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Klíč k hodnocení ukazatelů

Hodnocení

Body

Slovní vyjádření

Velmi dobrá

4

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 možno 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. Jindřiška Waňková (zvolena za pedagogický sbor),
Martina Štolbová (zvolena za zákonné zástupce žáků),
Bc. Ivana Koudelová (jmenována zřizovatelem)

Telefon:

475 620 397

Fax:

---

Adresa:

Tyršova 482/53, 400 04 Trmice

Adresa pro dálkový přístup:

---

Email:

skola@zstrmice.cz; reditel@zstrmice.cz

Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání
Podoblast: 1.1 Lidské zdroje
Název ukazatele
4
3
2
1
X
1.1.1
přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících školy x
1.1.2
kvalifikace učitelů
x
1.1.3
kvalifikace výchovného poradce
x
1.1.4
zřízení funkcí a kvalifikace metodiků specializovaných činností
x
1.1.5
spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem, logopedem x
1.1.6
sebehodnocení a sebezdokonalování pracovníků školy
x
1.1.7
prevence stresu u pedagogických pracovníků, prevence
x
syndromu vyhoření učitelů a prevence syndromu vyhoření
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast práce s "lidskými zdroji" považujeme za velmi dobrou. Vedení školy věnuje personální politice a péči o
pedagogické i správní zaměstnance velkou pozornost. Vedení školy usiluje o sestavení kvalitního a stabilního
pedagogického sboru. Stejná personální politika je uplatňována také při práci se správními zaměstnanci.
Všichni zaměstnanci, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce, jsou vedením školy
motivováni k doplnění kvalifikačních předpokladů. Totéž platí také pro výkon specializovaných činností
(výchovný poradce, metodik ICT apod.). Všichni zaměstnanci školy jsou rovněž vedeni k sebehodnocení a
sebezdokonalování. Náležitá péče je rovněž věnována prevenci stresu a syndromu vyhoření.
Možnost ověření
1.1.1.
Možnost ověření v dokumentaci školy (evidence a přehledy o pedagogických i nepedagogických zaměstnancích
školy ve vztahu k náplni práce (přehledy kvalifikačních předpokladů, přehledy o dalším vzdělávání
pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, přehledy o další činnosti - vedení zájmových útvarů,
projektová činnost, organizace výjezdních pobytů a sportovních kurzů atd.)
1.1.2
Úroveň kvalifikačních předpokladů lze ověřit v personální dokumentaci jednotlivých pedagogů. Nejvyšší
úroveň dosaženého vzdělání je doložena kopií dokladu o ukončení daného stupně vzdělání.
1.1.3.
Kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti výchovného poradce lze ověřit v personální
dokumentaci pedagogických pracovníků, kteří jsou pověřeni výkonem této funkce.
1.1.4.
Informace o zřízení funkcí a kvalifikaci metodiků specializovaných činností lze ověřit v personální dokumentaci
příslušných pedagogů a ve stanovení funkčních náplní práce pro oblast specializovaných činností.
1.1.5.
Úroveň spolupráce se školskými poradenskými zařízeními lze ověřit v dokumentaci třídních učitelů, kteří
zakládají záznamy o pedagogicko-psychologických vyšetřeních žáků a dále pak v dokumentaci asistentů
pedagoga, jejichž činnost je orientována na práci s integrovanými žáky školy.
1.1.6.
Ověřit úroveň sebehodnocení a sebezdokonalování pracovníků školy lze na základě dokumentu: Vlastní
hodnocení školy. Tento dokument je zpracováván za podkladu individuálních rozhovorů se zaměstnanci školy.
Tyto rozhovory jsou pravidelně iniciovány vedením školy a jednotliví zaměstnanci se v rámci rozhovorů
vyjadřují k silným a slabým stránkám života školy, zároveň hodnotí také silné a slabé stránky svého

pedagogického působení ve škole a společně jsou hledány cesty ke zvyšování kvality jejich práce.
1.1.7.
Tuto oblast hodnocení školy lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogickými pracovníky.
Návrh opatření
1.1.1.
Nadále pokračovat v kvalitní evidenci všech zaměstnanců školy a k vytváření přehledů a sestav mapujících
různé oblasti činnosti využívat v maximální možné míře elektronický systém školní matriky – Bakaláři.
1.1.2
Vedení školy vede takovou personální politiku, která klade významný akcent na kvalifikační předpoklady všech
pedagogických pracovníků školy (učitelů, pedagogických asistentů, vychovatelů). Všichni pedagogové, kteří
nesplňují v současné době kvalifikační předpoklady v souladu se Školským zákonem, zahájili studium, kterým
si chybějící kvalifikaci doplní.
1.1.3.
V současné době působí na ZŠ Trmice 2 výchovní poradci. Oba absolvovali v roce 2009 vzdělávací akci v rámci
DVPP, s doplněním kvalifikace týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním
postižením: Doplňkové studium pro stávající výchovné poradce (v rozsahu 63 hodin).
Výchovní poradci budou v budoucnu absolvovat studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (v
rozsahu nejméně 250 vyučovacích hodin), aby v souladu se Zákonem o pedagogických pracovnících splňovali
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce.
1.1.4.
Kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti Metodik informačních a komunikačních technologií
jsou u daného pedagoga naplněny (ukončené studium v rozsahu nejméně 250 hodin). Kvalifikační předpoklady
pro výkon dalších specializovaných činností (koordinátor ŠVP, metodik prevence sociálně patologických jevů) u
daných pedagogů splněny nejsou. Vedení školy poskytuje těmto pedagogům metodickou podporu a pomoc
(společné vytváření plánů práce na dané časové období, stanovení priorit pro danou oblast činností). Do
budoucna počítáme s doplněním kvalifikačních předpokladů pro výkon dalších specializovaných činností.
1.1.5.
Nadále udržet kvalitní a intenzívní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
(Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Speciálně pedagogické centrum Teplice apod.); nadále
zajišťovat pravidelná kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pravidelný kontakt
mezi školou a pracovníky školských poradenských zařízení (konzultace při sestavování individuálních
vzdělávacích plánů, pravidelné návštěvy pracovníků školských poradenských zařízení ve škole, diagnostika
OŠD atd.).
1.1.6.
Do budoucna se chceme zaměřit na ještě intenzívnější práci v oblasti sebehodnocení a sebezdokonalování
zaměstnanců školy. Posílit tuto oblast chceme zejména u správních zaměstnanců (uklízečky, hospodářka školy,
administrativní pracovnice, pracovnice ve školní jídelně).
1.1.7.
Vedení školy usiluje o kvalitní plánování práce a úkolů a zajištění informačního toku mezi pedagogy a ostatními
zaměstnanci školy. Tímto způsobem se snažíme předejít stresu vznikajícího hromaděním úkolů. Vedení školy
se zároveň snaží poskytovat v případě potřeby podporu všem zaměstnancům (konzultace, společné hledání
řešení daných problémů). Vedení školy usiluje o vytváření přívětivého klimatu ve škole.

Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání
Podoblast: 1.2 Materiální zdroje
1.2.1

Název ukazatele
velikost a vhodnost prostorů školy vzhledem k počtu žáků školy

1.2.2
1.2.3

technický stav budov školy
odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP

1.2.4
1.2.5

kmenové učebny a jejich vybavení
vybavení knihovny, studovny, informačního centra

1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1. 2. 10

4
x

2

1

X

x
x
x
x

sportovní zařízení a jejich vybavenost
dílny, pozemky a další učebny praktické výchovy a jejich
vybavení
úroveň stravování

x
x
x

vybavení žáků učebnicemi
vybavení školy pomůckami a didaktickou technikou

1. 2. 11
využívání materiálního zázemí školy širší veřejností
Souhrnné hodnocení podoblasti

3

x
x
x
dobrá

Slovní hodnocení
Celkově hodnotíme oblast materiálních zdrojů jako dobrou. Ve spolupráci se zřizovatelem školy usilujeme o
postupné zlepšování materiálního a technického zázemí. V nejbližší budoucnosti je v oblasti technického stavu
školní budovy plánována rekonstrukce suterénních prostor (odstranění vlhkosti), výměna podlahových krytin
a generální rekonstrukce elektroinstalace. V oblasti materiálního vybavení plánujeme zejména posílení oblasti
ICT (nákup interaktivních tabulí, nákup a rozšíření PC sítě apod.), pro tento účel chceme využít dotačního titulu
EU - peníze školám (Šablony). Nadále chceme rovněž podporovat využívání prostor školy širší veřejností. V
budoucnu plánujeme výstavbu sportovní haly v areálu školní zahrady - také toto sportoviště by sloužilo v
odpoledních hodinách veřejnosti.
Možnost ověření
1.2.1
Tuto oblast lze ověřit na základě porovnání kapacity školní budovy s aktuálním počtem žáků; tyto údaje jsou
součástí zřizovací listiny a pravidelně zpracovávaných statistických výkazů. Tento materiál je součástí školní
dokumentace.
1.2.2
Technický stav budovy školy považujeme za vyhovující. Lze jej ověřit prohlídkou školy, či v technické
dokumentaci školy.
1.2.3.
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou odborných učeben školy nebo z inventárních seznamů jednotlivých
odborných učeben.
1.2.4
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou kmenových učeben či z inventárních seznamů kmenových tříd.
1.2.5
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou kmenových učeben či z inventárních seznamů kmenových tříd.
1.2.6
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou tělocvičen a sportovišť, které škola využívá. Zároveň je možné provést
ověření formou inventárních seznamů tělocvičného nářadí, náčiní a dalších pomůcek.

1.2.7
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou školního pozemku.
1.2.8
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou školní jídelny a rozhovory se strávníky.
1.2.9
Tuto oblast lze ověřit u žáků školy či ve skladu učebnic.
1. 2. 10
Tuto oblast lze ověřit prohlídkou školy či prostřednictvím inventárních seznamů pomůcek a didaktické
techniky.
1. 2. 11
Tuto oblast lze ověřit v dokumentaci vedení školy.
Návrh opatření
1.2.1
Svojí velikostí budova školy plně vyhovuje současným potřebám. Není tedy třeba přijímat žádná opatření pro
zlepšení situace. V případě potřeby a výrazného nárůstu počtu žáků je možné využít současných rezerv
(zvýšení počtu žáků ve třídách).
1.2.2
V roce 2009 prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí financovanou ze zdrojů Evropské Unie. Jednalo se o
zateplení obvodového pláště školní budovy, výměnu oken a rekonstrukci fasády. Po těchto úpravách došlo k
výraznému zlepšení technického stavu školní budovy. Nadále však přetrvávají značné problémy uvnitř školy:
vlhkost v suterénech obou křídel školní budovy, špatný stav podlahových krytin, nevyhovující stav sociálních
zařízení v křídle 1. stupně, špatný stav elektroinstalace v celé budově školy. Vedení školy usiluje o postupné
odstraňování všech technických nedostatků ve školní budově. Prioritou je v současné době řešení vlhkosti
v suterénu školní budovy.
1.2.3.
Mezi odborné učebny na Základní škole Trmice patří: počítačové učebny (celkem 2); interaktivní učebny
(celkem 3), učebna hudební výchovy (celkem 1) a tělocvičny (celkem 2). Lze říci, že nejlépe a nejkvalitněji je
pro výuku vybavena v současné době učebna hudební výchovy (interaktivní tabule, hudební nástroje, ozvučná
aparatura atd.). Vedení školy získalo dotaci z programu: EU - peníze školám (Šablony) a v rámci této dotace
usiluje o další vybavení v oblasti IKT (zvýšení počtu interaktivních tabulí, zvýšení počtu PC stanic apod.).
1.2.4
Stav kmenových učeben hodnotíme jako vyhovující. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově
stavitelným nábytkem pro žáky, byly rovněž opraveny tabule na křídu (nové dřevěné desky a nový nátěr), ve
všech třídách byla instalována nová umyvadla a sifony, ve všech třídách bylo zřízeno nové osvětlení, do všech
tříd byl zakoupen nový nábytek (skříně pro žáky a pro učitele) a ve všech třídách byly rekonstruovány omítky a
provedeno barevné malování.
V blízké budoucnosti plánujeme ve všech třídách výměnu podlahových krytin a dokončení rekonstrukce
rozvodů vody.
1.2.5
Základní škola Trmice nemá "oficiální školní knihovnu". Na 1. stupni se nachází učebna nápravy SPU a zde je
rovněž umístěno celkem malé množství knih, které si zde žáci mohou ve výpůjčních hodinách zapůjčit. Škola do
budoucna plánuje rozšíření školní knihovny. Touto cestou chceme podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti
dětí zejména na 1. stupni.

