Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336,
příspěvková organizace
Družební 336/125, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Identifikátor: 600 144 909
Termín konání inspekce: 24. – 26. duben 2007

Čj.
Signatura

ČŠI-213/07-R14
bn6za151

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková
organizace je Statutární město Ostrava-Městský obvod Krásné-Pole. Vykonává činnost
mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny.
Nejvyšší povolený počet žáků základní školy je 270 V době inspekční činnosti navštěvovalo
školu na 1. a 2. stupni v deseti třídách 218 žáků.
Ve školní družině je k termínu inspekce zapsáno 44 žáků 1. stupně základní školy, nejvyšší
povolený počet je 60 žáků.
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola.
PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v základní škole ve školním roce 2006/2007 k termínu inspekční
činnosti.
Cíle inspekční činnosti:
1. Posuzování formálních náležitostí podle zřizovacích listin a podmínek rozhodnutí
o zařazení do školského rejstříku podle vybraných ustanovení školského zákona.
2. Hodnocení oblasti prevence sociálně patologických jevů (šikana) na 2. stupni ZŠ,
uplatňování ochrany práv a svobod žáka.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Posuzování formálních náležitostí podle zřizovacích listin a podmínek rozhodnutí
o zařazení do školského rejstříku podle vybraných ustanovení školského zákona
Posouzení dokumentů ověřujících vznik školy
Vznik školy a její zápis do rejstříku škol a školských zařízení doložila ředitelka zřizovací
listinou s dodatkem a rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve
věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení.
Dokumenty byly k termínu inspekce platné a jejich obsah je v souladu se skutečností.
Posouzení souladu povinně zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení se
skutečností
Ředitelka školy předložila platné rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení a informativní výpis z rejstříku škol
a školských zařízení. Posuzovány byly vybrané povinně zapisované údaje, a to název a sídlo,
identifikační číslo, právní forma, resortní identifikátor školy, název, sídlo, identifikační číslo
a právní forma zřizovatele školy, obor vzdělání, forma vzdělávání, seznam školských služeb,
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, jméno a příjmení ředitelky školy,
který je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Vybrané povinně zapisované údaje jsou v rejstříku škol a školských zařízení zapsány
v souladu se skutečností.
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Posouzení dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy, školní družiny
a strávníků ve školní jídelně
Dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole bylo posouzeno na základě
porovnání údajů uvedených v platných třídních výkazech a Výkazu o základní škole S 3-01.
Dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině bylo posouzeno na základě
porovnání údajů uvedených v platných přehledech výchovně vzdělávací práce ve školní
družině a Výkazu o školní družině Z 2-01. Dodržení nejvyššího povoleného počtu strávníků
ve školní jídelně bylo posouzeno na základě porovnání údajů uvedených ve vlastním
dokumentu Záznam stravovaných osob za období 01. 10. 06 – 31. 10. 06 a údajů uvedených
ve Výkazu o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01.
Nejvyšší povolený počet žáků v základní škole a školní družině a počet strávníků ve školní
jídelně nebyl překročen.
Posouzení správnosti vykázaného počtu žáků a strávníků v příslušných výkazech
Byla ověřena správnost údajů předávaných z dokumentace školy o počtech žáků v základní
škole, žáků zapsaných do školní družiny a počtu strávníků ve školní jídelně vykazované ve
