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Charakteristika koly
Základní kola Martínkovice je úplnou základní kolou, kterou v dob konání orienta ní inspekce
nav t vovali celkem 134 áci prvního a devátého ro níku.
áci prvního a t etího ro níku jsou umíst ni v samostatné budov . 42, kde jsou t i t ídy, jedna
prostorná místnost (pracovna a herna) pro dv odd lení kolní dru iny, sborovna a slu ební byt.
V hlavní kolní budov , na které byla v leto ním roce zna ným finan ním nákladem obnovena
venkovní omítka, jsou umíst ni áci tvrtého a devátého ro níku. Krom esti samostatných t íd je
v této budov kolní dílna, sborovna, editelna, kabinety fyziky, chemie, p írodopisu a jeden
univerzální kabinet, místnost s u itelskou, ákovskou knihovnou a slu ební byt.
V ichni áci koly jsou vyu ováni podle vzd lávacího programu M MT R j. 16 847/96-2, základní
kola.
kolu nav t vují áci z Martínkovic a sousedních obcí Otovice a Bo anov. Vzhledem k velmi slo ité
dopravní obslu nosti v t ina ák celoro n do koly dojí dí na jízdních kolech.

Hodnocení kvality vzd lávání
Skupina p edm t na prvním stupni

Hodnocení úrovn vzd lávání vychází z celkového po tu devíti uskute n ných hospitací u esti
vyu ujících ve v ech p ti t ídách prvního stupn . Kontrolou rozvrh hodin v jednotlivých t ídách bylo
zji t no, e asová dotace odpovídá u ebnímu plánu zvoleného vzd lávacího programu. Namátkovou
kontrolou ákovských prací, t ídních knih a hospitacemi bylo zji t no, e u ební osnovy jsou
dodr ovány, kontinuita výuky mezi jednotlivými ro níky je zaji t na.
Hospitace byly uskute n ny ve ty ech hodinách matematiky, t ech hodinách eského jazyka a po
jedné hodin v prvouce a vlastiv d . V eském jazyce byla sledována proporcionalita mezi
jednotlivými slo kami p edm tu. Jazykové vyu ování, tení, literární výchova, slohový výcvik a psaní
jsou v p edm tu zastoupeny od druhého ro níku a odpovídají u ebním osnovám.
Výuka v prvních dvou ro nících je zaji t na u itelkami s odbornou a pedagogickou zp sobilostí,
vyu ující ve t etím, tvrtém a pátém ro níku tento po adavek nespl ují. Tato skute nost je v rozporu
s § 51 odst. 1 a 3 zákona . 29/1984 Sb., o soustav základních a st edních kol a vy ích odborných
kol, ve zn ní platných p edpis . T ídní u itelka tvrtého ro níku studuje druhým rokem obor u itelství
pro výuku p edm t na prvním stupni základní koly na Vysoké kole pedagogické Hradec Králové.
Nav tívené hodiny byly vyu ujícími zodpov dn p ipravené, promy lené. Cíle hodin ve v ech
ro nících odpovídaly probírané u ební látce. U ebny jsou pro výuku vhodné, prostorné, esteticky