Studovnu ani informační centrum naše škola nemá a ani s jejich zřízením v blízké budoucnosti nepočítá.
1.2.6
Lze říci, že vybavení tělocvičným nářadím, náčiním a dalšími pomůckami je na dobré úrovni. Škola každoročně
rozšiřuje arsenál tělovýchovných pomůcek a potřeb dle požadavků učitelů tělesné výchovy. V uplynulých letech
se dařilo využívat k tomuto účelu dotace z programu prevence kriminality (MVČR).
Poněkud horší je situace prostorová. Škola má jednu velkou tělocvičnu (zde byly nově opraveny omítky a
tělocvična byla nově vymalována). Nevýhodou těchto prostor je skutečnost, že tělocvična je zároveň jediným
spojovacím prostorem mezi křídly 1. a 2. stupně. Škola dále disponuje tzv. „malou tělocvičnou“, jejíž prostorová
kapacita však značně limituje realizaci řady sportovních činností. V budoucnu chceme tento nedostatek vyřešit
výstavbou nové sportovní haly v areálu školního pozemku.
1.2.7
Škola v současné době nemá dílny, učebny praktické výchovy ani pozemek určený pro výuku pěstitelských
prací. Do roku 2009 měla škola ve svém školním vzdělávacím programu začleněnu v rámci vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce výuku pěstitelských prací. Tuto výuku zajišťoval ve škole pedagog s touto aprobací a s
letitými pedagogickými zkušenostmi v této oblasti. Protože však tento pedagog již na Základní škole Trmice
nepůsobí a škola nesehnala plně kvalifikovaného pedagoga pro předmět Pěstitelské práce, nahradila tento
vyučovací předmět vzdělávacími oblastmi: Mediální výchova a Provoz a údržba domácnosti. Tento model plně
vyhovuje vzdělávací strategii ZŠ Trmice a ani v budoucnu již se znovuzavedením Pěstitelských prací do
učebního plánu nepočítáme.
1.2.8
Úroveň školního stravování hodnotíme jako dobrou. Školní jídelna není součástí školního areálu, je vzdálena
cca 300 metrů od budovy školy. Školní jídelna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, aby plně vyhovovala současným
hygienickým normám a nemusel být zastaven její provoz. Rekonstrukce spočívala ve vybudování
odpovídajícího zázemí pro zaměstnance školní jídelny, ve zřízení WC pro strávníky a vybudování
bezbariérového přístupu. Zároveň byla školní jídelna vybavena novou pánví a novými kamny. Do budoucna
plánujeme další postupnou obměnu vnitřního zařízení školní jídelny.
1.2.9
Na základě projednání s pedagogy zahájila škola od roku 2009 novou strategii týkající se nákupu učebnic.
Vzhledem k pokračující modernizaci výukových metod a zavádění prvků IKT do výuky (interaktivní tabule,
interaktivní učebnice), jsme postupně ve všech ročnících a ve všech předmětech zavedli používání učebnic z
nakladatelství Fraus. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byla kvalita těchto učebnic, jejich soulad se
Školním vzdělávacím programem ZŠ Trmice a jejich interaktivita (provázanost s interaktivními učebnicemi a
další didaktickou technikou). Také do budoucna počítáme s pokračováním této strategie týkající se učebnic na
ZŠ Trmice.
1. 2. 10
Úroveň vybavenosti školy pomůckami a didaktickou technikou hodnotíme jako dobrou. Každý rok jsou
zpracovávány požadavky učitelů týkající se výukových pomůcek a následně jsou tyto pomůcky pořízeny.
Každoročně se rovněž rozšiřuje arsenál didaktické techniky (dataprojektory, interaktivní tabule atd.). Výrazné
rozšíření tohoto arsenálu plánujeme v blízké budoucnosti v rámci projektu: EU - peníze školám (Šablony).
1. 2. 11
Úroveň využívání materiálního zázemí školy širší veřejností hodnotíme jako dobrou. V odpoledních hodinách je
sportovní veřejností využívána tělocvična školy (fotbalisté MSK Trmice, další sportovní skupiny), využívána je
rovněž učebna hudební výchovy (projekt "Odpolední hudební škola") a dle potřeby jsou využívány rovněž další
prostory školy (kurzy pro dospělé, kreativní dílny atd.). Nadále chceme využití školních prostor širší veřejností
v různých podobách podporovat.

Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání
Podoblast: 1.3 Finanční zdroje
1.3.1

Název ukazatele
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu přímých nákladů

4

3
x

1.3.2

přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu provozních
prostředků

x

1.3.3

přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu mimorozpočtových
zdrojů

x

2

1

X

Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Celkově hodnotíme oblast finančních zdrojů jako dobrou. Vedení školy bude také v budoucnu usilovat o
získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů (dotace EU apod.). Zaměřit se chceme zejména na
získání finančních prostředků na zlepšení technického stavu školní budovy (rekonstrukce suterénních prostor)
a na podporu mimoškolních a volnočasových vzdělávacích aktivit pro žáky školy (Odpolední hudební škola,
zájmové vzdělávání apod.).
Možnost ověření
1.3.1
Tuto oblast lze ověřit v ekonomické dokumentaci školy.
1.3.2
Tuto oblast lze ověřit v ekonomické dokumentaci školy.
1.3.3
Tuto oblast lze ověřit v ekonomické dokumentaci školy.
Návrh opatření
1.3.1
Přiměřenost a evidenci čerpání rozpočtu přímých nákladů hodnotíme jako dobrou. V posledních letech je však
patrné, že postupně jsou rozpočty přímých nákladů snižovány. V ohrožení se tak ocitá zejména financování
asistentů pedagoga (na ZŠ Trmice působí celkem 6 pedagogických asistentů). Protože roli asistentů pedagoga
vnímáme jako nezbytnou pro zajištění integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, budeme usilovat
o získání financí na zajištění jejich činnosti také z jiných zdrojů (zřizovatel, dotační tituly EU apod.).
1.3.2
Přiměřenost a evidenci rozpočtu provozních prostředků hodnotíme jako dobrou. Rozpočet na provozní náklady
přidělovaný zřizovatelem umožňuje škole zabezpečit její provoz a každoročně provést také významnější
opravu či rekonstrukci (např. malování, rekonstrukce sociálního zařízení, nákup nábytku do tříd apod.).
Nadále chceme být se zřizovatelem v intenzívním kontaktu a v oblasti financování školy flexibilně reagovat na
aktuální situaci a potřeby.
1.3.3
Vedení školy je celkem úspěšné v získávání účelově vázaných finančních prostředků z mimorozpočtových
zdrojů. Již po několik let se škola zapojuje do Programu prevence kriminality, v jehož rámci získává finanční
prostředky na podporu zájmové činnosti dětí a vybavení sportovními, výtvarnými a hudebními pomůckami.
Škola rovněž získala již několikrát dotaci na podporu inkluzívního vzdělávání žáků (program MŠMT) a v
současné době je také zapojena do projektu: EU - peníze školám.
Také do budoucna chce vedení školy vyvíjet úsilí v získávání finančních prostředků z mimorozpočtových
zdrojů.

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.1 Charakteristika učících se
2.1.1

Název ukazatele
přiměřenost cílů ŠVP k možnostem žáků

2.1.2

individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

2.1.3

individuální vzdělávací plány pro žáky nadané a talentované
včetně oblasti sportovní

4
x

3

2

1

X

x
x

Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Základní škola Trmice usiluje o to, aby se stávala stále více školou komunitní, aby byla otevřena pro všechny
žáky a dokázala reagovat na veškeré potřeby žáků. S ohledem na tuto vizi byl sestavován rovněž Školní
vzdělávací program ZŠ Trmice - "Škola pro každého". Ve výchovně vzdělávacím procesu je kladen důraz na
individuální přístup a zohledňování specifických vzdělávacích potřeb žáků. Škola má velmi pozitivní zkušenosti
s integrací žáků (sociálně znevýhodnění žáci, zdravotně postižení žáci, žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami apod.). V tomto trendu chceme pokračovat také do budoucna. Chceme být školou, která každému ze
svých žáků vytvoří co nejlepší podmínky pro jeho vzdělávání.
Možnost ověření
2.1.1
Ověření této oblasti lze provést porovnáním Školního vzdělávacího programu s výsledky vzdělávání žáků
(přehledy klasifikace, výpisy ze školní matriky).
vzdělávání všem našim žákům - s ohledem na specifické potřeby.
2.1.2
Tuto oblast je možné ověřit v dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (součástí dokumentace
jsou také individuální vzdělávací plány těchto žáků a další materiály týkající se integrace těchto žáků do
běžných tříd).
2.1.3
V oblasti vzdělávacích plánů pro žáky mimořádně nadané a talentované nemá ZŠ Trmice dosud žádné
zkušenosti. Tuto oblast tedy nelze ověřit.
Návrh opatření
2.1.1
Cíle vytyčené Školním vzdělávacím programem Základní školy Trmice považujeme za přiměřené možnostem
žáků. Školní vzdělávací program tvořili pedagogové ZŠ Trmice a při jeho tvorbě zohledňovali možnosti a
schopnosti žáků školy. Naše dosavadní praxe při zavádění ŠVP a při výuce podle tohoto programu ukazuje, že
možnosti a schopnosti žáků byli dobře analyzovány a cíle ŠVP jsou přiměřené těmto možnostem. Proces
zavádění Školního vzdělávacího programu do praxe je každoročně hodnocen a v případě potřeby jsou do ŠVP
zapracovávány úpravy či dodatky. ŠVP chápeme jako nástroj poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání všem
našim žákům - s ohledem na specifické potřeby.
2.1.2
Škola má poměrně bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (sociálně
znevýhodněné děti, zdravotné postižení žáci atd.). Tvorbu individuálních vzdělávacích plánů každoročně
konzultujeme se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Labem,
Speciálně-pedagogické centrum v Teplicích). Pracovníci školských poradenských zařízení rovněž pravidelně
navštěvují školu, pomáhají tak škole vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání integrovaných žáků. V této
osvědčené praxi chceme pokračovat také do budoucna.

2.1.3
V případě, že na ZŠ Trmice bude v budoucnu vzděláván žák mimořádně nadaný či talentovaný (v jakékoli
vzdělávací oblasti), bude škola při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při vytváření optimálních
podmínek pro vzdělávání těchto žáků úzce spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními
(Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Labem, Speciálně-pedagogické centrum v Teplicích).

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.2 Cíle a školní vzdělávací program
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Název ukazatele
soulad vize školy a cílů ŠVP

4
x

obeznámení učitelů s cíli školy i cíli ŠVP
logické rozpracování cílů školy v ŠVP a jejich soulad s
očekáváním a potřebami žáků školy a jejich zákonných zástupců
klíčové kompetence v ŠVP, koordinace vytváření klíčových
kompetencí
práce s průřezovými tématy a jejich realizaci v procesu výchovy
a vzdělávání

2.2.6
časové dotace a posloupnosti jednotlivých částí ŠVP
Souhrnné hodnocení podoblasti

3

2

1

X

x
x
x
x
x

velmi dobrá

Slovní hodnocení
Výchozím bodem pro zpracování Školního vzdělávacího programu ZŠ Trmice - "Škola pro každého" byla vize
naší školy: Základní škola Trmice jako škola komunitní, škola otevřená všem žákům a jejich potřebám. Tato
myšlenka se promítá do všech strategických dokumentů školy (školní vzdělávací program - cíle školy, klíčové
kompetence, průřezová témata; desatero školy, školní řád apod.). Protože Školní vzdělávací program ZŠ Trmice
tvořili pedagogové ZŠ Trmice a vycházeli při jeho zpracování z Vize školy, je tento dokument plně v souladu s
cíli vzdělávání a s potřebami našich žáků. V naplňování Vize školy chceme pokračovat také do budoucna.
Možnost ověření
2.2.1
Tuto oblast lze ověřit porovnáním "Vize školy" (tak, jak je formulována v propagačních materiálech ZŠ Trmice)
a Školního vzdělávacího programu ZŠ Trmice - "Škola pro každého".
2.2.2
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovorů s učiteli a rovněž na webových stránkách ZŠ Trmice.
2.2.3
Tuto oblast je možné ověřit porovnáním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a
Školního vzdělávacího programu ZŠ Trmice - Škola pro každého.
2.2.4
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Školní vzdělávací program ZŠ Trmice - "Škola pro každého".
2.2.5
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Školní vzdělávací program ZŠ Trmice - "Škola pro každého".
2.5.6
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Školní vzdělávací program ZŠ Trmice - "Škola pro každého".
Návrh opatření
2.2.1
Tvorba Školního vzdělávacího programu ZŠ Trmice vycházela od počátku z Vize školy. Naším cílem je otevřít
školu v maximální možné míře dětem a veřejnosti a učinit ji tak přirozeným vzdělávacím, společenským a
kulturním centrem města Trmice a jeho okolí. S ohledem na tuto vizi byl sestavován rovněž Školní vzdělávací
program ZŠ Trmice, který počítá s podporou projektové činnosti, veřejných vystoupení žáků a učitelů školy a
dalšími aktivitami přesahujícími rámec školy. Lze tedy říci, že Školní vzdělávací program je plně v souladu s
Vizí školy.

2.2.2
Učitelé ZŠ Trmice jsou obeznámeni s cíli školy i cíli ŠVP (všichni pedagogové se aktivně podíleli na tvorbě ŠVP
ZŠ Trmice - Škola pro každého). Nově příchozí učitelé jsou s cíli školy a s cíli ŠVP seznamováni na počátku
svého pedagogického působení. Vize školy i ŠVP jsou také prezentovány na webových stránkách ZŠ Trmice a
jsou tedy dostupné široké veřejnosti.
2.2.3
Školní vzdělávací program Základní školy Trmice byl vypracován dle manuálu pro tvorbu ŠVP, vypracovaného
Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Logické rozpracování cílů školy vycházelo z doporučeného
postupu při tvorbě ŠVP. Do ŠVP byly (dle pokynů v manuálu) zapracovány také potřeby žáků školy a jejich
zákonných zástupců. Proces zavádění ŠVP do praxe je každoročně vyhodnocován a v případě potřeby
doplňován nebo upravován.
2.2.4
Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů je v ŠVP rozčleněn do vyučovacích předmětů a dále
rozpracován v učebních osnovách podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručené
směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Tím, že učitelé na tvorbě ŠVP vzájemně spolupracovali, byla rovněž
zajištěna koordinace ve vytváření klíčových kompetencí. V současné době ověřujeme koordinaci vytváření
klíčových kompetencí v praxi a dle potřeb provádíme úpravy v ŠVP.
2.2.5
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení
vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. V ŠVP ZŠ Trmice jsou všechna průřezová témata obsahově upravena
podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobena specifickým podmínkám školy. Částečně jsou
průřezová témata realizována formou integrace do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a částečně jsou
realizována formou samostatných projektů začleňovaných do výuky. V současné době hledáme vhodný způsob
záznamu realizace průřezových témat v procesu výchovy a vzdělávání.
2.5.6
Časová dotace a posloupnost jednotlivých částí ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Učební plán byl sestaven na základě Rámcového učebního plánu pro základní vzdělávání tak, aby
byla dodržena celková povinná časová dotace pro 1. stupeň (118 hodin) a pro 2. stupeň (122 hodin), nebyla
překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky a zároveň byla dodržena
minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky.

