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Inspekční činnost bylazahájena předložením pověření k inspekčníčinnosti.

Předmět inspekčníčinnosti
Inspekčníčinnost podle § 174 odst. 6 zákona ě. 56|12004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším,odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vykonaná na základě podnětů z23.9. a 13. 12.20t6.

ZjiŠťováni a hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2
písm. a) aŽ c) školského zákona, ve znění pozdějšíchpředpisů, včetně naplňování školních
v

zdéláv ac

ic h pro

gramů.

charakteristika
Zák|adni škola Vysoké Mýto, Javornického, pňspěvková organizace (dále škola) vykonává
činnost záŮ<ladní školy, školnídružiny a školníjídelny - výdejny v souladu se zápisem
v rejsříku škol a školských zaíizení.
Od poslední inspekčníčinnosti v roce 2014 došlo ke zvýšenípočtu žákůzejménana l. sfupni

(v l6 třídách se vzdělává360 žáků).Celkovým počtem (580 chlapců a dívek ve25 třídách)
je kapacita ŠkolyvytŮita téměř ze 70 %. Asi jedna pětina žákůdojiždí.Dva plní povinnou
školnídocházku mimo í;zemi Českérepubliky. Vyučováno jé 14 žáki s cizí státní
přísluŠnostÍ,ze sociálně vyloučených lokalit do školy docháai asi 5 až 6 % žák:ů.Speciální
vzdělávaci potřeby byly na základě platných doporučeníškolskéhoporadenského zaíízení
diagnostikovány u 34 žáktt. Výuka je vedena podle aktualizovaného Škohíhovzdělávacího
programu pro základnívzdělávání,,úspěšnýkrok do života" (dále Švpzv).
Zájmové vzdélávání ve školnídružině je organizováno v šesti odděleních. Kapacita školní
druŽiny je se 180 přihlášenými žáky z l. až 5. ročníkuplně využita. Před vyučováním zaěíná

ranníprovozv6:00haorlpoledníkončív17:00h(dvadnyvtýdnuv17:30h).Zájmové
vzdělávánije vedeno podle Školníhovzdělávaciho programu škoinídružiny.

ŠkolazabezpeČuje stravování žáklua zaměstnanců ve vlastní školníjídelně - výdejně. Obědy
jsou připravovány adováženyjiným provozovatelem stravovacích služeb (Správa školských
zaÍlzení- domov mládeže a školní jídelna, Vysoké M;ito, příspěvková organizace).

Hodnocení podmínek vzděláv ání
KoncepČnízáméry školy stanovené na šestiletéobdobí v roce 2012 byly doplněny o určité
dílčícíle a některé znich byly také vyhodnoceny (zejména z oblasti materiálního rozvoje,
urazovosti ŽákŮ). Bližšívymezení strategií a nástrojů vedoucích k dosaženíplanovaných
zráměru vŠaknebylo uvedeno. Pruběžně uskutečňované kroky (finančnípodmínky,
vzdélávaci proces, partnerství aj.) jsou zaznarnenávány a upřesňovány ve výročních
zptávách o činnosti školy.

Y řizeni školy došlo v tomto školnímroce k organizačnízměně. Vedle ředitelky školy, která
má mnohaleté zkušenosti ve vedoucí pozici (působív ni2L rokern), zabezpečuje organizaci
vzdé|ávaciho procesu nyní jen jedna její zástupkyně. Ředitelka školy proto stanovila vedoucí
uČitelku pro l. stupeň a přidělila jí část kompetencí v této oblasti. Koordinaci činnosti školní