vkusn vyzdobené. ákovský nábytek odpovídá vzr stu d tí. V pr b hu konání orienta ní inspekce
byla t etí t ída vybavena novými stavitelnými ákovskými lavicemi a idlemi. Ve spolupráci s obecním
ú adem dlouhodob plánuje editel koly postupnou vým nu ákovského nábytku ve v ech t ídách.
Sv telné podmínky ve t ídách se výrazn zlep ily zabudováním nového osv tlení.
V hospitovaných hodinách docházelo k p im enému st ídání inností ák , len ní hodin odpovídalo
zásadám du evní hygieny. áci pracovali se zaujetím a snahou, byli aktivní a ukázn ní. Výjimku tvo ili
pouze áci druhého ro níku, kte í dosud nemají upevn né správné pracovní ani spole enské návyky.
P es velkou snahu a pedagogický um obou zku ených elementaristek tato t ída pracovala iveln ,
nesoust ed n , drobná nekáze ák se projevovala v obou nav tívených hodinách, zaznamenána
byla absence hlá ení, mluvení bez vyzvání, vyk ikování, celkov malý zájem o kolní práci.
Organiza ní pokyny vyu ujících byly jasné, srozumitelné, p im ené v ku ák . Ve výuce p evládala
frontální metoda, vzhledem k ni ímu po tu ák ve t ídách (pr m r estnáct ák ) mohly vyu ující
pracovat dle pot eby individuáln . áci se specifickými vývojovými poruchami u ení byli p i své práci
zohled ováni a na p ípadné nezdary taktn upozor ováni. Ve sledovaných hodinách byli áci vedeni
ke komunikaci, n které z vyu ujících se nevyvarovaly drobných proh e k proti spisovné e tin .
ákovské se ity jsou vyu ujícími pravideln kontrolovány a opravovány, texty v se itech jsou
p im en obtí né a dlouhé.
Úrove výuky p edm t na prvním stupni je hodnocena jako pr m rná.
P edm ty na druhém stupni
Matematika
Kontrola výuky matematiky byla provedena na základ hospitací ve ty ech hodinách a to ve v ech
ro nících druhého stupn . Tematické plány jsou zpracovány p ehledn , s asovým rozvr ením
jednotlivých témat, vychází z u ebního plánu koly a návrhu osnov deklarovaného vzd lávacího
programu. Kontinuita je zaji t na, matematiku ve v ech ro nících u í jediná u itelka, která má
pedagogickou a odbornou zp sobilost a jednoro ní praxi. Roz í ení znalostí umo uje volitelný
p edm t cvi ení z matematiky v sedmém ro níku, který je dotován jednou hodinou týdn .
Z materiálních podmínek je ve kole dostatek pom cek, model a obrazového materiálu, nedostatkem
je absence u ebnic. áci mají pro výuku jen pracovní se ity. V echny t ídy, ve kterých výuka probíhá,
jsou vybavené barevnou televizí a rozvodem pro promítání videozáznamu. Ve kole jsou k dispozici
ty i Meotary a p t diaprojektor . P i sledovaných hodinách nebyly pou ity.

