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Předmět inspekční činnosti

Zjišt'ování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděLávání posk1'tovaného
základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle $ 174 odst. 2
písm. b) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, zríkladním, středním, lryšším
odborném ajiném vzdě1ávání, ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon).

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího proglamu a jeho soulad
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím proglamem podle $ 174 odst. 2 písm. c)
ško1ského ziikona'

Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu a jeho naplňování v pra'ri podle
$ 5 odst. 2 školského zákona ve vybraných školských zařizeních pro zájmové
vzdělávání.

Inspekční čirrnost byla lykonána na podnět podle $ 174 odst. 5 školského zákona.



Liberecký inspektorát Ceské školní inspekce -Inspekční zpráva
Cj.:CSIL-513/12-L

Aktuální stav školy

Zák|adni škola Přepeře, okes Semily (dále škola) je příspěvkovou organizací zÍizenotl
obcí Přepeře. Právnická osoba lykonává činnost základní školy (ZŠ) a školní druŽiny
(ŠD). Zakladní škola zajišt'uj e vzdělávrlní pro žáky 1. _ 5. ročníku ve třech třídách (I. třída
_ 1. ročník, II. třída - 2. a 5. ročník, III. třída 3. a 4. ročník). Stanovená kapacita 70 žriků
je naplněna z 67 %o' Škoirni druŽinu s kapacitou 30 žríÍ<ů navštěvují především žáci z niŽšich
ročníků, žáci lyšších ročníků ojediněle, kapacitaje naplněna. Ke stravování využivqi žáci
i zaměstnanci školy jídelnu v nedalekó budově mateřské školy v obci. ZŠ navštěvují žáci
ze spádových obcí Přepeře, Modřišice, Čweří'', Podháj a z okajových částí Turnova. Na
druhý stupeň pře chiLze1i žáci nej častěj i na základní školy v Turnově .

Yzdělávžní ve všech ročnících probíhá podle Školniho vzdělávacího ploglamu pro
základni vzdélávání (dále ŠVP) s motivačním názvem ,'S úsměvem jde všecbno líp".
Skolní družina má také vlastní školní vzděIávaci program. Výuku zajišťují čtyři odbomě
kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci včetně ředitele školy a vychovatelky ŠD. Škola
v1aživá slůeb asistentky pedagoga na podporu nevidomé dívky.

Budova školy s přilehlou zďradou a altánkem využívaným především pro výuku v přírodě
a vývamé čirrnosti je dobře udržovaná. Škola byla v posledních letech průběŽně
modernizována a dovybavena za vydatné spolupráce se zíizovatelem. V rámci projektu EU
Peníze školám ZŠ vylžívá finance na vybavení třid informační technikou a modernizaci
počítačové učebny. Škola se zapojila do sportovních, kulturních a projektových akcí,
přispívá na charitativní čirrnost, nabízí žákttm zájmové koužky a další aktivity. Prezentuje
se na vlastních internetových stránkách www.zsprepere.cz.

Hodnocení hlavních výsledků vzdě|ávání ve vztahu k svP
Škola informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímaní způsobem dostupným široké
veřejnosti. Pro příští školní rok zapsala 14 žákit,2 po odkladu povinné školní docházky.
Zásady rovného přístupu ke vzdělávání škola respektuje. Prezentuje se v rámci obce, má
vlastní webové stránky, není bezbariérová. Jiná omezení v přijímání nemá.

