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Aktuální stav školy 

Právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres 

Vsetín, příspěvková organizace (dále „škola“) vykonává činnost základní školy (dále 

„ZŠ“), mateřské školy (dále „MŠ“), školní družiny (dále „ŠD“) a školní jídelny (dále 

„ŠJ“). Zřizovatelem je Město Valašské Meziříčí, i když se Obec Poličná na začátku 

letošního roku osamostatnila od Města Valašské Meziříčí. Pod nového zřizovatele škola 

podle harmonogramu přejde od školního roku 2013/2014. Ve škole v době inspekce 

působilo 20 pedagogických pracovníků. ZŠ je úplná s devíti třídami. Všichni žáci jsou 

vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „ŠVP 

ZV“). V době inspekce se v ZŠ vzdělávalo 135 žáků, stanovená kapacita byla využita 

přibližně ze 70 %. ZŠ vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníky 

základního vzdělávání jsou převážně žáci z obce Poličná, ojediněle i z okolních obcí a 

blízkého Valašského Meziříčí. V inspekcí sledovaných letech byl stav žáků setrvalý. V ZŠ 

se vzdělávalo méně žáků, než stanovuje právní předpis. Zřizovatelem byla proto škole 

řádně udělována výjimka z minimálního počtu žáků.  

Dvoutřídní MŠ s celodenním provozem sídlí v přízemní budově, která je propojena 

spojovacím koridorem s budovou základní školy, třídy jsou věkově smíšené. Nejvyšší 

povolený počet dětí ve škole, stanovený v rejstříku škol a školských zařízení, je 46. V době 

inspekce se v MŠ vzdělávalo celkem 46 dětí ve věku 3 až 6 let, z toho 20 dětí bylo 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, včetně jednoho dítěte 

s odkladem povinné školní docházky. Naplněnost školy byla 100 %. Trend v počtu dětí za 

sledované tříleté období je setrvalý. Ve školním roce 2012/2013 podalo žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svých zákonných zástupců 17 dětí, z nichž 7 

žádostí nebylo kompetenčně kladně vyřízeno na základě ředitelem stanovených kritérií pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Děti byly vzdělávány podle školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále „ŠVP PV“) se zaměřením na 

rozvíjení vztahů ke svému okolí, k přírodě, k druhým lidem, k obecně lidským, 

společenským a kulturním hodnotám. Provoz MŠ byl stanoven se souhlasem rodičovské 

veřejnosti a zřizovatele tak, aby respektoval především potřeby dětí a jejich zákonných 

zástupců, od 6:30 do 15:30 hod. Vzhledem k dlouhodobému zájmu rodičů o předškolní 

vzdělávání je ve sledovaném období kapacita MŠ nedostačující. Prostory tříd MŠ, které 

slouží současně jako herna a lehárna, jsou pro pohybové aktivity i možnost vytvoření 

herních center při stávajícím počtu dětí na třídu (23) nedostatečné. Děti MŠ využívají pro 

zdravotní cvičení, tělovýchovné i pohybové činnosti třikrát týdně tělocvičnu ZŠ. Ředitel 

školy usiluje o to, aby byla v budoucnu tato situace řešena přístavbou jedné třídy MŠ.  

Původní budova školy je z roku 1950, postupně byla přistavována a rekonstruována. 

V současnosti se jedná o komplex tří vzájemně propojených budov (i když se dvěma čísly 

popisnými). Z důvodu umístění školy v těsné blízkosti řeky Bečvy byla škola v posledních 

letech dvakrát zasažena povodněmi. Prostředky na opravy byly navýšeny proti původnímu 

rozpočtu o pojistné plnění a dary na zmírnění povodňových křivd na cca 1 354 000 Kč. 

Významnou preventivní akcí, kterou si tato situace vyžádala, bylo přesunutí kotelny ze 

suterénu do přízemí školy. V současnosti je škola čistá, vymalovaná a následky povodňové 

situace nejsou patrné. Areál školy je situován na okraji obce v klidném a bezpečném 

prostředí. Venkovní oplocené prostranství školy zahrnuje velkou asfaltovou plochu  

k využití jako sportovní hřiště, jeho menší část je ohrazena mantinely s určením pro 
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míčové hry, florbal a případně hokej. V další části venkovního areálu je zbudováno 

rozsáhlé arboretum s odpočinkovou zónou a skleníkem. Je zde umístěn dřevěný altán, 

který je v letních měsících využíván i jako venkovní učebna. Pro venkovní aktivity dětí  

z MŠ je u jedné budovy vybudována další samostatná část s altánem, průlezkami, 

houpačkami a pískovištěm.  

