovní sportoviŠtě, cvičnou kuchyň a další odborné

učebny. Vnitřní prostory i venkovní areálposkýují velmi dobré podmínky pro vzdělávání'

Dopravní výchova je rovnoměmé zaŤazena na prvním i druhém stupni školy zejména

do společenskovodnich předmětů. Je systematická. efektivní a :9|":í9á-Ýko1ům 
a cílům

stanoveným ve školním vzděIávacím pÍogramu pro základní vzděIávání" Skola maximálně

vyuŽívá *crt.ko dopravní hřiště, táe minimáhě dvakrát ročně všichni žáci projdou

praktickou přípravou n areálný silniční provoz. Velmi dobrá je spolupráce školy s městskou

policií i poíicii České republiky a organizací BE'SIP'

Poradenské sluŽby v základníškole zajišťují výchovný poradce, školní metodička pÍevence

ško1ní speciální pedagoŽka a školni psycholožka. Kromě metodičky prevence všichni

absolvovali speciálizařní studium. Výchovný poradce se věnuje kariérnímu poradenství.

Tuto oblast zajrsťu;e formou konzultácí, besed a exkurzí. Speciální pedagoŽka pracuje se

Žáky Se ,p".iami-i vzďěIávacími potřebami azajišťuje spolu se dvěma učitelkami

vzděIanytru v oblasti speciální pedagogiky výuku předmětů speciální pedagogické péče'

Také poskyuje konzuláce pťo iuuoine_rašt 'p.. 
žěktl apedagogy. Ve spolupráci s třídními

učiteli eviáujó Žáky serp..iálr'í-ivzdě!ávacími potřebami, sleduje a vyhodnocýe reaIizaci

podpůmých opatření doporučených školskými poradenskýmizaŤízeními, především formou

individuálních vzdělávu"i"t' pta''t a plánů pedagogické podpory. Ve škole j e celkem 7 4 žáktL

se speciálními vzdělávacími potřebámi z'toho 58 ve 2. - 4. stupni pedagogické podpory.

u só zautl probíhá výuka póat" individuálních vzdě|ávacích p1ánů a u 16 podle plánů

pedagogické poopo.y. Tento počet je vysoký, a|e zárovei svědčí o velmi dobrém systému

vynJdivani ioctrio i"ut, uúrovni prvotní pedagogické diagnostiky ve škole'

Škola výváří podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdě|áváni

a s ním souvisejících či'nnosteclr. Vymezilá formální rámec bezpečnosti a ochrany zďravi

a poskýuje žáktÍÍ nezbýné informace v prevenci rizik. Pro zvýšení bezpečnosti Žákn

po dobu vzdéIáváníje škoia zajištěna proti vstupu cizíchosob do budovy dohledem určených

pracovníků školy' dále elektrónickým a kameiovým systémem. Na začátku ško1ního roku

it otu zqíst|Iapoučení žáktlv ob1asti bezpečnosti a ochrany zdrayí.

Plnění koncepčních zérněrtl školy podporuje vícezdrojové ťtnancování a aktivity vedení

ško1y voblasti získávání dalších ť'''anč.'i"h prostředků. Škola vroce 2018 hospodařila

především s finančními prostředky poskynutými ze státního rozpočtu na přímé výdaje

navzďě|ávání, dáIe efektivně spravovalafinance z rozvojových projektů pod názvem

,'Financování asistentů pedagoga pro Žáky Se sociálním znevýhodněním"' určený

na personální podporu ein"*ti póskytované asistentem. Projekt spolufinancovaný

Evropským ro"iálr'i* fondem,,od integiace k inkluzi" bylzaměřený na zvýšení a zlepšení

inkluzivníh o vzďěIávánr ve škole, peisonální podporu činnosti poskyované školními

asistenty a koordinátorem inkluze, na materiální vybavení, dále na zÍízeni krouŽků

a doučován í žáktL pocházď1icich ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projekt ,'Šablony

nám pomáhají.,, byl cílený do oblastí personální p99io.v činnosti poskytované školním

pedagogem a školním asistentem, dalšího ,ždctarani pedagogických pracovníků

a tandemové výuký a podpory extrakurikulárních aktivit. Další finanční prostředky škola

získala především 'r4ir'o't 
zdoplňkové činnosti, poplatků zapoby ve školní družině

a z ďotaci na provoz od zÍizovatele'

