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INSPEKČXÍ ZPRÁVA
č;. čšIr-z001/13-T

Inspekční činnost bylazahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti

Zjlšťovaní a hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzděIáváni poskytovaného základni
školou a mateřskou školou podle příslušných školních vzdélávacich programŮ v souladu
s § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona.

Zjlšťovžni a hodnocení naplnění školních vzdélávacich programů a jejich souladu
s právními předpisy a rámcovýrni vzdělávacími programy podle §174 odst. 2 písm. c)
školského zákona.

Název právnické osoby
vykonávající činnost
š koly/škols kéh o zařízení

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres
Opava, příspěvkov á or ganuace

Sídlo Škohr 1gg,747 74 Neplachovice

E-mail právnické osoby zsneplachovice@sezn am.cz

ICo 70 985 430

Identifikátor 600 143 309

právní forma příspěvková organuace

Zastoupená PaedDr. Ivanou Pavlíkovou, ředitelkou školy

zíuovatel Obec Neplachovice, Na Návsi 16,747 74 Neplachovice

Místo inspekční činnosti Skolní 199, Neplachovice - základní škola

Kostelní 42, Neplachovice - mateřská škola

Termín inspekční činnosti Z0. -22.listopad 2013
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Hodnocení souladu školního vzdělávacího
ustanoveními školského zákona.

charakteristika

Zřízovatelem Zák\adrn školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opav4 příspěvkové
organízace (dále ,,školď') je Obec Neplachovice. Udaje uvedené v dokumentu

osvědčujícím vznik školy (1eji nazev a sídlo včetně vymezeni předmětu Činnosti) a
v rozhodnutích MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zaíizenijsou v souladu se

skutečností.

Sledovaná instituce sdružuje zákJadní školu (dále ZŠ) s kapacitou 400 žák.i, mateřskou

školu (dále MŠ) s kapacitou 28 dětí, školní družinu s kapacitou 75 žák:ů,, školní jídelnu a
školní jídelnu - výdejnu mateřské školy.

ZákJadni škola měla k termínu inspekce 220 žák.ů, naplněnost byla 55Yo, mateřskou Školu

navštěvovalo 28 déti, naplněnost byla l00 Yo.

Mateřská škola

Jednořídní mateřská škola poskytuje předškolní vzďélávání dětem ve věku 2,5 - 7 let. Ke
dni inspekce MŠ nevykazova|a žádné dítě se speciálními vzdéIávacími potřebami, ani

diagnosticky povruené dítě mimořádně nadané. Ředitelka školy provádí v MŠ 1 x fdně
logopedickou prevenci.

předškolní vzdéIávéníprobíhá podle školního vzdělávaciho programu (dále ŠVP; ,,Škohi
vzďéIávací program pro předškolní vzdělávani V naší školce milé není nikdy dlouhá
chvíle".

zák|adní škola

Úphá zákJadní škola měla ke dni inspekce deset tříd (v každém ročnftu je jedna třída,
pouze osmý ročník má dvě paralelní tňdy). V porovnání se školními roky 20lll20l2
(209 žáků) a2012l20l3 (2|4 žákŮ docháni k mírnému nárůstu počtu žákb. ZáHadní Škola

ke dni inspekce evidovala 2l žáktl se speciálnímivzdéIávacími potřebami, zrucbž 20 se
vzdělávalo podle individuálních vzdělávacích planů. Mimořádně nadané Žeky

nevykazovala. Pro letošní školní rok rozhodla ředitelka školy o šesti_odkladech školní
dochrázky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu ,,Skolní vzdéIávací
program pro základní vzďélávéní Uěíme se pro živoť'.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdélávacích programů

Mateřská škola

Mateřská škola je umístěna v klidové části obce, ve starší dvoupodlažú budově, na kterou

navazuje školní zaltada. Vybavení zallrady bylo inovováno ve školním roce 200912010

ajejí současný stav poskytuje velmi dobré záaemí k provozování sezónních, pohyboqich
i relaxačních činností. Prostory, jež MŠ vytlžívajsou ve vztnhu k počtu dětí i vzdělávacím
ěinnostem vynikající (třída, herna, jídeln4 sálá ložmce, dětská šatn4 sociální zailzenÍ),

pouze jejich rozmístění vyžaduje od pedagogických pracovnic naročnější orgatizaci
á respektování pravidel ze strany dětí. Všechny mísťrosti, včetně provozních, jsou

Inspekční rprdva
či.: čšru-z001/]3-T

programu školní družiny s příslušnými
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Inspekční rpróva
či.: čšr-z001/13-T

smysluplně využívrány ve prospěch dětí i zaměstnanců. Skolní nábýek je převážně nový,
odpovídá antropometrichým požadavkům. Vybavení hračkami, učebními, výtvarnými
a sportormími pomůckami i dalšími materiály je velmi dobré, vše je dětem volně přístupné.
Nově je v MŠ nainstalovtína interaktivní tabule.

Prosťedí mateřské školy je čisté a esteticky velmi podnětné, vhodně vyzdobené
výtvamými pracemi a výrobky déti. Zásady bezpečnosti jsou zakotveny ve školním řádu,

děti jsou pruběžně aprokazatelným způsobem pouěovány o možných izicíchaúrazech.

