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Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspekto rát

INSPEKCI{I ZPRAVA

Název právnické osoby
lykonávající činnost školy:

Sídlo:

rč'

Identifikátor:

Právní forma:

Zastoupená:

ZÍlzovatel:

Místo inspekční činnosti:

Termín inspekční činnosti:

Hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzdělávání poskýovaného zák|adní školou
podle s I74 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzďělávání (školský zákon), zjlšťováni a hodnocení
podmínek, pruběhu a výsledků vzďělávéní podle příslušných školních vzdělávacich
programů; lišt'ovutí a hodnocení naplnění školních vzděIávacích programů a jejich
souladu s právními předpisy a r ámcovými v zděláv acími programy.

Aktuální stav školy

Záklaďní škola svaté Zdislavy Kopřivnice (škola) sdružuje školní klub, školní druŽinu a
školní jídelnu - ýdejnu. Škola sídlí ve stoleté budově býva\é střední školy, prostory školy
jsou nadstandardně vyzdobeny Žákovskými pracemi. V prostorných chodbách jsou

č. i. čŠn-828/11-T

Zák|adní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Štefár'ikoo a 117 , 7 42 21 Kopřivnice

49 s88 6s6

600 001 69s

Štotst<á právnická osoba

Ing. Pavlem Jankem, ředitelem kontrolované osoby

Biskupství ostravsko - opavské
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1

Štefániko' a L|7, 7 42 21 Kopřivnice

17._19. květen 2011

Předmět inspekční činnosti
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umístěny odpoěinkové koutky s tematickým zaměřením (lavičky' boxy, koberce' barové

židličky apod.) k relaxaci i^ry Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího

progrÁ,, ,,Cesta ďo Života" (ŠVP) a v pátém ročníku podle vzdě|ávacího programu

obecná škola. Celý výchovně vzdělávací proces ve škole vychází zDek\arace o křesťanské

výchově ,,Gravissismus educationis". K duchovní obnově a ke školním mším slouŽí školní

kaple sv. Dominika Savia.
oá pos1ední inspekce došlo kvýraznémuz1epšení materiálních podmínek pro výuku' Nově

bylá vybudována tělocvična - herna, šatny pro žáky a multimediální učebna' Proběhla

rekonstrukce školní jídelny- výdejny, dvě učany byly vybaveny interaktivní tabulí a jedna

kmenová třída interaktivním televizorem
V posledních letech se škola nadstandardně zapojila do projektové činnosti. Skola se jako

pu.t.'"r. podílí na projektu Techno 2OI2, který je zaměŤen na zkvalitnění podmínek pro

vzďěLávání žáka a 3"jicn motivaci k up1atnění v technických oborech. V rámci projektu

došlo k vybavení sřory moderními učebními pomůckami pro výuku fyzlky a pracovních

č*""J. sr."r" se také zapoj]la do projektu EU Peníze školám v oblastech čtenářské,

jazykové, informaění' mátómatické, přírodovědné a' finanční gramotnosti věetně

inkluzívníh o vzděIávání. Všichni žácí sě pravidelně dvakrát ročně účastní projektových

dnů, další projekty škola organizuje v souvislosti s významnými dny' výročimi apod' (např'

Den církevních škol, Jarňark ňaděje, vázání adventních věnců, Mikulášská nadílka,

spoleěný adventní koncert s kopřivnickými zák|adními' uměleckými školami' maškarní

pi"s, 
"eíostátní 

přehlídka zqmov| činnosti církevních škol, velikonoční dílny).

Ve školním roce2OI0l2011 školu v 9 třídách navštěvuje celkem 163 žák]ů, ztoho 27 se

speciálnímivzďě!ávacími potřebami. Její kapacita je 250 žákt

Pedagogický sbor tvoŤí iI pedagogiókých pracovníků (dva bez odborné kvalifikace)

včetnž 
-duo., vychovatelek a tŤí asistóntek pedagoga' Složení pedagogického sboru

umožňuje plnit cíle vzdělávacích programů.

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu x Švp

Škola informuje zájemce o vzdě|ávací nabídce a postupu při přijímání 
^žáků 

ke studiu

i dalších činnostecň na svých webových stránkách, v místním a regionálním tisku,

reportžtžemi v místní kabelové televizi, prostřednictvím prezentací pěveckého žákovského

sboru na veřejnosti, vydáváním školníhó časopisu Smajlík, Informátoru školy, pořádáním

akcí pro veřejnost á a"t otevřených dveří. Žautm se speciálními vzdělávacími potřebami

ariziky neúspěŠnosti v|,tváŤí vhodné podmínky, provádí nápravnou péči, nabízí

individuální konzultace a doučování. vó skote nadstandardně funguje propracovaný

systém práce s integrovanýmí žáky, který je postaven na proškoleném týmu pedagogů

i odpovídajícím ma]teriálně technickém' žazémi včetně didaktických pomůcek' Při

zaitsťovaiiúčinné prevence negativních jevů škola vývátí příkladné klima v jednotlivých

třídních kolektivecir organizoňím lyžářských kurzů pro žéky sedmých ročníků, školy

v přírodě a víkendovýcňpob1tů, realižaciprednaset a besed ve spolupráci s pedagogicko_

psychologickou poradnou a příslušnými obeans[imi sdruženími. Žautm nabízí v těsné

spátuprac"i se škďní druŽinouá školním klubem volnočasové aktivity (účast v nepovinných

preaÁot"ct a Woužcich ' náboženství' sborový zpěv, keramika, psaní na klávesnici'

anglická konverzace, sportovní aktivity), návštěvy divadelních představení a prtlběžné

zapojení do mnoha aktivit města.

