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Klíč k hodnocení ukazatelů

Hodnocení

Body

Velmi dobrá

4

Slovní vyjádření
Stav ve škole odpovídá 95 % – 100 % popisu slovního hodnocení
pro přidělení čtyř bodů
Stav ve škole odpovídá 85 % – 94 % popisu slovního hodnocení
odpovídajícího čtyřem přiděleným bodům.
(Některé aspekty nejsou zcela splněny.)
Stav ve škole odpovídá 75 % – 84 % popisu slovního hodnocení
odpovídajícího čtyřem přiděleným bodům – minimálním standardům
kvality.

Dobrá

3

Vyhovující

2

Nevyhovující

1

Stav ve škole neodpovídá ani minimálním standardům kvality
– je pod 75 %.

Nehodnoceno

X

Stav tohoto ukazatele na škole není moţno hodnotit, ukazatel není
relevantní.

Klíč k hodnocení podoblastí
Hodnocení

Body

Slovní vyjádření

Velmi dobrá

4

Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je velmi dobrá,
úroveň max. 30 % je dobrá.

Dobrá

3

Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je dobrá,
úroveň max. 30 % je vyhovující.

Vyhovující

2

Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je vyhovující,
úroveň max. 30 % je nevyhovující.

Nevyhovující

1

Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je nevyhovující.

Nehodnoceno

X

Podoblast nebyla hodnocena.

I.

Základní údaje o škole
Název:

Základní škola Trmice

Sídlo:

Tyršova 482/53, 400 04 Trmice

Zřizovatel:

Město Trmice

Typ školy:

Základní škola- plně organizovaná

Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum účinnosti:

01. 01. 1993

IČ:

44226250

Identifikátor školy:

600085490

Součásti:

Základní škola, školní jídelna

Vedení školy:

Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka školy

Rada školy:

Mgr. Helena Bauerová (zvolena za pedagogický sbor),
Dagmar Matoušková (zvolena za zákonné zástupce ţáků),
Eva Tomsová (jmenována zřizovatelem)

Telefon:

475 620 397

Fax:

475 620 397

Adresa:

Tyršova 482/53, 400 04 Trmice

Adresa pro dálkový
přístup:

---

Email:

zstrmice@volny.cz

Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání
Podoblast: 1.1 Lidské zdroje
4
Název ukazatele
1.1.1
přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících školy
x
1.1.2
kvalifikace učitelů
1.1.3
kvalifikace výchovného poradce
x
1.1.4
zřízení funkcí a kvalifikace metodiků specializovaných činností
1.1.5
spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem, logopedem
x
1.1.6
sebehodnocení a sebezdokonalování pracovníků školy
prevence stresu u pedagogických pracovníků, prevence syndromu
1.1.7
vyhoření učitelů a prevence syndromu vyhoření
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3

2

1

X

x
x
x
x

Slovní hodnocení

Vedení školy usiluje o stále se zvyšující kvalifikaci pedagogických i nepedagogických pracovníků školy;
pracovníci, kteří v současné době nemají odpovídající kvalifikaci pro výkon své práce, jsou motivováni
k tomu, aby si doplnili poţadované vzdělání, a jsou jim k tomu zároveň ze strany vedení školy vytvářeny
podmínky.
Vedení školy úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická
poradna v Ústí nad Labem, Speciálně pedagogické centrum v Teplicích atd.); ve spolupráci s výchovným
poradcem jsou pro kaţdý školní rok vypracovány plány práce na úseku výchovného poradenství a prevence
sociálně patologických jevů.
Možnost ověření

Příslušná dokumentace školy (plány výchovného poradce, záznamy o spolupráci se školskými
poradenskými zařízeními, záznamy personální agendy)
Návrh opatření

Do budoucna bude vedení školy usilovat o posílení mechanismů sebehodnocení a sebezdokonalování
pracovníků školy, zejména pedagogů (osobní rozhovory zaměřené na sebereflexi a zpětnou vazbu).

Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání
Podoblast: 1.2 Materiální zdroje
Název ukazatele
1.2.1
velikost a vhodnost prostorů školy vzhledem k počtu ţáků školy
1.2.2
technický stav budov školy
1.2.3
odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP
1.2.4
kmenové učebny a jejich vybavení
1.2.5
vybavení knihovny, studovny, informačního centra
1.2.6
sportovní zařízení a jejich vybavenost
1.2.7
dílny, pozemky a další učebny praktické výchovy a jejich vybavení
1.2.8
úroveň stravování
1.2.9
vybavení ţáků učebnicemi
1.2.10
vybavení školy pomůckami a didaktickou technikou
1.2.11
vyuţívání materiálního zázemí školy širší veřejností
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3
x