družiny zajišťuje vedoucí vychovatelka. Ziizené metodické orgány (metodická sdružení
a předmětové komise) jsou na obou stupních stanoveny samostatně pro jednotlivé předměty,
a takjejejich počet znaěný. V některlých z nichje zastoupení pedagogů větší, vjinýchjen
minimální (eden či dva). Proto se efektivita projednávaných skutečností a předávání
podnětných informací jeví jako spíšeformální a má nižšíúčinnost.Začinajícínebo nově
pňchozí pedagogové mohou konzultovat otázky chodu školy, vzdělávaciho procesu aj.
s vedením Školynebo ostatními kolegy, mentora v době rea|izace inspekčníčinnosti
určenéhoneměli. Předávání aktuálních informací pedagogům (přehled akcí, organizačni
záležitosti aj.) probíhá zejménaprostřednicfuím týdenních plánů nebo elektronickou poštou.
Sledovaní úrovně a kvality vzdě|ávaciho procesu se v uplynulém školnímroce věnovaly

zejména obě zástupkyně, v tomto školnímroce se na hospitaění činnosti více podílí
i ředitelka školy. Výměna zkušenostíformou vzájemných hospitací vychžuela zejména
ze zájmu a domluvy učitelů,využivánabyla jen v minimální míře.

Nedůslednost vedení školy v kontrolním systému se projevila například v někte4ých
nepřesnostech v údajíchškolnímatriky, v nerovnoměrném rozloženi obsahu učiva
tematických okruhů ve vlastivědě a přírodovědě nebo v nesplnění učiva dějepisu
stanoveného v ŠVPZY v 9. ročníkuv uplynulém školnímroce. Dále v organizaci
vzdělávání, kdy například v jedné třídě 6. ročníkudocházelo k častějšímuneodučení
někteých hodin (např. přírodopis, tělesná výchova). Po 4. vyučovacíhodině jsou stanoveny
pětiminutové přestávky. Takto krátká doba na oddech, relaxaci, případně i přesun do jiné
učebny je z hlediska psychohygienického málo vhodná nejen pro žáky, ale i pro pedagogy
(ukončenívýuky, jeji zahájení, včetně přecházení některých z nich na dalšívýuku v jiné
školníbudově).

Ve složeníkolektivu pedagogů došlo od minulé inspekčníčinnosti k obměně (zejména

učitelůna 2. stupni). Důvodem byl většinou zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou,
odchod do starobního důchodu, na jiný druh školy či jiné pracovní místo a také ukončení
pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Vedení školy změny považuje zapŤirozený
vývoj, za významné pro vzděláváni pokládá zajištěnípředmětových specializací.
pedagogický sbor tvofi celkem 36 učitelů(včetně ředitelky školy a její zástupkyně) a sedm
vychovatelek školnídružiny, všichni splňují požadovanou odbornou kvalifikaci. V letošním
školním roce došlo při vzděláváni žáktt se speciálními vzdělávacími potřebami také
k zapojení pěti asistentek pedagoga, jejichžnáplň činnosti je ale potřebné přizpŮsobit daným
speciťrkům. Předmětová specializace (aprobace) pro výuku na 2. stupni je převážně
zastoupena, výrazně chybí zajištěnívYuky informatiky. Anglický a španělský jazykbyl
veden většinou učiteli, kteří pro jeho v;ýuku absolvovali zpravidla pouze kurzy
nebo semináře dalšíhovzděláváni, případně se zúčastnilizahraničních studijních pobytů
(např. v rámci zapojeni do výzvy VtŠtUr či programu Erasmus*). Cíle profesního rozvoje
si pedagogové stanovují v osobním portfoliu. Jejich uskutečňovánípruběžně vyhodnocují
aprojednávají sředitelkou školy. V dalšímvzděláváni pedagogických pracovníků jsou
mimo individuální školenírealizovány téžsemináře pro celý sbor (komunikace a stres,
konstnrktivní rozhovor - koučování).Pro zabezpečenítéměř všech oblastí specializovaných
činnostímá škola pedagogy s odpovídajícímstudiem (většinou dva), vyjma koordinátora
informačních technologií. Tato oblast je zajišťována externí firmou. Pro aktuální pomoc
pedagogům při vzniklých sifuacích, například při využívánítéto techniky ve vzdělávacím
procesu, je toto řešení méně účelné.