Kromě tříd a místností pro činnosti MŠ, ZŠ, ŠD a ŠJ škola disponuje prostornou 

tělocvičnou s moderním umělým povrchem, místnostmi školních dílen, keramickou dílnou 

s keramickým kruhem a vypalovací pecí a dvěma učebnami pro výuku práce  

s informačními a komunikačními technologiemi. V době inspekce škola pro vzdělávání 

dětí a žáků i pro potřeby pedagogů disponovala 48 pevnými počítači, 8 notebooky, 4 

interaktivními tabulemi a 5 dataprojektory. V dostatečné míře škola vlastní i běžnou audio 

a videotechniku. Škola měla zařízenu i posilovnu s pěti posilovacími stroji, pořízenými ze 

sponzorského daru. V současnosti je tato místnost v rekonstrukci, posilovací zařízení je 

uskladněno. Její znovuotevření je plánováno v nejbližší době. S dalším sponzorem škola již 

uzavřela darovací smlouvu na pořízení moderního vybavení cvičné kuchyně a ředitel školy 

plánuje vybudování této učebny od nového školního roku. 

Většina tříd v ZŠ je vybavena novými výškově stavitelnými židlemi a lavicemi i třídním 

nábytkem. Dovybavení ostatních tříd moderním zařízením pro žáky vedení školy plánuje 

postupně dle finančních možností. Chodby školy slouží k prezentaci dětských i žákovských 

úspěchů a prací včetně výstupů z třídních i školních projektů. Také jsou zde umístěny 

panely dokumentující historii poličenského školství a historii obce. Pro zájmové 

vzdělávání účastníků z obce umožňuje škola ve svých prostorách činnost pobočky 

Základní umělecké školy A. Radoka Valašské Meziříčí. Recipročně je toto vzdělávání pro 

děti i žáky školy zdarma.  

Materiální vybavení tříd MŠ bylo v období od poslední inspekce postupně obnovováno a 

doplňováno včetně dětské knihovny a pomůcek k rozvoji předčtenářské, předmatematické  

i přírodovědné gramotnosti. 

Škola se v únoru 2011 zapojila do projektu EU peníze školám, který je realizován v rámci 

Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s plánovaným rozpočtem  

884 800 Kč. Ukončení projektu bylo původně stanoveno na červenec 2013, škola však 

požádala o předčasné ukončení k únoru 2013 z důvodu plánované změny zřizovatele. 

Projekt si kladl za cíl zlepšit stav počátečního vzdělávání v základní škole prostřednictvím 

nových metod a nástrojů. Tato aktivita přinesla škole nejen finanční zdroje navíc, ale 

především byla zaměřena na inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji informační 

gramotnosti, jazykového vzdělávání žáků a prohloubení vědomostí a dovedností 

pedagogických pracovníků při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 

nadanými.  

Materiální podmínky školy byly pro naplňování obou vzdělávacích programů dostatečné, 

realizace plánovaných úprav ve vztahu k MŠ bude přínosná. 

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP 

O možnosti přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a žáků k základnímu vzdělávání i o 

vzdělávací nabídce školy byli všichni zákonní zástupci informováni obvyklým a 

dostupným způsobem. Vedená dokumentace dětí i žáků přijatých k předškolnímu a 

základnímu vzdělávání i dokumentace dětí, které nebyly ředitelem školy na základě 

stanovených kritérií přijaty k předškolnímu vzdělávání, a žáků s odkladem povinné školní 
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docházky byly ve sledovaném období vedeny se všemi náležitostmi požadovanými 

právním předpisem. Škola při vzdělání dětí i žáků úzce spolupracovala se školskými 

poradenskými zařízeními. Všechny děti byly vzdělávány s přihlédnutím k jejich 

individuálním potřebám a možnostem. Vhodnou organizací a individualizací vzdělávání 

MŠ zohledňovala a napomáhala vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí v průběhu 

předškolního vzdělávání, zejména pak před vstupem do základního vzdělávání. V době 

inspekce se v ZŠ vzdělávalo 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“). 

11 z nich bylo na doporučení školského poradenského zařízení integrováno do běžných tříd 

a na žádost zákonných zástupců a povolení ředitele školy byli vzděláváni podle 

individuálních vzdělávacích plánů. Potřebná dokumentace byla vedena na požadované 

úrovni. O SVP těchto žáků byli všichni vyučující ze strany výchovné poradkyně 

informováni a při vzdělávání je zohledňovali. Z důvodu integrace žáků byl v období 2010 

až 2012 navýšen finanční normativ ze státního rozpočtu. Finanční prostředky byly použity 

k odměňování pedagogů a asistentů pedagoga za práci s integrovanými žáky, a také na 

pořízení učebnic a pomůcek dle doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání 

žáků se SVP bylo v průběhu školního roku zainteresovanými vyučujícími sledováno a 

vyhodnocováno průběžně, také na hodnoticích jednáních pedagogické rady.  

Škola zabezpečovala rovný přístup ke vzdělávání všem dětem a žákům včetně žáků se SVP 

na požadované úrovni.  

ZŠ využívala příležitosti k porovnávání hodnocení výsledků vzdělávání žáků z více zdrojů. 