Výchovné poradenství Zaštiťuje ředitel školy. V letošním roce škola eviduje 4 žáky se
speciálně vzdělávacími potřebami (sVP)' z toho se dvěma pracuje podle individuálního
vzdělávacího plánu (IVP). Při jejich vypracování spolupracuje s ostatními vyučujícími
a s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) či speciálním pedagogickým centlem
(SPC)' Skola umoŽnila na Žádost rodičů a za podpory zÍtzoyale|e i SPC integraci Žákyně
těžce zrakově postiŽené. Pedagogická asistentka pomáhá Žakyni již čtvrtý rok při
vzdélávání v Brailově bodovém písmu a zajišt'uje speciálně pedagogické čimosti.
Vybavení potřebnými pomůckami je zajištěno za pomoci zÍizovate|e, kaje, rodičů a SPC.
Zák|adní informace o potřebách specifické výuky získali všichrii v1.učující od SPC před
nástupem nevidomé Žákyně do zŠ. oale škola vzdělává jednu Žákyni cizí narodnosti, Žáci
sociálně zneqýhodnění ani nadaní nejsou evidováni.
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Škola se dostatečně věnuje prevenci při zajištění bezpečnosti žaků. Případné problémy ZŠ
řeší okamŽitě, spoleěnými silami. T1'p školy umožňuje těsnou spolupráci pedagogů
a individuální péči o Žáky s ohledem na jejich potřeby. ZŠ pravidelně organizuje řadu
preventivních akcí. Cílem preventivního programu je výchova ke zdravému Životnímu
stylu a zvyšování odolnosti proti sociálně patologickým jevům. Témata prevence jsou
zařazována do jednotlivých v1foikových předmětů' Součástí jsou i mimoškolní akce
a doplňující aktivity jako přednášky s nazomými ukázkami (ochrana před napadení psem),
besedy s Policií ČR (zásady bezpečí, dopravní výchova, svět včel)' exturze aioutěŽé.

ZŠ realizuje vzdělávéni podle učebních plá'nů ŠVP. Škohí vzdělávací program pro ŠD
splňuje zríkonrré požadavky. ŠvP p.o základní vzděláviíní neti zcela v souladu
s Rrímcoým vzdělávacím progÍamem pro základní vzděIáváni (RVP ZV). Nedostatky
jsou však odstranitelné a nemaj í podstatný vliv na qnrčovací proces. Škola upraví Švp tat,
aby od nového školního roku byl v souladu s poŽadavky RVP ZV.
VyuŽívané metody práce jsou typické pro málotřídní školu. Frontá1ní výuka s metodou
rozhovoru je propojena se samostatnou prací žák:ů. Menší prostor žáci měli pro vlastní
aktivitu a řízení své práce. Sebehodnocení bylo použito ojediněle. ICT ve sledovaných
hodinách nebylo využito.
Hospitace byly zaměřeny převážně na sledování hodin třídní učitelky III' třídy (spojený 3.
a 4. ročník). Pro poror,nání naročnosti a úrovně dosahovaných výsledků byly hospitovány
i další dvě hodiny u ostatních vyučujících. Kůdý z vyučujících má svůj osobitý přístup,
všichni však přistupují k práci zodpovědně, s osobním nasazením a profesionalitou.
Hodiny třídní učitelky III. třídy probíhaly v klidné atmosťéře. Byl patrný vzájemný respekt.
Zérct pÍirozeně a aktivně komunikovali s vyučující. Měli dostatečný prostor pro vyjádření
svých myšlenek, zkušeností t názorťl. Přístup r.yučuj ící byl vstřícný, chápající, podnětný
a motivující. Paní učitelka je rázná, rozhodná, systematicky a důsledně vyŽaduj e
dodrŽovríní společně nastavených pravidel a správných pracovních návyků. Při své práci
vytlžívá efektivní metody a formy v1ýuky, dobré metodické postupy, začleňuje způsob
výuky s častým střídaním činností, odůvodňovríLním, vhodnou motivací. Ve výuce zastává
hlavní roli, vede žáky přesnými instrukcemi, často je chválí (převážně v superlativech),
pomáhá, radí a podněcuje jejich sebevědomí. Jedná bez náznakťt arogance' despotického
přístupu, psychického nátlaku, či zvyšování hlasu. Práci diferencuje podle ročníků. Dobře
pracuje s chybou, dokáže eliminovat problémy nenásilnou a přirozenou formou. Žáci se
aktivně začleňují do procesu bez jakýchkoliv obtíŽí. Vyučující věnuj e stálou pozomost
všem žrÍkům, individuálně přistupuje k žakům se SVP, vede žáky k dodržování pravidel
sluŠnosti. respektu a toleranci mezi sebou. Úkoly zadáiá uváŽ]irě. Žíik) nepřetěŽuje. Žáci
pracují s chutí, v klidné, tvůrčí, pracovní a nestresující atmosféře.