Poskytování poradenských služeb je zabezpečeno dvěma kvalifikovanými výchovnými
poradkyněmi. Věnují se administraci dokumentace, koordinují poskytování podpůrných
opatření, zpracováni a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické
podpory. Spolupracují se školskými poradenskými zařizeními, i když kooperace je
v některých případech problematická. Výchovná poradkyně poskytující tyto služby žákům
na 2. stupni zajišťujei kariérovéporadenství. Organizuje exkurze do firem, na uřad práce,
návštěvy zástupců středních odborných škol atd. a poskytuje informačnía poradenskou
službu žákůma jejich rodičůmpři volbě dalšívzdělávací cesty.

Aktivity v oblasti prevence rizikového choviání jsou cíleně založeny na osvědčených akcích
a téžuskutečňovány

podle aktuálních potřeb. Realizace probíhá ve vyučovacích předmětech

jednotlivých ročníků,kromě toho jsou v součinnosti s odbomiky zaíazovány besedy,
přednášky, soutěže a dalšíčinnosti podporujícíjejí účinnost.Pro žáky 6. roěníku jsou
organizovány adaptační kurzy, v 8. ročníkucyklisticko-turistický kurz se zaměřením

a zdravý životni styl. Na prevenci drogové závislosti je
orientována akce pro nejvyššíročnik (vodácko-turistický
kurz). Tradicí je pořádání
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Hodnocení průběhu vzdělávání
Při vyučováni na 1. stupni se učitelkám dařilo vyfuářet převážně pozitivní klima. Stanovené
vzdělávaci cíle byly více zaměřené na vědomosti, v několika situacích byla dobře využita
nabizejici se postojová složka. Motivace žák:ůbyla často podpořena zajimavými
souvislostmi z praktického života. Výuka byla celkově pestrá, často s uplatněním
aktivizujících metod a forem činnosti. Běžně by|a zařazována práce v komunitním kruhu,
ěástečně ve dvojicích, skupinách a účelnězaměřená samostatná práce. Připravené názorné
pomůcky, písemná vizua|izace učiva na tabuli nebo využitívybavení multimediální učebny
napomáhaly k jeho účinnějšímu
pochopení. Naopak zapojeni didaktické techniky bylo
minimální (a to zejména z důvodu malé vybavenosti tříd prostředky informační
a prezentačnítechniky). V hodinách českéhojazykabyl dostatek času věnován procvičování
a upevňování probíranéhoučiva. Prostřednictvím problémových úloh žáci hledali možná
řešení v matematice i pracovních činnostech. Anglický jaryk, do qýuky zařazovaný již
od 1. ročníkudvě hodiny týdně, bylzaloženna rozvoji řečových dovedností žákůs využitím
obrazové opory. Pozitivem byla komunikace vedená převážně v cizim jazyce, přiěemž žáci
pokynům vyučujícíchdobře rozuměli. Ne vždy však bylo zohledňováno pracovní tempo
některých žáků.V předmětech vlastivěda a přírodověda se žáci prostřednictvím pověstí učili
orientovat vminulosti našízemě, zdůvodňovat životnípodmínky organismů aj. Vjedné
hodině však předkládané učivo bylo neuspořádané, žáci byli nepřehledně zahlceni pojmy
(i neaktuálními). Sebehodnocení žákůmělo různou úroveň, občas bylo přirozenou součástí
výuky, ale ve většíčásti hodin nebylo zařazeno vůbec, a to ani v situacích, které se k němu
nabize|y. Yzájemné hodnocení žáktt vyllžito nebylo. Často chybělo téžúčinnézávérečné
shrnutí a upevnění učiva.

