
Příloha č. 1 

Případová studie činnosti ČŠI na škole 

 

Předmět inspekční činnosti: 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou 

   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 

Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu základní školy s právními 

   předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, podle § 174 odst. 2 písm. c) školského 

   zákona, ve znění pozdějších předpisů 

 

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá: 

1. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 

a školských zařízení čj.4664/2007-21 ze dne 21. 3. 2007 s účinností od 1. září 2007; 

2. Zřizovací listina vydaná městem Cheb dne 7. října 2002 s účinností od 1. ledna 2003; 

3. Změna zřizovací listiny vydaná městem Cheb dne 4. 9. 2006 s účinností od 1. 9. 2006; 

4. Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol  

   a školských zařízení ze dne 17. 8 2007 pod čj. 2131/SK/07 s účinností od 1. září 2007 

    (nejvyšší povolený počet žáků v oboru); 

5. Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci návrhu na zápis změny 

    v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 27. ledna 2006 pod čj. 

   225/SK/06 s účinností od 1. února 2006 (školní družina); 

6. Jmenování do funkce ředitele ze dne 23. června 1997 pod čj. 16858/97-60 s účinností        

   od 1. 7. 1997; 

7. Statistický výkaz S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2005 ze dne 

    6. 10. 2005; 

8. Statistický výkaz S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 

   5. 10. 2006; 

9. Statistický výkaz S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2007 ze dne 

   4. 10. 2007; 

10. Statistický výkaz R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2005 ze dne 

     12. 10. 2005; 

11. Statistický výkaz R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 



      15. 10. 2006; 

12. Statistický výkaz R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2007 ze dne 

      27. 9. 2007; 

13. Statistický výkaz Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu 

      k 30. říjnu 2007 ze dne 1. listopadu 2007; 

14. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Sportem ke zdravému životnímu stylu 

     platný od 31. srpna 2007; 

15. Statistický výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových 

      prostředcích v regionálním školství za 1. – 4. čtvrtletí 2005 ze dne 3. 1. 2006; 

16. Statistický výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových 

      prostředcích v regionálním školství za 1. – 4. čtvrtletí 2006 ze dne 4. 1. 2007; 

17. Statistický výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových 

      prostředcích v regionálním školství za 1. – 4. čtvrtletí 2007 ze dne 7. 1. 2008; 

18. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A. Finanční vypořádání dotací 

     ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb. s výjimkou dotací 

     poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ze dne 23. 1. 2006; 

19. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A. Finanční vypořádání dotací  

      ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb. s výjimkou dotací 

      poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ze dne 16. 1. 2007; 

20. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část B. Finanční vypořádání dotací 

      poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Příloha č. 1b ze dne 

     16. 1. 2007; 

21. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A. Finanční vypořádání dotací  

     ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb. s výjimkou dotací 

      poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ze dne 21. 1. 2008; 

22. Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007; 

23. Vlastního hodnocení školy, bez data; 

24. Usnesení RM č. 460/17/2007, Povolení výjimek z počtu žáků ve třídách ve školním roce 

      2007/2008 pro školy zřizované městem Cheb; 

25. Plán dalšího vzdělávání pracovníků školy, bez data; 

26. ICT plán školy, bez data; 

27. Roční plán práce pro školní rok 2007/2008, ze dne 31. srpna 2007, 

28. Měsíční plány práce ve školním roce 2007/2008, k datu inspekce; 

29. Strategický plán rozvoje školy na období 2005 – 2010; 



30. Provozní řády učeben ve školním roce 2007/2008; 

31. Kniha úrazů za školní roky 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008; 

32. Výkaz o úrazovosti ve školním roce 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007; 

33. Učební plány školy pro školní roky 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008; 

34. Plán kontrolní činnosti vedení školy, ze dne 1. září 2003; 

35. Plán hospitační činnosti na školní rok 2007/2008, ze dne 3. září 2007; 

36. Hospitační záznamy vedení školy, vedené ve školním roce 2007/2008; 

37. Plán činnosti metodického sdružení 1. stupně pro školní rok 2007/2008; 

38. Plány činnosti předmětových komisí a záznamy z jejich jednání ve školním roce 

      2007/2008, k datu inspekce; 

39. Závěrečná zpráva o činnosti metodického sdružení 1. stupně za školní rok 2007/2008; 

40. Třídní knihy ve školním roce 2007/2008; 

41. Katalogové listy žáků pro školní rok 2007/2008; 

42. Třídní výkazy žáků ve školním roce 2007/2008; 

43. Dokumentace k přijímání žáků ke vzdělávání pro školní roky 2007/2008 a 2008/2009; 

44. Školní řád, platný od 17. ledna 2005; 