V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice na plný úvazek, obě splňují požadavlq na
příslušnou odbornou kvalifikaci. Stanovení a využívání pracovní doby je v souladu

s právními předpisy.

Správná životospráva dětí je zajištěna vyváĚeným denním řádem, pitným reŽimem,
pravideln;ými pobyfy venku, stomatologickou péěí, dodržováním intervalŮ mezi
jednotli\rími jídly, vedením dětí ke kultuře stolování a respekíováním individrr,ílních
potřeb spánku dětí. Psychosociální podmínky (celkové klima, jistota a bezpečí v daném
prostředí, adaptační rcžím, respektování individuálních potřeb dětí, široká nabídka aktivit,
možnost relaxace aj.) vyhovují poťebám dětí i zaměstnanců.

MŠ má nastaven funkční informační a komunikační systém (osobní, telefonický,
elektronický). Vedení školy poskytr{e MŠ přiměřenou autonomii a podporuje její plynulý
chod.

Vedoucí učitelka si řádně plní své povinnosti, pruběžně inovuje a koriguje své záměry
s ředitelkou škoJy i ostatními pracovníky. Velmi zodpovědně zpracovává dokumentaci
školy a vede MŠ v souladu se zásadami předškolního vzdělávání. Povinná školní i třídní
dokumentace (ŠVP, školní řád, školní matrika, řídní knihy, pedagogická dokumentace,
kniha ilrazqje vedena v souladu s právními předpisy.

záHadní škola

Škola informuje o své vzdélávací nabídce a přijímaní žíků k základnímu vzdéIávéní
prostřednictvím sqých webových stránek, příspěvků v místním tisku a pořádaním dnŮ

oteťených dveří. DůležiQým způsobem prezentace její činnosti jsou také akce pro rodiČe

a veřejnost. Pravidelně spolupracuje s mateřskou školou, se kterou organizuje spoleČné

aktivity. Významn;ým prvkem pro předškoláky je organizování tzx.,,školičky", zarnéřené
na seznamovrání dětí se školním prostředím. Rovněž jsou pořádány společné akce pro Žáky

ze spádové školy vBrumovicích. ZáHadní škola přijímá ke vzdělání všechny zájemce

splrujici podmínky stanovené příslušn;imi právními předpisy. Žartmposlqrtuje komplexní
péči v rámci školy (stravovtíní, školní družinu, zájmovoll činnost, mimoškolní aktivity,
podporu žaktffi se speciálním vzdélávacími poťebami atd.), je zapojena do projektŮ

,,Ovoce do škol" a,,Školní mléko". Pitný režim zajišťuje školní jídelna.

ZékJadní škola vfiéňí bezpeéné prostředí pro zdravý vlvoj všech žákŮ, vede je
ke zdravému životnímu s§lu. Problematika qýchovy ke zdraví a environmentalní qýchovy
je začleněna do obsahu vzdéláváni i volnočasorrých, zejména sportovních aktivit.

Pedagogický sbor tvoří patrráct učitelů a dvě kvalifikované vychovatelky školní družiny.
Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdéIánlt. Požadavky na odbornou kvalifikaci splňuje

čtrnáct pedagogů, jedna vyučující je absolventkou magisterského studia neuČitelského

oboru speciální pedagogiky a odbomou kvalifikaci si doplňuje studiem učitelství pro první
stupeň základru školy. Minimálním úvazkem se na qiuce podílejí obě vychovatelky.
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Inspekční rpráva
či.: čšr-z001/13-T

Stabilizované složení pedagogického sboru, praktické zkušenosti vyučujících a dalŠÍ

vzdělávémí vyučujících vytváň optimální předpoklady pro naplňování realizovaného
v zděláv acího pro gramu.

V pavilonové budově se nacllází deset kmenových učeben vybavených stavitelným
žákovs§im nábýkem vyhovujícím ergonomic§ým potřebám žaků, počítaěová uČebna,

odborné učebny fyzlky a chemie, přírodopisu, cizích jazyk.iu, žákovská knihovna, cvičná
kuchyně, školní dílna, prostory školní družiny a školní kuchyně s jídelnou. Ve Škole je

i odpovídaj ící zázemí pro pracovníky (místnosti vedení školy, sborovna, velkó mnoŽství

kabinetu a místnost s počítači a kopírkou). Pro žráky i pedagogy je v celém objektu

k dispozici připojení k internetu, Některé učebny jsou vybaveny dataprojekíorem nebo

interaktivní tabulí. K pohyboqfm aktivitrám slouží prostomá tělocvična, Školní hřiŠtě

a venkovní prostory v okolí školy.

V souěasné době prochazí ce\á budova školy venkovní i vnitřní rekonstrukcÍ. Byla
provedena qiměna všech oken, obnovena fasáda, položena nová izolace střechy,

vybudována nová sociální zařízeni pro pracovníky, ve všech třídách zřizeny nové
h}gienické koutky a provedeno l.y-alouání prostor školy. Řada místností je vybavena
novým nábytkem. Další rekonstrukce jsou ve stádiu rozpracováni.

Prostory školy jsou čisté, esteticky upravené,naqýzdobě se podílejí ižáci.