Ředitel řeší problémy zodpovědně, bez prodlení, svá rozhodnutí podporuje objektivním
přístupem k věci. V průběhu neklidné situace několikát jednal s rodiči Žáka. Na práci paní
učitelky se zaměřil v hospitovaných hodinách, sledoval k1ima ve třídě a metodické postupy
vyučující. Ze zápistl z hospitací nevyplynulo pochybení Ze Strany vyučující, coŽ potvrdily
i závěry obou nezávislých školních inspektorek při inspekční čirrnosti. Na základě řešení
stížnosti na třídní učitelku ředitel svolal mimořádnou pedagogickou radu a seznámil
všechny pedagogické pracovníky s obsahem stížnosti ajejím vyřízením.

Škola systematicky sleduje a vyhodnocuje výsledky vzděláváni všech Žáků. Pravidelně se
účastní testování, dlouhodobě dosahuje výbomých výsledků. V letošním školním roce se
škola účastnila i pilotního testoviíní NIQES, ve kterém výsledky ,, ČJ, v a AJ byly nad
průměrem ostatních škol v ČR, uk jak potvrdilo i jiné předcho zí leslování. objektivní
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hodnocení školy výváří pŤiznivé podmínky pro vzdělávání a utváření klíčových
kompetencí a pozitivně ovlivňuje l"ýsledky vzdělávani žaků v celém vzdělávacím cyklu.

Hodnocení předpokladů školy ke vzdě|ávání podle požadavků školského
zákona

Úroveň řízení odpovídá typu školy. Je promyšlené, smysluplné a cíleně zaměřené na
zajištění komplexních podmínek pro realizaci ŠVP. Cílevědomé a perspektivní plánování
a strategie vycházejí z vlastního hodnocení školy. Výstupy v1astního hodnocení slouŽí
škole ke zvyšování kvality vzdělávaní a její celkové úrovně i jako podklad pro výroční
zprávu o čirrnosti školy. Koncepční záměry a strategické dokumenty projednává ředitel
v pedagogické radě' se školskou radou a informuje o nich zřizovatele. Struktura školy
uvedená v organizačním řádu je srozumitelná, sjasně vymezenými kompetencemi.
Dokumenty školy jsou systematicky vedené a pravidelně aktualizované. Systém vedení
zaměstnanců je založen na osobním neformálním přístupu k pracovníkům a vývaří
podmínky pro efektivní řízení školy. Kontrolní a hospitační činrrost vykonává výhradně
ředitel školy. Zápisy zhospitací prokazatelně s učitelkami projednává. Kontrolní
mechanismy školy slouží jako podklad ke stanovení opatření ke zvyšování kvality práce,
jsou účirrné a zároveň jsou nástrojem budování vzájemné důvěry.

Na personálním zajištění školy se podílejí 4 plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci
včetně ředitele a vychovatelky ŠD, která zrfuoveň v1rrčuje p'ucorrní, hudební á výtvarné
činnosti v ZS. Pedagogický sbor doplňuje asistentka nevidomé dívky ve 4. ročníku. Na
qfuku 1 hodiny ICT škola využívá externího pedagoga, který splňuje odbornou kvalifikaci.
Další vzdělávání (DVPP) je podporováno v závislosti na potřebách pracovníků, zixněrech
školy pro další období a na finančních možnostech školy. V letošním roceje směřováno na
ICT' EU Peníze školám, právní předpisy a práci s žáky se SVP. Vyučující prošli
vzděláváním například k tvorbě ŠVP, k prvni pomoci a ciziho jazyka. Vyučující
anglického jazyka absolvovala kurzy pro začátečníky až po pokočilé a kurzy k dosažení
urovně podle Evropského referenčního riímce na úrovni 42.