2

1

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

dobrá

Slovní hodnocení

V současné době se budova Základní školy Trmice nachází v nevyhovujícím technickém stavu (budova
školy je zanedbaná, a to jak její exteriér, tak i interiér). Vedení školy usiluje ve spolupráci se zřizovatelem
(Město Trmice) o získání finančních prostředků na rekonstrukci školy (zateplení budovy školy, rekonstrukce
omítky, výměna oken…).
Možnost ověření

Prohlídka školy a školního areálu, záznamy o technickém stavu školní budovy.
Návrh opatření

Vedení školy bude usilovat o zvýšení úrovně v oblasti vybavení školy interaktivními
a audiovizuálními pomůckami (interaktivní tabule, dataprojektory…). Rovněţ bude snahou vedení školy
podpořit vyuţívání materiálního zázemí širší veřejností (pořádání seminářů pro dospělé, poskytování
prostoru pro odpolední volnočasové aktivity ţáků a dospělých atd.).

Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání
Podoblast: 1.3 Finanční zdroje
4
Název ukazatele
1.3.1
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu přímých nákladů
1.3.2
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu provozních prostředků
1.3.3
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu mimorozpočtových zdrojů
Souhrnné hodnocení podoblasti
částečně vyhovující

3

2
x
x
x

1

X

Slovní hodnocení

Vzhledem k plánovaným rozsáhlým opravám a rekonstrukci školní budovy hodnotíme přiměřenost
finančních prostředků v oblasti provozu jako částečně vyhovující. Se zřizovatelem (Město Trmice) však má
Základní škola Trmice nadstandardní vztahy a vţdy se společně snaţíme najít v oblasti financování základní
školy kompromis přijatelný pro obě strany.
V oblasti přímých nákladů se výše finančních prostředků odvíjí od aktuálního počtu ţáků základní školy a
normativů stanovených Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy ČR.
V oblasti mimorozpočtových zdrojů se zaměřujeme zejména na projekty týkající se volnočasových aktivit
ţáků a prevence sociálně patologických jevů.
Možnost ověření

Ekonomická dokumentace školy (čerpání rozpočtu, zprávy o hospodaření základní školy…)
Návrh opatření

Vedení školy se v budoucnu chce zaměřit na získávání financí ze strukturálních fondů Evropské Unie.

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.1 Charakteristika učících se
4
Název ukazatele
2.1.1
přiměřenost cílů ŠVP k moţnostem ţáků
x
individuální vzdělávací plány pro ţáky se speciálními vzdělávacími
2.1.2
x
potřebami
individuální vzdělávací plány pro ţáky nadané a talentované včetně
2.1.3
oblasti sportovní
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající

3

2

1

X

x

Slovní hodnocení

Na tvorbě Školního vzdělávacího programu Základní školy Trmice (motivační název „Škola pro kaţdého“)
se podílel celý pedagogický sbor Základní školy Trmice. Školní vzdělávací program byl koncipován tak, aby
v maximální moţné míře odpovídal potřebám školy (ţáků, pedagogů, zákonných zástupců, zřizovatele…).
S ohledem na tuto skutečnost byly také stanoveny cíle školního vzdělávacího programu a povaţujeme je
tedy za přiměřené a vyhovující potřebám naší školy.
Kaţdoročně jsou zpracovávány rovněţ individuální vzdělávací plány pro áky se speciálními vzdělávacími
potřebami (zdravotně a sociálně znevýhodnění ţáci, ţáci mimořádně nadaní…). Tyto plány jsou
koncipovány ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci ţáků.
Možnost ověření

Pedagogická dokumentace školy (Školní vzdělávací program, individuální vzdělávací plány).
Návrh opatření

Vedení školy bude usilovat o zachování velmi dobré úrovně v oblasti integrace ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a nadále bude usilovat o její zvyšování (vzdělání pedagogů v oblasti speciální
pedagogiky atd.).

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.2 Cíle a školní vzdělávací program
4
Název ukazatele
2.2.1
soulad vize školy a cílů ŠVP
x
2.2.2
obeznámení učitelů s cíli školy i cíli ŠVP
x
logické rozpracování cílů školy v ŠVP a jejich soulad s očekáváním
2.2.3
a potřebami ţáků školy a jejich zákonných zástupců
klíčové kompetence v ŠVP, koordinace vytváření klíčových
2.2.4
kompetencí
práce s průřezovými tématy a jejich realizaci v procesu výchovy a
2.2.5
vzdělávání
2.2.6
časové dotace a posloupnosti jednotlivých částí ŠVP
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3

2

1

X

x
x
x

Slovní hodnocení

Vedení školy usiluje o vytvoření takové vize školy, která by byla vnitřně sdílená všemi zaměstnanci i ţáky
školy a která by udávala směr rozvoje školy do budoucna. Škola má vytvořeno své vlastní „Desatero“,
v němţ jsou formulovány hlavní priority, na něţ je kladen důraz. Tyto vize a priority jsou zároveň implicitně
zahrnuty také do Školního vzdělávacího programu, klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů.
Možnost ověření

Pedagogická dokumentace školy (Školní vzdělávací program, Desatero Základní školy Trmice…)
Návrh opatření

Nadále rozvíjet kontinuitu mezi vizí školy a strategickými záměry rozvoje školy. Posilovat společné vědomí
všech zainteresovaných (ţáci, zaměstnanci, rodiče, veřejnost) o tom, čeho chceme dosáhnout a kam
směřujeme.