Škola svými aktivitami vede Žáky k získávání a zlepšování stravovacích návyků' Ty jsou

podporovány zapojením do projektů ,,ovoce a zelerrtna do škol" a ,,Mléko do škol"' Škola



reagovala na Sociální a fyziologické potřeby žáktl avrámci projektu "obědy 
pro děti"'

umoŽňuje plně dotované jravován i pro\,o záut. Témata ,ďravistiava a zďravý Životní styl

jsou obsaž.rru '.;*Jr'u 
,, |r"a*ca.ón uy"t'ouake zdrayí'.prvouka' přírodopis a pracovní

činnosti. IJkázkanových trendů ,aru,éni stravování a jídel mezinarodní kuchyně jsou

áú'uz""y v temďicky zaměŤených dnech'

Hodnocení průběhu vzdělávání

organizacevzďéIávéní.metodyaformyvýuky'veškoleodpovídajívzdéIávacímpotŤebám
Žzkt. Yzďě|áváníprobíhá podle školní'ho 

'vzďě|ávaciho programu pro základni vzďéIávátí

s názvem 'Non 
,.t oru. sed .rita" discimus' Neučíme " přo školu' 

'le 
91o 

ž'ivot'" Škola

vyuŽila disponibilní hodiny na prvním i druhém stupni k posílení získaných znalostí

a dovedností. Aktuálně tak resper.t.rj. "aj-v " 
."^": sóhopností žáků dle jejich vlastního

výběru volitelných předmětů'

Průběh vzďéIávání v zák|adní škole byl hodnocen u' většiny učitelů' Kvalita výuky

ve sledovaných hodinách by'a uyrourrurrá Učitelé procvičovali či upevňovali u žaků nabýé

vědomosti. Ve výuce využívali piedevším frontální výuku' kterou doplňovali samostatnou

prací Žáki' pracíl. auo:i"i"h i'stffih, Mýnj :Y::"" bylo samostatné objevování

nových poznatků "rí"rirt:iž \abtý:Ilzna1ostí' 
Střiáaní vhoáných činností a zaŤazování

relaxačních a motivačních prvků, především na prvním stupni, udržovalo pozornost' aktivitu

azájemvětšiny zaň. l":iih praci "v"o"ii.i 
p'"uoz"e.hodnotili. Formativního hodnocení

využívali je. o;"oir'ci". piinoůa p.o zur.v'* speciálním t vzdéIávacími potřebami i pro celou

třídu byla v průběhu výuku spolupráce .reit.it a asistentů pedagoga. Asistenti měli jasně

určenésvépovinnostiaspolupracovati,.,oit"tidlejejichpokynů.P'á:.-.:.'.^"5o^,]P,
vychéneia ' aiug"ortir.ý, aopoiYo::í u cílů vyplývajících z kaŽdodenní činnostt S nlml

v návaznosti na doporučení školního poraden.ř3r'o pracoviště, a školských poradenských

zatízení. Učebny, které byly 'yuuffi interaktivními tabu'emi, vyučující při výuce

využíva|\,en o.eáinele. oiáat<tickou techniku nevyužívaii v dostatečné míře pro zvýšení

účinnosti didaktických postupů ani jako vhodný nástroj.' např' pro diferenciaci učiva v rámci

společného ,zailáruni. celtovc ia"i p'oku'ouuii--'o'dpóvídající úroveň vědomostí

a dovedností, většina se aktivně ^pó"""r" 
do v1rk1, Přesto se vé výuce objevilo několik