Organizace nav tívených hodin odpovídala malým pedagogickým zku enostem vyu ující. Jednotlivé
hodiny byly pe liv p ipravené, respektovaly výukové cíle a v kové zvlá tnosti ák . Mno ství
sd lovaných informací p i procvi ování a výkladu bylo tém stejné. ák m nebyl ponechán
dostate ný prostor pro vlastní samostatnou prácí a souvislé vyjad ování. Zna né úsilí paní u itelka
vynalo ila pomoci ák m i p i e ení základních úloh, které to svou malou obtí ností nevy adovaly.
V n kolika p ípadech nebyla dodr ena v cná správnost u iva a p esnost terminologie. Kladem bylo
optimální a vhodné vyu ití názorných pom cek p i výkladu i procvi ování. Pou ití úvodní a pr b né
motivace nebylo zaznamenáno, také záv re né shrnutí, zhodnocení a ukon ení hodin chyb lo.
Ve vzájemné komunikaci byla respektována dohodnutá pravidla, áci v ak byli neustále verbáln
vedeni. P ízniv p sobil vst ícný postoj a hezký vztah vyu ující k ák m.
Úrove výuky matematiky je pr m rná.
P írodov dné p edm ty
K posouzení úrovn výuky p írodov dných p edm t byly nav tíveny dv hodiny fyziky a dv hodiny
p írodopisu. Na základ kontroly tematických plán a zápis v t ídních knihám bylo zji t no pln ní
osnov vzd lávacího programu a u ebního plánu koly. Oba p edm ty jsou ve své minimální týdenní
dotaci posíleny o dv hodiny, v osmém a devátém ro níku jsou za azena v rámci volitelných p edm t
p írodopisná praktika v jednohodinové týdenní dotaci. Lze p edpokládat dobrou kontinuitu, proto e
p edm t vyu uje ve v ech ro nících v dy jeden vyu ující.
Výuka p írodopisu je z hlediska odborné a pedagogické zp sobilosti pln zaji t na. Vyu ující fyziky v
6. a 9. ro níku je bez odborné a pedagogické zp sobilosti, co je v rozporu s § 51 odst. 1 a 3 zákona
. 29/1984 Sb., o soustav základních a st edních kol a vy ích odborných kol, ve zn ní platných
p edpis .
Materiáln technické podmínky pro p írodopis i fyziku jsou vynikající. Výuka probíhá v odborných
u ebnách, sbírky pom cek v p ilehlých kabinetech jsou kompletní a p ipravené k pou ití. V dob
konání inspekce se s umíst ním pom cek ob vyu ující teprve seznamovaly, proto e v tomto kolním
roce do koly nov nastoupily. P i nav tívených hodinách p írodopisu byly pom cky pou ity vhodn
a ú eln . V hodinách fyziky bylo pou ito pom cek v men í mí e.
Hospitace byly provedeny v osmém a devátém ro níku v hodinách fyziky a v sedmém a osmém
ro níku v hodinách p írodopisu. Hodiny fyziky m ly jasnou a p ehlednou strukturu, jejich pr b h byl
klidný, pokyny vyu ující srozumitelné. Úvodní pohovor áky motivoval, d raz byl polo en na vytvá ení
systému v domostí. Procvi ování a opakování u ivo orienta ní formou bylo uzav eno pozitivním
hodnocením, po krátké prov rce následoval výklad nového u iva. V devátém ro níku prob hl
v teoretické rovin za pomoci u ebnice. V osmém ro níku byly nové poznatky vyvozeny na základ
pokusu, zobecn ním pozorovaných jev . U ivo bylo vhodným zp sobem aktualizováno tak, aby
navazovalo na ivotní zku enosti ák . Po stránce metodické ani odborné nebyly ve sledovaných
hodinách zaznamenány ádné záva né chyby.
Hodiny p írodopisu byly velmi pe liv p ipravené po stránce materiální i metodické. M ly klidný
pr b h, p ehlednou strukturu a jasn sm ovaly ke spln ní stanoveného cíle. Na úvodní motiva ní
pohovor navázalo frontální opakování. Následné ústní zkou ení bylo zakon eno hodnocením
a zd vodn ním známky. Dal í procvi ování bylo vedeno formou otázek a odpov dí za pou ití obrázk
a dal ích pom cek. áci prokazovali velmi dobré znalosti a zájem o probírané u ivo. Hodina
v sedmém ro níku m la pracovní charakter, byla zam ena na mikroskopování. Dopl kovou etbou
byli áci v úvodu vhodn motivováni. P ed vlastní p ípravou preparátu a jeho pozorování se áci
seznámili s mikroskopem, jeho sou ástmi a funkcí. Kladem byla vysoká odbornost, trp livost a klidný
p ístup vyu ující.
áci byli aktivní, jejich ústní projev byl na velmi dobré úrovni, zápisy v se itech jsou p ehledné,
úpravné. Vzájemná komunikace byla zalo ena na vzájemné d v e, kultivovaný projev vyu ující m l
kladný vliv na verbální projev ák .