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.3 Organizace vzdělávacího procesu školy
2.3.1

Název ukazatele
rozvrh hodin

4
x

2.3.2
2.3.3

školní řád
vnitřní informační a komunikační systém školy, porady

x
x

2.3.4
obsah práce ve školní družině
Souhrnné hodnocení podoblasti

3

2

1

X

x
velmi dobrá

Slovní hodnocení
Oblast organizace vzdělávacího procesu školy hodnotíme jako velmi dobrou. Školní řád, rozvrh hodin, vnitřní
informační a komunikační systém i obsah práce ve školní družině plně odpovídá potřebám školy a jejích žáků.
Ve všech těchto oblastech školního života usilujeme o uplatňování individuálního přístupu k žákům a
naplňování speciálních vzdělávacích potřeb všech našich žáků.
Možnost ověření
2.3.1
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci školy (přehledy rozvrhu hodin v jednotlivých třídách v
konkrétním školním roce).
2.3.2
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Školní řád Základní školy Trmice.
2.3.3
Tuto oblast lze ověřit přímo ve škole nebo prostřednictvím aplikací Google (elektronický informační systém
školy).
2.3.4
Tuto oblast lze ověřit v dokumentaci školní družiny.
Návrh opatření
2.3.1
Rozvrh hodin je sestavován vždy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, pravidla psychohygieny a další
specifika jednotlivých tříd. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním jsou řazeny nejméně 50-ti minutové
přestávky. Při sestavování rozvrhu hodin jsou respektovány také další fyziologické potřeby žáků. Rozvrh hodin
vychází z učebního plánu školy a princip jeho sestavování plně respektuje Vyhlášku o základním vzdělávání.
2.3.2
Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Dále upravuje provoz a vnitřní
režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a upravuje rovněž podmínky
zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání. Se Školním řádem jsou každoročně seznamováni všichni žáci školy i jejich zákonní zástupci,
dokument je rovněž zveřejněn na webových stránkách ZŠ Trmice.
2.3.3
Informační a komunikační systém školy považujeme za velmi dobrý. Veškeré informace jsou zveřejňovány na
informačních nástěnkách v interiéru školy (sborovny, kancelář zástupce ředitelky) a zároveň jsou zveřejňovány
v rámci elektronického informačního systému - elektronická nástěnka (aplikace Google). Zvláště důležité
informace (zápisy z pedagogických porad apod.) jsou umísťovány do osobních přihrádek jednotlivých
pedagogů a případně rozesílány na školní e-mailové adresy pedagogů.

2.3.4
Vychovatelky školní družiny vytvářejí a následně odevzdávají týdenní plán práce ve školní družině (náplň
práce s dětmi). Tyto týdenní plány vycházejí z ročního plánu práce ve školní družině, který je sestavován a
případně aktualizován ve spolupráci s vedením školy. Každý měsíc probíhají pravidelné pracovní porady
vedení školy a vychovatelek školní družiny. Na těchto poradách je hodnocena činnost školní družiny za
uplynulé období a stanoveny priority činnosti na období následujícího měsíce. Vedení školy usiluje o to, aby
školní družina byla kreativním prostorem, v němž žáci rozvíjejí prostřednictvím různých činností svůj talent a
své schopnosti.

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.4 Vzdělávací proces
2.4.1

Název ukazatele
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky

4

2.4.2

využívání vhodných forem výuky vzhledem k cílům výchovně
vzdělávacího procesu

2.4.3

pestrost vyučovacích metod a jejich vhodná volba vzhledem k
cílům výchovně vzdělávacího procesu

2.4.4
2.4.5

využití učebnic a ostatních didaktických pomůcek
komunikace mezi žáky

2.4.6
komunikace mezi žáky a učiteli
Souhrnné hodnocení podoblasti

3
x

2

1

X

x
x
x
x
x

velmi dobrá

Slovní hodnocení
Celkovou úroveň vzdělávacího procesu na ZŠ Trmice hodnotíme jako dobrou. Velice dobré a pozitivní
zkušenosti máme se zaváděním IKT do výuky. Jsme si však vědomi toho, že informační a komunikační
technologie nenahradí roli učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Učitelé jsou vedením školy motivováni k
tomu, aby využívali všech dostupných prostředků a didaktické techniky pro zkvalitnění výuky. Důraz je kladen
také na pestrost vyučovacích metod, efektivní využívání učebnic a ostatních didaktických pomůcek. Zvláštní
péče je věnována kvalitě mezilidských vztahů uvnitř školy (zejména kvalitě vzájemné komunikace mezi žáky a
mezi žáky a učiteli). Tato oblast je začleněna do dokumentů: Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero
pedagoga Základní školy Trmice, Desatero Základní školy Trmice).
Možnost ověření
2.4.1
Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky lze ověřit v dokumentu: Školní vzdělávací program ZŠ Trmice "Škola pro každého".
2.4.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s jednotlivými pedagogy, částečně lze tuto oblast ověřit v
pedagogické dokumentaci školy (třídní knihy, zápisy z porad metodického sdružení a předmětových komisí
atd.).
2.4.3
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s jednotlivými pedagogy a částečně v pedagogické dokumentaci
školy (třídní knihy, Školní vzdělávací program ZŠ Trmice - "Škola pro každého").
2.4.4
Tuto oblast lze ověřit ve skladu učebnic a v inventárních seznamech učebnic a didaktických pomůcek. Dále lze
tuto oblast ověřit formou rozhovorů s jednotlivými pedagogy.
2.4.5
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů se žáky a pedagogy školy, částečně lze úroveň komunikace mezi
žáky ověřit na základě návštěvy webových stránek školy (www.zstrmice.cz).
2.4.6
Tuto oblast lze ověřit prostřednictvím rozhovoru s pedagogy a žáky školy.
Návrh opatření
2.4.1
Cíle výuky byly vytyčeny v rámci tvorby Školního vzdělávacího programu ZŠ Trmice na základě analýzy potřeb
žáků. Cíle výuky jsou pravidelně vyhodnocovány a v případě potřeby upravovány tak, aby vyhovovaly

potřebám žáků. Cíle výuky jsou rovněž stanovovány s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků (zdravotně
handicapovaní žáci, sociální znevýhodnění dětí atd.), v těchto případech jsou cíle výuky podrobně
rozpracovány v Individuálních vzdělávacích plánech žáků.
2.4.2
Pedagogové školy aplikují při výuce různé formy a metody práce. Jejich výběr závisí na věkových a jiných
zvláštnostech žáků. O tomto tématu pravidelně hovoříme na schůzkách metodického sdružení a předmětových
komisí. Vzhledem k poměrně vysokému procentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami usilujeme o nižší
počty žáků ve třídách - to rovněž usnadňuje aplikaci různých metod a forem práce ve vztahu k dosahování cílů
výchovně vzdělávacího procesu.
2.4.3
Pedagogové školy usilují o výběr takových metod a forem práce, které v maximální možné míře zohledňují
vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Výběr těchto metod je v případě potřeby konzultován s vedením školy či
se školským poradenským zařízením (Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Labem, Speciálně
pedagogické centrum Teplice apod.).
Vyučovací metody, jejich pestrost a volba se odvíjejí od snahy o co nejintenzivnější individuální přístup učitele
k žákům.
2.4.4
ZŠ Trmice nastolila v otázce využití učebnic nový trend - škola postupně ve všech předmětech a ve všech
ročnících zavedla používání učebnic z nakladatelství Fraus. Tyto učebnice plně vyhovují potřebám školy a jsou
v souladu se Školním vzdělávacím programem ZŠ Trmice. Tyto učebnice rovněž umožňují maximální propojení
klasické výuky s výukou interaktivní. Vedení školy rovněž podporuje využívání další didaktické techniky ve
vzdělávacím procesu (dataprojektory, interaktivní vzdělávací materiály a další výukové materiály). Vedení
školy usiluje o vytváření optimálních materiálních podmínek pro pedagogickou činnost učitelů.
2.4.5
Vzhledem k tomu, že je ZŠ Trmice školou středně velikou (cca 260 žáků), považujeme komunikaci mezi žáky za
dobrou. Žáci nežijí v anonymitě, navzájem se mezi sebou dobře znají, společně se zúčastňují různých
vzdělávacích aktivit a projektů a jsou mezi sebou v poměrně intenzívním kontaktu. Pedagogové školy
prostřednictvím svého pedagogického působení usilují o vytváření vstřícného prostředí ve škole a podporují
pěstovaní dobrých mezilidských vztahů. Pravidla vzájemného soužití a komunikace jsou rovněž zahrnuta do
dokumentů: Desatero žáka ZŠ Trmice, Desatero pedagoga ZŠ Trmice a Desatero ZŠ Trmice.
2.4.6
Ve škole se snažíme vytvářet přívětivé a vstřícné prostředí pro všechny členy školní komunity. Žáci jsou vedeni
k tomu, aby se v případě potřeby s důvěrou obraceli na své pedagogy. Všechny problémy a potřeby jsou řešeny
průběžně, žákům je ze strany pedagogů poskytována zpětná vazba.
Třídní učitelé zařazují do výchovně vzdělávacího procesu třídnické hodiny, během nichž probírají aktuální
témata a žáci formulují své postřehy, nápady či názory. Kultuře vzájemných mezilidských vztahů je ve škole
věnována poměrně veliká péče a tento trend hodnotíme jako pozitivní. Žáci jsou vnitřně identifikováni se svojí
školou a tento vztah se promítá do jejich školní práce a chování ve škole.

Oblast: 2 Průběh vzdělávání
Podoblast: 2.5 Učení se žáků
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Název ukazatele
odpovědnost žáků za své učení, domácí příprava žáků

4

aktivita a zapojení žáků ve výuce
využívání samostatné a týmové práce žáků včetně dalších forem
výuky
využívání učebnic, ICT a jiných výukových objektů v procesu
učení se žáků
využívání sebehodnocení žáků
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Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá
Slovní hodnocení
Oblast učení žáků hodnotíme jako dobrou. Pedagogický sbor usiluje o to, aby žáci objevili a převzali svoji
zodpovědnost za školní práci. Vhodným způsobem se snažíme žáky motivovat k pečlivé a svědomité školní
práci, usilujeme o to, aby žáci pochopili, že se učí sami pro sebe, nikoli pro školu. Při různých příležitostech je
tomuto tématu věnována pozornost a žákům je připomínána jejich vlastní zodpovědnost za výsledky své školní
práce (tato myšlenka je rovněž zahrnuta v dokumentu: Desatero žáka Základní školy Trmice).
Do budoucna se chceme zaměřit na posílení sebehodnocení žáků a využívání tohoto nástroje ke zlepšení kvality
školní práce jednotlivých žáků (tvorba portfolia žáků apod.).
Možnost ověření
2.5.1
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy školy, otázka zodpovědnosti žáků za své učení se
rovněž promítá do výsledků vzdělávání jednotlivých žáků.
2.5.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy.
2.5.3
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy a žáky školy.
2.5.4
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovoru s ICT koordinátorem a s pedagogy školy.
2.5.5
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovorů s pedagogy a s žáky školy.
Návrh opatření
2.5.1
Otázku zodpovědnosti žáků za své učení a jejich domácí přípravy hodnotíme jako vyhovující. S touto úrovní
však nejsme spokojeni a rádi bychom žáky motivovali k větší zodpovědnosti a svědomitosti v přístupu k jejich
školní práci. Při vhodných příležitostech s žáky na toto téma hovoříme, a tato myšlenka je rovněž součástí
dokumentu: Desatero žáka Základní školy Trmice. V budoucnu se chceme zaměřit na intenzivnější spolupráci s
rodiči žáků, jejich podporu v těchto otázkách považujeme za klíčovou.
2.5.2
Celkově hodnotíme tuto oblast jako dobrou. Pedagogové v rámci výchovně vzdělávacího procesu usilují o co
největší zapojení žáků do výuky a různými prostředky se snaží podporovat aktivitu žáků (forma a pestrost
výukových metod).

2.5.3
Oblast samostatné a týmové práce žáků včetně dalších forem výuky hodnotíme celkově jako dobrou.
Pedagogové usilují o pravidelné začleňování samostatné a týmové práce do vzdělávacího procesu. V rámci
projektové činnosti se snažíme tyto metody práce aplikovat napříč jednotlivými ročníky (týmové skupiny jsou
smíšené, společně pracují žáci různého věku).
V oblasti samostatné práce usilujeme o uplatňování individuálního přístupu k žákům, se zohledněním
speciálních vzdělávacích potřeb, věkových a jiných zvláštností žáků.
2.5.4
Vedení školy velmi významně podporuje využívání ICT ve výuce. Škola využívá interaktivní učebnice
nakladatelství Fraus, interaktivní tabule a další informační a komunikační technologie ve výuce. Pravidelně
zlepšujeme vybavení PC učeben a interaktivních učeben. V tomto trendu chceme také v budoucnu pokračovat.
2.5.5
Oblast sebehodnocení žáků hodnotíme celkově jako vyhovující. Do budoucna však chceme na oblast
sebehodnocení žáků položit větší důraz a žáky systematicky vést k vlastnímu hodnocení své školní práce. Žáky
chceme vést k tvorbě vlastního portfolia, jehož součástí bude vlastní hodnocení žáka v různých oblastech jeho
školní práce.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.1 Podpora školy žákům
3.1.1

Název ukazatele
atmosféra a hodnoty školy

3.1.2
3.1.3

podpora sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby
výchovná opatření - pochvaly, odměny, domlouvání, tresty

3.1.4
3.1.5

předcházení konfliktům a jejich řešení
podpora žáků k dosažení úspěchu
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Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Podpoře školy žákům je v Základní škole Trmice věnována velká pozornost. Pedagogický sbor usiluje o to, aby
škola byla pro žáky inspirativním prostředím a poskytovala jim kvalitní vzdělání. Ve výchovně vzdělávacím
procesu usilujeme o zpětnou vazbu – byly použité výukové metody přiměřené schopnostem a možnostem
žáků? V tomto ohledu jsou žáci vedeni k tomu, aby v případě potřeby sami vyhledali pomoc učitelů. Žákům je
při různých příležitostech zdůrazňováno, že na svém vzdělávání musí sami pracovat a věnovat mu náležitou
pozornost. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělání.
Možnost ověření
3.1.1
Ověření této oblasti lze provést na základě rozhovorů s pedagogy nebo žáky školy. Ověření lze provést také
prostřednictvím dokumentů – Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero pedagoga Základní školy Trmice,
Desatero Základní školy Trmice.
3.1.2
Tuto oblast je možné ověřit na základě rozhovorů s pedagogy školy, žáky a jejich zákonnými zástupci.
3.1.3
Tuto oblast je možné ověřit v pedagogické dokumentaci žáků a ve školní matrice – Bakaláři.
3.1.4
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s výchovnými poradci a třídními učiteli.
3.1.5
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy a s výchovnými poradci školy.
Návrh opatření
3.1.1
Ve škole je pěstována přívětivá a laskavá atmosféra. V tomto ohledu se snažíme v maximální možné míře využít
toho, že jsme školou rodinného typu a nežijeme v anonymitě. Od samého počátku pedagogové školy usilují o to,
aby žáci chodili do školy rádi a s chutí. V procesu výuky je zdůrazňován prvek individuálního přístupu a
zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
3.1.2
Podporu sebedůvěry žáků považujeme za samozřejmou součást výchovně vzdělávacího procesu na Základní
škole Trmice. Žáky se snažíme motivovat a probudit v nich zájem o vzdělávání. Pedagogové získávají zpětnou
vazbu o svém pedagogickém působení a na základě této zpětné vazby volí vzdělávací metody a formy práce.
Podpora sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby je pravidelně zařazováno do programu schůzek
metodického sdružení a předmětových komisí.
3.1.3
Základní škola Trmice se zaměřuje především na prevenci negativních jevů. Formální tresty (třídní důtky,