45. Organizační řád školy, ze dne 1. září 2006; 

46. Záznamy z jednání pedagogické rady ve školních letech 2005/2006, 2006/2007 

      a 2007/2008; 

47. Individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním 

      roce 2007/2008; 

48. Plán výchovného poradce pro školní rok 2007/2008, ze dne 12. září 2007; 

49. Minimální preventivní program na školní rok 2007/2008; 

50. Rozpočet přímých výdajů na rok 2005 od Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru 

      ekonomického – oddělení financování vzdělávání ze dne 30. 11. 2005; 

51. Rozpočet přímých výdajů na rok 2006 od Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru 

      ekonomického – oddělení financování vzdělávání ze dne 18. 12. 2006; 

52. Rozpočet přímých výdajů na rok 2007 od Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru 

      ekonomického – oddělení financování vzdělávání ze dne 29. 11. 2007; 

53. Výkaz zisku a ztráty za období: 12/2005 organizačních složek státu, územních 

      samosprávných celků a příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2006; 

54. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

      organizací za období: 12/2005 ze dne 31. 1. 2006; 

55. Příloha účetní uzávěrky za období: 12/2005 příspěvkových organizací ÚSC ze dne 



      31. 1. 2006; 

56. Výkaz zisku a ztráty za období: 12/2006 organizačních složek státu, územních 

      samosprávných celků a příspěvkových organizací ze dne 24. 1. 2007; 

57. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

      organizací za období: 12/2006 ze dne 24. 1. 2007; 

58. Příloha účetní uzávěrky za období: 12/2006 příspěvkových organizací ÚSC ze dne 

      24. 1. 2007; 

59. Výkaz zisku a ztráty za období: 12/2007 organizačních složek státu, územních 

      samosprávných celků a příspěvkových organizací ze dne 18. 1. 2008; 

60. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

      organizací za období: 12/2007 ze dne 18. 1. 2008; 

61. Příloha účetní uzávěrky za období: 12/207 příspěvkových organizací ÚSC ze dne 

      18. 1. 2008; 

62. Účtový rozvrh platný od 31. 12. 2005; 

63. Účtový rozvrh k 31. 12. 2006; 

64. Účtový rozvrh k 31. 12. 2007; 

65. Hlavní kniha účetnictví – II.a, období 13/2005; 

66. Hlavní kniha účetnictví – II.a, období 13/2006; 

67. Hlavní kniha účetnictví – II.a, období 13/2007; 

68. Rozpočet upravený k 31. 12. 2005; 

69. Čerpání rozpočtu na období: leden – prosinec/2006; 

70. Čerpání rozpočtu za období: leden – prosinec/2007; 

71. Statistický výkaz Škol (MŠMT) VM3 Vyúčtování účelové dotace za rok 2005 podle stavu 

      k 31. 12. 2005 ze dne 13. 1. 2006; 

72. Statistický výkaz Škol (MŠMT) VM4 Vyúčtování účelové dotace za rok 2006 podle stavu 

      k 31. 12. 2006 ze dne 4. 1. 2007; 

 

Popis přílohy č. 1:  

Text nám uvádí předkládané dokumenty inspektorům, při kontrole zaměřené na hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, na hodnocení souladu školního vzdělávacího 

programu základní školy s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Je zde 

patrné velké mnoţství podkladů, ze kterých ČŠI vychází. 



Příloha č. 2 

Kritéria ČŠI pro oblast hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání                          

a školských služeb 

 

Hlavní oblasti hodnocení 

činnosti škol  
Kritéria hodnocení  

VSTUPY: 

Vedení školy nebo 

školského zařízení  

Školní vzdělávací program / obsah vzdělávání 

• ŠVP je zpracován podle poţadavků školského zákona / inovace 

obsahu vzdělávání odpovídají školskému zákonu 

• ŠVP je zpracován podle zásad RVP 

• Škola uskutečňuje ŠVP / inovace obsahu vzdělávání 

 

Strategie a plánování 

• Vedení školy průběţné hodnotí a inovuje strategie a plány 

• Konkrétní cíle vzdělávání jsou v souladu s národními 

strategickými prioritami 

• Konkrétní cíle vzdělávání jsou v souladu s krajskými 

strategickými prioritami 

• Plánování je v souladu s reálnými podmínkami školy 

• Škola informuje partnery (podle školského zákona) o svých 

strategických záměrech  

 

