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Ceská školní inspekce
Plzenskýinspektorát

INSPEKCNÍ ZPRÁVA
cj. 1384/07-04

Název školy: Základní a materská škola Mecín - príspevková
organizace

Školní 93, Mecín, 340 12 Švihov
650014545
75005221
Základní škola a materská škola Mecín

3. - 4. ríjna 2007

Adresa:
Identifikátor:
IC:

Místo inspekce:
Termín inspekce:

. Predmet inspekcní cinnosti:
Inspekcní cinnost podle § 174 odst. 2 písmob) zákona c.561/2004 Sb., o predškolním,
základním, stredním, vyšším odborném a jiném vzdelávání (školský zákon), ve znení
pozdejších predpisu, v základní škole.

Inspekcní zjištení:

I. Základní údaje.

. Zrizovatelem Základní školy a materské školy Mecín - príspevkové organizace je
Mesto Mecín sídlící na adrese Farní 43, 340 12 Švihov. Právnická osoba vykonává
cinnost základní školy, materské školy, školní družiny a školní jídelny. Poskytování
vzdelávání a školských služeb uvedených ve výpisu z rejstríku škol a školských
zarízení je v souladu se skutecností.

. V uplynulých trech letech se škole podarilo zkvalitnit materiální podmínky získáním
nových prostor. Ve školním roce 2006/2007 byla zvýšena kapacita materské školy
prístavbou nové budovy, byla ukoncena hrubá stavba nové školní jídelny.

. Základní škola je úplná, s osmi trídami. V soucasné dobe se potýká s nedostatkem
žáku, kterí jsou ve III. tríde (3. a 4. rocník) vyucováni malotrídním zpusobem. Výuka
probíhá podle vzdelávacího programu Základní škola, v 1. a 6. rocníku podle školního
vzdelávacího programu "Škola - základ života".

. Zájmová cinnost pro žáky je ve školním roce 200712008 realizována v zájmových
kroužcích: Anglický jazyk, Pocítace, Psaní na stroji, Sportovní hry, "Šikulové"
a Floorball, v nepovinných predmetech Pevecký sbor a nemeckýjazyk.



. Školu na verejnosti prezentují žáci predevším vystoupeními peveckého sboru pri
nejruznejších príležitostech v prubehu školního roku. V minulém školním roce
v nahrávacím studiu ve Kdyni natocili kvalitní CD. V dobe konání inspekce se již
pripravovali na vánocní vystoupení.

II. Hodnocení školy

V koncepci a plánování rozvoje školy se reditel zameril mimo jiné i na rozvíjení ctenárské
gramotnosti a všestranný rozvoj osobnosti žáka. Pozornost je venována slušnému chování
a dodržování stanovených pravidel. Pokroky v oblasti ctenárských dovedností jsou
sledovány, ale nejsou cílene vyhodnocovány.

V minulém školním roce se škola zúcastnila standardizovaného sebeevaulacního projektu
hodnocení výsledku vzdelávání žáku. V rámci ceské republiky dosáhli žáci nadprumerných
výsledku v oblasti ceského jazyka, v obecných a matematických dovednostech.

Všichni pedagogictí pracovníci pod vedením koordinátorky pracovali na tvorbe školního
vzdelávacího programu, jehož vzdelávací obsah smeruje k vytvárení klícových kompetencí
žáku. Analýzou predložené dokumentace a hospitacní cinností bylo zjišteno, že rozvíjení
ctenárských dovedností žáku je podporováno.

Škola má kvalitní pevecký sbor, kterým se spolu s výstavami žákovských prací prezentuje
na verejnosti. Žáci každorocne dosahují velmi dobrých výsledku v olympiádách v ceském
jazyce, dejepisu, matematice, v dopravní výchove a v regionálních soutežích v lehké
atletice a v mícových hrách.

O cinnosti a úspeších školy informuje príspevky do regionálního tisku.

Reditel sleduje prubeh vzdelávacího procesu ve všech rocnících, má prehled o plnení
stanovených úkolu v oblasti vzdelávání vcetne ctenárských dovedností. Dalšímu
zkvalitnování úrovne ctenárské gramotnosti napomáhá nový školní vzdelávací program,
kde je na tyto kompetence pamatováno.