žáků pasivni"t'. piii"žitosti ke zlepš"eni ma;i n8nerí pedagogové v provádění častějšího

vzájemnéh" t"jrr*"r'i žáků, jejich sebehodnocení aspo1eĚného zhodnocení pokroku

ve výuce a také u ouruui vyuŽíiinímotivačně účinnějších pestrých metod vpky z1ména

na druhém stupni, které by .ri-mouJf pasivitu ,'it t.':i"l' zar." yv"čující zvyšovali

efektivitu hodin vylŽíváním -"'ipr"a'n3tov1;-ch .vz,tahn 
Jejich přístup- k žákům byl

partnerský 
" '.,ří;i;;cip"'iri""iiopua 

naýíznivépracovní k'ima ve třídách'

Výuka českého jazykaa matematiky na obou stupních byla v průběhu hospitační činnosti

pestrá u rai^uií, "iž 
," poritivně irojevito 1 

v pr'.orrr'i* zýetí žáků' Byl patrný rozdil

mezi aktuálně pozorovanou uyrrto."u Jrauy-i uý't"aty testování' která proběhla ve škole

před dvěmu u trJiilĚ,y. Ýy"*1icí kiadli ďu-iapoužívání spisovného jazyka, vedli žaky

k samostatnému projevu a obsahově'.ň'auny'n formulacím. Všichni měli,dostatek prostou

k samostatnému vyjádření' Efektivně Lyla vyuz ívin7 práce s chybou' Žaci aytt po celou

dobu podno"ovani í. konstruktivr'i ai-rt.rri u te"ne Looperaci.-Pracova'i s informacemi

a texty. Ve většině vyuky bylo y z1ku p"Jp"'""a"o ktitické myšlení' Interaktivní v1učování

na prvním stupni zpestřilo ii:TJ','xLo'aní didaktickýón n''' Učitelé neopomíjeli

podporovat uzilirižroj čtenařské i mďematické gramotnosti. ZaŤazovénískupinové práce

či práce ve dvojici podporova]o vraj"mr'ou spolripráci jednotlivců' V matematice učitelé

podněcovali páňii unoar'e #'t,ý;h- pomůcek rozvoj matematického myšlení



a geometrické představivosti a vedli žáky ktomu, t{ " na zék]iadé vyslovené hypoÍézy

dokázalidopracovat k výsledku a deťrnoíán i závéru. Hlavně na druhém stupni převažovalo

frontální vyučování a jen nepatmě ,e 
"a'kyla 

pro aktivnější a nadanějším Žáky moŽnost

řešit další úlohy a příklady. N. uzjy" ó"ucr'r" zhodnócení hodiny a zpétná vazba

o pochopení probraného učiva'

Hospitované hodiny výuky cizích j'-!.kt byly veden é pŤeváŽně v příslušném cizím jazyce'

Pedagogov é vy..tž'íva1t''uáár" prevazujici r'"o''iami metody výuky i práci Žáků ve skupinách

a ve dvojicích v t orouirru"i' s řízeným rozhovorem, poslechem textu' prací s textem

a samostatnou činností. Podporo"ďi ;;';;j zar<o1s\Ýih komunikativních kompetencí'

Na prvním stupni uvrv r""r.J"c vyuŽity droťné didakti"t o t''ry přispívající k aktivitě žáků'

Důsiedně uyt ,rprutíoí án dtraz'u ,práí'.,ou výs1ovnost' maximálnívyuŽívání slovní zásoby

a větn.ich vazeb. Úoi .rt* se dárilo udrž'st pozornost a zájem žáků po celou dobu

vyučovacíct' t odin, t ieráúvrv orgunirut'idobřó promyš1ené ' Ža"'byli průběžně pozitivně

hodnoceni.

Ve výuce přírodovědných předmětu převaŽovala ve fyzice a přírodopise frontální výuka'

která se střída1a se samostatnou praci 
'ář,i. 

ueir"le vyuzili vhoáné pomůcky, modely a řadu

názomýchpříkladuzkaŽdodenníhoživotavčetnÓzkušenostížuků,kt.'émělyvazbu
k probíranému,roivu. up1atňovali ''.'lpr"J-ětové.vz1ahy 

např' na chemii' historii' Výuka

chemie proběhla formou laboratomi' pr:áce, při. kteié .b{1" '-*::::": 
dodržování

bezpečnostnirn ,arui |ri praci vyr'iůu zde_ve.mi dobrá organízace při provádění

experiment a1ni prÁce,r" arróji"i"h a při záznamu získaných hodnot pro následné celkové

vyhodnocení.