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.3 Organizace vzdělávacího procesu školy
Název ukazatele
2.3.1
rozvrh hodin
2.3.2
školní řád
2.3.3
vnitřní informační a komunikační systém školy, porady
2.3.4
obsah práce ve školní druţině
Souhrnné hodnocení podoblasti

4
x
x
x

3

2

1

X

x
vynikající

Slovní hodnocení

Organizaci vzdělávacího procesu školy povaţujeme za velmi dobrou. Do organizace vzdělávacího procesu
jsou zapojeni všichni pedagogové i správní zaměstnanci, tvorba strategických dokumentů v této oblasti
probíhá za součinnosti celého pedagogického sboru. Vnitřní informační a komunikační systém je plně
funkční a vyhovuje podmínkám školy (vzájemný kontakt, porady, písemný informační systém…)
Možnost ověření

Pedagogická dokumentace školy (školní řád, rozvrh hodin, plány práce na určité časové období, zelené
desky pro pedagogy a správní zaměstnance…)
Návrh opatření

Do budoucna chceme usilovat o zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu ve školní druţině (více
kreativních činností, více systematické a koncepční pojetí práce s dětmi ve školní druţině).

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.4 Vzdělávací proces
4
Název ukazatele
2.4.1
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky
vyuţívání vhodných forem výuky vzhledem k cílům výchovně
2.4.2
vzdělávacího procesu
pestrost vyučovacích metod a jejich vhodná volba vzhledem k cílům
2.4.3
výchovně vzdělávacího procesu
2.4.4
vyuţití učebnic a ostatních didaktických pomůcek
2.4.5
komunikace mezi ţáky
2.4.6
komunikace mezi ţáky a učiteli
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3
x

2

1

X

x
x
x
x
x

Slovní hodnocení

Komplexně hodnotíme vzdělávací proces na Základní škole Trmice jako velmi dobrý. Pedagogové jsou
vedeni a motivováni k tomu, aby při práci s ţáky vyuţívali kreativního přístupu a moderních metod výuky.
Důraz je kladen na individuální přístup k ţákům a zohledňování jejich konkrétních potřeb ve vzdělávacím
procesu. S ohledem na tyto priority byl rovněţ sestaven školní vzdělávací program naší školy.
Možnost ověření

Pedagogická dokumentace školy (školní vzdělávací program, hospitační záznamy, záznamy z práce školního
parlamentu…)
Návrh opatření

Do budoucna se chceme ještě více zaměřit na vzdělávání pedagogů v oblasti komunikačních technologií
(práce s diaprojektorem, práce s interaktivní tabulí, vyuţívání ostatní didaktické techniky…).

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.5 Učení se žáků
Název ukazatele
2.5.1
odpovědnost ţáků za své učení, domácí příprava ţáků
2.5.2
aktivita a zapojení ţáků ve výuce
vyuţívání samostatné a týmové práce ţáků včetně dalších forem
2.5.3
výuky
vyuţívání učebnic, ICT a jiných výukových objektů v procesu učení
2.5.4
se ţáků
2.5.5
vyuţívání sebehodnocení ţáků
Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá

4

3

2
x

1

X

x
x
x
x

Slovní hodnocení

Oblast přístupu ţáků k učení hodnotíme jako dobrou. Slabší místo této oblasti spatřujeme v domácí přípravě
ţáků na vyučování a v některých případech rovněţ v celkovém přístupu ke svému vzdělávání (pouze
povinnost, nikoli vlastní zájem). Ţáky se snaţíme motivovat formou zajímavých a záţitkových vzdělávacích
metod.
Možnost ověření

Pedagogická dokumentace školy (školní vzdělávací program, hospitační záznamy, statistické výkazy
týkající se studijních výsledků ţáků…)
Návrh opatření

Do budoucna se chceme zaměřit na oblast sebehodnocení ţáků a tímto způsobem posilovat jejich
odpovědnost za své vzdělávání (vytváření vlastního portfolia, sebereflexe, zpětná vazba…).