ředitelské důtky, snížené stupně z chování) jsou udělovány spíše mimořádně, zejména v případech
opakovaného porušování školního řádu. Veškeré problémy a kázeňské přestupky jsou řešeny formou
rozhovorů, během nichž se snažíme, aby žák, který se přestupku dopustil, sám došel k poznání své chyby. Tento
způsob řešení problémů považujeme za efektivní a v budoucnu jej nadále chceme uplatňovat.
K posílení pozitivních jevů využíváme pochvaly a odměny. Školní práce žáků je pravidelně hodnocena v rámci
Školní akademie, při této příležitosti jsou veřejně oceňováni žáci za příkladnou práci v různých oborech
činností (výsledky školní práce, sportovní úspěchy, zájmová činnost…).
3.1.4
Škola v rámci svého pedagogického působení spatřuje velice důležitou roli v prevenci. Do procesu výchovy a
vzdělávání jsou pravidelně zařazovány třídnické hodiny, kde mají žáci možnost vyjádřit, co se jim nelíbí, co je
trápí. Tímto způsobem jsou včas zachyceny náznaky negativních jevů a včas jsou řešeny. Většina tříd má
definováno desatero společného soužití ve škole. V případě, že se vyskytnou závažnější problémy (podezření na
šikanu apod.), spolupracuje škola se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna
– sociometrická šetření) nebo Magistrátem města Ústí nad Labem (kurátoři, oddělení sociální prevence).
3.1.5
Pedagogové školy usilují o maximální podporu žáků k dosažení úspěchu. Žáci jsou motivováni k co nejlepším
výkonům a zároveň jsou vedeni k převzetí vlastní zodpovědnosti za své vzdělání. Žáci vědí, že v případě
potřeby se mohou bez obav obracet s prosbou o pomoc ke komukoli z pedagogů. V případě potřeby iniciují
pedagogové rovněž setkání s rodiči žáků a také s nimi spolupracují na posílení motivace a podpory žáků
k dosažení úspěchu.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.2 Spolupráce s rodiči
3.2.1

Název ukazatele
podávání informací rodičům o dění ve škole

3.2.2
3.2.3

zapojení rodičů do života školy
podpora rodičů učení dětí

3.2.4
spolupráce školské rady a vedení školy
Souhrnné hodnocení podoblasti
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velmi dobrá

Slovní hodnocení
Spolupráci s rodiči hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Škola usiluje o to, aby učitelé a zákonní zástupci žáků
spolu byli ve vzájemném intenzívním kontaktu a aktivně se obě strany zapojovaly do procesu vzdělávání a
rozvoje žáků. Také v této oblasti se snažíme v maximální možné míře využívat „rodinného“ klimatu školy.
Možnost ověření
3.2.1
Tuto oblast lze ověřit formou záznamů o třídních schůzkách, o jednání s rodiči žáků (evidenci vede každý třídní
učitel) a formou informačních listů pro rodiče žáků. Dokladem informovanosti rodičů i široké veřejnosti o
činnosti školy jsou rovněž webové stránky školy.
3.2.2
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovorů s pedagogy školy a zákonnými zástupci žáků.
3.2.3
Tuto oblast je možné ověřit na základě rozhovorů s třídními učiteli. Výsledky se rovněž promítají do výsledků
vzdělávání žáků.
3.2.4
Tuto oblast lze ověřit formou záznamů o činnosti Školské rady a na základě rozhovoru s vedením školy.
Návrh opatření
3.2.1
Rodiče žáků jsou o výsledcích školní práce žáků a o celkovém dění ve škole pravidelně informováni na třídních
schůzkách (celkem 5 třídních schůzek během školního roku). Pro rodiče je pravidelně v rámci čtvrtletí
sestavován informační list mapující nejdůležitější události ze života školy. Veškeré dění a události ze školního
života jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. V případě potřeby jsou rodiče žáků vyzváni k návštěvě
školy také mimo třídní schůzky. O těchto jednáních vedou evidenci třídní učitelé.
3.2.2
Zákonní zástupci žáků se pravidelně zapojují do života školy. Pravidelně se zúčastňují zábavných projektů či
veřejných vystoupení, na jejichž přípravách se rovněž podílejí – např. Podzimní pouštění draků, Den
otevřených dveří, Vánoční koncert, Setkání s Múzami, vystoupení školního divadelního souboru Balanc, Ples
školy apod. Také do budoucna chceme usilovat o to, aby se zákonní zástupci žáků do života školy aktivně
zapojovali.
3.2.3
Oblast podpory rodičů ve vztahu k učení dětí považujeme za dostačující, avšak vnímáme, že s větší podporou ze
strany rodičů by mnozí žáci dosahovali daleko lepších školních výsledků. Podpora rodičů citelně chybí zejména
u sociálně znevýhodněných dětí. Na tuto oblast se v budoucnu chceme zaměřit. Rádi bychom pro rodiče
sociálně znevýhodněných dětí pořádali neformální semináře zaměřené na oblast podpory žáků ve vztahu ke
vzdělávání. V této oblasti počítáme s podporou asistentů pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním.

3.2.4
Školská rada při Základní škole Trmice pracuje v mantinelech vymezených Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). V souladu s tímto zákonem se Školská rada schází jednou za půl roku a schvaluje např. Výroční zprávu o
činnosti školy, Školní řád, Pravidla hodnocení a klasifikace, podílí se na zpracování koncepčních dokumentů,
projednává návrh rozpočtu, projednává inspekční zprávy ČŠI, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
programů.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.3 Vzájemné vztahy
Název ukazatele
4
3
2
1
X
3.3.1
vzájemný respekt a podpora pracovníků školy
x
3.3.2
vzájemný respekt a podpora žáků, podpora vedení školy
x
návrhům a aktivitám žáků
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Kultuře vzájemných mezilidských vztahů (žáci mezi sebou, žáci a učitelé, učitelé a rodiče žáků, učitelé mezi
sebou) je na Základní škole Trmice věnována významná pozornost. Pro tuto oblast společného života ve škole
byly vytvořeny koncepční dokumenty, které v sobě shrnují „pravidla“ vzájemného soužití – Desatero žáka
Základní školy Trmice, Desatero pedagoga Základní školy Trmice, Desatero Základní školy Trmice. Všichni
členové školní komunity (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci) usilují o vytváření přívětivého klimatu ve škole a o
to, aby škola byla prostředím, kde se každý cítí dobře.
Možnost ověření
3.3.1
Tuto oblast lze ověřit v koncepčních dokumentech školy (Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero
pedagoga Základní školy Trmice, Desatero Základní školy Trmice).
3.3.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s žáky školy a s vedením školy. Částečně lze tuto oblast ověřit
v koncepčních dokumentech školy (Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero pedagoga Základní školy
Trmice, Desatero Základní školy Trmice).
Návrh opatření
3.3.1
Všichni pracovníci školy jsou vedením školy podporováni. Vedení školy přistupuje ke všem zaměstnancům
školy s respektem a s úctou. Pravidelně jsou realizovány individuální rozhovory mezi vedením školy a všemi
zaměstnanci školy. Během těchto rozhovorů může každý zaměstnanec školy vyjádřit své postřehy, nápady,
náměty i kritické připomínky k chodu školy. Vedení školy usiluje vždy o přímé jednání a princip otevřenosti a
upřímnosti preferuje také u všech zaměstnanců.
3.3.2
Žáci školy jsou vedeni k tomu, aby s úctou a respektem přistupovali nejen k pedagogům a zaměstnancům školy,
ale také k sobě navzájem. Tento postoj je žáků vštěpován během třídnických hodin a při dalších vhodných
příležitostech. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali ocenit kvality a schopnosti svých spolužáků a uznat jejich
úspěch. Touto formou jsou zároveň nepřímo vedeni k tomu, aby dokázali rozpoznat také své vlastní silné a
slabé stránky a správně s nimi nakládat ve svém životě.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.4 Výchovné poradenství
Název ukazatele
4
3
2
1
X
3.4.1
spolupráce školy s pedagogicko psychologickou poradnou a
x
speciálním pedagogickým centrem
3.4.2
prevence sociálně-patologických jevů
x
3.4.3
informace a poradenství k volbě povolání a přípravě na další
x
studium
3.4.4
informace o výsledcích dalšího studia
x
3.4.5
spolupráce s úřady práce
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast výchovného poradenství na Základní škole Trmice hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Žákům i jejich
zákonným rodičům se snažíme poskytovat podporu v různých oblastech života žáků (prevence sociálně
patologických jevů, volba povolání apod.). Škola rovněž v rámci výchovného poradenství intenzívně
spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje) a
s dalšími institucemi (Úřad práce apod.).
Možnost ověření
3.4.1
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci žáků školy a v dokumentaci výchovných poradců
(Individuální vzdělávací plány, dokumentace integrovaných žáků atd.).
3.4.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s výchovnými poradci a s vedením školy.
3.4.3
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s výchovnými poradci, vedením školy, žáky 9. tříd a jejich
zákonných zástupců.
3.4.4
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovorů s vedením školy a s výchovnými poradci školy.
3.4.5
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s vedením školy a s výchovnými poradci.
Návrh opatření
3.4.1
Spolupráci Základní školy Trmice a školských poradenských zařízení hodnotíme jako velmi dobrou. Škola je
v pravidelném kontaktu s Pedagogicko psychologickou poradnou Ústeckého kraje a se Speciálním
pedagogickým centrem v Teplicích. S těmito školskými poradenskými zařízeními škola spolupracuje v otázkách
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci těžce tělesně postižení, žáci sociálně znevýhodnění,
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – autismus apod.). Tento trend úzké a intenzívní spolupráce
chceme také do budoucna udržet a nadále jej rozvíjet.
3.4.2
Prevenci sociálně patologických jevů je na Základní škole Trmice věnována významná pozornost. Do výchovně
vzdělávacího procesu jsou zařazovány programy a projekty pro žáky školy, zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů (problematika kouření, drog, konzumace návykových látek, sexuální výchova a rizika
sexuálního života apod.). Škola se pravidelně zapojuje do programů prevence kriminality (MVČR) a v rámci
těchto programů získává každoročně finanční prostředky na podporu zájmového vzdělávání žáků a kvalitního

využívání volného času dětí a žáků (Odpolední hudební škola, zájmové útvary apod.).
3.4.3
Žákům 9. tříd a žákům vycházejícím z nižších ročníků jsou poskytována informace týkající se volby povolání a
výběru školy pro další vzdělávání. Žáci spolu s třídními učiteli a výchovnými poradci navštěvují Dny otevřených
dveří na různých typech středních škol, pravidelně se rovněž zúčastňují Veletrhu vzdělávání, organizovaného
Úřadem práce v Ústí nad Labem. Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí je ve spolupráci s Občanským
sdružením Romano jasnica nabízen rovněž výjezdní pobyt zaměřený na volbu povolání a podporu
sekundárního vzdělávání žáků.
3.4.4
Základní škola Trmice usiluje o monitorování výsledků dalšího vzdělávání svých absolventů. Škola vede
evidenci škol, na nichž absolventi školy pokračují ve svém dalším vzdělávání, a dle možností se snažíme mít
přehled o výsledcích žáků na středních školách. Jedná se však zejména o monitoring náhodný. Do budoucna
chceme vytvořit komplexnější a funkčnější systém monitoringu úspěšnosti absolventů Základní školy Trmice
na středních školách.
3.4.5
V posledních letech došlo k významnému zintenzívnění spolupráce Základní školy Trmice a Úřadu práce v Ústí
nad Labem. Úřad práce v Ústí nad Labem připravuje pro žáky základních škol zajímavé programy týkající se
volby povolání a orientace na trhu práce. Žákům jsou mimo jiné distribuovány informační brožury zahrnující
přehledy středních škol v daném regionu a další užitečné materiály. Věříme, že spolupráce s Úřadem práce
v Ústí nad Labem bude do budoucna stále intenzívnější a pro školu a vycházející žáky přínosnější.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.5 Práce třídního učitele
Název ukazatele
4
3
2
1
X
3.5.1
koordinace a informovanost žáků a učitelů učících ve třídě
x
třídním učitelem
3.5.2
komunikace uvnitř školy
x
3.5.3
vytváření portfolia žáků
x
3.5.4
komunikace třídního učitele s ostatními pedagogickými
x
pracovníky
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast práce třídního učitele na Základní škole Trmice hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Třídní učitelé
jsou vedením školy motivováni k intenzívní práci se třídou: to v sobě zahrnuje včasnou a dostatečnou
informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků a dalším dění ve škole, dále je součástí této práce prevence
negativních jevů, jejich včasné odhalení a zachycení daných problémů v jejich zárodku a v nepolední řadě také
komunikace třídního učitele s ostatními pedagogy školy (zejména v otázkách integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami apod.).
Možnost ověření
3.5.1
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s třídními učiteli, ostatními pedagogy školy a s vedením školy.
Částečně lze tuto oblast ověřit v pedagogické dokumentaci jednotlivých žáků, v zápisech pedagogických porad a
v záznamech třídních učitelů (např. záznamy o jednání s rodiči žáků apod.).
3.5.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy.
3.5.3
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy a žáky školy.
3.5.4
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovoru s třídními učiteli a s ostatními pedagogy školy.
Návrh opatření
3.5.1
Třídní učitelé usilují o průběžné poskytování potřebných informací o žácích své třídy také ostatním pedagogům
vyučujícím v dané třídě. Za tímto účelem jsou zpracovávány seznamy žáků vyžadujících zvláštní péči
(integrovaní žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami apod.).
3.5.2
Komunikaci uvnitř školy hodnotíme jako velmi dobrou. Pedagogové se mezi sebou dobře znají, jsou spolu ve
vzájemném kontaktu a přenos potřebných informací není vzhledem k velikosti školy a k velikosti
pedagogického sboru problémem.
3.5.3
Oblast vytváření portfolia žáků hodnotíme jako vyhovující. V některých třídách někteří pedagogové tvorbu
portfolia žáků zahájili a postupně ji uvádějí do praxe. Do budoucna bychom se však na vytváření portfolia žáků
více zaměřili. Rádi bychom touto cestou podpořili vlastní hodnocení žáků a motivovali je tak k lepším školním
výsledkům.