Školni družina labizelaaktivity' ve kterých se prolínaly rekreační, vzďéIávací azájmové

činnosti. Žacl mc|\ po vyučovani prŇá. pro odpoeiňek. Hlavní činnost vychovate'ky

rea.izovaly podle plánů jednotlivých odděiení. Slédované aktivity probíhaly v příjemné

atmosfeře, byly organ ízaóně dobře '"r"a"*v, 
mezi vychovatelkami a Žáky byiy zřetelné

přátelské vztahy.v;;il;;"ky.efekiivnc ,iátr,p'u.ol11' 'asistentkami 
pedagoga, jejich

činnost byla přínosná jak pro Žáky r"-rp."iair'ími vzdělávacími potřebami, tak i pro ostatní

žáky.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Zák|adníškola prub ěŽně získává aktuální informace o výsledcích yzďi\lv.ání Žáků a má

informaceojejichvzdělávacíchpokrocích.PřihodnocenívýsledkůŽákůjsouvyužívény
interní nástroje hodnocení kvaliiy, a to zejmena ústní zkoušení' písemné práce a testy

vývořené storo", r.rair.oáobé a ďouhodobé projekty, pozorování' aktivita žáků ve výuce

' a rozhovory. Vedení školy každoroo.rc ,ry"ziua 
"y'r"aťy 

Žáktl ze srovnávacích čtvrtletních

ročníkových testů a provádí pororrrrar'í rispochů Žákii s jejich studijními předpoklady.

Komerční testování škola nevyuŽivi. Záp".v zpedagogickyóir rad' předmětových komisí

a výroční zprávyprokazují, j.k 
.r: ' "i'*uoí 'iai1aia^ 

zátltl aate pracuje' Vedení školy

provádí u pedagogů systematicky írospitáoni činnost' Díky častějšímu monitorování

vyučovaci.n r.oá?,'iáji"'r' u*rv^iá:i ' 
;y"čujícími a. důslednému projednávání aktuálních

otének vzďěIávání na předmětových toÁisicir dochtuí k postupnému kladnému 'posunu'

který by1 při hospitacích pozorovan. Úroitý podíl na^z1epšovaÁt ma také možnost volby

povinně ,rorit.rr'yit pr.J"ioat' žáky, cožp'oit''u'';' jejich zEmy o zvolenou oblast'

V loňském školním roce Ze 476 žákaprospělo S. vyzl1Ten áním283 žák.ů' t81 žáků prospělo

a 6 neprospcro. Ň"o-ruvené h"di";'.. óskyly u 12 Žáki'u nichŽ byla náprava řešena se



zákonnými zástupci a v součinnosti s výchovným poradcem. Výchovná opatření školy jsou
uplatňována v souladu s pravidly stanovenými ve školním řádu.

Speciální pedagožka společně s vedením školy monitoruje také práci asistentů pedagoga
a jejich vzájemnou spolupráci s vyučujícími. Veškerá doporučení školských poradenských
zařizen| včetně zpracovaných individuálních plánů, byla řádně vedena. Témata volby
povolání jsou soustředěna do předmětů pracovní činnosti a ýchova k občanství v 6. - 8.

ročníku. V 9. ročníku jsou rcalizovány hlavně besedy, exkurze a individuální konzultace.
Celkově rozsah a náplň oblasti volby povolání odpovídá potřebám žáktt a školnímu
vzděIávacimu programu. Metodička prevence pracuje s třídními kolektivy v uzké spolupráci
se školní psycholoŽkou a s žáky s výchovnými problémy. Pokud se vyskytnou vážnější
výchovné či prospěchové problémy, uzavirají se se zákonnými zástupci žáků smlouvy,
jejichž účelem je vývořeni zv|áštního školního reŽimu, kteý umožňuje uŽší spolupráci,
zvýšenou kontrolu a tím i zlepšení situace. Smlouvy zákonní zástupci i žáci respektují'
Přinášejí dobré výsledky a škole se osvědčily. Systematická spolupráce všech členů školního
poradenského pracoviště je velmi ttzká a přináší velmi dobré výsledky. organizqí celou
řadu akcí zaměÍených na prevenci negativních jevů formou přednášek, besed sportovních
akcí. Škola řešila v posledních letech projevy negativního chování žák:ů, zejména nevhodné
chování k dospělým, zvýšenou agresivitu a vrstevnické spory mezi žáky navzájem, skry'té