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.1 Podpora školy žákům
Název ukazatele
3.1.1
atmosféra a hodnoty školy
3.1.2
podpora sebedůvěry ţáků a poskytování zpětné vazby
3.1.3
výchovná opatření - pochvaly, odměny, domlouvání, tresty
3.1.4
předcházení konfliktům a jejich řešení
3.1.5
podpora ţáků k dosaţení úspěchu
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající

4
x

3

2

1

X

x
x
x
x

Slovní hodnocení

Oblast kultury školy hodnotíme jako vynikající. Vedení školy usiluje o vytváření rodinné a přívětivé
atmosféry ve škole. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci na všech úrovních (vedení školy –
pedagogický sbor; učitel – učitel; ţák – učitel; ţák – ţák). Tímto způsobem se snaţíme předcházet
případným nedorozuměním a konfliktům, podporovat ţáky k dosaţení úspěchu a podporovat jejich
sebedůvěru.
Možnost ověření

Osobní návštěva školy a seznámení se zdejší atmosférou; kalendář společně organizovaných akcí (Den
otevřených dveří, Vánoční koncert, divadelní vystoupení, další akce pro veřejnost…).
Návrh opatření

Nadále usilovat o vytváření příznivého společenského klimatu ve škole.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.2 Spolupráce s rodiči
Název ukazatele
3.2.1
podávání informací rodičům o dění ve škole
3.2.2
zapojení rodičů do ţivota školy
3.2.3
podpora rodičů učení dětí
3.2.4
spolupráce školské rady a vedení školy
Souhrnné hodnocení podoblasti

4
x

3

2

1

X

x
x
x
dobrá

Slovní hodnocení

Spolupráci školy a rodičů hodnotíme jako dobrou. Informovanost rodičů ze strany školy je na velmi dobré
úrovni. Slabším místem v této oblasti je podpora dětí ze strany rodičů v oblasti vzdělávání a to zejména
v rodinách romské menšiny. Také spolupráce se školskou radou by mohla být ţivější (zatím se jedná spíše
o formální spolupráci).
Možnost ověření

Informační systém školy (pravidelné listy pro rodiče našich ţáků, záznamy z programu třídních schůzek,
zápisy z jednání školské rady…)
Návrh opatření

Do budoucna bychom rádi posílili spolupráci mezi vedením školy a školskou radou; zaměřit se chceme také
na uţší spolupráci s romskou menšinou (semináře pro rodiče orientované na zdůraznění jejich role v oblasti
podpory svých dětí v procesu vzdělávání…).

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.3 Vzájemné vztahy
4
Název ukazatele
3.3.1
vzájemný respekt a podpora pracovníků školy
x
vzájemný respekt a podpora ţáků, podpora vedení školy návrhům a
3.3.2
x
aktivitám ţáků
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající

3

2

1

X

Slovní hodnocení

Vzájemné vztahy ve škole jsou velmi dobré. Jsme školou rodinného typu a této skutečnosti se snaţíme
vyuţívat k posilování kvalitních a dobrých mezilidských vztahů. Usilujeme o vzájemný intenzívní kontakt
na všech úrovních, vzájemně se respektujeme a pomáháme si.
Možnost ověření

Osobní návštěva školy a seznámení se zdejší atmosférou; kalendář společně organizovaných akcí (Den
otevřených dveří, Vánoční koncert, divadelní vystoupení, další akce pro veřejnost…).
Návrh opatření

Nadále chceme usilovat o dobré společenské klima ve škole a o dobré mezilidské vztahy (jak mezi
dospělými, tak i mezi ţáky)

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.4 Výchovné poradenství
Název ukazatele
spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a
3.4.1
speciálním pedagogickým centrem
3.4.2
prevence sociálně-patologických jevů
informace a poradenství k volbě povolání a přípravě na další
3.4.3
studium
3.4.4
informace o výsledcích dalšího studia
3.4.5
spolupráce s úřady práce
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající

4

3

2

1

X

x
x
x
x
x

Slovní hodnocení

Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními hodnotíme jako výbornou. Škola usiluje o
pravidelný kontakt s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Labem a se Speciálním vzdělávacím
centrem v Teplicích (péče o ţáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, péče o ţáky se zdravotním
znevýhodněním, vyšetřování školní zralosti dětí, sociometrická šetření v rámci jednotlivých tříd atd.).
Možnost ověření

Záznamy výchovné poradkyně; individuální vzdělávací plány ţáků…
Návrh opatření

Nadále usilovat o kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s institucemi orientovanými
na trh práce. Usilovat o soustavné vzdělávání výchovného poradce a metodiků prevence sociálně
patologických jevů.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.5 Práce třídního učitele
Název ukazatele
koordinace a informovanost ţáků a učitelů učících ve třídě třídním
3.5.1
učitelem
3.5.2
komunikace uvnitř školy
3.5.3
vytváření portfolia ţáků
3.5.4
komunikace třídního učitele s ostatními pedagogickými pracovníky
Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá

4

3

2

1

X

x
x
x
x

Slovní hodnocení

Oblast práce třídních učitelů hodnotíme jako dobrou. Vzájemná komunikace mezi učiteli uvnitř školy je na
velmi dobré úrovni, na méně dobré úrovni je v některých případech komunikace třídního učitele s rodiči
ţáků (včasná a prokazatelná informovanost o zhoršeném prospěchu a chování ţáka). Prakticky ţádné
zkušenosti dosud nemáme s vytvářením portfolia ţáků.
Možnost ověření

Informační systém školy (záznamy z pedagogických porad, záznamy ze schůzek metodického sdruţení a
předmětových komisí…); dokument – Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků.
Návrh opatření

Usilovat o podporu třídních učitelů ze strany vedení školy (sjednocení postupu třídního učitele ve
specifických výchovně-vzdělávacích situacích); podpora vzájemné pomoci mezi učiteli navzájem (předávání
zkušeností, podpora začínajícím třídním učitelům atd.). Snaha o vytváření portfolia ţáků (metodická
podpora učitelům v této oblasti).

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.6 Image školy
Název ukazatele
3.6.1
prezentace školy na veřejnosti (PR školy)
3.6.2
logo školy
3.6.3
webové stránky školy
3.6.4
prostředí a prostory školy
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3
x

2

1

X

x
x
x
částečně vyhovující

Slovní hodnocení

Image školy souvisí do značné míry s technickým stavem školní budovy. V současné době je budova školy
ve velmi špatném stavu a její rekonstrukce je v současné pro vedení školy době prioritou.
Možnost ověření

Současná fotodokumentace školy (interiéru i exteriéru), záznamy o technickém stavu budovy školy, revizní
zprávy, prověrky BOZP…
Návrh opatření

Snaha o získání finančních prostředků na rekonstrukci školní budovy, rekonstrukce webových stránek školy,
vytvoření loga školy…

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.7 Vztahy s regionem a okolím
4
Název ukazatele
3.7.1
spolupráce se zřizovatelem
x
3.7.2
spolupráce s místní komunitou a regionem
x
3.7.3
spolupráce se školami stejného typu
x
3.7.4
spolupráce se školami odlišných stupňů vzdělání a typů škol
3.7.5
spolupráce se školami v zahraničí
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3

2

1

X

x
x

Slovní hodnocení

Jako výbornou hodnotíme spolupráci školy se zřizovatelem (Město Trmice), stejně tak na velice dobré
úrovni je spolupráce školy s místní komunitou (občanská sdruţení a instituce působící v dané lokalitě).
Slabším místem v této oblasti je spolupráce se školami v zahraničí.
Možnost ověření

Rozhovor s vedením školy a představiteli města; dohody o vzájemné spolupráci školy a institucí ve městě
Trmice
Návrh opatření

Do budoucna se chceme zaměřit na rozvoj vztahů se základní školou v Königsteinu (partnerské město); uţší
spolupráce by mohla sestávat z výměnných pobytů ţáků a studentů, společné organizaci sportovních a
kulturních projektů atd.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.8 Kázeň ve škole
4
Název ukazatele
3.8.1
kvalita školního řádu
3.8.2
znalost školního řádu ţáky
3.8.3
dílčí méně závaţné přestupky proti školnímu řádu
3.8.4
hrubé porušování školního řádu - četnost
3.8.5
dovednost učitelů udrţet si kázeň
úspěšnost spolupráce učitelů s rodiči při řešení kázeňských
3.8.6
přestupků
3.8.7
adekvátnost výchovných opatření vůči kázeňským přestupkům
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3
x
x
x
x
x

2

1

X

x
x

Slovní hodnocení

Kázeň ve škole hodnotíme jako velmi dobrou. Důraz klademe na to, aby veškeré negativní jevy týkající se
chování ţáků ve škole byly včas a důkladně řešeny, aby byly vyslechnuty všechny zúčastněné strany a aby
celá záleţitost byla posuzována objektivně a spravedlivě. Ţáky vedeme k uvědomění si svých chyb a
k tomu, aby se v budoucnu podobných chyb vyvarovali.
Možnost ověření

Statistické výkazy týkající se kázeňských opatření udělených ţákům; záznamy výchovné poradkyně…
Návrh opatření

Do budoucna chceme dále zkvalitňovat komunikaci mezi učiteli a ţáky a vést ţáky k sebereflexi, uvědomění
si svých chyb a hledání moţností nápravy.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.1 Vize a vnitřní hodnoty školy
4
Název ukazatele
4.1.1
přiměřenost a srozumitelnost vize a vnitřních hodnot
propojení vize a vnitřních hodnot s vlastním hodnocením a
4.1.2
zdokonalováním školy
4.1.3
shoda na principech
Konkretizace, rozpracování vize a vnitřních hodnot do plánu práce
4.1.4
školy
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3
x

