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        V Olomouci dne 1. 12. 2022 

 

 

Věc: Vyjádření k závěrům inspekční zprávy čj. ČŠMI-1129/22-M doručené dne 30. 11. 2022 

 

     Vedení školy v čele s ředitelem školy PaedDr. Jaroslavem Hálou se podrobně seznámilo 

s obsahem a výsledky inspekční činnosti, která proběhla ve dnech 10. - 14. 11. 2022. 

 

     K tomuto uvádíme následující poznatky a skutečnosti, které vyplynuly v rámci závěru Vaší 

zprávy:  

 

     V kapitolách Hodnocení podmínek, Hodnocení průběhu vzdělávání a Hodnocení výsledku 

vzdělávání kontrolní skupina ČŠI uvádí mnoho silných stránek školy, jako např. koncepci 

školy a její plnění, partnerské vztahy s organizacemi, dále činnost školy je ve všech oblastech 

plánovitá, vnitřní soubor směrnic vytváří předpoklady pro účelné fungování subjektu.  

K naplňování vzdělávacích cílů má subjekt příznivé podmínky, potřebná pozornost a péče 

začínajícím pedagogům, dobrý profesní rozvoj ředitele školy a dalších pedagogických 

pracovníků, zohledňování individuálních zájmů pedagogů. V rámci zajišťování bezpečnosti  

a zdraví žáků je kontakt se zákonnými zástupci realizován elektronickým systémem.  

     V hodnocených vyučovacích hodinách převládá příznivá pracovní atmosféra, vyučovací 

hodiny jsou obsahově i organizačně pečlivě připravené, propojování teoretických poznatků 

s reálnými situacemi v životě zvyšuje efektivitu vzdělávání. 

     Hodnocení činnosti školní družiny je opět klasifikováno jako vysoce efektivní. 

     Výsledky písemných prací jsou podrobně analyzovány a poskytují žákům i učitelům 

vhodnou zpětnou vazbu. Významným zdrojem informací pro školu je také vysoká úspěšnost 

žáků při přijetí k dalšímu studiu na střední školy. 

     Vzniklé prospěchové problémy škola bezodkladně projednává se zákonnými zástupci žáků 

a jsou přijímána vhodná opatření na podporu úspěšnosti žáků. 

     Škola věnuje velkou pozornost žákům ohroženým školním neúspěchem. Těmto žákům je 

nabízena podpora a možnost doučování.  

     Škola účinně uplatňuje pozitivní motivaci formou pochval.  

     Činnost školního poradenského pracoviště je hodnocena velmi pozitivně a jako jediná je 

tato oblast uvedena v silných stránkách školy. 

 



 

 

    Výše uvedené skutečnosti, které jsou obsaženy v závěrečné zprávě ČŠI, jsou dle našeho 

mínění silné stránky školy, a tyto nejsou vůbec v závěrech u silných stránek uvedeny. Což 

není z našeho pohledu zcela objektivní a relevantní vůči zjištěným skutečnostem. 

 

 

     Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 

S obsahem a výsledky šetření ČŠI byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci formou 

porad, předmětových komisí, metodických sdružení, pravidelných žurnálů a na základě jejich 

vyjádření bude škola s těmito doporučeními pracovat a dle možností školy tyto 

implementovat do výchovně vzdělávacího procesu. 

 

 

      

 

 

 

 

 

S pozdravem 

        PaedDr. Jaroslav Hála 

                 ředitel školy 

 