Úrove výuky sledovaných p írodopisných p edm t je velmi dobrá.
Hodnocení kvality vzd lávání
Plánování a p íprava výuky je vynikající, personální, materiální a psychohygienické podmínky
výuky jsou hodnoceny jako velmi dobré. Organizace, formy a metody, motivace a hodnocení,
stejn jako interakce a komunikace jsou hodnoceny jako pr m rné.
Celkov je kvalita vzd lávání ve sledovaných p edm tech hodnocena jako pr m rná.

Hodnocení kvality ízení
Plánování
Dlouhodobé cíle a koncep ní zám ry nejsou zpracovány v uceleném dokumentu, hlavním pracovním
materiálem jsou m sí ní plány, které podrobn specifikují úkoly, stanovují termíny a zodpov dnost
konkrétních pracovník za jejich pln ní. Celkové hodnocení je projednáno na pedagogické rad
a stává se sou ástí výro ní zprávy. Pro leto ní kolní rok má editel koly stanovené priority rozd leny
do n kolika oblastí innosti. V materiáln technické oblasti jsou to parkové úpravy okolí koly,
rekonstrukce chodníku a p íst e ku pro kola dojí d jících ák . Pro dal í roky je v této sfé e
plánována oprava oken, vým na plotu okolo kolního pozemku, vydlá d ní kolního dvora a hlavn
vybudování základního technického zázemí kolního h i t . V oblasti výchovn vzd lávací bude
dokon ena a uvedena do provozu u ebna výpo etní techniky a zakoupeny u ebnice matematiky pro
estý a devátý ro ník. V personálním zabezpe ení je prioritou do budoucích let p ijmout do pracovního
pom ru kvalifikované pedagogy pro výuku fyziky, p írodopisu, t lesné výchovy a pracovních inností.
S t mito koncep ními zám ry jsou seznámeni v ichni pracovníci, zástupce z izovatele a rodi ovská
ve ejnost. Velmi p íznivý je vztah obecního ú adu ke kole a kolské problematice.
P i sestavení u ebního plánu koly pro kolní rok 2000/2001 nebyla dodr ena minimální týdenní
dotace hodin výtvarné výchovy v 6. a 9. ro níku, kterou stanovuje u ební plán vzd lávacího
programu Základní kola. Tentý nedostatek byl zji t n i v u ebních plánech v p edcházejících t ech
kolních rocích. Tím byl poru en § 3 odst. 1 zákona . 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve
kolství, ve zn ní pozd j ích p edpis
Volitelné p edm ty jsou dotovány po jedné hodin týdn v 7. a 9. ro níku, nepovinné p edm ty
za azeny nejsou.
V leto ním kolním roce je ve kole evidováno est ák s vývojovými poruchami u ení. Jejich
reedukaci se podle individuálních plán v nuje dvakrát týdn kvalifikovaná dyslektická asistentka.
Kvalita, rozsah a ú elnost plánování je pouze vyhovující.
Organizování
Kompetence a úkoly pracovník koly vyplývají z Pracovního ádu pro zam stnance kol a kolských
za ízení, který vydalo M MT R pod j. 16 969/96-42, s jeho textem byli v ichni zam stnanci koly
prokazatelným zp sobem seznámeni. editel koly vypracoval písemný dokument Rozd lení funkcí a
sbírek ve kolním roce 2000/2001. Dal ími dokumenty jsou Organiza ní schéma koly a Organiza ní
ád koly. Ten je p ehledn zpracován, krom v eobecných ustanovení obsahuje organiza ní len ní,
kompetence, oce ování pracovník , komunika ní a informa ní systém. Organiza ní ád koly je
schválen odborovým orgánem.
Metodické orgány ve kole ustaveny nejsou, spolupracovníky editele koly jsou výchovný poradce
a vedoucí vychovatelka kolní dru iny.