2

1

X

x
x
x

Slovní hodnocení

Škola má formulovánu vizi svého rozvoje a priority svého výchovně vzdělávacího působení. Vize školy je
implicitně zahrnuta také v dalších strategických dokumentech školy (školní řád, pravidla hodnocení a
klasifikace ţáků, plán práce na konkrétní časové období – měsíc, školní rok…). Vedení školy usiluje o to,
aby vizi školy vnitřně sdíleli všichni zaměstnanci i ţáci školy.
Možnost ověření

Strategické dokumenty školy (školní řád, pravidla hodnocení a klasifikace ţáků, plán práce na konkrétní
časové období – měsíc, školní rok…).
Návrh opatření

Nadále usilovat o naplnění vize školy v reálných činnostech a projektech. Seznamovat se strategickými
dokumenty všechny nové zaměstnance a usilovat o sdílení myšlenek zahrnutých ve vizi školy všemi
zainteresovanými stranami (zaměstnanci, ţáci, rodiče…).

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.2 Plánování
Název ukazatele
4.2.1
plánování lidských zdrojů
4.2.2
plánování materiálních zdrojů
4.2.3
plánování finančních zdrojů (finance, majetek)
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3
x
x
x

2

1

X

velmi dobrá

Slovní hodnocení

Vedení školy má zpracovaný strategický plán rozvoje školy na určité časové období (zpravidla několik let),
v tomto dokumentu jsou formulovány priority rozvoje školy týkající se plánování lidských zdrojů,
materiálních zdrojů i finančních zdrojů. Ve spolupráci se zřizovatelem usiluje vedení školy o naplňování
priorit uvedených v tomto dokumentu.
Možnost ověření

Dokumentace školy (strategický plán rozvoje školy, výroční zprávy).
Návrh opatření

Snaha o to, aby i v příštích letech byla zachována kontinuita rozvoje školy ve všech oblastech. Snaha o
koncepčnost a systematičnost v oblasti plánování dalšího rozvoje školy.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.3 Organizace školy
Název ukazatele
4.3.1
organizační struktura školy a organizační řád
4.3.2
delegování úkolů a pravomocí
4.3.3
správa a přenos dat a informací uvnitř školy
4.3.4
činnost poradních, metodických a samosprávných orgánů
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3
x

2

1

X

x
x
x
dobrá

Slovní hodnocení

Škola má vytvořenu svoji organizační strukturu (organizační řád, vnitřní informační systém). Jsou ustaveny
předmětové komise a metodické sdruţení pro 1. stupeň. Tento organizační systém je funkční a vyhovující,
do budoucna se však chceme zaměřit na jeho intenzívnější vyuţívání a posun od formálního pojetí k plně
funkčnímu a praktickému.
Možnost ověření

Dokumentace školy (organizační řád, dokumenty týkající se informačního systému školy…).
Návrh opatření

Snaha vedení školy o významnější delegování úkolů a pravomocí na ostatní pedagogické pracovníky školy,
případně i správní zaměstnance.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.4 Vedení lidí
Název ukazatele
4.4.1
týmová práce
komunikace, poskytování zpětné vazby a informací mezi školskými
4.4.2
týmy
podpora učitelů při zavádění změn, výměna zkušeností mezi
4.4.3
pedagogy
4.4.4
vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů
4.4.5
hospitační činnost vedoucích pracovníků
4.4.6
další vzdělávání pedagogických pracovníků
4.4.7
styl řízení a vedení
4.4.8
„invitational leadership“ - „pozvání, vybízení k vůdcovství“
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3
x

2

1

X

x
x
x
x
x
x
x

dobrá

Slovní hodnocení

V oblasti vedení lidí se snaţíme v maximální moţné míře vyuţívat skutečnosti, ţe jsme školou rodinného
typu – se všemi zaměstnanci školy jsme v úzkém kontaktu, jakékoli problémy se snaţíme řešit bezodkladně
a flexibilně reagujeme na různé podněty ze strany zaměstnanců školy.
Slabším místem této oblasti je hospitační činnost (jak ze strany vedení školy, tak i hospitace mezi pedagogy
navzájem). Na oblast vzájemného předávání pedagogických zkušeností se chceme zaměřit do budoucna.
Stejně tak chceme rovněţ posílit oblast delegování pravomocí ze strany vedení školy na ostatní
zaměstnance.
Možnost ověření

Dokumentace školy (záznamy o hospitační činnosti, záznamy o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků školy, výroční zprávy školy…).
Návrh opatření

Snaha o zintenzívnění hospitační činnosti, snaha o posílení oblasti delegování pravomocí ze strany vedení
školy směrem k ostatním zaměstnancům.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.5 Kontrola
4
Název ukazatele
4.5.1
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti BOZP, PO a hygieny
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských, materiálních
4.5.2
a finančních zdrojů
4.5.3
prevence rizik
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá

3
x

2

1

X

x
x

Slovní hodnocení

Škola má sestaven vlastní kontrolní mechanismus, který je funkční a vyhovující (plán kontrol v průběhu
školního roku). Oblast BOZP, PO, hygieny a prevence rizik je zajišťována smluvně – kontrolu provádí
speciálně vyškolená osoba, se kterou má škola uzavřenu smlouvu.
Možnost ověření

Dokumentace školy (oblast BOZP, PO, hygieny a prevence rizik), ekonomická dokumentace týkající se
oblasti lidských, materiálních a finančních zdrojů.
Návrh opatření

Snaha o delegování pravomocí ze strany vedení školy také v oblasti kontroly a kontrolních mechanismů.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.6 Vlastní hodnocení školy
Název ukazatele
4.6.1
plánování a realizace vlastního hodnocení školy
4.6.2
spolupráce hodnotících týmů
4.6.3
uplatňování doporučení pro provádění vlastního hodnocení školy
4.6.4
spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
4.6.5
výstupy z vlastního hodnocení školy
4.6.6
cyklus zvyšování kvality školy
Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá

4

3
x

2

1

X

x
x
x
x
x

Slovní hodnocení

Oblast vlastního hodnocení školy komplexně hodnotíme jako dobrou. Do budoucna chceme usilovat o větší
systematičnost a koncepčnost v oblasti vlastního hodnocení školy.
Možnost ověření

Dokumentace školy (Vlastní hodnocení školy, výroční zprávy…)
Návrh opatření

Snaha o to, aby se vlastní hodnocení školy nestalo pouze formální záleţitostí, ale aby poskytovalo reálný
obraz a zpětnou vazbu o fungování školy a naplňování stanovených priorit ve všech oblastech jejího
rozvoje.

Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.1 Zjišťování výsledků vzdělávání
4
Název ukazatele
5.1.1
nástroje vyuţívané k měření výsledků vzdělávání
systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání s výjimkou
5.1.2
klasifikace
5.1.3
účelnost vyuţívání statistických informací a dat pro srovnávání
Souhrnné hodnocení podoblasti
částečně vyhovující

3

2
x

1

X

x
x

Slovní hodnocení

Oblast zjišťování výsledků vzdělávání hodnotíme celkově jako částečně vyhovující. Škola zatím pravidelně
nevyuţívá srovnávací testy nabízené vzdělávacími agenturami (Scio, Kalibro atd.). Opíráme se převáţně o
vlastní testování ţáků, které však dosud není příliš systematické a plánované.
Možnost ověření

Školní matrika Bakaláři.
Návrh opatření

Snaha o pravidelné měření výsledků vzdělávání a systematičnost zjišťování těchto výsledků.

Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání
Název ukazatele
5.2.1
hodnocení zjištěných výsledků vzdělávání ţáků i školy
srovnávání zjištěných výsledků jednotlivých ţáků a školy vzhledem
5.2.2
k minulému hodnocení
5.2.3
hodnocení výsledků v matematice
5.2.4
hodnocení výsledků v českém jazyce
5.2.5
hodnocení výsledků v cizích jazycích
5.2.6
hodnocení výsledků v dalších profilových oblastech
5.2.7
výsledky a úspěšnost ţáků při přijímacím řízení a v dalším studiu
Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá

4

3
x

2

1

X

x
x
x
x
x
x

Slovní hodnocení

Oblast hodnocení výsledků vzdělávání hodnotíme jako dobrou. Pravidelně monitorujeme výsledky
vzdělávání ţáků školy prostřednictvím statistických výkazů poskytovaných programem Bakaláři. Pravidelně
rovněţ sledujeme výsledky a úspěšnost ţáků při přijímacím řízení a také v dalším studiu. Slabším místem
této oblasti je hodnocení a srovnávání výsledků v jednotlivých vzdělávacích předmětech.
Možnost ověření

Statistické výkazy týkající se hodnocení výsledků vzdělávání, výroční zprávy školy.
Návrh opatření

Snaha o sestavení pravidelného cyklu hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích
předmětech (matematika, český jazyk, cizí jazyky a další profilové oblasti).

Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.3 Další výsledky vzdělávání
Název ukazatele
5.3.1
umístění v odborných soutěţích a olympiádách
5.3.2
umístění ve sportovních soutěţích
5.3.3
umístění v dalších soutěţích
5.3.4
zapojení školy do projektů a dalších aktivit
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3

2
x

1

X

x
x
x
dobrá

Slovní hodnocení

Oblast dalších výsledků vzdělávání hodnotíme jako dobrou. Vedení školy pravidelně sestavuje evidenci o
umístění ţáků ve sportovních a dalších soutěţích a o zapojení ţáků školy do různých výchovně vzdělávacích
projektů. Slabším místem této oblasti je účast a umístění ţáků školy v odborných soutěţích a olympiádách.
Možnost ověření

Dokumentace školy (evidence o sportovních a dalších soutěţích), výroční zprávy školy, školní webové
stránky.
Návrh opatření

Snaha o větší zapojení ţáků pod vedením učitelů do odborných soutěţí a olympiád. Snaha o větší motivaci
ţáků v této oblasti.

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání
a ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.1 Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů
Název ukazatele
6.1.1
efektivita vyuţívání kvalifikace učitelů
efektivita vyuţívání kvalifikace ostatních pracovníků školy
zdokonalování učitelů a dalších pracovníků školy vzhledem k
6.1.3
hodnoceným oblastem
6.1.4
uplatnění absolventů na trhu práce a v dalším studiu
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
6.1.2

4

3
x

2

1

X

x
x
x

Slovní hodnocení

Oblast vyuţívání lidských zdrojů hodnotíme komplexně jako velmi dobrou. Vedení školy usiluje o efektivní
vyuţívání kvalifikace učitelů a ostatních pracovníků školy, usiluje rovněţ o motivaci svých zaměstnanců pro
další sebevzdělávání a snaţí se vytvářet jim pro to optimální podmínky.
Možnost ověření

Dokumentace školy (dislokace na jednotlivé školní roky – vyuţívání kvalifikace učitelů, přehled o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy).
Návrh opatření

Snaha o zachování dobré úrovně v oblasti vyuţívání lidských zdrojů i do budoucna. Snaha o podporu
dalšího vzdělávání prostřednictvím vlastních zdrojů (školení v oblasti IKT, cizích jazyků, …).

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání
a ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.2 Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů
Název ukazatele
6.2.1
efektivita vyuţívání prostor a budov školy
6.2.2
6.2.3

4

efektivita vyuţívání pomůcek a učebnic
efektivita vyuţívání ICT

Souhrnné hodnocení podoblasti

3
x

2

1

X

x
x
dobrá

Slovní hodnocení

Oblast vyuţívání materiálních zdrojů hodnotíme jako dobrou. Vyuţívání prostor školy, vyuţívání pomůcek,
učebnic a dalších výukových materiálů je na dobré úrovni. Slabší oblastí je vyuţívání ICT ve výuce.
Možnost ověření

Záznamy o vyuţití prostor školy (rozmístění tříd a dalších učeben).
Návrh opatření

Snaha o vybavení školy v oblasti ICT (pořízení interaktivních tabulí, dataprojektorů, …) a vyuţívání ICT ve
výuce (motivace a metodická podpora učitelům).

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání
a ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.3 Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů
Název ukazatele
6.3.1
efektivita vyuţívání přímých nákladů
6.3.2
6.3.3

4

efektivita vyuţívání provozních prostředků
efektivita vyuţívání mimorozpočtových zdrojů

Souhrnné hodnocení podoblasti

3
x

2

1

X

x
x
velmi dobrá

Slovní hodnocení

Oblast vyuţívání finančních zdrojů hodnotíme jako velmi dobrou a to jak v oblasti přímých nákladů, tak i
v oblasti provozních finančních prostředků a mimorozpočtových zdrojů.
Možnost ověření

Ekonomická dokumentace školy (přehled o čerpání rozpočtu).
Návrh opatření

Do budoucna se chceme zaměřit na získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů (vyuţití
moţnosti čerpat na základě ţádostí a podání projektů finanční prostředky z fondů EU apod.).

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání
a ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.4 Vliv vlastního hodnocení školy na zdokonalování školy
Název ukazatele
6.4.1
korekce cílů a hodnot školy
6.4.2
6.4.3

korekce ŠVP
revize strategie vlastního hodnocení školy

6.4.4
revize plánu rozvoje školy
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3
x

2

1

X

x
x
x
velmi dobrá

Slovní hodnocení

Oblast vlivu vlastního hodnocení školy na zdokonalování školy hodnotíme jako velmi dobrou. Vedení školy
při tvorbě strategických dokumentů pro oblast plánování vychází ze zpětné vazby a na základě provedeného
hodnocení koriguje cíle dalšího rozvoje.
Možnost ověření

Dokumentace školy (strategický plán rozvoje školy, výroční zprávy, vlastní hodnocení školy…)
Návrh opatření

Nadále usilovat o získávání zpětné vazby v oblasti rozvoje školy a dbát o to, aby se proces vlastního
hodnocení školy nestal pouze formální záleţitostí, ale byl plně funkční a poskytoval pravdivý obraz o
dosaţeném vývoji a následně i cestu dalšího rozvoje školy ve všech oblastech.