Hospitované hodiny na 2. sfupni byly vesměs promyšlené. Cíl hodin byl vyučujícími
stanovený většinou jako téma hodiny s příslušným učivem, které bylo zaměřeno převážně
na vědomostní cíle, občas i dovednostní. Postojové složce byla věnovánamalá pozornost.
Vedeny byly převážně frontálním způsobem doplněným písernnou samostatnou prací žáků,
občas skupinovou či ve dvojicích, což umožňovalo účinnýrozvoj sociálních kompetencí.
Yzdělávaciproces probíhal zejména metodou vysvětlování, doplněnou řízeným rozhovorem
s nabídnutými problémovými otrázkami, které rozvijely logické myšlení žáků.O probírané
učivo zpravid|a prokazovali zájem, i když aktivní byli často jen jednotlivci. Pokud byly
zařazeny motivačníprvky, takžáky zaujaly, stejně jako možnost využitípoznatkův reálném
životě či uplatnění jižziskaných zkušeností. Ve fyzice se na základě demonstračního pokusu
a prakticky zaměřených otázek učili hlouběji porozumět zákonitostem přírodních jevů
a uvědomovat si vzájemné souvislosti. V někteých hodinách učitelévedli žáky
i k samostatnému mluvenánu projevu nebo dovednosti svoji ptáci prezentovat. Patrné také
bylo posilování pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám či pracovně zaměřeným
činnostem. Obvykle vyučujícípruběžně žáky oceňovali povzbazenim, pochvalou. Výuka
byla podpořena využívánímpracovních listů, materiálů vytvořených pedagogy
nebo vhodných textů k probíraným tématům. Běžně převažovala práce s učebnicí,
zeměpisným atlasem apod., ve volitelném předmětu praktika z historie i dalšíminénomými
materiály a také doplňujícíliteraturou, kterou žáci využivali při zpracováni dílčíěásti
dlouhodobého projektu. Prostředky informačnía prezentačnítechniky byly využity
ojediněle, ve většině navštívených hodin probíhala výuka v učebnách, které touto technikou
vybaveny nebyly (vyjma předmětů určených přímo do počítačovéučebny). Sebehodnocení
se žáci věnovali v minimální míře, pokud však bylo realizováno, bylo přínosné.
K vzájemnému hodnoceni žáci vedeni nebyli. Shrnutí učiva většinou krátce prováděli sami
vyučující,zpravidla i stručnézhodnocení hodiny, pokud bylo uskutečňováno.

Hodnocení výsled ků vzděláv ání
Ke zjišťovánívýsledků vzděláváni využivá vedení školy ve spolupráci s metodic(imi

orgány systém ověřování znalostí žákůvlastními evaluačníminástroji (ústnízkoušení,
kontrolní práce aj.). Ve školnímroce 2015120l6 prospěla s vyznamenáním převážná část
žákůna 1. stupni (85 %). V l. a 2. ročníkuto byli téměř všichni žáci, což bylo pozitivní
motivací pro jejich dalšíškolnípráci. Na 2. stupni byl počet žákůs vyznamenáním
nižší(35 %). Píi vzděláváni některých žákůse speciálními vzdělávacími potřebami je
pfinosná pomoc asistentek pedagoga, které úzce spolupracují s vyučujícími.Na dalšížáky
se speciálními vzdělávacími potřebami nebyly v pruběhu víuky vesměs zaznamenány
diferencované nároky, z rozhovoru s jednotlivými pedagogy však vyplynuly poskytované
úlevy, například ve formě tolerantnějšího hodnocení.

V uplynulém školnímroce neprospělo

3,5 % žák:ů. Jejich počet od minulé inspekční činnosti
vzrostl, a to napříčvšemi ročníky.Systém práce s neprospívajícímižáky je sice ve škole
nastaven, ale vzhledem k počtu žáků,kteří na konci školníhoroku byli klasifikováni alespoň
jednou nedostatečnou v některém předmětu, naznačuje, že jeho účinnostje nižší.Vyššípočet
neomluvených hodin se objevoval pouze v několika třídách na 2. stupni, přičemž na
celkovém počtu neomluvených hodin se podílelo jen několik žáků.Škohvýchovné
i prospěchové problémy řešízejména s konkrétními rodiči, využivá výchovné komise,
spolupracuje rovněž s oddělením sociálně právní ochrany dětí atd.