3.5.4
Komunikaci třídního učitele s ostatními pedagogickými pracovníky hodnotíme jako velmi dobrou. Jak již bylo
míněno výše, všichni pedagogové školy jsou spolu v poměrně intenzívním kontaktu a přenos všech potřebných
informací a vzájemná komunikace není na Základní škole Trmice problém.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.6 Image školy
Název ukazatele
4
3
2
1
X
3.6.1
prezentace školy na veřejnosti (PR školy)
x
3.6.2
logo školy
x
3.6.3
webové stránky školy
x
3.6.4
prostředí a prostory školy
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Oblast pěstování image školy hodnotíme celkově jako vynikající. Vytváření příznivého obrazu Základní školy
Trmice na veřejnosti považujeme za silnou stránku naší školy. Naše škola se intenzivně zapojuje do veřejného
života v Trmicích a v okolí (pořádání veřejných vystoupení žáků a učitelů školy) a usiluje o to, aby se stávala
stále víc přirozeným vzdělávacím, společenským a kulturním centrem našeho města. Tento cíl se nám daří
naplňovat a lze říci, že škola má v Trmicích a v okolí dobré jméno. Nadále chceme usilovat o udržení dobré
pověsti a image Základní školy Trmice stále zlepšovat.
Možnost ověření
3.6.1
Tuto oblast lze ověřit v propagačních materiálech školy (prezentace školy na veřejnosti, informační brožury
atd.) a na webových stránkách školy: www.zstrmice.cz
3.6.2
Tuto oblast lze ověřit na webových stránkách školy a ve strategických dokumentech školy, jejichž součástí je
logo Základní školy Trmice.
3.6.3
Tuto oblast lze ověřit návštěvou webových stránek Základní školy Trmice: www.zstrmice.cz
3.6.4
Tuto oblast lze ověřit formou návštěvy školní budovy nebo z obrazové galerie na webových stránkách školy:
www.zstrmice.cz
Návrh opatření
3.6.1
Škola se na veřejnosti prezentuje formou webových stránek, které jsou jakousi kronikou života školy. Zde jsou
pravidelně zveřejňovány informace o dění ve škole (informace související s výukou a vzděláváním, exkurze,
výlety, vzdělávací projekty atd.). Škola se na veřejnosti prezentuje také formou pořádání různých veřejných
vystoupení, které již mají v životě města Trmice a v okolí své nezastupitelné místo – např. Den otevřených
dveří, Vánoční koncert, Ples školy, vystoupení školního divadelního souboru Balanc, sportovní turnaje apod.
3.6.2
Základní škola Trmice má své logo od roku 2009. V tomto roce byla vyhlášena soutěž pro všechny žáky školy: O
nejvýstižnější a nejzajímavější návrh loga Základní školy Trmice. Této soutěže se žáci zúčastnili ve velkém
počtu a bylo shromážděno mnoho zajímavých a hezkých návrhů. Vítězný návrh byl následně graficky
zpracován a škola jej používá na všech svých propagačních materiálech a ve všech svých strategických
dokumentech.
3.6.3
Základní škola Trmice má své webové stránky od roku 2005. Tyto stránky považujeme za jakousi kroniku
školního života. Pravidelně jsou zde zveřejňovány příspěvky pojednávající o různých událostech a aktivitách
probíhajících ve škole či pořádaných školou. Všechny příspěvky jsou doplněny fotogalerií. Kromě aktualit jsou

zde zveřejněny veškeré důležité informace týkající se vzdělávacího procesu, koncepčních dokumentů školy a
chodu školy.
Škola má rovněž od roku 2010 svoji školní televizi Šotek. Televize zaznamenává zajímavé reportáže z různých
oblastí školního života (sport, kultura, zábava, zábavně vzdělávací projekty, soutěže apod.). Televize Šotek je
velice oblíbená jak u dětí a žáků, tak u dospělých – pedagogů i rodičů. Reportáže z dění ve škole zpracovávají
žáci školy pod vedením pedagogů.
3.6.4
Prostředí a prostory školy hodnotíme celkově jako velmi dobré. Po rekonstrukci školní budovy v roce 2009
došlo k výraznému vylepšení vzhledu školního interiéru i exteriéru (výměna oken, nová fasáda). Ve škole
usilujeme o vytváření estetického prostředí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby pečovali o prostory své třídy i další
společné prostory školy. Významně k estetice vnitřního prostředí školy přispívá výzdoba tvořená výtvarnými
pracemi žáků.

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.7 Vztahy s regionem a okolím
Název ukazatele
4
3
2
1
X
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
x
3.7.5
spolupráce se školami v zahraničí
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast vztahů Základní školy Trmice s regionem a okolím hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Škola úzce
spolupracuje se zřizovatelem (Město Trmice) i s místními institucemi a subjekty (další školy na území města
Trmice, občanské sdružení Romano jasnica, Městská knihovna Trmice apod.). V současné době usilujeme o
navázání zahraničních kontaktů s partnerskou školou v Königsteinu.
Možnost ověření
3.7.1
Spolupráci se zřizovatelem lze ověřit na základě rozhovorů s vedením školy a s představiteli místní
samosprávy.
3.7.2
Spolupráci s místní komunitou a regionem lze částečně ověřit na webových stránkách školy, případně formou
rozhovorů s členy místní komunity a vedením školy.
3.7.3
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovoru s vedením školy, částečně lze tuto oblast ověřit v prezentačních
materiálech školy (webové stránky školy, školní televize Šotek apod.)
3.7.4
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovoru s vedením školy, částečně lze tuto oblast ověřit v prezentačních
materiálech školy (webové stránky školy, školní televize Šotek apod.)
3.7.5
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovoru s vedením školy, částečně lze tuto oblast ověřit v prezentačních
materiálech školy (webové stránky školy, školní televize Šotek apod.)
Návrh opatření
3.7.1
Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Ve spolupráci se zřizovatelem jsou plánovány
rekonstrukce, opravy i další technické a materiální vybavení školy. Každoročně je ve spolupráci se zřizovatelem
připravován návrh rozpočtu provozních prostředků na příslušný kalendářní rok. Ve spolupráci s Městským
úřadem Trmice jsou rovněž připravována veřejná vystoupení školy pro občany města Trmice.
3.7.2
Základní škola Trmice usiluje o kvalitní vztahy se všemi členy místní komunity. Škola úzce spolupracuje
s občanským sdružením Romano jasnica, které se na území města Trmice věnuje péči o sociálně znevýhodněné
obyvatele a v této oblasti také pomáhá škole v péči o sociálně znevýhodněné žáky. Škola rovněž intenzívně
spolupracuje s Městskou knihovnou v Trmicích, žáci navštěvují programy podporující čtenářskou gramotnost a
další zajímavé projekty zaměřené na četbu knih.

3.7.3
Spolupráce se školami stejného typu spočívá zejména v organizaci sportovních či jiných akcí pro žáky. Oblíbené
jsou zejména sportovní turnaje ve fotbalu, florbalu, atletice apod.
3.7.4
Spolupráce se školami odlišných stupňů vzdělání spočívá zejména ve spolupráci se Střední školou v Trmicích.
Na tuto školu nastupuje každoročně několik absolventů trmické Základní školy k dalšímu vzdělávání.
K pravidelným společně organizovaným akcím patří vystoupení dívčího pěveckého sboru Základní školy
Trmice v rámci Dne boje proti kouření, pořádaného Střední školou Trmice.
3.7.5
V současné době usiluje Základní škola Trmice o znovunavázání kontaktů se Základní školou v saském
Königsteinu. V rámci tohoto partnerství bychom v budoucnu rádi pořádali výměnné pobyty žáků zaměřené na
zdokonalování žáků v cizím jazyce (německý jazyk).

Oblast: 3 Kultura školy
Podoblast: 3.8 Kázeň ve škole
Název ukazatele
4
3
2
1
X
3.8.1
kvalita školního řádu
x
3.8.2
znalost školního řádu žáky
x
3.8.3
dílčí méně závažné přestupky proti školnímu řádu
x
3.8.4
hrubé porušování školního řádu - četnost
x
3.8.5
dovednost učitelů udržet si kázeň
x
3.8.6
úspěšnost spolupráce učitelů s rodiči při řešení kázeňských
x
přestupků
3.8.7
adekvátnost výchovných opatření vůči kázeňským přestupkům
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Oblast kázně žáků ve škole hodnotíme celkově jako výbornou. Žáci školy jsou seznámeni s pravidly chování a
pravidelně jsou s nimi tato pravidla probírána a opakována. Je rovněž sestaven Kodex žáka Základní školy
Trmice, který v sobě zahrnuje všechno to, co souvisí s chováním, jednáním a vystupováním žáka ve škole (vztah
k učitelům, vztah k ostatním zaměstnancům školy, vztah ke spolužákům, vztah k sobě samému apod.). Škola se
snaží působit na žáky preventivně a předcházet vzniku konfliktních situací. Pokud problémy s chováním žáků
vyvstanou, jsou řešeny formou rozhovorů (případová konference), teprve pokud nedojde k nápravě, je
přikročeno k represívním opatřením a formálním trestům (třídní důtky, ředitelské důtky, snížený stupeň
z chování). S touto praxí máme ve škole pozitivní zkušenosti a nadále chceme v tomto způsobu řešení
kázeňských přestupků pokračovat.
Možnost ověření
3.8.1
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Školní řád Základní školy Trmice.
3.8.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s žáky školy a s pedagogy školy.
3.8.3
Tuto oblast lze ověřit ve školní matrice Bakaláři – v sekci evidence méně závažných přestupků proti školnímu
řádu. Ověření lze rovněž provést formou rozhovorů s pedagogy školy.
3.8.4
Tuto oblast lze ověřit ve školní matrice Bakaláři – v sekci evidence hrubého porušování školního řádu. Ověření
lze rovněž provést formou rozhovorů s pedagogy školy.
3.8.5
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s vedením školy a s pedagogy školy.
3.8.6
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy školy a případně s rodiči žáků.
3.8.7
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s pedagogy školy a výchovnými poradci.
Návrh opatření
3.8.1
Školní řád Základní školy Trmice je součástí povinné pedagogické dokumentace ZŠ Trmice. V rámci tohoto
dokumentu jsou ošetřena pravidla vzájemného soužití všech členů školní komunity, včetně pravidel chování a

jednání ve škole. Školní řád byl vypracován v souladu s požadavky Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
zároveň v sobě odráží specifika prostředí Základní školy Trmice. Tento dokument je dokumentem otevřeným a
v případě potřeby jsou do jeho obsahu zapracovávány další pasáže a dodatky.
3.8.2
Žáci jsou se Školním řádem ZŠ Trmice pravidelně a rozsáhle seznamováni na začátku každého školního roku.
Školní řád je zveřejněn na informačních nástěnkách v jednotlivých třídách, rodičům a veřejnosti je tento
dokument k dispozici na webových stránkách školy. V případě potřeby jsou příslušné pasáže školního řádu
s žáky probírány v rámci třídnických hodin.
3.8.3
Nejčastějšími typy dílčích, méně závažných přestupků proti školnímu řádu jsou: zapomínání pomůcek,
zapomínání domácích úkolů, nepřipravenost na vyučování. V této oblasti se škola snaží navázat intenzívní
kontakt s rodiči žáků a ve spolupráci s nimi zamezit těmto nedostatkům.
3.8.4
K hrubému porušování školního řádu dochází výjimečně. Jakmile dojde k hrubému porušení školního řádu ze
strany žáka, uplatňuje škola osvědčené postupy vedoucí k nápravě (případové konference, spolupráce se
oddělením sociální prevence a s kurátory apod.). V případě hrubého porušení školního řádu následuje rovněž
výchovné opatření a formální trest, který je projednán pedagogickou radou.
3.8.5
Dovednost pedagogů Základní školy Trmice udržet si kázeň žáků je na velmi dobré úrovni. Učitelé stanovují
žákům jasná pravidla chování a jednání, tato pravidla jsou sepsána ve školním řádu školy a v Desateru žáka
Základní školy Trmice. Žáci jsou s těmito dokumenty seznámeni a tato pravidla respektují.
3.8.6
Spolupráci učitelů s rodiči při řešení kázeňských přestupků hodnotíme jako dobrou. Škola usiluje o to, aby
veškeré přestupky byly řešeny ve vzájemné spolupráci rodičů a školy. Jako významné a důležité chápeme to,
aby žáci věděli, že škola a rodiče „táhnou za jeden provaz“. V některých případech je však těžké takovou
spolupráci s rodiči navázat, nicméně škola vyvíjí značné úsilí, aby se alespoň v omezené míře této shody
podařilo dosáhnout.
3.8.7
Uplatňování výchovných opatření vůči kázeňským přestupkům považujeme za adekvátní. Škola usiluje o
uplatňování preventivní strategie při řešení kázeňských problémů, snažíme se o včasnou diagnostiku
vznikajících problémů a usilujeme o jejich včasné řešení, dříve než problémy přerostou do větších dimenzí.
Jako prioritu vnímáme to, aby veškeré kázeňské problémy byly v první řadě řešeny formou rozhovorů s žáky,
žáky se snažíme vést k pochopení a uvědomění si svého přestupku. Teprve když ani poté nedojde k nápravě,
přistupujeme k represi a formálním trestům. Tuto praxi považujeme za úspěšnou a nadále v ní chceme
pokračovat.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.1 Vize a vnitřní hodnoty školy
Název ukazatele
4
3
2
1
X
4.1.1
přiměřenost a srozumitelnost vize a vnitřních hodnot
x
4.1.2
propojení vize a vnitřních hodnot s vlastním hodnocením a
x
zdokonalováním školy
4.1.3
shoda na principech
x
4.1.4
konkretizace, rozpracování vize a vnitřních hodnot do plánu
x
práce školy
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Vizi a vnitřním hodnotám školy je na Základní škole Trmice věnována významná pozornost. Vize školy byla
formulována na základě konkrétních podmínek, v nichž škola působí (skladba žáků, sociální klima v Trmicích,
úroveň společenského a kulturního života ve městě apod.) Vize byla formulována tak, aby byla srozumitelná
každému, kdo si ji přečte, aby byla přiměřená a bylo možné jí dosáhnout. S vizí školy byli seznámeni
pedagogové školy a široká veřejnost a její naplňování se stalo pro všechny členy školní komunity bodem,
k němuž směřujeme.
Možnost ověření
4.1.1
Ověření této oblasti lze provést na základě rozhovorů s pedagogy nebo žáky školy. Ověření lze provést také
prostřednictvím dokumentů – Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero pedagoga Základní školy Trmice,
Desatero Základní školy Trmice.
4.1.2
Tuto oblast je možné ověřit na základě rozhovorů s pedagogy školy, částečně lze tuto oblast ověřit
v dokumentech: Vize školy, Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero pedagoga Základní školy Trmice,
Desatero Základní školy Trmice.
4.1.3
Tuto oblast je možné ověřit na základě rozhovorů s pedagogy školy a s vedením školy.
4.1.4
Tuto oblast lze ověřit v dokumentaci školy (Vize školy, kodexy – pedagoga, žáka, školy, plán práce – celoroční i
dílčí).
Návrh opatření
4.1.1
Ve škole usilujeme o to, aby byly jasně a srozumitelně formulovány strategické dokumenty týkající se dalšího
vývoje a směřování školy. Do této oblasti patří také Vize Základní školy Trmice: Chceme se stávat školou
komunitní, neboť jsme přesvědčeni, že v menším městě je škola přirozeným vzdělávacím, kulturním a
společenským centrem pro žáky, jejich rodiče, občany města i okolních spádových obcí.
4.1.2
Vize školy je propojena s dalšími oblastmi týkajícími se budoucího vývoje a směřování Základní školy Trmice.
Vnitřní hodnoty školy jsou rozpracovány v dokumentech: Desatero žáka Základní školy Trmice, Desatero
pedagoga Základní školy Trmice, Desatero Základní školy Trmice. Vedení školy usiluje o to, aby se Základní
škola Trmice stále vyvíjela a zdokonalovala v různých oborech své činnosti.
4.1.3
Veškeré strategické dokumenty týkající se dalšího vývoje a směřování školy a nastavení vnitřních hodnot jsou