výri.rpy Švr;sou zapracovány do jednotlivých ročníků, konkrétních předmětů a umožňují

učitelům podle potřeb vhodně učivo rozšiřovat či doplňovat. ZohledňujireáIné podmínky a

možnosti školy. Otganizace vzdělávání" metody a formy výuky výváří podmínky pro
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rea\izact Švp a naplňoviíní učebních dokumentů s důrazem na rozvoj klíčoých
kompetencí. Cíleně se škola zaměřuje na rczvoj poŽadovaných gramotností tvorbou
interních výukových materiálů v digitalizované podobě a jejich uplatňováním
v každodenní praxi. Jednotlivá portfolia žáků obsahují výsledky jejich činnosti. Příkladná
je výuka etické výchovy, která se prolíná průběžným vzdě!áváním a výchovou od prvního
do devátého ročníku.

Klíčové kompetence žáci aktivně uplatňují zapojenim do celé řady soutěži (1azykových,

matematických, recitačních, přírodovědných' vytvarných, sportovních a hudebních).
Jednotliví učitelé pravidelně získávqí podklady pro hodnocení a klasifikaci žaků. Běžně
používqí vnitřní i vnější hodnotící nástroje. K externímu hodnocení škola příkladně
iyužívá testování v rámci projektu Scio pro Žáky šestých ročníků. Škola získala Zlatý
certifikát společnosti Scio za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vzděláváni
žáků. Potvrzenimvelmi dobré práce učitelů bylo také ocenění žáka školy za druhý nejlepší
výsledek v Moravskoslezském kraji v testu z matematiky šestých tŤíd záklaďních škol. Ve
všech předmětech jsou Žáci vedeni k sebehodnocení' Absolventi jsou úspěšní při přijímání
k dalšímu studiu na středních školách, někteří žáci oďcházqínavíceletá gymnázia.

Hodnocení předpokladů školy podle požadavků školského zákona

Při přijímaní ke vzďěIávání postupuje škola podle platných právních předpisů. Ve
zdůvodněných případech ředitď škoiy povoluje odklady povinné školní docházky. Škola
analyzuje sociální, zďravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany. Konkrétní cíle
vzdéIáváni navazljí na dlouhodobé záméry vzděIáváni a rozvoje vzděIávaci soustavy
České republiky a Moravskoslezského kraje. Švr je zpracován podle poŽadavků

školského zákona a rámcového vzděIávacího programu. Skolská rada se seznámila se SVP.
Škola vede povinnou dokumentaci v souladu s příslušnými ustanoveními školských
předpisů. Zásady bezpečnosti a hygieny jsou zakotveny ve školním tádu a řádech
odborných učeben. Žáci snimi byli prokazatelně seznámeni. organizace vzděIávání a

počty žákt Ve třídách jsou v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.
Yzďělávací činnost školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zaÍazena do školského
rejstříku.

SloŽení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle vzdě|ávacich programů. Vyučující se
účastní kurzů dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků, které se zaměřuji zejména na
nové poznatky zoblasti pedagogických a psychologických disciplin, jazykové vzdělávání,
informační a komunikační technologie (ICT), nové vyučovací metody, práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, vývamou výchovu, čtenářskou gramotnost a

ekologii. Ve škole pracuje speciální pedagožka a ýchovná poradkyně, která je zároveřl.

školní metodičkou plevence sociálně patologických jelu.

Školni budova poskytuje prostory pro plnění ŠVP. Kromě kmenových učeben jsou zde
odborné učebny pro výuku ICT, fyz1ky a chemie, dílny, cvičná kuchyňka a jazyková
učebna' Učitelé ažáci pracují s uěebnicemi, uěebními pomůckami, funkčním softwarem,
hardwarem a didaktickou technikou. Škola zajišťuje bezpečné prostředí a potřebné

materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání.

Finanční podmínky školy byly hodnoceny na zákIadě ekonomických ukazatelů za roky
2008 až 2010. Průměrná naplněnost záklaďní školy byla v hodnoceném období 67 yo,

a k termínu inspekce mírně klesla na 65 %o.