výkazech o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2006, o školní družině – školním
klubu Z 2-01 a o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. říjnu 2006.
Vykázané jednotky výkonů jsou v příslušných výkazech uvedeny v souladu se skutečností.
Posouzení dodržení lhůty k podání žádosti o zápis změny v údajích zapsaných ve
školském rejstříku
Ředitelka školy předložila dodatek č. 1 ke zřizovací listině a rozhodnutí MŠMT ve věci
návrhu na zápis změny názvu právnické osoby v rejstříku škol a školských zařízení.
Lhůta k podání žádosti o provedení změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení byla dodržena.
2. Hodnocení oblasti prevence sociálně patologických jevů (šikana) na 2. stupni ZŠ,
uplatňování ochrany práv a svobod žáka
Koncepční dokumenty školy
Strategie prevence sociálně patologických jevů (SPJ) je stanovena ve vnitřním dokumentu
Minimální preventivní program (MPP). V MPP jsou v souladu s podmínkami školy
definovány cíle a cílové skupiny i formy a metody realizace, včetně systému hodnocení a
diagnostiky.
Řízení školy
Aktivity v oblasti prevence jsou plánovány. Vedení školy je o problematice informováno
a realizované činnosti pravidelně vyhodnocuje na pedagogických radách.
Personální podmínky
Školní metodik působí ve funkci druhý rok. Doposud nezačal studium k výkonu
specializovaných činností v oblasti prevence SPJ. Zodpovídá za činnost školy v uvedené
oblasti, podílí se na vzdělávání ostatních pedagogů školy. Školní metodik prevence
spolupracuje při řešení vzniklých problémů s výchovnou poradkyní a s ostatními
pedagogickými pracovníky školy.
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Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků
Škola věnuje pozornost především vytváření pozitivního klimatu ve třídách, zamezení šikaně,
prevenci zneužívání návykových látek. Pozornost je však věnována i prevenci jiných SPJ ve
společnosti a řešení jejich projevů. Ve škole je pravidelně sledována a vyhodnocována
omluvená absence žáků. Záškoláctví se v uplynulém pololetí nevyskytlo. Závažnější
prohřešky proti školnímu řádu jsou řešeny uložením výchovných opatření. Počet udělených
pochval převažuje počet uložených napomenutí a důtek. Na škole je dostatečný počet
zájmových kroužků zejména se sportovním a výtvarným zaměřením.
Podpora rozvoje osobnosti žáka
Sociální kompetence žáků jsou systematicky rozvíjeny, ve škole je ustanovena žákovská rada.
Zařazení problematiky SPJ do vzdělávacího procesu je sledováno metodikem prevence
i vedením školy. Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků a pravidla jejich ochrany
a dodržování, dále pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a vymezuje opatření
v oblasti ochrany před SPJ. Počet udělených pochval výrazně převažuje nad počtem
uložených napomenutí a důtek.
Školní poradenství
Žáci školy a jejich zákonní zástupci využívají poradenské služby, jež poskytuje škola i jiná
specializovaná zařízení zajišťující poradenské služby. Výchovná poradkyně zve podle potřeby
zákonné zástupce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do školy
ke konzultacím. Zařazování do systému vzdělávání žáků se SVP odpovídá platným školským
předpisům.
Místní iniciativy
Škola spolupracuje s rodinami žáků, Policií ČR, s pracovníky pedagogicko-psychologické
poradny. Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole organizuje a materiálně
podporuje jednorázové mimoškolní aktivity žáků. Žáci jsou také zapojeni do aktivit TJ Sokol
a Sboru dobrovolných hasičů v obci. Škola spolupracuje s ZUŠ Heleny Salichové, která má
pobočku v budově školy.
Stav v oblasti prevence sociálně patologických jevů je funkční.
Hodnotící stupnice
příklad dobré praxe