Vzhledem k velikosti za ízení mají pracovníci koly stálý p ístup k pot ebným informacím formou
neformálního ústního sd lování aktuálních skute ností, dále prost ednictvím nást nky ve sborovn .
Tyto základní formy odpovídají velikosti koly, jsou operativní a funk ní.
Osobní data zam stnanc jsou vedena v samostatných slo kách, jejich ochrana je d kladn zaji t na,
v echny doklady d v rného charakteru jsou ulo eny v uzam eném trezoru v kancelá i editele.
V d sledku problému s nedostate nou dopravní obslu ností editel koly po ádal prost ednictvím Ú
Náchod M MT R o ud lení výjimky, která se týká úpravy p estávek. ádosti bylo ministerstvem
kolství mláde e a t lovýchovy eské republiky, odborem základního vzd lávání vyhov no
s p ipomenutím maximálního vyu ívání t lovýchovných chvilek ve vyu ovacích hodinách, které mohou
být alespo áste nou kompenzací za zkrácené p estávky. Toto doporu ení v ak nebylo ve v t in
sledovaných hodin akceptováno. V leto ním kolním roce je hlavní p estávka je krácena na 15 minut,
polední na 45 minut (dvakrát týdn ) a p estávka mezi první a druhou vyu ovací hodinou p i
odpoledním vyu ování
na p t minut (rovn

dvakrát týdn ).

Po tem 134 ák v devíti samostatných t ídách není dodr en minimální po et ák . Na základ
ádosti editele koly o povolení výjimky z po tu ák rozhodlo M MT R dne 29. 7. 1997 pod j. 25
993/97-60 povolit na p t let výjimku z po tu ák p i za azení Základní koly Martínkovice do sít kol.
Informace o chování a prosp chu ák jsou zákonným zástupc m sd lovány pomocí notýsk ,
ákovských kní ek, individuálními konzultacemi, dle pot eby i telefonicky. editel koly dbá o asté
p edávání pozitivních i negativních sd lení t ídními u iteli. Sch zky s rodi i se konají pravideln
ty ikrát ro n , jsou vedeny a p ipravovány t ídními u iteli. Není ustanovena Rada koly ani sdru ení
rodi , t ídní sch zky jsou zam eny p edev ím na p edávání informací
o prosp chu a chování.
kola se vhodným zp sobem prezentuje na ve ejnosti, áci se ú astní ady sout í, p ehlídek,
sportovních akcí. P i kolní dru in pracuje recita n dramatický krou ek, který vystupuje
v Martínkovicích i okolních obcích p i vítání ob ánk , Dni matek a pod.
Výro ní zpráva o innosti koly za kolní rok 1999/2000 byla v dob konáni inspekce p ed
dokon ením. Kontrolou výro ní zprávy za p edchozí rok bylo zji t no, e je koncipována v souladu
s ustanovením § 17e odst. 2 zákona . 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve kolství, ve
zn ní pozd j ích p edpis . Obsahuje dostatek informací a sd lení, které jsou v souladu se
skute nostmi namátkou prov ovány p i orienta ní inspekci.
Kvalita a funk nost organiza ního uspo ádání koly je hodnocena jako velmi dobrá.

Vedení a motivování pracovník
K vedení pracovník jsou vyu ívány osobní rozhovory, jednání pedagogických rad
a provozních porad. Operativní ízení je podpo eno m sí ními plány práce koly, v kterých jsou
za azovány a up es ovány termíny a informace organiza ního charakteru.
editel koly vytvá í podmínky pro iniciativu pracovník a mo nost jejich dal ího vzd lávání. Nabídky
vzd lávacích akcí jsou vyu ívány, omezujícím faktorem jsou nedostate né finan ní prost edky a
vzdálenost obce od místa konání v Náchod .
Sou asné slo ení pedagogického sboru nezaji uje mo nou a odpovídající kvalifikovanost výuky. Bez
odborné zp sobilosti probíhá výuka fyziky, po adovanou kvalifikaci nemají t i u itelky 1. stupn .
Pomoc za ínajícím u itel m je zaji ována v dy zku en j ími pedagogy.