Mateřská škola azákJradní škola

Ředitelka školy splňuje kvalifikační požadavky pro qýkon funkce a plní právní povinnosti

vyplývající z příslušných ustanovení školského zákona. Do funkce byla jmenována od

I. 8.20|2. Spolupracuje se školskou radou a umožňuje jí přístup k potřebným informacím
a dokumentům školy. Podporuje další vzdělávárlt pedagogů, které je orientoviáno na

potřeby školy vychánqicí z dlouhodobé koncepce jejího rozvoje. Respektuje také

individuální požadavky vyrrčujících. Pedagogické pracovnice mateřské školy se dále

vzdéIávqi studiem odborné literatury a metodických materiálů, vedoucí učitelka velmi
ěasto i formou akreditovaných vzdéIávacích akcí v rámci dalšího vzdě|áváru

pedagogických pracovníků V základní škole bylo další vzdělávání v uplynulém období
zaměřeno zejména na práct se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální
vzděIávací plány, na práci s problémoťWi žák1y a řešení krizoých situací ve výuce.

Komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci probíhá především formou denního

osobního kontaktu a pravidelných provozních porad. Zásadni dokumenty a rozhodnutí
vúahující se k realizovaným vzdélávacím programům projednává na svých zasedtíních
pedagogická rada. Práce školy se řídí ročním plánem a měsíčními plány. Ve zpracovaných
dokumentech jsou stanoveny podmínky provozu školy, popsána práva apovinnosti vŠech

účastníku vzďěláváni. Strategie Ťízeru a zaveďené evaluační systémy odpovídají velikosti
školy, počtu dětí, žáků i zaměstrranců. Mechanismy řízení směřují k rozvoji Školy po

stránce- materiální, organizační i pedagogické. Ředitelka školy pověřila vedením MS
zkušenou učitelku a jasně vymezila její kompetence.

štotni řády MŠ a ZŠ jsou zpracovány v souladu._ s požadavky příslušných právních
předpisů, jsou zveřejněný na přístupném místě v ZŠ i MŠ a prokazatelně s nimi byli
seznámeni ďéti, žáci, rodiče i zaměstnanci školy. Tyto dokumenty jsou rovněŽ zveřejněny
na weboqých stránkách školy. Škola vede předepsanou povinnou dokumentaci, drobné

administrativní nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce.

4
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Finanční předpoklady školy kzabezpeěeni ŠVP byly sledovlny nazák|adé ekonomických

a qýkonóvýcL ukazate\i zaobdobí let 2010 až20|2. Škola vhodnoceném období

hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpoČtu na Přímé výdaje

navzdé|ávánl arozvojové programy (pruměmě 650Á zcelkoqých neinvestiČních výdajŮ

vhlavní činnosti), pŮspěvky naprovoz a účeloqými dotacemi zrozpoČtu zŠizovatele

(pruměrně 20 % i celkových neinvestičních výdajů v hlavní činnosti), prostředkY

ŽEwopského sociálního fondu (dále ,,ESF") a ostatními zdroji (stravné, ÚPlata

zavzdélávéni v mateřskó škole a školní družině, čerprání peněžních fondŮ, PřísPěvkY
na provoz z okolních obcí aj.).

Finanční prostředky zestátního rozpočtu napřímé výdaje navzdé|ávání bYlY vYlŽitY

především na platy a souvisejí cí zéir'onné odvody, ostatní osobní náklady, uČební PomŮckY,

.rč"boi"", zúadru školní potřeby a další vzdéLáváni pedagogických PracovníkŮ. Uvedené

výdaje byly s výjimkou dalšího vzdé|áváni pedagogických pracovníló ČásteČně

dófrnancov ány zpróstředků z ESF a příspěvků zřizovate|e přidělených na Provoz. FinanČní

prostředky piia8tene ze státního rozpočtu škola polňivala efekti',rně a hosPodiárně

v souladu se ŠVP a s účelem, na kíery byly přiděleny-

Z romojových programů vyhlašovarrých trrtŠlvlr škola v roce 2010 a 2011 obdrŽela

účelové p.ortr"aiy na školní vybavení pro žéky 1. ročníku zékladruho vzďéIávéní a v roce

201l ni posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Uvedené účelové finanČní

prostředky byly použity v souladu s cíli programů.

škola se od roku 2011 zapojila do dotačního programu EU perltze Školám

spolufinancovaného z ESF a získalaprostředky na projekt ,,Počítače pro vŠechnY". Dotace

by|avyužítana vybavení nové počítačové učebny a odměny za tvorbu digitálních uČebních

materiálů. Projekt bude ukončen v prosincí2al3.

Budovy jsou ve vlastnictví zťlzovatele a škola je má svěřeny do výpŮjČkY - ZŤizovatel

poskytoval ťrnanční prostředky na provoz v dostaěující míře. Z dotaci a vlastních zdrojŮ

firŇorrul komplexní rekonstrukci kuchyně. Její častečné vybavení Škola zakouPila

z investiční dotace zšzovateIe.

Z příspěvků zňzovatele přidělených na provoz škola mimo jiné hradila béŽné oPravY

a údržbu.