Ředitel školy a řízení pedagogického procesu 

• Rozdělení kompetencí a odpovědností v řízení kvality 

vzdělávání je funkční a umoţňuje realizaci ŠVP / obsahu 

vzdělávání 

• Vnitřní dokumenty školy zahrnují podporu realizace ŠVP / 

obsahu vzdělávání 

• Informační systém školy je funkční, obousměrný a podporuje 

realizaci ŠVP / obsahu vzdělání  

 
Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního 

systému 



• Škola vyuţívá výstupů vlastního hodnocení pro zvyšování 

kvality vzdělávání 

• Vlastní hodnocení školy je podkladem pro výroční zprávu 

o činnosti školy 

• Výstupy vnitřního kontrolního systému jsou podkladem 

pro opatření ke zvyšování kvality školy  

Předpoklady školy pro 

naplnění ŠVP 

/ obsahu vzdělávání  

Personální podmínky 

• Škola identifikuje skupiny dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

• Škola identifikuje ţáky nadané 

• Škola sleduje personální rizika pro realizaci ŠVP / obsahu 

vzdělávání v oblasti personálních podmínek 

• DVPP odpovídá potřebám školy souvisejícím s realizací ŠVP / 

obsahu vzdělávání 

• Škola podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků  

 

Bezpečné prostředí pro vzdělávání 

• Škola podporuje trvalý zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, 

ţáků a studentů 

• Preventivní strategie školy umoţňuje předcházet vzniku 

sociálně patologických jevů a šikaně 

• Škola vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika 

včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci 

• Míra počtu úrazů (přepočtený počet úrazů na 100 ţáků) dětí, 

ţáků a studentů za poslední tři roky se sniţuje  

 

Přijímání ke vzdělávání 

• Škola informuje o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání 

• Škola dodrţuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělávání 

• Ţákům je školou zajišťována pomoc při změně vzdělávacího 

programu  

Partnerství 

(zahrnuje nejen partnery 

školy dle ŠZ, ale i další 

Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy 

• Škola rozvíjí partnerství se školskou radou, rodiči, 

zřizovatelem a dalšími 



subjekty, 

např. neformální 

rodičovské organizace, 

„partnerské školy“, 

sponzory atd.)  

• Vedení školy vyuţívá podnětů partnerů pro rozšíření nabídky 

ŠVP / obsahu vzdělávání 

• Škola poskytuje rodičům informace o úspěšnosti dětí, ţáků 

a studentů ve vzdělávání 

• Vedení školy přijímá na základě spolupráce s partnery opatření 

ke zkvalitnění vzdělávání  

VZDĚLÁVACÍ PROCESY:  

Průběh vzdělávání 

(Proces naplňování cílů 

ŠVP 

/ obsahu vzdělávání) 

Vnitřní prostředí školy 

• Vnitřní prostředí školy se pozitivně projevuje na výsledcích 

vzdělávání 

• Ţáci a studenti cítí sounáleţitost se školou a jsou v ní spokojeni 

 

Podmínky výuky a jejich využití 

• Vyuţívání materiálních podmínek školy ovlivňuje pozitivně 

výuku / vzdělávání 

• Vyuţívání učebnic, učebních pomůcek, informačních zdrojů 

a ICT ve výuce je účelné/cílené 

• Prostory školy jsou vyuţívány k podpoře výuky 

• Děti, ţáci a studenti pracují s materiálními zdroji 

 

Hodnocení dětí, žáků a studentů 

• Ve škole / ve výuce jsou dodrţována pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání ţáků a studentů 

• Hodnocení je odůvodněné a motivuje děti, ţáky a studenty 

k učení 

• Hodnocení je podkladem pro opatření přijímaná ke zkvalitnění 

vzdělávání (učitelem, třídním učitelem, výchovným poradcem, 

pedagogickou radou, vedením školy) 

 

Účelnost a účinnost podpory dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami / nadaných 

• Škola zajišťuje individualizovanou péči dětem, ţákům 

a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami / nadaným 

• Vypracované IVP a doporučení poradenských zařízení jsou 



naplňována ve výuce 

• Výsledky podpory jednotlivých dětí, ţáků a studentů jsou 

vyhodnocovány a jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu 

VÝSTUPY:  

 

Úspěšnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávacím programu 

• Škola sleduje míru úspěšnosti ţáků a studentů v celém 

vzdělávacím cyklu 

• Hlavní příčiny selhávání ţáků a studentů jsou monitorovány 

• Vedení školy, pedagogická rada, výchovný poradce, třídní 

učitel, učitel analyzují a hodnotí výsledky vzdělávání 

• Škola má stanovenu strategii na podporu úspěšnosti dětí, ţáků 

a studentů 

 

(zdroj a grafická úprava: www.evaluace.pfnet.eu) 

 

Popis přílohy č. 2:  

Tabulka kritérií ČSI pro oblast hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání  

a školských sluţeb dává školám konkrétnější informace o tom, na co se budou inspektoři 

při návštěvě školy zaměřovat. Je patrné, ţe zde není zaměření na proces, nýbrţ jen 

na konkrétní prvky. 

  

 