Interně realizovala vlastní testování v jednotlivých předmětech. Dalšími podklady byly 

výsledky žáků ve školních a regionálních kolech vědomostních, uměleckých i sportovních 

soutěží a olympiád. V oblasti externího hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ se škola 

vícekrát zúčastnila standardizovaného testování společností SCIO a v loňském školním 

roce se zapojila do celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků v rámci projektu NIQES 

(Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR) v českém jazyce, 

matematice a anglickém jazyce. Výsledky interního i externího testování se pedagogové 

školy zabývali v rámci metodických orgánů, projednávali je v pedagogické radě a přijímali 

opatření ke zkvalitnění výsledků žáků. Škola pro žáky pořádala každoročně i několik 

vědomostních a dovednostních soutěží, úspěšní žáci se návazně účastnili i regionálních 

kol. Pro obohacení vzdělávací nabídky škola pro žáky zřizovala zájmové útvary (kroužky) 

zaměřené na práci s informačními a komunikačními technologiemi, na výtvarnou, 

sportovní, zdravotnickou, dopravní, hudební a přírodovědnou oblast a na prvotní 

seznámení s anglickým jazykem a jeho následné prohlubování. K podpoře vzdělávání žáků 

kvalitně přispívala i činnost školní družiny, která realizovala vlastní projekty a akce, 

připravovala účastníky na soutěže. Aktivně se podílela na celoškolních aktivitách a 

projektech. Činnost ŠD byla pro prohloubení vzdělávací nabídky školy přínosná.  

Z výsledků interního a externího testování a z účasti žáků v soutěžích lze konstatovat, že 

výsledky vzdělávání žáků byly na požadované úrovni. 

Skupinové výsledky vzdělávání v MŠ byly průběžně vyhodnocovány v třídním plánu. 

Učitelky sledovaly úspěšnost dětí při přechodu do první třídy povinného základního 

vzdělávání a spolupracovaly v rámci subjektu s pedagogy základní školy. Tato zpětná 

vazba potvrzovala odpovídající kvalitu předškolního vzdělávání. Všechny podklady 

úspěšnosti dětí byly vyhodnocovány pedagogickou radou, kde byla také přijímána 

potřebná opatření k případnému zlepšení výsledků. Na základě hospitací lze konstatovat, 

že znalosti, schopnosti a dovednosti dětí byly na požadované úrovni, sledovaná dosažená 

úroveň dětí odpovídala stanoveným cílům předškolního vzdělávání i jejich osobnostním 

předpokladům. Pro děti v MŠ škola každoročně organizovala nebo zajišťovala jak 
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samostatně, tak ve spolupráci s jinými subjekty besedy, exkurze, výlety, projektové dny, 

kulturní akce apod., které byly pro prohloubení vzdělávací nabídky přínosné.  

MŠ v rámci počátečního vzdělávání vytvářela základy k dalšímu vzdělávání a podporovala 

rozvoj dětí na standardní úrovni.  

Škola vytvářela bezpečné prostředí pro zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj ve 

vzdělávání dětí i žáků.  Kniha úrazů byla vedena. Nedostatek formálního charakteru byl 

odstraněn v průběhu inspekce. Záznamy o úrazech byly zasílány určeným orgánům a 

institucím. Pravidla chování a bezpečnosti dětí i žáků byly obsaženy v aktuálních školních 

řádech obou součástí. Preventivní strategie školy byla zaměřena na omezení a předcházení 

rizikovému chování dětí a žáků. Školní metodička prevence sociálně patologických jevů 

každoročně zpracovávala školní preventivní program, jehož naplnění a přínos 

v následujícím roce vyhodnocovala. Problematika šikany, užívání návykových látek, 

záškoláctví a podobných jevů byla žákům objasňována prostřednictvím besed, přednášek a 

dalších aktivit, které škola organizovala sama nebo ve spolupráci se školskými 

poradenskými zařízeními i s jinými organizacemi v obci a regionu. Pravidelné hodnocení 

naplňování preventivní strategie bylo podkladem pro další práci se žáky. Kladem bylo, že 

se nevyskytly žádné neomluvené hodiny. Pedagogové školy prakticky realizovali 

poradenskou činnost a nadále jsou připraveni ji poskytovat pro děti i žáky a jejich zákonné 

zástupce. Na poradenství se v součinnosti nebo samostatně podílelo vedení školy, 

výchovná poradkyně, školní metodička prevence sociálně patologických jevů, třídní i 

ostatní učitelé. Všichni měli adresně určeny konzultační termíny, poradenskou činnost 

poskytovali i po předchozí domluvě mimo určené hodiny. Výskyt případných negativních 

jevů nebo selhávání žáků ve vzdělávání bylo ze strany pedagogů se žáky a jejich 

zákonnými zástupci řešeno bezprostředně a ze strany školy byla přijímána opatření  

k nápravě.  

Škola vytvářela bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí i žáků a poskytovala poradenské 

služby na požadované úrovni. 