Materiúlní, prostorové, personální a Jinanční podmínlE k realizaci vZdělávacích

programů jsou na požadované úrovní

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdětávacím ProgramŮm

Mateřská škola
yzdé|ávací činnost je realizována podle ŠVP, ktery vychéui zreálných materiálních,

organízaóruch i persónálních podmínek, jsou v něm jasně stanoveny rámc_ové a dílěí CÍle,

klřové kompetence všech oblastí i konkretizované očekávané rrystupy. SVP je v souladu

s prármími předpisy a příslušnlým rámcovým vzdéIávacím progftlmem.

Cílem vzdéIáváni je v souladu s rodinnou qfchovou zqístit kaŽdému dítěti Prostředí

s dostatečným mnoistvím mnohostranných a přiměřených podnětů, kíeré rozvíjejí dětskou

osobnost, usnadňují dítěti jeho další kroky ke vzdělávrání a podporují jeho vztah k uČenÍ.

škola má zpracovaný plan aktivit, kteý naplňuje, a bohatě tak doplňuje školní vzdélávací

program o návštěvý divadelních a kulfurních představení, výlety, soutěŽe, exkurze,
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Inspekční rprúva
či.: čštr-z001/13-T

návštěvy ZŠ a knihovny, vystoupení pro veřejnost a o činnosti s environmentálním
zaměřením.

příkladná a pro děti i obě strany prospěšná je spolupráce se ZŠ, Klubem rodiČŮ

aňízovatelem. Dále MŠ spolupracuje s místními podnikateli, pediatrem, škols§ými
poradens§ými zaŤízenimi" místními hasiči aj. |řehled školních i mimoškolních aktivit
svědčí o pestré nabídce a příkladné prezentaci MS na veřejnosti.

V rrámci inspekční činnosti byly hospitovány dopolední bloky vzdéLávacích ěinností u obou
pedagogických pracovnic. Denní řád i organizace vzdéIávání respektovaly individuální
potřeby dětí a umožňovaly učitelkám reagovat na vzniklé situace. Všem sledovaným
Óblastem věnovaly patřičnou pozornost, rozvlje|y kladné vzájemné vztahy, vedly děti

k respektování pravidel společného soužití. V pedagogické práci učitelky vyuŽivalY
vhodné formy a metody. Ve spontánních aktivitách kladly dtlraz na volnou híu dětÍ,

formou částečně íizených činností podporovaly u dětí rozvoj manipulačních, tvořiqých
ipoznávacích dovedností. Prostředí i nabídka pomůcek byly pestré, děti měly moŽnost

.rólby, hrály si individuálně i ve skupinách, volily výtvamé a pracovní aktivity, které

podněcovaly krozvíjení tvořivosti afantazie. Běžné je vřazováni těloqýchovných
ahudebně pohybových aktivit. Při sebeobslužných činnostech byly děti vedeny

k samostatnosti, k zrákladním kulturně hygienic§fm a zdravotně preventivním návykŮm.

Samostatně prováděly osobní hygienu i pravidelnou péči o chrup. Y řízenýcb Činnostech

byly požadavky kladené na děti diferencované, úměrné jejich schopnostem. Frontáními,
skupinovými a individu"álními metodami vedly učitelky děti k ziskáváni vědomostí

a dovedností. Součástí vzdělávacích ěinností bylo rozvíjení matematických,
přírodovědných a sociálních dovedností. Učitelky děti pruběžně hodnotily, chválily je t za
snahu a dosažené v,ýsledky. Ojediněle se vyslqrtovalo i sebehodnocenÍ. Během dne

uěitelky zařazova\y pro před'školáky cílené aktivi§ zaměřené na přípravu pro vstup do ZŠ,
pokroky ďétt zaznartenáv ají.

Zpozotování chovtárú a projevů dětí je ňejmé, že se v daném pozitivním prosťedí MŠ, na

kterém se podílejí učitelky i správní zaměstrankyně, cítí velmi dobře, spokojeně

a bezpečně.

Škola informuje zákowÉ zásfupce o vzdélávací nabídce i dalších činnostech při
každodenním kontaktu, prostřednictvím nástěnek, na rodičovských schŮzkách

a prostřednictvím internetouých strtínek s každoddenní aktualizací.

záklaďní škola

Škoh pracuje podle výše uvedeneho ŠVP. Jeho hlavním cílem je poskytnout žákum
záHady vseóbecného vzdé|ání s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti Zrlka. ŠVr je
zpracovén promyšlené v návazlosti na reálné podmínky a možnosti školy v oblasti
personálního obsazení, materiálního vybavení a finančních možností. Zachovává
požadovanou stnrkturu a je v souladu s příslušným riámcovým vzdélávacím programem.

Školu pruběžně vyhodnocuje jeho efekíivitu ve výuce jednotliqfch ročníků, identiťrkuje
jeho silné a slabé strtánky a přijímá případná potřebná opatření v rámci jeho aktualtzace.
-Reaguje 

rovněž fla zavádénl novýcň vzdělávacích oblastí vyhlašovaných MŠMT.
očeŘávané ústupy zpracované pro konkrétní předměty vyrrčované v jednotlivých

ročnících jsou reálné a umožňují učitelům vhodně přizpůsobovat učivo podle zájmi Žák.io.