Žákum se speciálními vzdelávacími potrebami jsou ve vzdelávání zajišteny rovné
príležitosti zpracovanými individuálními vzdelávacími plány a dodržováním stanovených
zásad prístupu k nim ve výuce. Nadaní žáci mají možnost rozvíjet své znalosti
a dovednosti v zájmové cinnosti. která se realizuje formou zájmových kroužku
a nepovinných predmetu.

Všichni ucitelé vcetne reditele školy jsou odborne kvalifikovaní a dále se vzdelávají.
Reditel svou cinností napomáhá realizaci kurikulární reformy a další vzdelávání pedagogu
považuje za duležitou soucást rozvoje školy. Umožnuje jim úcastnit se vybraných akcí.
Oblast ceského jazyka a ctenárské gramotnosti v letošním školním roce zahrnul do plánu
cinnosti školy.

Škola má standardní materiální podmínky. V žákovské knihovne disponuje dostatecným
množstvím ucebnic. titulÚ mimocítankové cetby. slovníku, encyklopedií a výukových
programÚ. V pocítacové ucebne je žákÚm zajišten prístup k internetu. V rámci možností
reditel školy vyclenuje financní prostredky na podporu rozvoje ctenárských dovedností
(nákup výukových programÚ, encyklopedií a knih pro spolecnou cetbu). Materiální
zabezpecení vcetne internetu je vyucujícími využíváno k podpore a rozvoji ctenárských
dovedností žákÚ.

Ctenárská gramotnost byla
matematiky a prvouky. v 7.

sledována ve 3. rocníku v hodinách ceského jazyka,
rocníku v ceském jazyce. dejepisu. obcanské výchove
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a prírodopisu. Vyucující prevážne velmi dobre podporovali rozvoj ctenárských dovedností
žáku a snažili se cílevedome rozvíjet jejich osobnost a klícové kompetence. Ve vetší cásti
sledovaných hodin kladli duraz na obecné porozumení textu, získávání a vyhledávání
informací, které žáci následne dokázali samostatne nebo s pomocí vyucujících
interpretovat. Práce s ucebnicí a slovníkem byla velmi dobre promyšlená a efektivní.

Žáci meli prostor k uplatnení vlastních zkušeností a záveru. Byli aktivní a jejich ctenárské
dovednosti byly hodnoceny jako standardní.

Záverecné hodnocení:

Škola poskytuje vzdelávání a školské služby v souladu se zápisem do rejstríku škol
a školských zarízení.

Ctenárská gramotnost je zaclenena do plánování školy. Reditel podporuje a vytvárí
podmínky pro rozvoj ctenárských dovedností žáku, jejich úroven zjištuje hospitacní
cinností. Pedagogy vede k aktivizujícím metodám výuky. V rámci financních možností
školy podporuje jejich zájem o další vzdelávání.

Odborne kvalifikovaní pedagogictí pracovníci si rozširují znalosti a dovednosti
v cinnostním pojetí výuky a rozvíjení kompetencí žáku.

Využívání standardního personálního i materiálního zázemí školy umožnuje vyucujícím
rozvíjet ctenárské dovednosti žáku.

Prubeh vzdelávání v oblasti organizace výuky a podpory ctenárských dovedností žáku má
standardní úroven. K prezentaci školy na verejnosti vhodne prispívají také jejich kulturní
a tvorivé aktivity.

Pri poskytování vzdelávání v oblasti ctenárské gramotnosti je postupováno v souladu se
schválenými ucebními dokumenty.
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Hodnotící stupnice

Seznam písemností, o které se inspekcní zjištení opírá:

1. Zrizovací listina vydaná Mestem Mecín dne 21. ríjna 2002, cj. 810102
2. Dodatek c. 1) k príloze c. 1 ke zrizovací listine cj. 810102ze dne 9. zárí 2002
3. Dodatek c. 2) - Zmena zrizovací listiny cj. 687/05 ze dne 30. srpna 2005
4. Výpis z rejstríku škol a školských zarízení ze dne 3. 10. 2007
5. Rozhodnutí o zmene zápisu do rejstríku škol a školských zarízení vydané MŠMT cj.