záško\áctvía ojedinělé případy šikany, kyberšikany. Společným postupem školy, zákonných
zástupců žáka a pracovníků sociálního odboru se daří týo problémy řešit v počátečním

stádiu. Zejména projevy šikany a kyberšikany byly včas podchyceny a úspěšně řešeny.

Vedení školy i ostatní pedagogové jsou o práci školního poradenského pracoviště průběŽně

informováni na pedagogických raďách, případně při individuálním kontaktu.

Dokladem dobrých vzdělávacích výsledků Žákůjsou i žákovské práce využité při výzdobě
prostor školy a účast Žáků školy na kulturních vystoupeních, kde prezentují výsledky své

činnosti 1Školni akademie pro rodiče a veřejnost' kulturní akce Den oder, Vánoční besídka
pro rodiče aj.). Učitelé motivují žáky kdosahování co nejlepších výsledků podle jejich
schopností a možností. Škola vytváří vhodné podmínky pro aktivní zapojení Žáků do soutěží
aprojektových činností. DosaŽené výsledky pravidelně vyhodnocuje a za dlouhodobou
reprezentaci školy nejlepší žáky oceňuje. V posledních dvou letechjsou žáci úspěšní nejen

v řadě sportovních soutěŽí (stolní tenis 3. místo v krajském kole, halová kopaná 3. místo
v krajském kole, sportovní gymnastika 1. místo, florbal 3. místo v okresním kole), ale také
byli úspěšní v regionálním kole Mladý chemik (1. místo), v chemické olympiádě (postup do
okresního kola), olympiádě v anglickém jazyce (postup do okresního kola), v soutěžích
z českého jazyka, zeměpisu a šikovné ruce na úrovni okresních kol. Pravidelná je
i spolupráce s neziskoými organtzacemi, které účinně napomáhají rozvoji sociální
gramotnosti a komunikačních dovedností žÍkt4 napŤ. v rámci výchovy k ekologickému
cítění se žáci zapojují do různých činností, např. spolupracují s ekologickým sdružením
Tereza. U příleŽitosti Dne Země pravidelně pořádají vycházky do okolní krajiny. Týo
aktivity účelně prohlubují u všech zainteresovaných sounáležitost s místem,kďe žijí.

Zákonni zástupci jsou o průběhu vzdělávání Žáků informováni na třídních schůzkách,
především při individuálních konzultacích, které mqi pozitivní dopad na zvýšený zájem
rodičů.

Školni družina prostřednictvím nabízených aktivit Žáky úspěšně motivuje k zájmovému
vzděláváni a k aktivnímu trávení volného času. Vychovatelky velmi dobře využivaji
možnosti, které nabizejí její prostory, venkovní areál a okolí školy. Ke zvyšování účinnosti
zájmovéhovzdě|ávžnipřispívá iúzkásoučinnost se základní školou a sousedním střediskem
volného času v oblasti mimoškolních aktivit.



Škola při vzděláv áni žákispolupracuje především se zŤizovatelem a školskou radou, kterým
předkládá dokumenty k seznámení a schválení, informuje ji o svých zétrn&ech a aktivitách.
Intenzivně spolupracuje např. se školskými poradenskými zatizeními, odborem sociálně
právni ochrany dětí, měStkou policií a okolními školami. Zákonní zástupci ve spolupráci
s učiteli pomáhají s organizací soutěží a financují některé akce. Spolupráce s partnery
a dalšími subjekty vede k obohacení života školy a postupnému zlepšování vzdělávacích
podmínek.