Škola při vzdělávání dětí a žáků aktivně podporovala oblast environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (dále „EVVO“). Environmentální problematika prolínala všemi 

povinnými předměty i zájmovými útvary a činností ŠD. Škola rovněž pro děti a žáky 

organizovala akce cíleně zaměřené k této tématice. Tyto aktivity bývají každoročně 

završeny v projektu Den Země.  K uvědomělému třídění odpadu byli žáci vedeni v rámci 

školního projektu. 

Školní inspektoři hospitovali v obou součástech školy. V MŠ byla vzdělávací nabídka ŠVP 

PV a provázanost s třídními vzdělávacími programy ve volbě činností a ve vztahu ke 

zvolenému tématu, metodám a formám práce funkční a efektivní. Vedla k rozvoji 

osobnosti dítěte, podporovala jeho tělesný, psychický a sociální rozvoj, doplňovala 

rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhala zajistit dětem prostředí s dostatečným 

množstvím mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o věkově heterogenní třídy, vzdělávání dětí bylo 

plánováno s ohledem na individuálně různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí nejen 

s ohledem na jejich věk, ale i s ohledem na rozdílné schopnosti a vzdělávací předpoklady. 

V průběhu vzdělávání byly v době inspekce uplatňovány moderní pedagogické metody a 

přístupy a zvolené formy práce umožňovaly dětem spontánní komunikaci, respektovaly 

individuální potřeby dětí a podporovaly rozvoj jejich základních vědomostí, dovedností a 

postojů v jednotlivých funkčních gramotnostech. Plynulý přechod mezi činnostmi plnil 

ranní kruh, kde kromě rozvíjení komunikačních dovedností vznikl prostor pro řešení 

problémů při dodržování pravidel soužití mezi dětmi. V průběhu dne byly děti aktuálně 
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vedeny k respektování pravidel bezpečnosti a ke zdravému životnímu stylu (kvalitně 

zajištěný pitný režim, dostatečný pobyt venku, dodržení intervalů ve stravování, 

zohledňování individuální potřeby spánku, důraz na relaxační aktivity apod.) Ve 

sledovaném období MŠ prokazatelně věnovala účinnou péči dětem s odkladem povinné 

školní docházky v úzké spolupráci s rodiči dětí a příslušnou pedagogicko-psychologickou 

poradnou. Během inspekční činnosti bylo klima školy příznivé, vládla pohodová atmosféra 

mezi dospělými i dětmi. Při plnění cílů předškolního vzdělávání v souladu se školským 

zákonem a RVP PV byly rozvíjeny elementární vědomosti, dovednosti a postoje dětí 

v oblastech předčtenářské, předmatematické, sociální a přírodovědné gramotnosti. 

Rozvíjením jednotlivých gramotností byly posilovány základy elementárních klíčových 

kompetencí dětí předškolního věku, jako jsou kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Děti byly vedeny  

k samostatnosti a sebeobsluze, byly upevňovány jejich kulturně společenské návyky. 

K zjišťování výsledků vzdělávání dětí sloužil smysluplný systém hodnocení, který 

podporoval jejich úspěšnost. Vzdělávací nabídka MŠ byla obohacena o nadstandardní 

aktivity (plavecký výcvik ve spolupráci se ZŠ, seznamování dětí s anglickým jazykem, 

návštěvy solné jeskyně, logopedická prevence, apod.). Poznatky o rozvoji dětí pedagogické 

pracovnice shromažďovaly na základě průběžného neformálního pozorování dítěte a 

analýzy výsledků jeho činností. Hodnocení dětí bylo učitelkami v době inspekce vždy 

odůvodněné, motivovalo do další činnosti a individuálně vedlo děti ke zlepšování osobních 

výsledků.  

Příprava i samotná praktická realizace vzdělávání dětí byla ze strany učitelek na 

požadované úrovni. 

V ZŠ byly hospitace realizovány ve vybraných třídách obou stupňů v předmětech český 

jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk, přírodopis, anglický jazyk a informatika. 

Všechny hodiny byly vyučujícími připraveny a promyšleny. Ve sledovaných hodinách 

byla uplatňována jak frontální, tak skupinová výuka i individuální práce, žáci při 

vyučování tvořivě pracovali a při řešení navozeného problému logicky reagovali na úrovni 

odpovídající jejich věku. Komunikace pedagogů se žáky byla otevřená a poskytovala 

žákům dostatek prostoru pro vyjádření vlastního názoru. Pozornost žáků byla soustředěná a 

jejich reakce byly přiměřené probíranému učivu. Stavba hodin a zvolená hlavní témata 

měla dostatečně motivační charakter pro další vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností 

v konkrétním předmětu. Klíčové kompetence a prvky čtenářské a matematické gramotnosti 

byly vyučujícími rozvíjeny s ohledem na věk žáků. Zdůvodněné hodnocení probíhalo 

průběžně a na základě předem dohodnutých pravidel. Přítomným žákům se SVP byla 

věnována individuální péče respektující jejich vzdělávací potřeby. V některých hodinách 

byly při vzdělávání využity i moderní informační a komunikační technologie. 