Učební plrány jsou dodržovány, disponibilní časová dotace posiluje na prvním sfupni výuku

českéhď jazyka (o 7 hodin), dále matematiky (4), informatiky (1), přírodovědy (1)



M or av s ko s le u ký ins p e kt o r út
České školní inspekce

Inspekční zprdva
či.: čštr-z00]/13-T

avlastivědy (1). Na druhém stupni posilují disponibilní hodiny rovnoměrně vŠechny

v zdéIáv ací oblasti, ěást j e yyJžita k rcalizaci volite lných pře dmětu.

Orgatizace vzdélávánt odpovídá vzďélávacím potřebám a možnostem žaků. Rozvrh hodin
je stabilní, dodržuje zé.sady školní psychohygieny. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou v rovině
vzájemného respektu a úcty. Učitelé efektivně komunikují s celou řídou i jednotlivci.

Hodnocení je objektivní, pltínované a odpovídá pravidlům pro hodnocení a klasifikaci
žáka. Komunikace s rodiči je vedena efektivně. Zékonní zástupci jsou pravidelně
informováni o výsledcích vzdělávéní žakn prostřednictvím zápisů v žákovských knížkách,
na třídních schůzkách a při individuálních konzultacích. Tradiční metody a formy výuky
formy jsou v pruběhu roku doplňovány tematickými dny a předmětoaými projekty, které

se nejčastěji zaméhllí rla prohlubování znalostí a dovedností žák:ů v oblasti
environmentáIru qýchovy, zdtavého způsobu života a poznávéní regionu. Ke zpestření

vzděIávací nabídky přispívá i spolupráce s externími subjekty. Hasičský záchranný sbor

seznamuje žéky se správnlými plstupy při jednání v mimořádných situacích, zástupci
Policie ČR a Vězeňské služby ČR provádějí besedy k prevenci rizikového chovánÍ,

členové místních spolků a sportovních oddílů pomahají s realizací volnočasoqých aktivit.
Pravidelné návštěvy obecní knihovny směřují žáky ke zvýšenému zájmu o četbu. K rozvoji
osobnosti žáktt v oblasti umění pořádá škola ýjezdy do Loutkového divadla Ostrava,

opavského divadla, podle akturální nabídky organizuje návštěvy filmoqých představenÍ,

výstav a programů Opavské kulturní otgalizace OKO. Pro školní a obecní akce připravuje

žrákovská vystoupení. Schopnost komunikovat v cizim jazyce si mohou žáci ověřit v praxi
při !ýdenním výjezdu do zahraniěí zajištěném školou.

Škoh poskytuje vzděláváni žákům podle jejich schopností. Ředitelka školy s vyučujícími
a ve spolupráci se zrákonnými zástupci, výchovnou poradkyní a školskými poradenskými
zařízeními identiťrkují žáky se speciálnímivzdélávacími potřebami. Z,ajišťnJíjim odbomou
pomoc formou zpracovárú individuálních vzdělávacích planů, doučování a individrr.ílního
přístupu. Pět dyslektic§ých asistentek provádí reedukační péěi s integrovanými Žeky.

Vyučující jsou informováni o doporučených postupech při práci s výše uvedenýmí Žáky

a průběžně sledujíjejich úspěšnost při vzdělávání.

V;ffia v hospitovaných hodinách (český juyk, matematika, přírodověda, vlastivěda,
chemie a dějepis) byla na příkladné úrovni. Náplň hodin byla pečlivě připravená
a dynamická. Učitelé střídali Ňzné formy práce, volili efektirmí metody k dosaŽení

stanoveného cíle, vhodn;ým způsobem používali odpovídající pomŮcky a rliukové
materiály. Využívali znalostí žéků z pŤedcháuejících hodin i praktického živoá, rozvíjeli
jejich logickó myšlení a schopnost práce s informacemi. Poskytovali vŠem ŽákŮm

příležitost aktivně se zapojít do výuky. Dítčí pokroky žriků podporovali kladným
hodnocením a pruběžrou motivací. Ve řídách na prvním stupni důsledně zařazovali
pohybové relaxačni chvilky. Při plnění zadanýeb úkolů žáci zodpovědně přistupovali
k samostatnépráci i činnostem vyžadujícím spolupráci. Komunikovali na urovni přiměřené
jejich věku. Ve řídách panovala velmi příjemná atmosféra a demokratické prostředÍ.

Žamm se SVP učitelé věnovali ve všech navštívených hodinách odpovídající zvýšenou
pozomost formou individuátního přístupu a diferenciace náročnosti požadavku. Vždy bYlo
patrné, že o doporučeném způsobu práce s každým z nich jsou dobře informováni.