Závěry
vyvoj školy

- od poslední inspekční ěinnosti v roce 2012 došlo ve škole ke změně vedení, začal zde
pracovat speciální pedagog' koordinátor inkluze a zvýšil se počet asistentů pedagoga.
V oblasti materiální byla provedena ve škole a jejím okolí řada úprav a rekonstrukcí'
mimo jiné i s vyrrŽitím možností podpory z mnoha projektů.

Silné stránky

- Vedení ipedagogové vytvářejí pozitivní klima školy, které se projevuje vdobrých
pro s o c i ální ch v ztazích me zi žáky, p e da go gy a zákonný mi zástup ci .

- Zlepšovánímateriálně technických podmínek pro vzděláváni žáků.

- Kvalitní systém vyhledáváni žákn se speciálními vzdělávacími potřebami a úroveň
prvotní pedagogické diagnostiky ve škole.

- Systematická spolupráce všech členů školního poradenského pracoviště.

- Aktivní vedení v oblasti získávání finančních prostředků z projektů pro rozvoj školy.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

- Nízké vytsživání variabilních motivačních metod, úloh a příkladů ve vyučovacích
hodinách pro nadanější žaky a celková diferenciace učiva podle individuálních potřeb.

- Častá absence sebehodnoceni, vzé$emného a společného hodnocení žáků a pokroku
ve vzďěIávání.

- Převaha frontální výuky především na druhém stupni zékladní školy.

- Malá míra upevnění si možnosti uplatnění získaných znalostí v reálných situacích Žáka.

- MinimáInivyužívání didaktické techniky ve vyučování"

Doporučení pro zlepšení činnosti školy

- Upevňovat v povědomí žáků možnost uplatnění získaných znalostí v reálných situacích.

- Yy'lžívat ve.výuce efektivně motivačně účinnějších a pestrých metod, častěji zaÍazovat
variabilní typy úloh a příkladů pro aktivnější nadanější žáky zejména druhého stupně.

- ZaŤazovat ve vyučování účelně a v dostatečné míře práci s didaktickou technikou.

- Vést soustavně žáky k častějšímu sebehodnocení, vzájemnému hodnocení a společnému
zhodnocení pokroku ve vzdělávání.



- Zajistit zvyšov éní kvalifi kovano sti pedago gi ckých pracovníků školy.

Stanovení lhůty

česká školní inspekce v souladu s $ 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy

ve lhůtě do 30. 4.20lg přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti a vě stejné lhůtě písemně informovat českou školní inspekci,
jaká byla přijata opatření.

Zprávu zašlete na adresu česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát,
Matiční 20,70200 ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)' nebo

na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladůo o které se inspekční zjištění opírají

1. ZŤizovací listina Základní školy odry, Komenského 6, příspěvkové organizace

s účinností od 1. 1I.2009 včetně Změny zŤizovací listiny s účinností od 1. 1 .2017

2. Školni vzděIávacipÍogram pro základnívzděIávání s názvem 
',Non 

scholae sed vitae

discimus. Neučíme Se pro školu, ale pro Život." s platností od 1. 9.2007,
aktualizovaná VII. yerze s platností od 1 . 9. 201 8

3. Škohi vzďě|ávací program školní druŽiny ,,Kamarád" s platností od 1 . 9. 2018

4. Škohi řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzděláváni a chování Žáků