Materiální vybavení ZŠ při stávajícím počtu Žaků je dostatečné, základní vybavení
pomůckami, učebnicemi, nábýkem a dalším vybavením je na velmi dobré úrovni.
V minulém roce proběh1a rekonstrukce dvou učeben, byly opraveny parkety v 1. patře
budor,y a pořízen noqf nábýek do tříd. VyuŽití učebnic a pomůcek plně podporuje funkční
rozvoj gramotností a naplňování ŠVP. Škola vyuŽívá samostatnou učebnu ICT
s inovovanou výbavou nol"ými počítači pořízenými v rámci projektu EU Peníze školám'
kterou měla moŽnost lryužít i při pilotním testovríní NIQES.

Základni rozpočtové moŽnosti školy vycházejí z prostředků přidělených Ze státního
rozpočtu' Spolupráce se zřizovatelem je na vysoké úrovni i ve finanční oblasti. Škola
rozumně hospodaří s ťtnančními prostředky a v případě nutné finanční pomoci v jakékoliv
oblasti vychrízí vstříc zřizovatel. Přispívá i na učebnice a Žákům na pomůcky pro výuku.

ZŠ pruběŽně sleduje a vyhodnocuje rrysledky vzdělávání žríků a jejich úspěšnost. Citlivý
přístup, znalost domácího prostředí Žáků, kladení diferencovaných naroků a spolupráce
s rodiči umožňují minimalizovat negatívní projevy chování a absence a rývářejí vhodné
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prostředí pto bezpečnost Žáků. V důsledku toho nebyla za poslední roky zaznamenána
žádná neomluvená hodina, ani sníŽená znémtka z chování. Škola se prezentuje na veřejnosti
školní akademií, setkáním s důchodci a kuiturními akcemi pro obec. Zapojila se do
autorského čtení, pravidelně navštěvuj e divadelní a filmová představení, byla na exkurzi
v Divadle Drak a Bílá VěŽ v Hradci Klálové spojenou s workshopem, kde si žáci mohli
vlastnoručně vyrobit loutku. Spolupracuje s okolními malotřídními školami v ohlazenicích
a v Turnově _ Mašov, pořádá ozdravné pobyty v Bibione s finančním přispěním obce. Žáci
se pravidelně účastní vědomostních a sportovních soutěŽí, ve kteých se umisťují na
předních místech. Na příklad: vlastivědná soutěž Vlastík 201 1 2. místo, Zálopkova 5 3.
místo, 8. ročník Kraj ského turnaje ve vybíjené _ 1. místo, XI. ročník v malé kopané _ 2.
místo, Přebory 5. ročníků vesnických škol v dětské atletice _ 1. místo v družstvech, 1. a 2.
místo v soutěŽi jednotlivců, Mc Donald's Cup 2. místo za vesnické školy. Škola se
zapojila do projektu Škohí mléko a ovoce do škol, pravidelně absolvuje plavecký výcvik,
dopravní výchovu (testy jízd), sběr papíru, přispívá na charitativní činnost (sbírka na nákup
vybavení dětských zdravotnických zaŤizeni, nákup koníků a jejich qicvik). Škola nabízí
Žákům možnost rozvijení talentu v rámci kroužků, pravidelných mimoškolních aktivit
a soutěŽí. Spolupracuje se Školskou radou a velmi úzce se zřizovatelem.

Závéry

činnost školy probíhtÍ v souladu s rozhotlnutím o zařazení do rejstříku škot a školských
z.ařízení.