Škob pruběžně sleduje a vyhodnocuje sociální klima v oblasti prevence a vlilrr
navzdéIávénl především prostřednictvím řídních učitelŮ, výchovné poradkyně,

preventistky rizikového chování žáki apedagogických rad. Tato činnost probíhá soustavně

á promyšleným způsobem, vychází ze zpracovarré dokumentace, optrá se o souČinnost
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pedagogů a důslednou realizaci v praxi. Případné výchovné problémy nejsou tolerovánY,
jro,, -Ň"oy třídními učiteli bezodkladně, věetně včasného informování zákonných

Lastupců a spolupráce s nimi. Závažnějšími přestupky se zabyvá výchovná poradkYně ve

spolupráci i vedením školy. V rámci nespecifické prevence předcházení rizikovému

chování žakn je dostupná nabídka nepovinných předmětů a velmi široké sPektrum

zájmovýchútvarů. Důležitou roli mají i školní projekty a spolupráce s řadou orgalizaci na

témata irestně právní odpovědnosti, rasismu, xenofobie, kyberšikany a zdtavého Životního

sťlu.
příznivé klima ve škole je podporováno vzájenrnou tolerancí mezi Žáky a dosPělými

a spoluúčastí žáků při pořádaní akcí a péči o prostředí školy prostřednictví Žakovs§ich rad

|. a 2. stupně, Ke strnelení noqich kolektivů v šestém ročníku pomáhají adaptaČní k:ltzY

realizované v úvodu školního roku. Celá oblast podpory sociální gramotnosti je ÚČinná

a koncepční.

Průběh vzdělóvúní je požadované úrovnl

Hodnocení ýstedků vzdětávání ye yztahu k vzdětávacím programŮm

Mateřská škola

Zpozorovárúchování a projevů dětí je ňejmé,že se v pozitivním prostředí MŠ, na kterém

se podílejí uěitelky i správní zaměstnankyné, cítí velmi dobře, spokojeně a bezPeČně.

Učitelky pečují o děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Harmonicky u nich rozvíjejí
sctropnóú a dovednósti, posilují jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní schoPnosti,

upevňují vzájemné vztahy a seznamují děti s tím, co je pro jejich život dŮleŽité.

Ňeopomínají stimulovat děti kjazykoqým projevům a pruběžně se zanéřuji na

příródovědnou, matematickou a čtenařskou gramotnost. U dětí jsou cíleně rozxíjenY

kueove kompetence ve všech oblastech, vžďy s ohledem na individutílní moŽnosti

a vzdéIávací potřeby j ednotliqich dětí.

Výsledky vzdě!ávéni a celkový vlvoj jednotliv}ch dětí škola pravidelně sleduje a hodnotí

pó celou dobu jejich docházky. Pokroky dětí pedagogické pracovnice pruběŽně maPují

izaznanenávaji. Žpůsob vedení záunatnoých archů diagnostiky o individuálním rozvoji

a učení dítěte, včetně grafomotorických, pracovních a výtvamých prací dětÍ, koresponduje

spožadavky soudobéňo pojetí hodnocení dětí. Ovýsledcích vzdělávání pedagogické

pracovnice zékowÉ zásfupce dětí informují pruběžně a poskýují poradenskou Činnost

v záůežítostech lfkajících se vzdělávání.

Dětem, které v nrásledujícím školním roce odcházejí do .J. třídy ZŠ, věnují uČitelkY

individruilni péči a sledují jejich připravenost na vstup do ZŠ. Yzájemná spolupráce obou

škol poslqrtuje MŠ zpětrou vazbu o úspěšnosti každého dítěte-

základní škola
pruběžné výsledky žákni celkovou uroveň jejich připravenosti k navazujícímu vzďěIáváni

vyhodnocuje vedóní školy v rámci své hospitační a kontrolní činnosti. Vyučujíci ziskávaji

piehled o znalostech jednotlivých žaki prosťednictvím zadávártl vlastních testŮ

) *rieolpy"t předmětu. Tímto způsobem učitelé ověřují míru zvládnutí konkrétních okruhŮ

učiva a dosažení požadovaných výstupů. Nápadné odchylky od předpokládaného stavu

jsou projednávány na pedagogické radě. Zklasifikačních přehledů uvedených v záPisech
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zjednini pedagogické rady vyplývá, že ve sledovaných letech došlo k mírnému zlepšení
celkového pruměmého prospěchu a nárůstu počtu žáků,Iďeří prospěli s vyznamenáním.

Škoh pravidelně vytlžívá externí evaluační nástroje, zapojila se do plošného testoviání žákŮ
5. a 9. ročníku, pro žéky 9. ročníku objednává komerční testy zmatematiky, českého
jazyka, cizího jarryka a obecných studijních předpokladů. Každoročně sleduje úspěšnost
žáků v přijímacím řizení na střední školy. Zpětnou vazbu a srovnání s jinými školami
poskytrr31 iovněž qýsledky olympiád a vědomostních soutěží. Úspěšně žáci reprezentují
školu ve sportu (např. střelba na republikové urovni) a qitvarné tvorbě. Qištěné informace
azávéry ze všechtypů hodnocení ovlivňují další řízemvzdélávaciho procesu.

Yýsledky vzdělúvání dosahují požadované úrovně.

Další zjištění

Št<otnt vzdélávacíprogíam pro školní družinu je v souladu s § 5 odst. 2 školského zékona.