standardní stav

rizikový stav

vynikající, příkladné

funkční , běžný stav

podprůměrný stav
vyžaduje změnu v mnoha
oblastech

DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Krásné Pole, Družební
336, vydaná Zastupitelstvem městského obvodu Krásné Pole na základě usnesení č.12/2
ze dne 2. 12. 2002, dne 3. 12. 2002, včetně příloh číslo 1 - 3
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2. Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení, č. j. 12 488/03-21 ze dne 21. 3. 2003 a s účinností od 1. 1. 2003
3. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Krásné
Pole, Družební 336 vydaný na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Krásné
pole č. 200/18 ze dne 31.8.2005 o změně názvu organizace na : Základní škola a Mateřská
škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ze dne 31.8.2005
4. Rozhodnutí MŠMT ve věcí návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení, kterým se mění název právnické osoby s účinností od 15. 10. 2005
č.j. 29 667/2005 – 21 ze dne 11. 10. 2005
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. 24396/2005/ŠMS/Kaš/0002 ve
věcí zápisu školní jídelny-výdejny do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 7.
10. 2005 ze dne 6. 10. 2005
6. Udělení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídách vydaný zřizovatelem, zn. 387/2005 ze dne
2. 3. 2005
7. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení z MŠMT ze dne 24. 4. 2007
8. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, název právnické osoby, ze dne 24. 4. 2007
9. Jmenování do funkce ředitelky Základní školy O – Krásné Pole, Družební 336 s účinností
od 1. prosince 2002 vydané na základě usnesení č. 10/1 Rady MO Kr. Pole dne
19. 11. 2002
10. Inspekční zpráva čj. 146 1144/01-05095 ze dne 15. října 2001
11. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 19. 10. 2006
12. Výkaz o školní družině Z 2-01 podle stavu k 31. 10. 2006 ze dne 2. 11. 2006
13. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2006 ze dne
10. 11. 2006
14. Záznam stravovaných osob za období 01. 10. 06 – 31. 10. 06 ze dne 1. 11. 2006 (doklad
školy)
15. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 2. 10. 2006
16. Třídní výkazy základní školy platné ve školním roce 2006/2007
17. Katalogové listy žáků prvního a druhého stupně základní školy
18. Třídní knihy 6. – 9. ročníku základní školy platné ve školním roce 2006/2007
19. Přehledy výchovně vzdělávací práce ve školní družině platné ve školním roce 2006/2007
(2 oddělení)
20. Rozvrh hodin tříd 2. stupně školy, školní rok 2006/2007 platný k termínu inspekční činnosti
21. Zápisy z pedagogických rad vedené ve školním roce 2006/2007 ke dni inspekce
22. Školní řád ze dne 25. 3. 2005
23. Vlastní hodnocení školy pro rok 2005 – 2007 ze dne 21. 6. 2005 (vnitřní dokument školy)
24. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne 15.4. 2005
25. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro hodnocení vzdělávání žáků ze dne 31. 8. 2006
26. Minimální preventivní program 2006/2007, září 2006
27. Plán práce metodika prevence – šk. rok 2006-2007, nedatováno
28. Plán práce na školní rok 2006/2007 ze dne 19. 9. 2006 (vnitřní dokument školy)
29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne 29. září. 2006
30. Údaje o dalším vzdělávání pedagog. a nepedagog. zaměstnanců včetně řídících
zaměstnanců, školní rok 2005-06, nedatováno
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31. Přehled DVPP školní rok 2006/2007, nedatováno
32. Organizační řád ze dne 2. 1. 2007
33. Provozní řád školy ze dne 30. 8. 2006
34. Mezinárodní projekt „Poznáváme svět a prezentujeme tradice“ ze dne 11. 10. 2006
(Ve výčtu dokladů je zachováno psaní dat podle originálů posuzovaných dokumentů.)

ZÁVĚR
Vybrané formální podmínky vzdělávání byly ve všech sledovaných bodech splněny.
Školní strategie prevence sociálně patologických jevů vychází z podmínek školy a je kvalitně
zpracována v Minimálním preventivním programu. Školní metodik prevence dosud
nezahájil studium k výkonu specializovaných činností – prevenci sociálně patologických
jevů. Škola sleduje absenci žáků. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a opatření
v oblasti ochrany žáků před sociálně patologickými jevy jsou součástí školního řádu.
Témata prevence SPJ jsou zařazeny do pedagogického procesu. Množství udělených
pochval významně převyšuje počet uložených výchovných opatření.
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V Ostravě dne 30. dubna 2007

razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PhDr. Lubomír Kratochvíl

......................................

Členové týmu

Mgr. Jan Szotkowski

......................................

Mgr. Richard Vilášek

......................................

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel(ka)
školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po
jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20,
702 00 Ostrava 2. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI
k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně
připomínek je veřejná.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s obsahem inspekční zprávy a že jsem
převzala její originál.

Ostrava-Krásné Pole, 3. květen 2007

razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

RNDr. Věra Havelková

......................................
ředitel nebo jiná osoba oprávněná
jednat za školu/školské zařízení
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Zřizovatel: Statutární město Ostrava,
Městský obvod Krásné Pole,
Družební 576, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Školská rada, ZŠ a MŠ OstravaKrásné Pole, Družební 336/125,
725 26 Ostrava-Krásné Pole

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
25. květen 2007

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
ČŠI-213/07-R14

25. květen 2007

ČŠI-213/07-R14

Připomínky ředitele školy
Datum
------

Čj. podacího deníku ČŠI
------
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Text
Připomínky nebyly podány.