Škota zajišt'uje rovnost přístupu ke vzděltivúní a zohledňuje indivittudlní vzdělávací
poířeby jednotlivctů. V ZŠ je tytvořeno bezpečné prostředí pro vzděItivtiní. Realizované
preventivní strategie js o u.funkční.
Škola rozvíjí osobnost žtiků vhodně volenými metodami a formami prdce, které utvúřejí
a rozvíjejí klíčové kompetence. I}čební plán je naplňovtin poille ŠW, kter1 ie třeba ještě
upravit. Skolou vytvořené podmínky poxitivně ovlivňují výsledky vzdělávóní iliků.
Celkově prftběh vztlěItivúní vykazuje velmi dobré uýsledky. Škola podporuje zfuauý
životní sÍyl. Hodnotí a ro7víj[ všechny funkční gramotnosti žóků.
organizační struktura podporuje aktudlní potřeby a aÍměry rozvoje školy. Pldnovtiní
a řízeníje systematické a účelné. Zjištěný stav v oblasti veclení školy 'je na vysoké úrovni.
MaterióIní, prostorové i persondlní podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni a sptňují
kvalitu předpokladů pro vzděltÍvóní žúků. Finanční prostřetlky škola využívtÍ v souladu
s účelem, na kíerý byly přitlěleny. Je malou obecní školou s podporou zřizovatele. ostatní
partnerství školy jsou přínosnó pro vlastní výuku i rozvoj osobnosti žáků.
Výsledky vzděltivóní dosahované školou jsou na vysoké úrovnL Škota sleduje úspěšnost
žáků ajejich výsledky ve vzilěltivání, při přechodu na vyšší stupeň se žtici dobře adaptují.

Nedostatky:
a) úprava ŠVP ZV a odstranění nedostatků do 25.8'2012
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česká školní inspekce v souladu s $ 175 odst. 4 ško|ského zákona ve lhůtě do 14 dnů
požaduje zaslání oznámeni o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Oznámení zašlete na adresll Česká školní inspekce' Libereclql inspelrtorát, Masarykova
801/28, 160 01 Liberec]' případně prosÍřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na
e-podatelnu (e;iJ@esteu4 s připojením e|ektronického podpisu.

Seznam dokladů a materiáIů' o které se inspekční zjištění opíralo

I. Zřizovací listina bez čj. vydaná na zžů<Iadě rozhodnutí Zastupitelstva obce Přepeře
(i.912002 ze dne Í2.9.2002 a usnesení č. 8/2009) ze dne 6. 11.2009, s účinností
od 1. 11. 2009

2. Rozhodnutí MŠMT čj. 3 4IOl2o07 -2I ze dne 5. 3. 2007 ve věci zápisu změny
v údajích vedených v rej stříku škol a školských zařizení s účirurostí od 1. 9. 2007

3. Rozhodnutí MŠMT čj. 24 56212003-21 ze dne 5. 9. 2003 ve věci zápisu změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeni s účinností od 20.3.2003

4. Souhlas KULK pod značkou 4867012011 se zřízenim funkce asistenta pedagoga
pro školní rok 201ll20l'2 ze dne 28. 6' 2011

5 ' Doporučení sPC čj. 5'7 a]30-2007 k Žádosti školy o pedagogického asistenta ze dne
14.4.201L

6. Jmenování do funkce ředitele čj. oZ 912002 ze dne I'7. 19.2002 s účinností od 1.

1.2003
7' Pověření Mgr. Zlatky Vdovičíkové k zastupovríní vedení školy s činnostmi

souvisejícími s účinrrostí od2' 1.2003
8. Roční plán práce školy 201112012
9. otganizační Íád. Zakladní školy Přepeře ze dne 31. 8. 201 1

10. Provozní řád školy z 2' 9 20L'].
11. Koncepce školy s účinností od 1. 9. 2011
12. Plán hospitační činnosti ředitele školy ze dne 30. 8. 2011
13. Hospitační záměry 201112012
14. Plán kontrolní činnosti ředitele školy ze dne 30. 8. 2011
15. Hospitační záznamy od 13. 1. do 15'2.20Í2
16. Zápisy ze školské rady ze 7 ' I0. 201'7 a 20' 2' 20']-2
1'7. Zápísy z 1ednáni pedagogické rady vedené za poslední tři ško1ní roky
18. Skolní řád s účinností od 1. 9. 2009
19. Pravidla hodn oceni žáků' ze dne 27 . 8.2009
20. Autoevaluace školy _ vlastní hodnocení ze dne 30. 8. 2011
21. Výroční zpráva 2008 - 2009 ze dne 31. 10. 2009, za školní rok 2009 - 2OIO ze c]ne

