
Závěrečné hodnocení 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských 
zařízení. Kurikulární reforma je zde realizovaná jednak inovací vzdělávacího programu 
Základní škola a v prvním ročníku také aplikací školního vzdělávacího programu, který 
je zpracován podle požadavků školského zákona. Vzdělávání poskytované základní 
školou je v souladu s jejím ŠVP i s aktuální verzí vzdělávacího programu Základní škola.  

Pozitiva zjištěná při inspekční činnosti v základní škole z celkového pohledu značně 
převažují nad zjištěnými negativy. Nadprůměrná úroveň školy byla zjištěna v polovině 
hodnocených kritérií (školní vzdělávací program a obsah vzdělávání, řízení 
pedagogického procesu, spolupráce s partnery, klima školy, materiální podmínky, 
hodnocení žáků a průběh vzdělávání). 

Vývoj školy v období od poslední inspekce v roce 2003, kdy ředitelka školy 
vykonávala svou funkci prvním rokem, je souhrnně hodnocen jako progresivní, 
k pozitivním změnám došlo ve většině sledovaných oblastí. 

Příležitosti k dalšímu efektivnímu rozvoji školy jsou především ve zvýšení podílu 
kvalifikovaných pedagogů na výuce, ve zdokonalení systému vlastního hodnocení školy 
a jeho návaznosti na stanovené strategické cíle. 

Průběh vzdělávání má ve škole celkově velmi dobrou úroveň. Většina 
z 10 hospitovaných hodin měla nadprůměrnou kvalitu. V rámci hodnocení základní 
školy byly zjištěny tyto příklady dobré praxe: 

- projektové vzdělávání 

- systematická evaluace ŠVP 

- efektivní využívání manažerských schopností ředitelkou školy v souladu 
s probíhající kurikulární reformou 

- aktivní účast školy v dlouhodobém mezinárodním projektu 

- spolupráce se zřizovatelem 

- klima školy 

- materiální podmínky školy jako celek 

- rozvíjení kompetencí k učení, k řešení problémů a pracovních kompetencí žáků 

- sebehodnocení žáků podporující správný rozvoj jejich kritického myšlení 

Na vysoce nadstandardní úrovni je vybavení školy ICT. 

Základní škola svou činností úspěšně podporuje rozvoj osobnosti žáků a má 
předpoklady pro úspěšné plnění vzdělávacích programů, které v praxi aplikuje.  

Vzhledem ke sledovaným oblastem a zjištěným příkladům dobré praxe je škola 
celkově nadstandardní. 

 
Hodnotící stupnice 

Zjištěn výskyt kritických 
nebo nepřípustných 

rizik, nepříznivý stav, 
rizika jsou kritická nebo 

nepřípustná. 

Zjištěný stav vyhovuje 
standardu, škola je funkční, 
rizika jsou přípustná nebo 

okrajová. 

Zjištěný stav bez rizik, 
vyskytují se některé 

oblasti, které lze hodnotit 
jako příklady dobré praxe. 

Podprůměrný stav 

Průměrný, funkční, 

(standardní) stav 

Nadprůměrný 

(nadstandardní) stav 

 