V hodnoceném období škola hospodařila zejména s finančními prostředky posk1'tnutými

ze státního rozpočtu (v průměru 94 %). Poskytnuté finanční prostředky státního rozpočtu
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škola pouŽtla zejména naplaty, související zákonné odvody, učebnice, učební pomůcky,
základní školní potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků a na další nezbýné
neinvestiční výdaje spojené s plovozem školy.
Výdaje na mzdy zaměstnanců školy byly v hodnoceném období plně hrazeny Ze státního
rozpočtu. Výdaje na učebnice, učební pomůcky a základní školní potřeby byly nejvyšší
V roce 2010, kdy škola obdrŽela finanční prostředky z projektu ,,EU peníze školám"
Výdaje na další vzdělávání pedagogíckých pracovníků, jehož zaměŤeni bylo v souladu
srealizovanými Švl, byly nejr,yšší vroce 2OO9. Mimo dotace zestátniho rozpočtu
na neinvestiční výdaje obdrŽela škola ze státního rozpočtu v hodnoceném období účelové
finanční prostředky, a to na rozvojové programy ,,Zvýšení nenárokových sloŽek platů
a motivačních sloŽek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem
na kvalitu jejich práce", ,,Posílení úrovně odměňování nepedagogických
pracovníků", ,,Školní vybavení pto žáky 1. ročníků základního vzděIávání", ,,Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením" a,,Vybavení škol
pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pto žáky Se zďravotním
postižením". Poskýnuté finanční prostředky škola čerpala v souladu s účelem, na který
byly poskytnuty a se stanovenými cíli programů. Získání dalších zdrojů financování škole
umožnilo zabezpeěit vyšší kvalitu poskýovaných sluŽeb.
V roce 2008 škola obdržela ze státniho rozpočtu investiční dotaci a ztéto dotace pořídila
dvě interaktivní tabule. Škola v hodnoceném období poskýovala vzdělávání a školské
služby v budově pronajaté od Města Kopřivnice. BěŽnou údrŽbu hradila škola, Město
Kopřivnice zajišt'ovalo opravy Většího rozsahu a poskýovalo škole dotaci na řešení

7ejména hygienických poŽadavků.
Skola spolupracuje se školskou radou, radou školské právnické osoby, zŤízovatelem, radou
Žáků, klubem rodičů a pÍiúel školy a celou řadou dalších sociálních partnerů. Konkrétní
spolupráce je vedena například s oddílem stolního tenisu a famím společenstvím maminek
s dětmi ,,Broučci". DtúeŽitáje spolupráce se Pedagogicko psychologickou poradnou Nový
Jičín, Klubem důchodců, mateřskou školou, uměleckými školami, Domem dětí a mládeže
atd. Škola dlouhodobě spolupracuje s Českou katolickou charitou na realizaci projektu
Adopce na dálku. Podněty ze spolupráce s partnery se vedení školy pravidelně zabývá.
Spolupráce s nimi vede k dalšímu zkvalitňovánivzdělávacích podmínek školy.
Škola zpracovalasystém vlastního hodnocení i vnitřní kontrolní systém.
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Závěry, celkové hodnocení školy

Cinnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení.
Poskytovdní vzděldvdní probíhú v souladu s platnými učebními dokumený.
Rovnost přístupu ke vzďěIání je zajištěna, při přijímúní žúků ke vzděltÍvdní škola
postupuje v souladu s prdvními přeďpisy.

Škola příkladně hotlnotí výsledky vzdělúvdní a podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a
odborných kompetencí.

Škola zajišt'uje bezpečnost žtÍků, příkladně potlporuje jejich zdravý Íyzický i psychický
vývoj. Vyhoďnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímú opatření
k jejich minimalizaci.
Svou činností škola příkladně zajišt'uje všestranný rozvoj osobnosti žúků.
S-Iožení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle vzdělúvacích programů.
Skola určovalafinanční priority ďle svých rozpočtových možností. Ve sledovaném období
došIo k optimálnímu zhodnocení Jinančních prostředků. Příkladné je zapojení školy do
projektové činnosti.
Kontrolní, informační i hodnotící systémy jsou funkční a přispívají ke zkvalitňovtÍní
podmínek školy.
Finanční prostředky, které škola měla ve sledovaném obďobí k dispozici, byly dostatečné
k zabezp ečení re alizov aných vzdělúvacích programů.

Příloha inspekčn í zprávy

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zj1štěni opíralo.

Poučení

Podle s 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprálry české školní inspekci, a to do 14 dnii |o jejím pÍevreti. Případné
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát,
Stefánikova 9, 74| 01 Novy Jičín, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9) netro na e-podatelnu csi.í@psicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Inspekční zprávu spolďně s připomínkami a stanoviskem české školní inspekce
k jejich obsahu zasí|á Ceská školní inspekce zÍlu,ovateLi a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařízení, jichž se týká, a v Moravskoslezském inspektorátu České škotní
inspekce.
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Složení inspekčního tymu a datum lyhotovení inspekčnízprátry

VNovémJičíně dne25.května2011 {..e.l'ii s"llioii irispckt''r'
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Ing. Milena Bilíková, školní inspektorka

Karel Richter, školní inspektor

Bc. oldřiška Křenková, kontrolní pracovnice
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Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprány

V Kopřivnici dne 26.května20ll

Ing. PavelJanek' ředitel školy