31. I0. 2010, za školní rok 2010 - 2011 ze dne 22. 9. 2oII
22. Kritéria pro pŤiznéni osobního příplatku pedagogickým pracovníkům z 30. 8. 2007
23' Casové rozvržení pracovní d,oby _ 20LL12012
24. Milimální preventivní program v oblasti znelžíviní návykových látek ',Škola bez

drog" ze dne 31. 8. 201 1

25. Vyhodnocení minimálního preventivního programu školy k 30. 8. 2011
26. Celoroční plan školní druŽiny při ZŠ Přepeře pro školní rok 2OI1-2012



Liberecký inspektorát české školní inspekce Inspekční zprdva
Či. ČŠtt-ststlz-t

27.P|án dalšího vzdělávríní pedagogických pracovníků (DVPP) z31. 8. 2011
s platností k 30. 6' 2012

28. Katalogové listy všech žáků
29.TÍidní výkazy všech tříd
30' SVP ZV ,,S úsměvem jde všechno líp" s platností od 30. 8. 2007
31. Školní vzdělávací program školní druŽiny s platností od 31. 8' 2007
32. Rozvrhy hodin na školní rok 20 i 1/2012
33. Personální dokumentace všech pedagogických pracovníků
34. Žákovskéknížky _ vzorek
35. Individuální qfchor.ně vzdělávací programy 2 Žáků
36. Třídní knihy všech tříd pro školní rok 2011' 12012
37. Tematické plány
38. Výkaz o základní ško1e M 3 podle stavu k 30.9. z0I7 ze dne 3.I0.20II
39.Yýkaz o základní škole M 3a podle stalu k 31' 3.2oI2 ze dne 2.4.2012
40 ' Yýkaz o ředitelswí škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2011 ze dne 3. 1o. 2071
4l.Yýkaz o ško1ní druŽině _ školním klubu Z 2-0I pod|e stavu k 31. 10. 20II ze dne

29.70.20L1.
42.Yýkaz o zahájeni povinné školní docházky v ZŠ S 53_0i podle stavu k 28. 2. 201'2

ze drc 5.3.2012
43. DoÍaznik pro SWoT analýzu školy _ analýza současného stavu
44. Výstupní hodnocení Žáků - vzorek
45. Kniha urazů vedená od 28. I.1999 a3 zéunamy o úrazl žáka
46. Směmice o vnitřní kontrolní činnosti školy ze dne 1 . 1 . 2003
4'] .PlÍn ozdtavných opatření z 3Í. 8' 2007
48. Rády učeben' SD' SJ a sokolovny
49. Smlouva o poskyŤování školního stravování sMŠ Přepeře ze dne 31. 1' 2012,

Smlouva o poskýováni sllžeb z28. 8' 2007
50. Výkaz zisku a ztráty k 3I. 12.201'I
51. Hlavní účetní kniha účetnictví rok 20] ]

Poučení

Podle $ l74 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekčni zprála Ceské školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínky zaš|ete na výše uvedenou adresr1 a to k rukám ředitelky inspektorátu'

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem české školní inspekce
k jejich obsahu zasílá česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařizení, jichž se tyká, a v Libereckém inspektorátu české školní inspekce.
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Složení inspekčniho fýmu a datun vyhotovení inspekční zprávy

VUberci dne4.6.2O12

-Inspekění qróva
Cj.: CSIL1,I3/12-L

i

Mgr. Věra Hessovr! školní inspelitorka

Mgr. Blanka Homová' školní inspeltorka

Mgr. Břetislav Tomeš, řeďtel školy

_ .' Česká školnl insoekce
Llberecký inspektorát ] pracoviště

MasarykGaEErgD l72R
460 0l Liberec

:& a"r:n

Základnl škola Přepeře
přÍspěv ková orga nizace

s.rz?l'ffiEBEH[+z
lě727 42054

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

V Přepeřich dne 13. 6. 2ol2
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Připomínky ředite|e školy

2'7. 6. 2012 Připomínky nebyly podrány.