Kvalita a úroveň vzdělávání žáků byla na požadované úrovni. 

Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského 

zákona 

Škola splňovala všechny formální náležitosti pro zápis do rejstříku škol a školských 

zařízení. Všichni žáci ZŠ byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (dále „ŠVP ZV“), děti v MŠ byly vzdělávány podle školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV). Soulad ŠVP ZV 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“) a soulad 

ŠVP PV s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále „RVP 
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ZV“) byl inspektory České školní inspekce prvotně posouzen v měsíci listopadu 2009. 

Škole bylo písemně sděleno doporučení na dopracování, přepracování či doplnění 

v oblastech, které v souladu s RVP ZV a RVP PV nebyly. V průběhu inspekce bylo 

zjištěno, že škola respektovala doporučení České školní inspekce a nedostatky napravila. 

Aktuální ŠVP ZV i ŠVP PV jsou nyní v souladu s požadavky obou RVP a školským 

zákonem a byly umístěny na přístupném místě ve škole. ŠVP ZV byl projednán ve školské 

radě. Učební plány realizovaných vzdělávacích programů byly dodrženy. Organizace 

vzdělávání (počet vyučovacích hodin v jednom dni a sledu a délky přestávek) respektovaly 

prováděcí předpis. Nejvyšší povolené počty dětí i žáků ve třídách nebyly v době konání 

inspekce překročeny. 

Ředitel vede školu na základě jmenování zřizovatelem od roku 2001. V měsíci červnu 

2012 byl zřizovatelem ve své řídicí činnosti potvrzen na období dalších šesti let. Studium 

pro ředitele škol absolvoval. Část svých řídicích pravomocí v ZŠ adresně delegoval na 

svou zástupkyni a část řídicích pravomocí v MŠ přenesl na jednu z učitelek (vedoucí 

učitelka v MŠ). Své řídicí a kontrolní pravomoci uplatňoval a rozvíjel v oblasti 

vzdělávacího procesu, stanovil jasnou organizaci školy. Plán práce školy zpracovával na 

jednotlivé školní roky. V průběhu školního roku v součinnosti se svou zástupkyní a 

učitelkou pověřenou vedením součásti MŠ realizoval kontrolní a hospitační činnost v obou 

součástech školy podle předem sestaveného plánu. O zjištěních a průběhu hospitovaných 

hodin všichni vedli písemnou dokumentaci. Průběh hospitovaných hodin projednávali 

s vyučujícími okamžitě a přijímali odpovídající opatření. Ředitel školy ustanovil 

pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Některá její jednání probíhala společně pro 

pedagogické pracovníky obou součástí, některá byla organizována odděleně. Na jejích 

jednáních ředitel školy projednával obsah zásadní dokumentace školy a svá rozhodnutí ve 

výchovně vzdělávací činnosti. Pedagogická rada na pravidelných čtvrtletních jednáních 

sledovala a projednávala hodnocení výsledů dětí i žáků ve vzdělávacím procesu. Ředitel 

k názorům pedagogické rady při svém rozhodování přihlížel. Kromě pedagogické rady se 

ředitel školy ve svém rozhodování opíral také o názory rozšířeného vedení školy. Mimo 

ředitele školy a jeho zástupkyně byly členkami tohoto poradního orgánu ještě vedoucí 

učitelka v MŠ, vedoucí školní jídelny, výchovná poradkyně a ekonomka školy. Tento 

orgán se scházel pravidelně týdně nebo v případě potřeby, a pružně tak reagoval na 

aktuálně vzniklé situace a potřeby školy. Ředitel školy ve sledovaném období vydával 

povinnou školní dokumentaci. Platné školní řády součástí ZŠ i MŠ a výroční zprávy o 

činnosti ZŠ byly zpracovány v požadované struktuře. Oba jmenované dokumenty součásti 

ZŠ byly schváleny na jednáních školské rady a společně se školním řádem součásti MŠ 

byly umístěny na přístupném místě ve škole. Se školním řádem pro součást ZŠ byli 

prokazatelně seznámeni jak žáci, tak zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu byli 

informováni i zákonní zástupci na úvodních třídních schůzkách. Se školním řádem pro 

součást MŠ byly seznámeny pedagogické pracovnice i zákonní zástupci dětí. Školní 

matrika obsahovala všechny požadované údaje o dětech i žácích. Některé zjištěné formální 

nedostatky ve vedení  povinné dokumentace byly odstraněny v průběhu inspekce.  

Ředitel školy vykonával svou řídicí činnost na požadované úrovni. 