společně projednávány v pedagogickém sboru či v dalších skupinách, jichž se týkají (žáci školy, rodiče žáků
apod.). Lze říci, že všechny tyto dokumenty jsou sdílené všemi členy školní komunity a v otázce základních
principů panuje shoda.
4.1.4
Hierarchie strategických dokumentů v oblasti vize a nastavení vnitřních hodnot školy je na Základní škole
Trmice následující:
Vize školy – Kodexy (Desatero školy, Desatero žáka, Desatero učitele) – Plán práce (roční) – Plán práce
(měsíční). Všechny tyto dokumenty jsou ve vzájemném souladu a jsou sdíleny všemi členy školní komunity.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.2 Plánování
Název ukazatele
4
3
2
1
X
4.2.1
plánování lidských zdrojů
x
4.2.2
plánování materiálních zdrojů
x
4.2.3
plánování finančních zdrojů (finance, majetek)
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Oblast plánování hodnotíme na Základní škole Trmice celkově jako vynikající. Vedení školy na základě vize
rozvoje školy plánuje další vývoj a trend v oblasti lidských zdrojů, materiálních zdrojů i finančních zdrojů. Tyto
trendy se daří celkem úspěšně krok za krokem realizovat a uvádět do života. Škola se celkem úspěšně rozvíjí a
stabilizuje jak v oblasti lidského potenciálu, tak v oblasti materiálního a technického vývoje.
Možnost ověření
4.2.1
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s vedením školy. Částečně lze tuto oblast ověřit v personální
dokumentaci, v ekonomických výkazech a provozní dokumentaci školy.
4.2.2
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovorů s vedením školy a ekonomkou školy. Dále lze tuto oblast ověřit
v provozní dokumentaci školy.
4.2.3
Tuto oblast je možné ověřit na základě rozhovorů s vedením školy a s ekonomkou školy, dále lze tuto oblast
ověřit v ekonomické dokumentaci Základní školy Trmice.
Návrh opatření
4.2.1
Vedení školy oblasti plánování lidských zdrojů věnuje významnou pozornost. V oblasti pedagogického procesu
je dbáno na to, aby pedagogové, s nimiž je uzavírán pracovní poměr, byli plně kvalifikovaní a jejich vzdělání i
další předpoklady pro výkon učitelského povolání byly v souladu s cíli školy (např. kreativita, osobní nasazení
pro práci se sociálně znevýhodněnými žáky, otevřenost vůči využívání ICT ve výuce apod.). Na základě těchto
kritérií je budován pedagogický sbor, který lze v současné době považovat za stabilní a lidsky hodnotný.
4.2.2
V oblasti plánování materiálních zdrojů spolupracuje Základní škola Trmice úzce se zřizovatelem (Město
Trmice). Vedení školy má sestavenu strategii materiálního rozvoje školy na nejbližší roky a tuto strategii se
snaží po dílčích krocích naplňovat.
4.2.3
Finanční zdroje plánuje Základní škola Trmice s ohledem na strategický plán rozvoje školy. Zvlášť jsou
plánovány finanční zdroje na zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu (platy pedagogů a správních
zaměstnanců školy, učební pomůcky apod.), zvlášť jsou plánovány finanční prostředky na zajištění
materiálového a technického vybavení školy. Vedení školy každoročně usiluje o získávání financí
z mimorozpočtových zdrojů a lze říci, že je v této oblasti celkem úspěšné (programy prevence kriminality,
podpora inkluzívního vzdělávání, projekt: Peníze školám – Šablony apod.).

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.3 Organizace školy
Název ukazatele
4
3
2
1
X
4.3.1
organizační struktura školy a organizační řád
x
4.3.2
delegování úkolů a pravomocí
x
4.3.3
správa a přenos dat a informací uvnitř školy
x
4.3.4
činnost poradních, metodických a samosprávných orgánů
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Celkově hodnotíme oblast organizace školy jako velmi dobrou. Ve škole je pevně stanovena organizační
struktura a organizační řád. Vedení školy deleguje úkoly pravomoci na další zaměstnance školy. Významná
pozornost je věnována přenosu dat a informací uvnitř školy. V činnosti jsou také poradní a metodické orgány.
Možnost ověření
4.3.1
Tuto oblast lze ověřit v dokumentaci školy – organizační řád školy, organizační struktura.
4.3.2
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovorů s vedením školy. Částečně lze tuto oblast ověřit v zápisech
z pedagogických porad či v dokumentu: Plán práce (na příslušný školní rok).
4.3.3
Tuto oblast lze ověřit v informačním systému školy (elektronická nástěnka, e-mailový systém, nástěnky apod.).
4.3.4
Tuto oblast lze ověřit v měsíčních plánech práce, kde jsou uvedeny termíny schůzek poradních a metodických
orgánů, dále lze tuto oblast ověřit na základě rozhovorů s vedením školy a pedagogy školy.
Návrh opatření
4.3.1
Ve škole je pevně dána organizační struktura a vypracován organizační řád. S těmito dokumenty jsou
seznámeni všichni zaměstnanci školy. Tyto dokumenty jsou velkým přínosem zejména nově příchozím
zaměstnancům, jimž pomáhají v orientaci a pochopení hierarchie uvnitř školy. Vzhledem k tomu, že patříme
mezi školy středně veliké, nejsou organizační struktura ani organizační řád příliš složité a všichni zaměstnanci
se snadno a rychle v této organizační struktuře zorientují.
4.3.2
Vedení školy usiluje o delegování úkolů a pravomocí v rámci hierarchie a organizační struktury školy. Na
začátku školního roku je sestavován Plán práce, v němž jsou zveřejněny pravomoci a kompetence svěřené
jednotlivým zaměstnancům školy (výchovné poradenství, oblast ICT, předsedové metodického sdružení a
předmětových komisí, správci sbírek apod.).
Do budoucna chce vedení školy oblast delegování úkolů a pravomocí ještě více rozšířit.
4.3.3
Oblast správy a přenosu dat a informací uvnitř školy hodnotíme celkově jako vynikající. Na informačních
nástěnkách jsou v listinné podobě zveřejňovány veškeré podstatné informace týkající se organizace školy
(měsíční plány práce, přehledy různého typu – zájmové útvary, konzultační hodiny, organizace školního roku,
přehledy pedagogických porad a třídních schůzek apod.). Další důležité informace jsou průběžně zveřejňovány
na elektronické nástěnce školy nebo jsou rozesílány jednotlivých pedagogům či správním zaměstnancům
formou e-mailu.

4.3.4
Ve škole jsou každoročně v činnosti: metodické sdružení 1. stupně, předmětové komise – společenskovědní,
jazyků (ČJ), výchov, cizích jazyků (AJ, NJ), přírodovědná. Dále jsou každoročně utvořeny skupiny pedagogů, jimž
je svěřena jistá zodpovědnost (např. výzdoba školy, organizace zábavných projektů pro žáky školy, organizace
veřejných vystoupení, organizace výjezdních pobytů pro žáky školy apod.).

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.4 Vedení lidí
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

Název ukazatele
týmová práce
komunikace, poskytování zpětné vazby a informací mezi
školskými týmy
podpora učitelů při zavádění změn, výměna zkušeností mezi
pedagogy
vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů
hospitační činnost vedoucích pracovníků
další vzdělávání pedagogických pracovníků
styl řízení a vedení
,,invitational leadership“ - ,,pozvání, vybízení k vůdcovství“

4

3
x
x

2

1

X

x
x
x
x
x
x

Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Vedení lidí je na Základní škole Trmice věnována významná pozornost. Vedení školy systémově s lidmi pracuje
a vede takovou personální politiku, která je založena na týmové práci, vzájemné intenzívní komunikaci a
kvalitních mezilidských vtazích. Podpory se dostává všem začínajícím pedagogům i dalším zaměstnancům
školy. Pedagogové jsou vybízeni a podporováni v dalším sebevzdělávání a profesním růstu.
Možnost ověření
Všechny ukazatele podoblasti „Vedení lidí“ lze ověřit v dokumentaci školy (záznamy o hospitační činnosti,
záznamy o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy, výroční zprávy školy apod.); ověření lze rovněž
provést formou rozhovorů s pedagogickými pracovníky školy a s vedením školy.
Návrh opatření
4.4.1
Týmová práce a týmový duch je na Základní škole Trmice ze strany vedení školy podporován. Každoročně
pedagogové školy připravují a realizují celou řadu vzdělávacích a zábavných projektů pro žáky školy. Na
přípravě těchto projektů a aktivit spolupracují různé skupiny pedagogů (učitelé tělesné výchovy, učitelé cizích
jazyků apod.).
Pedagogové rovněž týmově spolupracují v oblasti odborných pedagogických témat – ověřování školního
vzdělávacího programu v praxi, zavádění ICT do procesu výuky apod.
4.4.2
Úroveň komunikace a poskytování zpětné vazby hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Jednotliví pedagogové a
skupiny pedagogů spolu navzájem intenzívně komunikují a spolupracují. Do budoucna se chceme více zaměřit
na poskytování zpětné vazby v oblasti pedagogického působení pedagogů (zpětná vazby je poskytována
v rámci hospitační činnosti a v rámci řízených i příležitostných rozhovorů).
4.4.3
Při zavádění jakýchkoli změn (systémových, organizačních a dalších) jsou tyto změny s pedagogy
projednávány, vysvětlovány a při realizaci těchto změn je všem pedagogům poskytována podpora ze strany
vedení školy. Pedagogové ve škole nalézají rovněž dostatek prostoru pro výměnu zkušeností (schůzky
předmětových komisí, metodického sdružení, další neformální setkání apod.).
4.4.4
Vedení školy věnuje významnou pozornost péči o začínající a nekvalifikované pedagogy. Poskytuje jim
metodickou, odbornou i lidskou podporu a v určitých časových obdobích s nimi společně provádí hodnocení
pedagogického působení a poskytuje jim zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že v pedagogickém sboru vládnou

dobré mezilidské vztahy, dostává se začínajícím pedagogům značné podpory také ze strany kolegů.
4.4.5
Hospitační činnost vedení školy probíhá ve dvou liniích. První linie spočívá v pravidelných hospitačních
týdnech (v každém pololetí 1 hospitační týden), na tyto týdny je stanoven rozpis hospitací, podle něhož
hospitace probíhají, tyto hospitace probíhají vždy po celou vyučovací hodinu. V druhé linii hospitační činnosti
probíhají hospitace namátkové, zaměřené na určitou oblast vyučovacího procesu (např. motivace žáků, výklad
nového učiva apod.). Z hospitační činnosti jsou pořizovány záznamy a následně probíhá společné hodnocení
pedagogického procesu s pedagogem.
4.4.6
Všichni pedagogové školy jsou vedením školy podporováni a motivováni pro další vzdělávání v rámci DVPP. Na
obvyklých informačních místech jsou pravidelně zveřejňovány nabídky různých vzdělávacích center (NIDV,
pedagogická centra, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, školská poradenská zařízení apod.) a pedagogové si
dle své potřeby vybírají vzdělávací semináře a další vzdělávací programy, které absolvují.
4.4.7
Na Základní škole Trmice je uplatňován takový styl vedení a řízení školy, na němž se v přiměřené míře mohou
podílet všichni členové školní komunity. Vedení školy je nositelem vize a strategického plánování v různých
oblastech rozvoje školy. Ostatním pedagogům a dalším zaměstnancům školy je poskytován dostatečný prostor
pro vyjádření vlastního názoru, námětů a nápadů, které se týkají chodu, organizace a dalšího rozvoje školy.
4.4.8
Vedení Základní školy Trmice usiluje o to, aby všichni zaměstnanci školy (pedagogové, správní zaměstnanci)
byli vnitřně identifikováni se školou, byli na školu hrdí a usilovali o její další rozvoj. V tomto smyslu jsou všichni
zaměstnanci vybízeni k převzetí vlastní zodpovědnosti za další rozvoj a rozkvět školy. V tomto smyslu je rovněž
všem zaměstnancům školy poskytován dostatečný prostor pro formulaci různých nápadů, námětů a
inovativních prvků pro oblast dalšího rozvoje školy.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.5 Kontrola
Název ukazatele
4
3
2
1
X
4.5.1
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti BOZP, PO a
x
hygieny
4.5.2
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských,
x
materiálních a finančních zdrojů
4.5.3
prevence rizik
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Celkově hodnotíme oblast kontroly na Základní škole Trmice jako velmi dobrou. Jisté nedostatky vnímáme
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny. Na tuto oblast se vedení školy chce
zaměřit do budoucna.
Možnost ověření
Všechny ukazatele podoblasti „Kontrola“ lze ověřit v dokumentaci školy (záznamy o kontrolní činnosti – rozpis
kontrolní činnosti na příslušný školní rok, dokumentace oblasti BOZP, PO, hygieny a prevence rizik); ověření
lze rovněž provést v ekonomické dokumentaci týkající se lidských, materiálních a finančních zdrojů.
Návrh opatření
4.5.1
Kontrola oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny dosahuje uspokojivé
úrovně. Vedení školy má v úmyslu věnovat této kapitole a její kontrole v následujících letech významnější
pozornost. Pravidelně jsou prováděny prověrky BOZP, pravidelně je externím metodikem BOZP a požárním
preventistou kontrolována dokumentace v oblasti BOZP, PO a hygieny. Vždy jsou odstraňovány shledané
nedostatky. Do budoucna bychom rádi posílili četnost a důkladnost kontrol v této kapitole.
4.5.2
Oblast kontroly a následných opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských, materiálních a finančních zdrojů
hodnotíme celkově jako vynikající. Lidským, materiálním i finančním zdrojům je na Základní škole Trmice
věnována významná pozornost a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále.
4.5.3
Prevenci rizik hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Základní škola Trmice usiluje v maximální míře ve všech
oblastech své činnosti o uplatňování principu předcházení rizikům a prevence. Preventivní opatření jsou
uplatňována v pedagogickém procesu, v provozních záležitostech školy, v oblasti BOZP, PO a hygieny apod. I
nadále chceme usilovat o předcházení rizikům a včasné prevenci.