s platností od 30. 8. 2018

5. Vnitřní řád školní družiny s platností od 3. 9. 2018

6. Třídní knihy všech tŤíd základní školy vedené ve školním rcce 20I8l20I9

7. Přehledy výchovně vzdě|ávací práce všech oddělení školní druŽiny vedené

ve školním roce 2018l20I9

8. Rozvrhy hodin platné v době inspekční činnosti

9. Plán práce záklaďní školy na školní rok 2018l20I9

10. Plán kontrolní a hospitační činnosti ve školním roce 20I8l20I9

1 1. Zápisy z poraďa pedagogických rad ve školním roce 2OI812OI9

12. Doklady o nejvyšším dosaženém vzďěIánivšech pedagogických pracovníků

13. Strategický plán rozvoje školy do roku 2023

14. Jmenovací dekret do funkce ředitele s účinností od 1. 2. 2018

15. Minimální preventivní program na školní rok 2018l20I9

16. Výroční zprávao činnosti školy za školní rck20l112018

n. Škok'i matrika zékladni školy vedená ve školním roce 20I8l20I9

18. Dlouhodobý p|án dalšího vzděIávéni pedagogických pracovníků a plán dalšího

v zdéIáv ání pedago gických pracovníků na ško lní rok 2 0 1 8 l 20 I 9

19. Dokumentace školního poradenského pracoviště (Plán práce Školního speciálního
pedagoga na školní rok 2018-2019, Plán práce školního psychologa na školní rok

20I8-2OI9, Plán práce výchovného poradce na školní rok 2018-2019)

20. Smlouvy školy se zákonnými zástupci žáků aktuální v době inspekční činnosti (2 ks)

2t. Dohody mezi žáky, zákonrtými zástupci a školou o zaŤazení do speciálního režimu

výuky aktuální v době inspekční činnosti (a ks)



rÍ

22. Yýkaz zisku a ztráty příspěvkové otganizace sestavený k31. 12. 2018 ze dne
28. 1.2019

23' Úaa;e o finančním vypořádání dotací poskýnutýchze státniho rozpočtu v roce 2018
ze dne 9. 1. 2019

24. Výše ukazatelů V oblasti přímých výdajů na vzděláváni na rok 2018
čj. MSK 160697l20I8 ze dne 24.II.2018

25 ' Hlavní kniha účetnictví období I2l20I8 ze dne I. I.2019
26" Poskýnutí dotace na ,,Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se

sociálním znevýhodněním na období leden aŽ srpen 2018" čj. MSK 4362312018 ze
dne 14. 3.2018

27. Rozhodnutí o poskýnutí dotace č. 16-02210003827-01 (,,Šablony nám pomáhají")
čj. MSMT-45Il20I7-7

28. Rozhodnutí o poskýnutí dotace č,. 16-00]10000216-01 (,,od integrace k inkluzi")
čj. MSMT-1595712016-2

29. Poskýnutí dotace zrozvojového programu ,,Podpora výuky plavání v záklaďních
školách v roce 2018 (II. etapa) čj. MSK 3650512018 ze dne 5. 3. 201B

30. Darovací smlouva na finanční dar: WOMEN FoR WOMEN, o.P.S., Vlastislavova
I52l4, Praha 4 a Základní škola odry' Komenského 6' příspěvková otganizace
na rok 2018 (,,obědy pro děti")

3I. MPSV,,Fond evropské pomoci nejchudším osobám" (,,obědy pro děti") na rok 2018
a2019

32. Dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zďraví žáka za rok 2018

33. Kniha urazŮ Žáků vedené za školní rok 201 8l20I9 k termínu inspekční činnosti

34. Dokumentace školní jídelny za rok 2018

Poučení

Podle $ 174 odst. 1L školského zitkona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprálry České školní inspekcio a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínky zašlete na adresu Ceská školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát'
Matiční 20,702 00 Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)' nebo
na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám
ředitelky inspektorátu.

Inspekční zprávu spolďně s připomínkami a stanoviskem české školní inspekce
k jejich obsahu zasí|á Ceská školní inspekce zřizovate|i a školské radě. Inspekční
zprávavčetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
ziÍízení, jichí ,ď tyte, a v místně příslušném inspektorátu české školní inspekce.
Zároveřt je inspekční zpráva zveŤqn€na na webových stránkách České školní inspekce
a v informačním systému InspIS PORTAL.



Složení inspekčního tymu a datum lyhotovení inspekčnizprávy

Mgr. Josef Navrátil, školní inspektor,
vedoucí inspekčního týmu

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor

Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektorka

Ing. Pavel Hon' kontrolní pracovník

V Novém Jičíně lf . z" zotg

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekčn í zprátlry

Mgr. Radek Hendrych, ředitel školy

Y odráchLt'z.zotg áxleoruíŠxoH
ODRY Komenského 6
příspěvková organizace' ICO: 00848191
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