8758/2007-21 ze dne 9. cervence 2007
6. Rozhodnutí o zmene zápisu do rejstríku škol a školských zarízení vydané MŠMT cj.

35 10612005-21ze dne 9. prosince 2005
7. Potvrzení ve funkci reditele Základní školy Mecín, okres Klatovy c.j. škol/1997 ze

dne 2. kvetna 1997
8. Výpis z usnesení z 33. zasedání Rady Mesta Mecín, konaného dne 7. 10.2002 c. 360

- potvrzení ve funkci reditele Základní školy Mecín, okres Klatovy
9.Školní vzdelávací program "Škola - základ života"

10.Udelení výjimky z poctu žáku Mestem Mecín cj. 432/2007 ze dne 28. cervna 2007
11.Plán kontrolnía hospitacnícinnosti- školnírok2007/2008
12. Výrocní zpráva o cinnosti školy za školní rok 2006/2007 ze dne 30. srpna 2007
13. Plán práce školy ve školním roce 2007/2008 ze dne 31. srpna 2007
14. Koncepce školy ze dne 28. srpna 2007
15. Trídní knihy 3. a 7. rocníku pro školní rok 2007/2008
16.Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. zárí 2007
17.Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. zárí 2006
18.Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. zárí 2005
19.Výkazo školnídružine- školnímklubuZ 2-01podlestavuk 31. ríjnu2006
20.Výkazo školnídružine- školnímklubuZ 2-01podlestavuk 31.ríjnu 2005
21.Výkaz o reditelství škol R 13-01 podle stavu k 30. zárí 2007
22.Výkaz o reditelství škol R 13-01 podle stavu k 30. zárí 2006
23.Výkaz o reditelství škol R 13-01 podle stavu k 30. zárí 2005
24.Výkaz o cinnosti zarízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. ríjnu 2006
25.Výkaz o cinnosti zarízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. ríjnu 2005
26. Osvedcení o dosažených výsledcích žáka P 021 ( Hodnocení výsledku vzdelávání

žáku 9. tríd ZŠ a odpovídajícíchrocníkuvíceletýchgymnázií2007- CERMAT)
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Podprumer Prumer Nadprumer

Pri poskytování Pri poskytování Poskytování
vzdelávání/školské služby vzdelávání/školské službyje vzdelávání/školské služby je
není postupováno v souladu postupováno v souladu s právními v souladu s právními
s právními predpisy, predpisy, schválenými ucebními predpisy, schválenými
schválenými ucebními dokumenty. ucebními dokumenty a je na
dokumenty. Rizika jsou ojedinelá, lzeje úrovni, která nevyžaduje

Rizika jsou velká, pro prekonat zásadní zmeny.

nápravu jsou nutné zásadní Slouží jako príklad dobré
zmeny praxe.



Složení inspekcního týmu:

Ceská školní inspekce
Plzen~~t1ffispektorát
pracovišteVoríškova823

33901Klatovy

Titul, jméno a príjmení Podpis

Mgr. Karel Krenek ~ ':41, k'i.;/....................
~

... ''''''

y'''''''' .....IÍ", ................?"... "". ..............Mgr. Jitka Davidová

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znení pozdejších predpis", muže reditel školy
podat pripomínky k obsahu inspekcní zprávy Ceské školní inspekci do 14 dm, po jejím
prevzetí na adresu Ceskáškolní inspekce, Vorlškova823,339 01 Klatovy

Inspekcní zprávu spolecne s pripomínkami a stanoviskem Ceské školní inspekce k jejich
obsahu zasílá Ceská školní inspekce zrizovateli a školské rade. Inspekcní zpráva vcetne
pripomínek je verejná.

Podpis reditele školy stvrzující projednání a prevzetí inspekcní zprávy
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Titul, jméno a príjmení Podpis // 2 tJ
""""""'f t«:. .~~......

Ján Mihalec

V Mecíne 15. ríjna 2007
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