Oblast: 4 Řízení školy
Podoblast: 4.6 Vlastní hodnocení školy
Název ukazatele
4
3
2
1
X
4.6.1
plánování a realizace vlastního hodnocení školy
x
4.6.2
spolupráce hodnotících týmů
x
4.6.3
uplatňování doporučení pro provádění vlastního hodnocení
x
školy
4.6.4
spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
x
4.6.5
výstupy z vlastního hodnocení školy
x
4.6.6
cyklus zvyšování kvality školy
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast vlastního hodnocení školy hodnotíme na Základní škole Trmice celkově jako velmi dobrou. Pravidelně
jsou hodnoceny různé kapitoly činnosti školy, na hodnocení se podílí všichni členové školní komunity a
pravidelně jsou zveřejňovány závěry tohoto hodnocení. Na základě výsledků vlastního hodnocení školy jsou
přijímána opatření ke zlepšení kvality školy a uplatňována doporučení členů hodnotících týmů.
Možnost ověření
Všechny ukazatele podoblasti „Vlastní hodnocení školy“ lze ověřit v dokumentaci školy (vlastní hodnocení
školy, výroční zprávy apod.); ověření lze rovněž provést formou rozhovorů s pedagogickými i ostatními
zaměstnanci školy a s vedením školy.
Návrh opatření
4.6.1
Proces vlastního hodnocení školy je plánován v souladu s Vyhláškou č. 15/2005 Sb. Hodnotící období na
Základní škole Trmice je tříleté. Návrh struktury vlastního hodnocení školy je projednán v pedagogické radě.
V pedagogické radě jsou rovněž projednávány závěry vlastního hodnocení školy. Vlastní realizace hodnotícího
procesu probíhá formou individuálních rozhovorů se všemi zaměstnanci školy a záznamy z těchto rozhovorů
jsou dále zpracovávány vedením školy a zapracovány do konečné podoby dokumentu: Vlastní hodnocení školy.
4.6.2
Vlastní hodnocení na Základní škole Trmice je postaveno na individuálních rozhovorech s jednotlivými
zaměstnanci. V rámci těchto rozhovorů jsou hodnoceny jednotlivé kapitoly činnosti školy i vlastní pedagogické
působení jednotlivých pedagogů. Do budoucna chceme do procesu vlastního hodnocení školy ve větší míře
zapojit také správní zaměstnance.
Speciální hodnotící týmy nejsou pro tento účel sestavovány. O hodnotících týmech lze hovořit v oblasti
hodnocení pedagogického procesu v jednotlivých skupinách vyučovacích předmětů, kde toto hodnocení
pravidelně provádějí členové předmětových komisí a metodického sdružení.
4.6.3
Při tvorbě dokumentu Vlastní hodnocení školy jsou uplatňovány pokyny formulované ve Vyhlášce č. 15/2005.
Vedení školy se rovněž zúčastnilo odborných seminářů zaměřených na proces přípravy a vlastní realizace
Vlastního hodnocení školy. Poznatky a doporučení z těchto seminářů jsou s ohledem na konkrétní podmínky
Základní školy Trmice uplatňovány. Vedení školy usiluje o to, aby proces Vlastního hodnocení školy nebyl
pouze procesem formálním, ale stal se skutečným nástrojem pro zlepšování kvality školy ve všech oblastech její
činnosti.
4.6.4
Na tvorbě Vlastního hodnocení školy se rodiče žáků a další partneři školy významně nepodílí. S těmito
skupinami jsme však v průběhu školního roku v poměrně intenzívním kontaktu a veškeré podněty od rodičů
žáků i dalších partnerů školy jsou evidovány a v případě oprávněnosti a užitečnosti těchto podnětů jsou nápady

a náměty do Vlastního hodnocení školy zapracovány.
4.6.5
Výstupem procesu Vlastního hodnocení školy je dokument Vlastní hodnocení školy. Tento dokument je
zveřejněn dle obvyklých zvyklostí (informační místa ve škole, webové stránky školy apod.). Konkrétním
výstupem procesu Vlastního hodnocení školy je zvyšování kvality školy zejména v těch oblastech, které nebyly
v rámci hodnotícího procesu hodnoceny pozitivně a kde byly shledány nedostatky.
4.6.6
Cyklus zvyšování kvality školy vyplývá z cyklu Vlastního hodnocení školy. V souladu s Vyhláškou č. 15/2005 je
cyklus Vlastního hodnocení školy stanoven jako tříletý. Usilujeme tedy o to, aby v rámci této časové periody
docházelo k postupnému zvyšování kvality školy ve všech oblastech její činnosti.

Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.1 Zjišťování výsledků vzdělávání
Název ukazatele
4
3
2
1
X
5.1.1
nástroje využívané k měření výsledků vzdělávání
x
5.1.2
systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání s výjimkou
x
klasifikace
5.1.3
účelnost využívání statistických informací a dat pro srovnávání
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá
Slovní hodnocení
Celkovou úroveň zjišťování výsledků vzdělávání hodnotíme jako dobrou. Základní škola Trmice využívá pro
zjišťování výsledků vzdělávání vlastní srovnávací testy pro předměty český jazyk, matematika a cizí jazyk.
V určité časové periodě se žáci podrobují srovnávacím testům firemním (Kalibro), které umožňují srovnání
výsledků vzdělávání s dalšími základními školami v České republice. Do budoucna se této oblasti chceme
věnovat ve zvýšené míře a zaměřit se chceme zejména na systematičnost srovnávacích testů.
Možnost ověření
5.1.1
Ověření této oblasti lze provést v pedagogické dokumentaci školy (plán práce na měsíc květen a červen –
zařazení srovnávacích testů) a v archivu školy (srovnávací testy žáků v daných předmětech).
5.1.2
Ověření této oblasti lze provést v pedagogické dokumentaci školy (třídní knihy, plány práce na příslušné
měsíce školního roku).
5.1.3
Tuto oblast lze ověřit formou rozhovorů s pedagogy a s vedením školy.
Návrh opatření
5.1.1
Do budoucna chceme provádět ověřování výsledků vzdělávání ve dvou liniích. Jednak pomocí vlastních
srovnávacích testů pro předměty český jazyk, cizí jazyk a matematika a jednak formou standardních
srovnávacích testů firemních.
5.1.2
V současné době není zjišťování výsledků vzdělávání na Základní škole Trmice systematické. Do budoucna se
právě na systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání chceme zaměřit. Chceme zavést dvouletý cyklus
zjišťování výsledků vzdělávání formou firemních testů a dvouletý cyklus zjišťování výsledků vzdělávání formou
vlastních srovnávacích testů ve vybraných předmětech. Každý rok by tak probíhalo zjišťování výsledků
vzdělávání buď vlastní či firemní formou.
5.1.3
Statistické údaje získané ze srovnávacích testů využívají pedagogové zejména jako zpětnou vazbu pro své
pedagogické působení (volba správných vyučovacích metod a forem práce s žáky apod.).

Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání
5.2.1
5.2.2

Název ukazatele
hodnocení zjištěných výsledků vzdělávání žáků i školy

4

3
x

srovnávání zjištěných výsledků jednotlivých žáků a školy
vzhledem k minulému hodnocení
hodnocení výsledků v matematice
hodnocení výsledků v českém jazyce

x
x

5.2.5
5.2.6

hodnocení výsledků v cizích jazycích
hodnocení výsledků v dalších profilových oblastech

x
x

výsledky a úspěšnost žáků při přijímacím řízení a v dalším
studiu

1

X

x

5.2.3
5.2.4

5.2.7

2

x

Souhrnné hodnocení podoblasti
dobrá
Slovní hodnocení
Oblast hodnocení výsledků vzdělávání hodnotíme celkově jako dobrou. Do budoucna se chceme zaměřit na
pravidelnost a systematičnost hodnocení výsledků vzdělávání a důraz na další práci se získanými daty.
Možnost ověření
5.2.1
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy z pedagogických porad apod.).
5.2.2
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy z pedagogických porad apod.).
5.2.3
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy z pedagogických porad apod.).
5.2.4
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy z pedagogických porad apod.).
5.2.5
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy z pedagogických porad apod.).
5.2.6
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy z pedagogických porad apod.).
5.2.7
Tuto oblast lze ověřit v elektronické školní matrice Bakaláři a v pedagogické dokumentaci školy (katalogové
listy žáků, záznamy výchovných poradců apod.).
Návrh opatření
5.2.1
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků probíhá pravidelně, vždy jednou za čtvrtletí. Výsledky vzdělávání žáků
jsou projednávány na pedagogické radě. Rovněž činnost školy je pravidelně hodnocena. Do budoucna se
chceme ve zvýšené míře zaměřit na realizaci srovnávacích testů a tímto způsobem doplnit systém sledování

výsledků vzdělávání žáků.
5.2.2
Srovnávání zjištěných výsledků jednotlivých žáků vzhledem k minulému hodnocení probíhá vždy v závěru
daného klasifikačního období (na konci 1. pololetí a na konci 2. pololetí školního roku). Hodnocení školy je
prováděno formou rozhovorů se zaměstnanci školy, vždy jednou za dva roky. Následně je vedením školy
prováděno srovnání a porovnání zjištěných výsledků a jsou přijata taková opatření, která směřují ke zlepšování
současného stavu.
5.2.3
Hodnocení výsledků v matematice probíhá standardním způsobem. Stěžejním bodem tohoto hodnocení je
klasifikace žáků. Podklady pro klasifikaci žáků získává příslušný pedagog formou písemného či ústního
ověřování znalostí žáků. Hodnocení a klasifikace žáků probíhá v souladu s Pravidly hodnocení a klasifikace žáků.
Do budoucna se chceme zaměřit na pravidelné začleňování srovnávacích testů do procesu hodnocení výsledků
vzdělávání.
5.2.4
Hodnocení výsledků v českém jazyce probíhá standardním způsobem. Stěžejním bodem tohoto hodnocení je
klasifikace žáků. Podklady pro klasifikaci žáků získává příslušný pedagog formou písemného či ústního
ověřování znalostí žáků. Hodnocení a klasifikace žáků probíhá v souladu s Pravidly hodnocení a klasifikace žáků.
Do budoucna se chceme zaměřit na pravidelné začleňování srovnávacích testů do procesu hodnocení výsledků
vzdělávání.
5.2.5
Hodnocení výsledků v cizích jazycích probíhá standardním způsobem. Stěžejním bodem tohoto hodnocení je
klasifikace žáků. Podklady pro klasifikaci žáků získává příslušný pedagog formou písemného či ústního
ověřování znalostí žáků. Hodnocení a klasifikace žáků probíhá v souladu s Pravidly hodnocení a klasifikace žáků.
Do budoucna se chceme zaměřit na pravidelné začleňování srovnávacích testů do procesu hodnocení výsledků
vzdělávání.
5.2.6
Hodnocení výsledků v dalších profilových oblastech (veškeré vyučovací předměty vymezené Školním
vzdělávacím programem Základní školy Trmice – „Škola pro každého“) probíhá standardním způsobem.
Stěžejním bodem tohoto hodnocení je klasifikace žáků. Podklady pro klasifikaci žáků získává příslušný pedagog
formou písemného či ústního ověřování znalostí žáků. Hodnocení a klasifikace žáků probíhá v souladu
s Pravidly hodnocení a klasifikace žáků. Do budoucna se chceme zaměřit na pravidelné začleňování
srovnávacích testů do procesu hodnocení výsledků vzdělávání.
5.2.7
Výsledky a úspěšnost žáků při přijímacím řízení sleduje škola prostřednictvím výchovných poradců, kteří
pořizují evidenci úspěšnosti absolventů u přijímacího řízení na střední školy. Škola rovněž usiluje o sledování
výsledků dalšího studia absolventů na středních školách. Tento monitoring však není systematický a řízený.
Opírá se zejména o osobní kontakt s bývalými absolventy, kteří základní školu při různých příležitostech
navštěvují.

Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.3 Další výsledky vzdělávání
Název ukazatele
4
3
2
1
X
5.3.1
umístění v odborných soutěžích a olympiádách
x
5.3.2
umístění ve sportovních soutěžích
x
5.3.3
umístění v dalších soutěžích
x
5.3.4
zapojení školy do projektů a dalších aktivit
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast dalších výsledků vzdělávání hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Žáci školy se pravidelně zapojují do
celé řady dalších vzdělávacích aktivit (sportovní soutěže, olympiády, umělecky orientované soutěže, vzdělávací
a zábavné projekty apod.). Aktivity školy jsou v této oblasti nadprůměrné a žáci pravidelně dosahují
významných úspěchů. Žáci a učitelé školy se formou hudebních a jiných umělecky orientovaných projektů
rovněž aktivně zapojují do veřejného života v Trmicích a okolí.
Možnost ověření
5.3.1
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci (přehledy o realizaci školních kol olympiád, případně o
účasti ve vyšších kolech olympiád a školních soutěží).
5.3.2
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci školy (evidence a přehledy o sportovních aktivitách) a na
webových stránkách školy.
5.3.3
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci školy (evidence a přehledy o soutěžích) a na webových
stránkách školy.
5.3.4
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci školy (evidence a přehledy o projektech a dalších aktivitách
školy), v měsíčních plánech práce a na webových stránkách školy.
Návrh opatření
5.3.1
Žáci se v průběhu školního roku zapojují do školních kol odborných soutěží a olympiád. Na základě dosažených
výsledků pak případně absolvují vyšší kola těchto soutěží.
5.3.2
Veškerá sportovní činnost školy je zaměřena na rozvoj pohybových schopností žáků, podporu jejich zdravého
tělesného vývoje a zdravé soutěživosti s respektováním pravidel „fair play“. Každoročně škola pořádá
například: Turnaj v malé kopané, Vánoční florbalový turnaj, Turnaj ve stolním tenisu a další. Účastníme se
rovněž mnoha soutěží a turnajů mimo školu (atletické závody pro žáky 1. a 2. stupně, Mc Donald´s Cup apod.).
Žáci školy dosahují skvělých sportovních úspěchů zejména ve fotbalu a florbalu.
5.3.3
Žáci školy se každoročně zapojují do celé řady dalších soutěží. Oblíbené jsou zejména umělecky orientované
soutěže zaměřené na dramatickou oblast, recitaci, hudbu a zpěv (Setkání s múzami, Zvonění s múzami apod.).
Žáci se zapojují rovněž do výtvarných soutěží a projektů.
5.3.4
Projektové dny a činnosti jsou zaměřeny na rozvoj kooperace a vzájemné spolupráce mezi žáky. V rámci těchto

činností jsou děti vedeny k samostatnosti, rozvíjí se jejich logické a tvořivé myšlení, komunikativní dovednosti
a schopnost řešení problémů.
(mezi pravidelně realizované projekty patří: Podzimní pouštění draků, Masopustní rej, Den Země, Nocování ve
škole, Pálení čarodějnic apod.).
Další bodem v této oblasti jsou veřejná vystoupení žáků školy. Jejich prostřednictvím chceme prezentovat
dovednosti našich žáků a přispět k podpoře kulturního a společenského života v Trmicích a v okolních městech
a obcích.
Mezi pravidelně pořádaná veřejná vystoupení patří: Den otevřených dveří, Vánoční koncert, Ples školy
(rozloučení s absolventy), divadelní představení školního divadelního souboru Balanc, vystoupení školního
orchestru Trmikus, koncerty žáků navštěvujících „Odpolední hudební školu“, Setkání s Múzami (recitační a
hudebně dramatická soutěž) a další.

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 využívání kvalifikace učitelů
6.1.2
efektivita využívání kvalifikace ostatních pracovníků školy
6.1.3
zdokonalování učitelů a dalších pracovníků školy vzhledem k
hodnoceným oblastem
6.1.4
uplatnění absolventů na trhu práce a v dalším studiu

4
x
x

3

2

1

X

x
x

Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast využívání lidských zdrojů hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Vedení školy ve své personální politice
usiluje o efektivní využívání kvalifikace pedagogů i ostatních pracovníků školy, motivuje své zaměstnance
k dalšímu vzdělávání a podporuje jejich další profesní růst a rozvoj. Pedagogové školy zároveň motivují žáky k
dosahování co nejlepších školních výsledků a jejich budoucímu uplatnění na trhu práce.
Možnost ověření
6.1.1
Tuto oblast lze ověřit v pedagogické dokumentaci školy (dislokace pedagogů v příslušném školním roce) a
osobní dokumentaci jednotlivých zaměstnanců školy.
6.1.2
Tuto oblast lze ověřit v personální dokumentaci školy (pracovní náplně zaměstnanců školy) a osobní
dokumentaci jednotlivých zaměstnanců školy.
6.1.3
Tuto oblast lze ověřit v personální dokumentaci školy (pracovní náplně zaměstnanců školy) a osobní
dokumentaci jednotlivých zaměstnanců školy.
6.1.4
Tuto oblast lze ověřit v dokumentaci výchovných poradců (evidence úspěšnosti absolventů při přijímacím
řízení na střední školy) a v katalogových listech žáků, kteří na Základní škole Trmice ukončili povinnou školní
docházku.
Návrh opatření
6.1.1
Vedení školy usiluje v každém školním roce o maximální možné využití kvalifikačních předpokladů pedagogů.
Při sestavování dislokace je zohledňována aprobace pedagogů a jejich další kvalifikační předpoklady, zájmy a
zkušenosti.
6.1.2
Vedení školy usiluje o maximální možné využití kvalifikačních předpokladů zaměstnanců školy. S ohledem na
kvalifikační předpoklady jsou tito zaměstnanci rovněž zaměstnáváni a dále motivováni k dalšímu vzdělávání.
6.1.3
Vedení školy motivuje všechny zaměstnance školy k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu. Zaměstnancům
jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání a prohlubování kvalifikačních předpokladů (další studium,
odborné semináře, kurzy apod.).
6.1.4
Lze říci, že absolventi Základní školy Trmice jsou bez problémů přijímáni ke studiu na zvoleném typu střední

školy. Výchovní poradci se snaží i nadále monitorovat jejich úspěšnost během dalšího studia a později také
jejich uplatnění na trhu práce. Tento monitoring však není systematický, opírá se zejména o osobní kontakty
s absolventy při různých příležitostech či jejich návštěvách ve škole.

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.2 Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů
Název ukazatele
4
3
2
1
X
6.2.1
efektivita využívání prostor a budov školy
x
6.2.2
efektivita využívání pomůcek a učebnic
x
6.2.3
efektivita využívání ICT
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Oblast celkového využívání materiálních zdrojů hodnotíme jako vynikající. V maximální možné míře jsou
využívány prostory školní budovy, efektivně je nakládáno s učebními pomůckami a učebnicemi a v hojné míře
jsou rovněž využívány informační a komunikační technologie a další didaktická technika. Naším záměrem do
budoucna je širší využití suterénních prostor, které v tuto chvíli čekají na svoji rekonstrukci a následně též
využití půdních prostor. Nadále chceme rozšiřovat arsenál didaktické a výpočetní techniky a začleňovat tyto
komponenty do procesu vzdělávání.
Možnost ověření
6.2.1
Tuto oblast lze ověřit na základě prohlídky školy, případně na základě rozhovorů s vedením školy.
6.2.2
Tuto oblast lze ověřit na základě inventarizačních soupisů pomůcek a záznamů o evidenci učebnic.
6.2.3
Tuto oblast lze ověřit na základě rozhovoru s metodikem ICT na Základní škole Trmice.
Návrh opatření
6.2.1
Školní budova a její prostory jsou efektivně a beze zbytku využívány. V současné době se připravuje
rekonstrukce suterénních prostor (řešení vlhkosti v obou křídlech školní budovy), jakmile bude rekonstrukce
dokončena, významně se zkvalitní technické podmínky pro vzdělávání. Do budoucna plánuje vedení školy
využívat pro výuku rovněž rozsáhlých půdních prostor a případně též výstavbu nové sportovní haly v areálu
školního pozemku.
6.2.2
Využívání pomůcek a učebnic na Základní škole Trmice považujeme za efektivní. V posledních letech se škola
orientuje na nákup učebnic nakladatelství Fraus, které jsou kompatibilní s interaktivními učebnicemi a
podporují využití ICT při výuce. Také využívání dalších pomůcek plně vyhovuje potřebám školy a pedagogů.
6.2.3
Základní škola Trmice je poměrně dobře vybavena v oblasti ICT. V současné době jsou při výuce využívány 4
interaktivní tabule, 2 počítačové učebny a několik dataprojektorů. V trendu intenzívního využívání ICT ve
výuce chceme i nadále pokračovat. V současné době je škola zapojena do projektu EU – peníze školám
(Šablony), v rámci tohoto projektu je škola postupně vybavována dalšími informačními a komunikačními
technologiemi.

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.3 Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů
Název ukazatele
4
3
2
1
X
6.3.1
efektivita využívání přímých nákladů
x
6.3.2
efektivita využívání provozních prostředků
x
6.3.3
efektivita využívání mimorozpočtových zdrojů
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
vynikající
Slovní hodnocení
Oblast celkového hodnocení využívání finančních prostředků hodnotíme jako vynikající. Škola efektivně
využívá přímé i provozní finanční prostředky. Vedení školy každoročně usiluje o získání financí na podporu své
činnosti také z mimorozpočtových zdrojů (dotace EU, nadační fondy apod.).
Možnost ověření
6.3.1
Tuto oblast lze ověřit v ekonomické dokumentaci školy (rozpočet přímých i provozních nákladů, účetní
uzávěrka apod.).
6.3.2
Tuto oblast lze ověřit v ekonomické dokumentaci školy (rozpočet přímých i provozních nákladů, účetní
uzávěrka apod.).
6.3.3
Tuto oblast lze ověřit v ekonomické dokumentaci školy (rozpočet přímých i provozních nákladů, účetní
uzávěrka apod.).
Návrh opatření
6.3.1
Rozpočet přímých nákladů je každoročně efektivně využíván. Vedení školy získává rovněž finanční prostředky
na financování asistentů pedagoga – ve škole působí 2 asistenti pedagoga pro žáky se sociálním
znevýhodněním a 4 asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním postižením.
6.3.2
Rozpočet provozních prostředků je každoročně efektivně využíván. Z tohoto rozpočtu škola financuje veškeré
provozní náklady spojené se zabezpečením chodu školy. Z tohoto rozpočtu jsou rovněž hrazeny drobné opravy
a rekonstrukce, které probíhají zpravidla během prázdnin (rekonstrukce kanalizace uvnitř školní budovy,
malování a opravy omítek, vodovodní rozvody apod.).
6.3.3
Vedení školy je poměrně úspěšné v oblasti získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů.
Opakovaně se podařilo získat dotaci v rámci programů prevence kriminality (z tohoto zdroje je významným
způsobem financována zájmová činnost žáků – projekt „Odpolední hudební škola“ a další zájmové útvary), dále
se škola pravidelně zapojuje do programu podpory inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (v rámci tohoto programu škola získává finanční prostředky na integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami), v současné době je škola zapojena do projektu EU – peníze školám (Šablony), který je
orientován zejména na podporu ICT ve škole, čtenářskou gramotnost a další oblasti vzdělávání).

Oblast: 6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
Podoblast: 6.4 Vliv vlastního hodnocení školy na zdokonalování školy
Název ukazatele
4
3
2
1
X
6.4.1
korekce cílů a hodnot školy
x
6.4.2
korekce ŠVP
x
6.4.3
revize strategie vlastního hodnocení školy
x
6.4.4
revize plánu rozvoje školy
x
Souhrnné hodnocení podoblasti
velmi dobrá
Slovní hodnocení
Oblast vlivu vlastního hodnocení školy na zdokonalování školy hodnotíme celkově jako velmi dobrou. Vedení
školy i pedagogický sbor pravidelně provádějí hodnocení své činnosti a usilují o získání zpětné vazby. Veškeré
koncepční dokumenty školy jsou otevřenými dokumenty, jejichž obsah je dle vývoje a aktuálních potřeb ve
vzájemné spolupráci dotvářen a specifikován. Významně se této oblasti věnuje vedení školy, které plánuje další
rozvoj školy jak v technické oblasti, tak i v oblasti vzdělávací a výchovné. Vedení školy rovněž transparentně
seznamuje se svými návrhy ostatní zaměstnance školy a přijímá od nich připomínky, nápady a náměty. Trvale
usilujeme o to, aby rozvoj Základní školy Trmice byl společným cílem všech členů školní komunity a každý
k němu svým dílem přispíval.
Možnost ověření
6.4.1
Tuto oblast lze ověřit ve strategických dokumentech školy (vize školy, strategický plán rozvoje školy apod.).
6.4.2
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Školní vzdělávací program Základní školy Trmice – „Škola pro každého“.
6.4.3
Tuto oblast lze ověřit v dokumentech: Vlastní hodnocení školy, případně také na základě rozhovorů s vedením
školy.
6.4.4
Tuto oblast lze ověřit v dokumentu: Strategický plán rozvoje školy, případně také na základě rozhovorů
s vedením školy.
Návrh opatření
6.4.1
Cíle a hodnoty školy jsou jedním ze základních strategických kamenů dalšího rozvoje školy. Vedení školy usiluje
o to, aby tyto cíle a hodnoty byly neustále aktuální, výstižné, srozumitelné a přiměřené. Deklarování a výstižné
pojmenování cílů a základních hodnot školy považujeme za nezbytný předpoklad dalšího rozvoje a směřování
školy.
6.4.2
Proces zavádění Školního vzdělávacího programu Základní školy Trmice – „Škola pro každého“ do praxe je
pravidelně hodnocen. V případě nesrovnalostí či nedokonalostí je tento základní vzdělávací dokument
upravován tak, aby plně vyhovoval potřebám žáků a pedagogů a byl tedy plně funkční. V současné době
věnujeme zvýšenou pozornost realizaci průřezových témat a způsobu jejich evidence v rámci pedagogické
dokumentace.
6.4.3
Dokument Vlastní hodnocení školy je zpracováván pravidelně jednou za 3 roky. Základním pilířem pro Vlastní
hodnocení školy jsou individuální rozhovory se zaměstnanci školy. V rámci těchto rozhovorů jsou hodnoceny

silné i slabé stránky školy a ze strany vedení školy jsou rovněž přijímány návrhy a náměty týkající se chodu
školy a jejího dalšího rozvoje. Výstupy tohoto dokumentu hrají významnou roli při plánování dalšího rozvoje
školy ve všech oblastech její činnosti.
6.4.4
Vedení školy pravidelně zpracovává plán dalšího rozvoje Základní školy Trmice. V tomto plánu je zahrnuta vize
dalšího rozvoje školy v oblasti materiální (technický stav školní budovy) i výchovně – vzdělávací (vzdělávací
proces, jeho realizace a zabezpečení). Plán rozvoje školy je pravidelně vyhodnocován a aktualizován, dle
aktuálního vývoje a potřeb.