Žáci se zapojují do ruzných předmětových i sportovních soutěžía olympiád. Yýrazným
úspěchem bylo ve školním roce20l5/20l6 druhé místo žákyně 9. ročníkuv celostátním kole
soutěže Komenský & *y, v niž za svoji literární práci získala i cenu poroty. Medailová
umístění na úrovni krajských kol byla zaznamenána v Pýhagoriádě, v soutěži zaměřené
na anglickou recitaci azpěv E. A. Poe's Raven nebo v Olympiádě v českémjazyce. Úspěšní
bylitéžnapříkladv přespolním běhu Údolím J. A. Komenského.
Vyučovánívhodně doplňuje řada školních projektů a dalšíchaktivit, které prolínajícelým
školním rokem. Jejich zaměřeni pozitivně ovlivňuje proces utváření a rozvíjeníklíčových
kompetencí. Tradičnímiakcemi, které nenásilně přispívají k sounáležitost se školou, jsou
Škohíakademie či Vánočni jarmark. Žáci školy vystuplji téžpři ruzných akcích
avýznamných událostech pořádaných ve městě. K etickému a sociálnímu rozvoji je vede též
zapojení do ruzných dobročinných aktivit (např. proZáclranrtou stanici volně žijicichzvířat
Ze|ené Vendolí). Ekologické myšlenía ochranu životního prostředí posilují žáci
praktickými činnostmi (sběr starého papíru, hliníku aj.). Při někteých aktivitách
(např. v rámci Dne Země) si program s ekologickým zaměřením připravily a samy
zorganizovaly staršíročníkypro mladši. Yýraznou podporu věnuje škola posilování
kompetence pracovní, nabizí žákůmvolitelné předměty s praktickým zaměřením, zapojuje
se do projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky zaměřeného na podporu motivace žáků
k výběru technických oboru atd.

Závéry
Hodnocení vývoje

-

změna v organizační struktuře řizení školy, která vedla k nutnosti přerozdělit
kompetence s ohledem na skutečnost, že ve škole je pouze jedna zástupkyně
ředitelky školy,
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-

zkvalitnění materiálních a bezpečnostních podmínek zejména pro zájmovou činnost
ve školnídružině,
zapojení asistentek pedagoga při výuce žákůse speciálnímivzdélávacímipotřebami.

Silné stránky

-

ziskávání nadstandardních finančníchprostředků, aktivní a úspěšnézapojení

do projektové a grantové činnosti,

pravidelné aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, podporu
technického vzdělávání a environmentální výchovu,
akce školy orientované na dobré prosociální vztahy.

Slabé stránky

-

málo důsledná kontrolní činnost v oblasti vzdé|ávaciho procesu,

nesplnění vzdělávacího obsahu
k Švpzv,

v

předmětu dějepis

v 9. ročníkuvzhledem

nedostatečné vybavení učeben prostředky informačníaprezentační techniky,

používanévzdělávací metody a formy práce, které málo podporují aktivní učení,
zejména ve výuce na 2. stupni,

-

nedostatečné uplatňování vzájemného hodnocení a účinnéhosebehodnocení
zejména u staršíchžáků,

-

nižšíefektivita systému práce

s

neprospívajicimi žáky.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy

-

stanovit nástroje vedoucí k dosaženíkoncepčních záměŇ,

zvážit změnu v systému metodických orgánů, která by vedla k většíefektivitě jeho
fungování,
nastavit a dŮsledně uskutečňovat kontrolní činnost v oblasti vzdělávaciho procesu,

vytlživat pro zvyšování kvality vzdě|áváni
v

-

ice

v

zájemné ho spitace,

-

účinnějšíspolupráci pedagogů

zaměřit dalšívzdělávání pedagogických pracovníkůna aktivní metody a formy
pr áce, sebehodnoc ení a

-

a

usilovat

o

v

záj emné hodnocení žáků,

zajištění koordinátora

technologií,

v

oblasti informačnícha komunikačních

umoŽnit využiv áni informačnía prezentaění techniky zejména tim, že tyto prostředky
budou k dispozici kromě někteých odborných učeben i v běžných tňdách.