Systém stimulování pracovník je veden formou osobních pohovor . Kritéria pro stanovení
nenárokových slo ek platu jsou sestavena v písemné podob , schválena odborovým orgánem a
v ichni pracovníci jsou s nimi seznámeni.
Hodnocení pracovník je provád no dvakrát ro n p i stanovení osobního hodnocení a pr b
konkrétní práci p i ur ení mimo ádných odm n.

n za

Metodické orgány nejsou ve kole z ízeny, jediným poradním orgánem je pedagogická rada, program
jednotlivých jednání vyplývá z pot eb vedení koly.
Pomoc za ínajícím a nekvalifikovaným u itel m je zaji ována spoluprací se zku eným pedagogem
blízké odbornosti.
Sebehodnocení koly je realizováno v pr b hu roku p i pedagogických radách a provozních
poradách, celkov je shrnuto ve výro ní zpráv . Ke zji t ní výsledk vzd lávání vyu ívá editel koly
vlastní výstupní prov rku z eského jazyka pro áky devátého ro níku, která krom diktátu obsahuje
v estranný jazykový rozbor.
Kvalita, rozsah a ú elnost vedení a motivování pracovník je pr m rná.
Kontrolní mechanizmy
Plán kontrolní innosti nemá v písemné form editel koly zpracován. Kontrolu ásti povinné
dokumentace provádí v ka dém pololetí, t ídní knihy pr b n . Namátkovou kontrolou byly v pr b hu
inspek ní innosti v povinné dokumentaci shledány drobné formální nedostatky, n které dle mo nosti
odstran ny.
P i hospita ní innosti editel koly zam uje svoji pozornost na za ínající u itele, nov p íchozí a ty
pedagogické pracovníky, kte í u í bez pedagogické i odborné zp sobilosti. Zam uje se na úrove
vyu ování v jednotlivých p edm tech, pln ní osnov, kontrolu pedagogické dokumentace, systém
hodnocení ák a dal í. Z hospitací po izuje písemné záznamy na p edti t ných tiskopisech. Se
záv ry z hospitací jsou jednotliví u itelé seznamováni, formální nále itosti záznamy nepostrádají.
Kontrolní innost výchovn vzd lávacího procesu je vzhledem k velikosti a specifickým podmínkám
koly dosta ující. Za uplynulý kolní rok editel koly uskute nil celkem devatenáct hospitací. Práce
výchovného poradce je editelem koly pravideln kontrolována, ro ní plán je podrobn zpracován.
Pro kontrolu hospoda ení s m sí ními provozními zálohami jsou vedeny pokladní knihy. erpání
finan ních prost edk p id lených z izovatelem je p edkládáno obecnímu ú adu.
Rozsah a kvalita kontrolních mechanizm je na velmi dobré úrovni.
Hodnocení kvality ízení
Kvalita ídící innosti je celkov pr m rná.

Vý et doklad , o které se inspek ní zji t ní opírá
Rozhodnutí o za azení do sít kol, p ed kolních za ízení a kolských za ízení, vydané
kolským ú adem Náchod dne 13. 2. 1998,
Rozhodnutí M MT R o povolení výjimky z po tu ák na 5 let ze dne 29. 7. 1997,
Souhlas M MT R s úpravou délky p estávek z 25. 7. 2000,

Vzd lávací program M MT R j. 16 847/96, Základní kola,
Výro ní zpráva o innosti Základní koly Martínkovice za kolní rok 1998/1999,
rozd lení sbírek a funkcí ve kolním roce 2000/2001,
Organiza ní ád a schéma koly - nedatováno,
Kritéria pro poskytování nenárokových slo ek platu ze dne 1. 3. 1998,
seznam a individuální plány pro áky s vývojovými poruchami u ení,
Vnit ní ád koly pro kolní rok 2000/2001,
rozvrh hodin a p estávek pro kolní rok 2000,/2001,
t ídní knihy pro kolní rok 2000/2001,
t ídní výkazy a katalogové listy,
u ební plán koly pro kolní rok 2000/2001,
záznamy z pedagogických rad ve kol. roce 1999/2000,
kniha úraz ,
tematické plány vyu ujících pro sledované p edm ty pro kol. rok 2000/2001,
podkladová inspek ní dokumentace,
hospita ní záznamy inspektor .