Závéry

Škola poskytuje vzdělávóní v soulaďu s údaji uvedenými v platných dokumentech
osvědčujících její vznik. Povinně zapisované úďaje v rejsňíku škol a školských zařízení
jsou v souladu se skutečností. Ve vlastní činnosti škola doďržuje próvní předpisy
související s poskytovaným přeďškolním a základním vzděltívúnítn

Škola splňuje zákonné podmínky při přijímúní dětí k předškolnímu a zúkladnímu
vzděldvóní a respektuje zósaďy rovného přístupu

Kvalitně zpracované školní vzdělávací programy jsou podle potřeby inovovdny, jsou
zpřístupněny veřejnosti a škola je ve své činnosti naplňuje. Vzdělóvací strategie
podporují uďětí a žáků rozvoj požadovaných klíčouých kompetencí afunkčních
dovedností. Realizací vzděldvacích programů připravuje škola děti a žúky pro úspěšný
přechod na další stupeň vzdělávání v souladu se školským zákonem i rámcouými
vzdě lávacími pro gramy.

Š*ola zajšťuje berpečnost i ochranu zďraví dětí a žúků, podporuje jejich zdrauý fyzický,
psychický, sociólní i osobnostní uyvoj. Pravidelně vyhoďnocuje zdravotní ibezpečnostní
rizika apřijímá opatření k jejich minimalizacl

V oblasti hodnocení uýsledků vzdělúvání ZŠ ďoďržaje stanovená pravidla, pravidelně
sleďuje a vyhodnocuje celkovou túspěšnost žóků-

Finanční zdroje, které měIa škola ve sledovaném období k dispozici, byly dosíatečné
k zabeqečení školních vzďělávacích programů.

Od minulé inspekce došlo ke změně ředitele školy. Novú ředitelka, ve spoluprúci se
ďizovatelem, promyšleným způsobem realizuje své koncepční zóměry ve ďepšení
materiálních podmínek uyulry. Výrazně se posílilo zaměření na próci se ŽÚky se
speciálními vzdělúvacími poňebami a byla zaveďena logopedickó nóprava pro potřebné
děti jižv mateřské škole.
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Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce s názvem Základní škola Neplachovice,
okres Opava, příspěvková organizace vydartáZastupitelstvem Obce Neplachovice dne

14. 10. 2002, s účinností od l. l. 2003, včetně Dodatku č. 1, ze dne l0. 3. 2005
aDodatku ě.2,ze dne 15. 12.2009

2. Jmenoviání do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres
Opava, příspěvkové orgarizace čj. 498l2a12, ze ďne 13. 6. 2012, s účinností od
1.8.20|2

3. Výpis správního řízeni, čj. MSMT-37756/2012-62,ze dne 17.9.20|2, splatností od
17 . 9. 2012 (zménaředitele)

4. Štotni vzdéIávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, platný od
3.9.2007

5. Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu prog]Tamu Učíme se pro život, platný od
1.9.2010

6. Dodatek č. 2 ke Škohímu vzdélávacimu programu Učíme se pro život, platný od
3.9.2012

7. Dodatek č. 3 ke Škohimu vzdélávacimu programu Učíme se pro život, platný od
2.9.2013

8. Škohi vzdélávací program pro školní družinu Hraj si, Mysli, Poznávej, platn;ý od
1. 9. 2008

9. Yýkaz o zákJadrlt škole M 3 podle stavu k 30. 9. 20II,2012 a20l3

I}.Yýkaz o ředitels&í škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2011,2012 a2013

ll.Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava,
příspěvkov é ot ganizace

12.Plm práce na školní rok 201312014, projednarrý pedagogickou radou dne 29. 8. a
1,0.9.2013

13. Hlavní úkoly výchovného poradenství ve školním rcce20l3l20l4

14. Poradenské služby ve škole 201312014

15. Měsíčniplány práce

l6. Plán kontrolní a hospitační činnosti 201.312014

17 . Orgarizační řád,s účinností od 1. 9. 2013

ta. Řady odbomých učeben

19. Personální dokumentace všech pedagogických pracovníků školy ve školním roce
20í3l20I4

20. Výročnízprávy o čirurosti školy za školní rok2010l20l|,20l1l2012 a2012l20l3

2l. Zapisy z jeďnání školské rady, od 2.3.2010, k termínu inspekce

22. Zápisy z jednání pedagogické rudy, od 30. 8.2011, k termínu inspekce

23. Škohí řáď základru školy, s účinností oď 2l . 9 . 2012
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24. Škohí preventivní strategie na období 2013 *2015

ZS. Štotni preventivní program ZŠ a MŠ Neplachovice, školní rok2013l20l4

26. Školní program proti šikanovani}}L3l2aru ZŠ a MŠ Neplachovice

27.KnhatraziZŠ,vedenáod 1. 9. 2009,k termínu inspekce

28. Ronnh hodin podle ťíd, platný ve školním roce20l3l20l4

29. Rozvrh hodin podle učitelů, platný ve školním roce2013DaI4

30. Třídní výkazy všech ŤíďZŠ,vedené ve školním roce20|3l2014,k termínu inspekce

31. Třídní knihy všech tŤídzŠ,vedené ve školním roce201312014, k termínu inspekce

32.Kaálogové lis§ všech žáků, vedené ve školním rcce20l3l2014, k termínu inspekce