Seznam dokladů, o které se inspekčnízjištění opírají

1.
2.

Změna zřizovaci listiny vydaná v úplnémzněni ze dne 30. 12.2015

Výpis správního íizenítrrtŠVrz provedených změn v rejstříku škol a školských
zaŤizení, čj. MSMT- 543
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l

201 6-2,

ze dne

1 5

.

4. 20l 6, s platností od 1 5. 4, 20l 6

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
1

15.
16.
17.
l8.
l9.
20.
2l.
22.
23.

Rozhodnutí lkajského úřadu Pardubického kraje ve věci návrhu na zápis změny
v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zařizení, čj. SpIGÚ 6014712012
OŠrt,ze dne 8. 10. 20|2, s účinnostíod 1. 9. 2013
Jmenovací dekret - jmenování ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického
s účinnostíod 1.8.2012
Potvrzení ředitelky Základni školy Vysoké MIto, Javornického od 1. 5. 2015,
ěj. 2l408l20l5lOW, ze dne 29. 6. 2015
Koncepce rozvoje školy na školníroky 2012-2018
Štohivzdělávaci program pro základní vzdělávání ,,Úspěšný krok do životď'
s platností od 1. 9. 2015
Školnivzdě|ávaci program pro základní vzdělávrání ,,Úspěšný krok do života"
s platností od 1.9.20t6
Školnívzdě|ávaciprogram školnídružiny s platností od 1. 9. 2016
Školni řád s platností od 1.9.2016
Vnitřní řád školnídružiny s platností od l. 9. 2016
Výročnízpráva o činnosti školy za školníroky 2014/2015,201512016
Rozvrhy tříd a učitelů,školnírok20l6l20I7
Zéanamy z pedagogické rady, školníroky 20l512016,201612017, poslední zénnam
dne22. lI.2016
Třídníknihy, školníroky 20l5l 2016,201612017
Opravné zkoušky, školnírok20l5l20l6
Přehledy výchovně vzdělávací práce, zápisni lístky, školnírok201612017
Personální dokumentace pedagogických pracovníkůve školním roce 201612017
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůze dne 31. 8. 20l6
Plán ICTnaobdobí 1.9.2016 až3I.8. 2018
Minimální preventivní program, školnírok201612017
Dokumentace žáktl se speciálními vzdělávacími potřebami, školnírok2016l20l7
Škohímatrika, školníroky 20l5l20t6,20t6l20t7

Poučení
Podle

§ 174 odst. 11 školskéhozákona můžeředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekčnízprávy Českéškolníinspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případnépřipomínky zašlete na adresu Česká školníinspekce, Pardubický
inspektorát, Rožkova 2432, 530 02 Pardubice, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.e@csicr.cz s připojením elektronického
podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Inspekčnízprávu spolejně s připomínkami a stanoviskem Českéškolníinspekce
k jejich obsahu zasi|á Ceská školníinspekce zíizovateli a školskéradě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
zaíízeni,jichžse tyká, av místně příslušnéminspektorátu Českéškolníinspekce.
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Česká školníinspekce
Pardubický inspektoá

Složeníinspekčníhofýmu a datum vyhotovení inspekčnízprá*^y

Rožkova2432

530

ll /
/X
W.,' (

Mgr. Olga Příhodová, školníinspektorka

02 Pardubice
'3-

Mgr. Pavel Skokan, školníinspektor
Mgr. Bc. Jaroslava ZemáŇová, školníinspektorka

Bc. Lenka Kalinová, kontrolní pracovnice
Bc. Stanislav Daniel, odborník na sociálně vyloučené
lokality

V Pardubicích l0. 2.2017

hiM

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekčnízprávy
Mgr. Soňa Teplá, ředitelka školy

Ve Vysokém Mýtě
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/ /llv

líkiadníškolaUysokó

Mýto, Javomickóho,

příspěvková organizace

Litomyšlské Předmčstí, Javornickóho 2
566 01 Vlsoké Mýto
lČ: 493 17 032
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