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Inspekční činnost na Základní škole Úvaly  

 

V termínu 3. 2. 2020 – 7. 2. 2020 byla na naší škole provedena pravidelná kontrola v rámci inspekční 

činnosti České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů a jejich naplňování.  

Na základě inspekční zprávy dostala škola podrobné zhodnocení jak silných, tak slabých stránek a další 

doporučení. Podrobný výčet zahrnuje kompletní zpráva zveřejněná s tímto vyjádřením školy. 

Velkého množství pozitivních hodnocení v zásadních oblastech našeho vzdělávacího procesu si velice 

vážíme a budeme na nich dále pracovat a rozvíjet je. 

V oblasti slabých stránek škola s vyjádřením inspekčního týmu souhlasí a již před časem začala přijímat 

opatření k jejich nápravě. Jedná se o následující témata: 

 Doporučení ČŠI: Zavedení širší škály motivačních prostředků 

o Opatření školy:  

 Všichni pedagogové byli vyzváni k vyšší motivaci dětí s cílem vzbudit u nich 

vnitřní motivaci a přijetí celého vzdělávacího procesu, včetně efektivního 

využívání moderních metod práce ve výuce. 

 Rozpracovaná koncepce školy jasně definuje konkrétní prostředky motivace 

žáků s následným implementačním plánem, vč. konkrétních opatření a 

způsobů jejich realizace. 

 Od března 2020 byl zahájen dlouhodobý kurz pro celý učitelský sbor zaměřený 

na oblast komunikace. Jeho součástí jsou také témata zaměřená na efektivní 

motivaci žáků. 

 Vedení školy podporuje a aktivně vyhledává semináře a školení se zaměřením 

na motivaci žáků. 

 

 Doporučení ČŠI: Využívat objektivizující evaluační nástroje a standardy základního 

vzdělávání 

 Opatření školy: 

 Škola zavedla pravidelné využívání evaluačních nástrojů.  

 Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne ve spolupráci se 

společností SCIO národní testování pro 5. a 7. ročníky ve zvolených 

předmětech, bude realizován komplexní evaluační nástroj „mapa 

školy“ a též „mapa pedagogického sboru“.  

 Škola zavádí systém tzv. srovnávacích testů vycházejících ze standardů 

základního vzdělávání pro 2. stupeň a vyučovací předměty Čj, M, Aj.  

 Škola plánuje provádět kontroly vyučovaných předmětů - pro každý 

školní rok budou vedením školy vybrány vyučovací předměty, které 

budou podrobeny důkladné kontrole a analýze týkající se kontroly 

výsledků vzdělávání s případným přijetím následných vhodných 

opatření. 
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 Doporučení ČŠI: Stanovit jednoznačná pravidla a postupy pro zařazování žáků do skupiny 

 Opatření školy: 

 Pro páté ročníky školního roku 2019/2020 se stanoví kritéria a jasně definuje 

postup pro rozřazování žáků do skupin pro výuku ČJ, M a AJ od šestého 

ročníku. 

 Pro rozřazení do skupin se zohledňují následující 3 hlediska: 

 Všichni žáci na konci pátého ročníku absolvují interní srovnávací test, 

který vychází ze standardů základního vzdělávání.  

 Komise složená z třídních učitelů, učitelů příslušného předmětu na 1. 

a 2. stupni, zástupce vedení školy, která bude komplexně a 

individuálně posuzovat žáky a jejich předpoklady.  

 Výsledky dosavadního vzdělávání – vysvědčení. 

 

 Doporučení ČŠI: Stanovit požadavky na kvalitu a kontrolu písmenných projevů žáků 

 Opatření školy: 

 Učitelé byli formou pokynu ředitele školy upozorněni na nutnost zvýšení 

pozornosti ve vztahu ke kvalitě a kontroly písemných projevů žáků – četnost a 

způsob kontroly stanoví učitel dle potřeby vyučovaného předmětu a potřeb 

třídy. 

Za všechny podněty a doporučení jsme rádi, protože nám pomáhají v naší cestě za vybudováním naší 

TOP školy.  

 

 

 

Úvaly 12. 3. 2020 Mgr. Lukáš Kunc 
ředitel ZŠ Úvaly 

 

 

 

mailto:zsuvaly@zsuvaly.cz