V ZŠ žáky vzdělávalo 16 pedagogů včetně asistentky pedagoga. Z nich tři nebyli pro 

vzdělávání žáků základní školy plně kvalifikovaní, dvěma z nich na jejich žádost ředitel 

školy v současnosti umožňuje dálkové studium na vysoké škole, aby si kvalifikační 

předpoklady doplnili. V MŠ působily 4 pedagožky. Jedna z nich, která vykonávala 

pedagogickou činnost na zkrácený úvazek (0,6 úvazku týdně), potřebné kvalifikační 

předpoklady nesplňovala. Ve sledovaném období na škole působili i pedagogové 

s minimální nebo krátkou pedagogickou praxí. Z dokumentace školy a z pohospitačních 
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rozhovorů s některými z nich lze konstatovat, že jejich uvádění do pedagogické činnosti 

bylo ze strany vedení školy, metodických orgánů i ostatních kolegů nastavené, promyšlené 

a bylo na požadované úrovni. Z rozhovorů s vedením školy i s pedagogickými pracovníky 

vyplynulo, že vztahy a spolupráce mezi pedagogy navzájem i mezi oběma součástmi byly 

velmi dobré a všem záleželo na šíření dobrého jména školy v obci i regionu. Ředitel školy 

umožňoval a organizačně zajišťoval další vzdělávání všech pedagogických pracovníků 

(dále „DVPP“). To bylo realizováno s ohledem na finanční možnosti školy a nabídku 

vzdělávacích center. Ve sledovaném období bylo DVPP zaměřeno na zkvalitnění 

vzdělávacího procesu v obou součástech školy, na cizojazyčné vzdělávání, na novelizaci 

školských právních předpisů, na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 

na oblast prevence sociálně patologických jevů a některé další. DVPP bylo zaměřeno na 

aktuální potřeby školy a pro pedagogy bylo přínosné. Finanční prostředky vynaložené na 

DVPP byly využity opodstatněně. 

Škola ve sledovaných letech 2010 - 2012 hospodařila s dotací ze státního rozpočtu (80%), 

s provozní dotací od zřizovatele (20%), v roce 2011 a 2012 také s dotací EU peníze 

školám. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity efektivně, 

hospodárně a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Z provozní dotace byly hrazeny 

provozní náklady, drobné opravy, běžná údržba, školení zaměstnanců a částečně učební 

pomůcky. Škole byly v roce 2010 a 2011 účelově poskytnuty prostředky na školní 

vybavení pro žáky 1. ročníku, na zmírnění následků škod po povodních, na platy pedagogů 

s vysokoškolským vzděláním a na platy pedagogů v mateřské škole. Účelové dotace byly 

přijaty, vyčerpány a vyúčtovány v souladu s nastavenými podmínkami. 

Dalšími zdroji příjmů byla ve sledovaných letech úplata za školní stravování, úplata za 

školní družinu, sponzorské dary a příjmy z doplňkové činnosti (stravování cizích strávníků, 

pronájem školní tělocvičny a nájem školního bytu). 

Škola měla zásadní oporu ve zřizovateli Městu Valašské Meziříčí, který hradil veškeré 

provozní náklady související s provozem školy. Další vztahy škola rozvíjela se školskou 

radou, která ve sledovaném období plnila povinnosti stanovené právním předpisem. 

Zákonné zástupce žáků zastřešovala Rada rodičů, kterou tvořili zástupci rodičů žáků 

z jednotlivých tříd. Tito se scházeli s vedením školy většinou po třídních schůzkách a 

tlumočili názory, náměty a případné připomínky ostatních. Do svých aktivit škola 

zapojovala i ostatní rodiče dětí a žáků. Ti byli nápomocni zvláště při zajišťování některých 

školních akcí, brigádnicky se podíleli na úpravě okolí školy a účastnili se dalších 

společných akcí. Rovněž členové organizací a složek v obci obohacovali vzdělávací 

nabídku školy pořádáním přednášek, besed a soutěží. Vedení školy i ostatní pedagogové 

úzce spolupracovali se samosprávným žákovským orgánem (Školní parlament), jehož 

členy byli zástupci třídních kolektivů od 3. do 9. třídy. Cílem této spolupráce byl přenos 

informací od vedení školy prostřednictvím zástupců do jednotlivých tříd, podílení se žáků 

na spolurozhodování o důležitých otázkách chodu školy, dohled nad dodržováním školního 

řádu ve třídách apod. Každodenní úzká spolupráce mezi součástmi MŠ a ZŠ byla 

samozřejmostí a byla na velmi dobré úrovni. Při zajišťování různých besed, přednášek a 

podobných akcí škola spolupracovala s mnoha organizacemi v obci i regionu, při 

vzdělávání žáků škola také spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními. 

Finančně i materiálně školu sponzorsky podporovaly některé firmy i jednotlivci. 

Spolupráce s uvedenými partnery byla pro obohacení vzdělávací nabídky školy přínosná. 
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Závěry 

 Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a 

školských zařízení. Škola poskytovala předškolní i základní vzdělávání v souladu 

se zásadami a cíli školského zákona. 

 Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání dětí i žáků, 

vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly 

zohledňovány.  

 Ekonomické a materiální podmínky školy byly pro realizaci školního 

vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání na požadované 

úrovni. Finanční prostředky ze státního rozpočtu škola využila efektivně, 

hospodárně a účelně. 

 Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí a žáků. Vyhodnocovala 

zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala odpovídající opatření k jejich 

minimalizaci včetně účinné strategie prevence sociálně patologických jevů. 

 Škola vzdělávala děti podle školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Naplňování jejich výstupů, vedení dětí a žáků k rozvíjení klíčových kompetencí a 

k rozvoji jejich osobností bylo na požadované úrovni. Oba školní vzdělávací 

programy byly v souladu s odpovídajícími Rámcovými vzdělávacími programy a 

školským zákonem. 

 Ředitel školy vykonával svou řídicí činnost v souladu s požadavky školského 

zákona. 

 

 

 

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo. 

 

1. Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Bratřejov, okres Zlín ze dne 20. září 

2002 s účinností od 1. ledna 2003 

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. 32109/2008 ze dne 15. května 2008 

s účinností od 1. září 2008 

3. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol a 

školských zařízení č. j. 41752/2007 ze dne 4. července 2007 s účinností od 1. září 2007 

4. Rozhodnutí  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu změny 

v údajích o právnické osobě č. j. 5 829/2007-21 ze dne 5. června 2007 s účinností od 1. září 

2007 

5. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci zápisu změny v údajích o 

právnické osobě č. j. 28500/2006 ze dne 12. dubna 2006 s účinností od 15. května 2006 

6. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci zápisu změny v údajích o 

právnické osobě č. j. 28499/2009 ze dne 12. dubna 2006 s účinností od 15. května 2006 
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7. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně zařazení do sítě 

škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 11 238/03-21 ze dne 20. ledna 2003 

s účinností od 1. ledna 2003 

8. Školní řád součásti základní škola platný od 1. září 2012 

9. Školní řád součásti mateřská škola platný od 1. září 2012 

10. Třídní knihy součásti základní škola ve školních 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 

k datu inspekce 

11. Třídní knihy součásti mateřská škola ve školních letech 2010/2011, 2011/2012 a 

2012/2013 k datu inspekce 

12. Záznamy z průběhu třídních schůzek v mateřské škole ve školních letech 2010/2011, 

2011/2012 a 2012/2013 k datu inspekce 

13. Záznamy z jednání školské rady k datu inspekce 

14. Plán EVVO MŠ na školní rok 2012/2013 

15. Výroční zpráva o činnosti školy za školní roky 2010/2011 a 2011/2012 

16. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. září 2009 

17. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. září 2012 

18. Školní vzdělávací program školní družiny platný od 1. září 2005 

19. Program třídních schůzek na školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 

20. Koncepce rozvoje školy na období 2011 – 2013 

21. Hodnocení práce v MŠ za školní rok 2011/20123 

22. Koncepce zapojení školy do života obce z 1. září 2012 

23. Výroční zpráva o činnosti školy za školní roky 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 

24. Celoroční plán školy na školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 

25. Záznamy z jednání školské rady k datu inspekce 

26. Personální dokumentace ředitelky školy a pedagogických pracovníků k datu inspekce 

27. Katalogové listy žáků k datu inspekce 

28. Třídní výkazy všech tříd a ročníků k datu inspekce 

29. Evidenční karty dětí a žáků v elektronické podobě k datu inspekce 

30. Dokumentace žáků přijatých k základnímu vzdělávání na školní roky   

31. Dokumentace žáků z odkladem povinné školní docházky na školní roky 2010/2011, 

2011/2012 a 2012/2013 

32. Dokumentace žáků s individuálními vzdělávacími potřebami k datu inspekce 

33. Dokumentace dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní roky 2010/2011, 

2011/2012 a 2012/2013 

34. Kniha úrazů vedená od 1. září 1997 k datu inspekce 

35. Minimální preventivní program školy na školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 

20121/2013 

36. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní roky 2010/2011 a 

2011/2012 

37. Školní preventivní strategie na školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 

38. Plán hospitační činnosti v základní a mateřské škole na školní roky 2010/2011, 

2011/2012 a 20121/2013 k datu inspekce 

39. Plán kontrolní činnosti ředitele školy na školní rok 2012/2013 

40. Plán DVPP na školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 

41. Organizační řád školy platný od 1. ledna 2012 

42. Třídní vzdělávací program mateřské školy ve školním roce 2012/2013 

43. Zpráva o použití prostředků na DVPP za školní roky 2010/2011 a 2011/2012 

44. Vyhodnocení hospitační činnosti za školní roky 2010/2011 a 2011/2012 

45. Rozvrhy hodin za školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 20121/2013 k datu inspekce 
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46. Rozpis dohledů nad žáky za školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 20121/2013 k datu 