33. Dokumentace žáků se SVP, vedená ve školním roce201312014, k termínu inspekce

34. Pověření vedoucí učitelky do funkce vydané ředitelem ZŠ, dne 1. 9. 2008, s účinností
od 1. 9.2008 a aktualizacíředitelky ZŠ,ze dne 1. 8.2012

3S. Škomi řád mateřské školy, ze dne 23. 8.2013, s účinností od 1. 9. 20|3, čj. I92l20l3

:6. Škomi vzdělávací progrírm pro předškolní vzdělávaní V naší školce milé není nikdy
dlouhá chvíle, platný od 1. 9. 2013, €J. 18612013

37. Povolení qíjimky z počtu dětí ve třídě, vydano Obcí Neplachovice na 60. schŮzi
konarré 15.4.2009

38. Roční plrán MŠ pro školní rok20l3l2014 (součást planu práce ZŠ)

39.Zapisy z provoznich porad a pedagogických rad v MŠ ve šk. letech 20t2l2013
a2}t3l20l4, k termínu inspekce

40. Třídní knihy IrrtŠ 1veetně poučeni dětí o bezpečnosti a ochraně zdraví) * školní roky
20l2l20l3 a20l3l20l4, k termínu inspekce

41. Přehled dochrázky dětí ve školním roce20l3l20l4, k termínu inspekce

42. Školní matrika - evidenční listy dětí mateřské školy vedené ve školním roce
201312014 (28 dokumentů), k termínu inspekce

43.Třidnívzďélávacíprogíam na rok 20l3l20l4, k termínu inspekce

44. Opatrení pro zajištění bezpečnosti dětí v pruběhu vzďélávacich ěinností a bezpečnost
a ochrana zdravidětí v MŠ ze dne 1. 9.2012

45. Plán spolupráce se zákonnými zástupci dětí, organízacemi a dalšími partnery pro
školní rok20l3l20l4

46.PIán kontrolrí a hospitační činnosti vedoucí učitelky na školní roky 201212013
a20|3l20L4

47.Zápisy zpedagogických rad (MŠ a MŠ v ZŠ) a provozních porad - školní roky
20l2l20l3 a20l3l20l4, k termínu inspekce

48. Adaptační program MŠ

49.Pran ozdravných a materiálně technických opatření na úseku BaZ, PO a hygieny ve
školních letech 201212013 a201312014, k termínu inspekce

tL
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50. Diagnostika dětí, přehled o individuálním rozvoji a
o individuálních činnostech dětí ve školních letech
a20l3l20l4, k termínu inspekce

51. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok2013/2aÁ

52. Žáďosto přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni (29 ks), k termínu inspekce

53. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy (28 ks), k termínu inspekce

54. Roáodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy (1 ks), k termínu inspekce

55.Yýkaz o mateřské škole S 1-01 podle stavu k 30. 9. 2013, odesláno 10. 10. 2013

56. Kniha tlraziMŠ vedená od 1. 9. 2009,k termínu inspekce

57.Provozní řády - pracoviště MŠ, školní jídelny a venkovních hracích ploch, ze dne

23.8.2013, s účinností od 1. 9. 2013

S8. Účetni závérkasestavená k rozvahovému dni 31. prosinci2}l},2}Il a2012

59. Tabulka č. ta - Údaje o finančním vypořádálú dotací posk},tnuťých ze sátního
rozpočtu v roce 2010,2011 a2012

60. Výsledovka celková a výsledovka středisková zarckz}L0,2}Il a20I2

61. Přípis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: Sdělení závazných ukazatelů na rok
20T0,20ll a2012

Poučení

Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím
převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Českfl škotní inspekce,

Moravskoslezs\ý inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava 2, případně
prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csLt@psicr.cz)

s připojením elektronického podpisu/výše uvedenou adresrr, a to k rukám ředitele
inspektoráfu.
Inspekční zpráva společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zťlzovateli a školskó radě. InspekČní

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo

školském zaY:rlení, jichž se týká, a v Moravskoslezském inspektorátu České školni
inspekce.

Inspekční zprdva
čj., čšru-z001/13-T

učení dítěte a přehled
20IIl20I2, 20I2l20I3
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České školní inspekce

Složení inspekčního týmu a datum

Inspekční zpráva
či.: čšr-z001/] 3-T

lyhotovení inspekčn í zpr ávy

- ha:ítko)
ceeká, školní inspekee
Morovskoslezský inspektorót -'procoviště

Husovo l 7
74ó 0l Opovo

,|,
Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Ivan Tuček, školní inspektor

Mgr. Ivo Vondra" škotní inspektor

Mgr. Jarrnila Němečková, předškolní pedagog

Ing. Alena Ledabylová, kontrolní pracovnice

V Opavě 2.12,2013

Datum a podpis ředitele školyiškolského zaíízení
inspekční zprávy

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy

//l l /]4 4/ L. Lv l v
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potvrzující projednání a převzetí

Základní škola a Mateřská škola
Neplachovice, okres Opava,

_ příspěvkováorganizáce
Skolní 1 99, 747 74 Ňeplac|ovice

lČ: 70985430 .1.(ra:ítko)

/,t,p*-il/ hM2

V Neplachovicích .../.!.
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