Záv r
Pozitiva:
pozitivní a vst ícný vztah v ech vyu ujících k ák m,
dobré psychohygienické podmínky pro výuku,
kvalitní prezentace koly na ve ejnosti,
estetické prost edí ve t ídách a na chodbách,
p kný vzhled hlavní budovy.
Negativa:
nepln ní u ebního plánu vzd lávacího programu Základní kola,
nízká kvalifikovanost sou asného pedagogického sboru,
absence relaxa ních chvilek v pr b hu vyu ování,

chyb jící u ebnice matematiky pro v echny ro níky druhého stupn .
Doporu ení:
d sledn dodr ovat doporu ení M MT R týkající se maximálního za azování t lovýchovných
chvilek ve vyu ovacích hodinách,
usilovat o mo né zvý ení kvalifikovanosti vyu ujících,
zvá it mo nost hospitací za ínajících u itel u zku ených vyu ujících,
zabezpe it u ebnice pro výuku matematiky.

Na základ uskute n ných hospitací a dal ích kontrolních zji t ní jsou hodnoceny materiální a
psychohygienické podmínky výuky jako velmi dobré, personální podmínky jako pouze
vyhovující. Úrove vzd lávání ve sledovaných p edm tech je celkov hodnocena jako
pr m rná. Úrove ídící innosti je celkov pr m rná. P i kontrole nebyla zji t na
neefektivnost v hospoda ení s finan ními prost edky.
Slo ení inspek ního týmu a datum vyhotovení inspek ní zprávy
Razítko

kolní inspekto i
Vedoucí týmu
lenové týmu

Titul, jméno a p íjmení

Podpis

Pavel Ba tá

Pavel Ba tá v. r.

Pavel Bachtík

Pavel Bachtík v. r.

V Náchod dne: 20. íjna 2000
Datum a podpis editele koly stvrzující p evzetí inspek ní zprávy
Datum p evzetí inspek ní zprávy: 25. íjna 2000
Razítko
editel koly
PaedDr. Jaromír Nyklí ek

Podpis
PaedDr. Jaromír Nyklí ek v. r.

P edm tem inspekce bylo díl í zhodnocení innosti koly dle § 18 odst. 3, 4 zákona NR
. 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve kolství, ve zn ní pozd j ích p edpis .

Dle § 19 odst. 8 tého zákona m e editel(ka) koly podat p ipomínky k obsahu inspek ní
zprávy eské kolní inspekci do 14 dn po jejím obdr ení. P ipomínky k obsahu inspek ní
zprávy jsou její sou ástí.

Hodnotící stupnice
Stupe

ir í slovní hodnocení

Vynikající

Zcela mimo ádný, p íkladný

Velmi dobrý

Výrazná p evaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadpr m rná a
spí e nadpr m rná úrove

Pr m rný

Negativa a pozitiva tém

Pouze vyhovující

P evaha negativ, výrazné nedostatky, citeln slabá místa

Nevyhovující

Zásadní nedostatky, které ohro ují pr b h výchovn -vzd lávacího procesu.

Plní, je v souladu

Dodr uje, erpá ú eln , efektivn

Neplní, není
v souladu

Nedodr uje, ne erpá ú eln , efektivn

v rovnováze, pr m rná úrove

Dal í adresáti inspek ní zprávy
Adresát

Datum p edání/odeslání
inspek ní zprávy

Podpis p íjemce nebo j.
jednacího protokolu

kolský ú ad
Z izovatel

16. listopadu 2000

093 402/00-5073

16. listopadu 2000

093 403/00-5073

P ipomínky editele koly
Datum

j. jednacího protokolu
---

---

I

Text
p ipomínky nepodány

I