inspekce 

47. Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

48. Záznamy z jednání metodického sdružení 1. stupně za školní roky 2010/2011, 

2011/2012 a 20121/2013 k datu inspekce 

49. Záznamy z jednání pedagogické rady za školní roky 2010/2011, 2011/2012 a           

20121/2013 k datu inspekce 

50. Podklady ze standardizovaného testování společnosti SCIO k datu inspekce 

51. Provozní řád školní zahrady a školního hřiště ze dne 1. září 2010 

52. Závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů na rok 2010, 

2011 a 2012 vydané Krajským úřadem Zlínského kraje 

53. Výkaz zisku a ztráty za období prosinec 2010, rok 2011 a 2012 

54. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3063/7.1.4/2011 – Praha 14. února 2011 

55. Záznamy z hospitační činnosti učitelky pověřené řízením MŠ ve školních letech              

2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 k datu inspekce  

56. Rozvržení pracovní doby v MŠ – přímá práce s dětmi k datu inspekce 

57. Dokumentace dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání na školní roky 2012/2013  

58. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní 2012/2013 

59. Vyjádření města Valašské Meziříčí k žádosti o zvýšení kapacity mateřské školy z 18 na 

23 dětí ze dne 19. 4. 2011 

60. Evaluační systém platný k datu inspekce 

61. Třídní vzdělávací programy v MŠ platné ve školním roce  2010/2011, 

2011/2012,2012/2013 

62. Organizační schéma příspěvkové organizace k datu inspekce 

63. Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole ze dne 1. září 

2011 platný k datu inspekce 

64. Zápisy z programu rodičovských schůzek v MŠ ve školních letech  2010/2011, 

2011/2012,2012/2013 k datu inspekce 

65. Traumatologický plán ze dne 1. 9. 2008 platný k datu inspekce 

66. Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte, portfolia  

67. Individuální plán výchovné práce pro děti s odkladem povinné školní docházky na 

školní rok 2012/2013  

68. Vyhodnocení bezpečnostních rizik a rizikových situací ve vztahu k činnostem dětí platné 

k datu inspekce 

69. Závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů na rok 

20010, 2011 a 2012, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje 

70. Hlavní kniha účetnictví za období prosinec 2010, prosinec 2011 a prosinec 2012  

71. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na 

projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie za rok 2010, 2011 a 2012 

72. Účetní závěrka k 31. prosinci 2010, 2011 a 2012 

73. Nákladové účty číslo 501.313, 501.327, 501.311, 501.328, 501.340, 501.343, 501.342, 

518.700 za rok 2012 

74. Rozbory hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010, 2011 a 2012 

75. Darovací smlouvy za roky 2010, 2011 a 2012 

76. EU peníze školám - dokumentace 

 

 

 



Zlinskj inspektorat Ceske skolni inspekce v Insp!kcni zprava 

ZI c.j.: CSIZ-241113-Z 

Pouceni 

Podle § 174 odst. 13 skolskeho zakona maIZe reditel skoly podat pfipominky k obsahu 
inspekcni zpravy Ceske skolni inspekci, a to do 14 dnu po jejim prevzeti. Pfipadne 
pfipominky zaslete na adresu Ceska skolni inspekce, ZlinskY inspektorat, Zarami 88, 
760 01, Zlin, pfipadne prostrednictvim datove schranky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 
(csi.z@csicr.cz) s pfipojenim elektronickeho podpisu. 

Inspekcni zpravu spolecne s pfipominkami a stanoviskem Ceske skolni inspekce 
k jejich obsahu zasila Ceska skolni inspekce zrizovateli a skolske rade. Inspekcni 
zprava vcetne pfipominek je verejna a je ulozena po dobu 10 let ve skole nebo 
skolskem zarizeni, jichZ se tYka, a ve Zlinskem inspektoratu Ceske skolni inspekce. 

Slozeni inspekcni komise a datum vyhotoveni inspilli1m~yyktor6..t - ~)':f.coviSte 

Zlin 22. brezna 2013 :la;wf :~'~~1~O/25 

Mgr. lvo Suchy, skolni inspektor vt ........./' ..................................... . 

/ -4" /
Mgr. Sona Bergerova, skolni inspektorka ..........~............................... 

Be. Lea Bod'ova, skolni inspektorka 

Mgr. Renata Juranova, skolni inspektorka ...... ~............... 


, ~~-. / 
lng. Marcela Matusincova, kontrolni pracovnice ····7 ···········~ ······ 

Datum a podpis reditele skoly potvrzujici projednani a prevzeti inspekcni zpravy 

Policna j r. brezna 2013 Lakladni, Skola a, iVJatetska skola 
Valasske Mezifici,Policna 276 

·okres Vsetin ' 
pfispevkoVh org;nizace 

..J.;/~.n 
Mgr. Jiri Papez, reditel skoly ..~....!.......q:...... 
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