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Název školy:
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Ič:
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Zák|adní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
3520l Aš'KamennáI52
600066339
70976473
ZákladníškolaAš,Kamenná152,okresCheb
7.-9. a 11.dubna2008

Předmět inspekčníčinnosti:
Hodnocenípodmínek,pruběhua qýsledkůvzďéÍávéniposkytovaného
zrákladní
školou,
podle $ 174odst.2 písm.b) školského
zéů<ona,
Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu zěMadní školy s prármími
předpisya rámcoqýrnvzdě|ávacimprogÍamem,
podle $ 174 odst.2 písm.c) štolského
zákona.
Inspekční zjištění:
I.

Záůdadníúdaje

ZékladntškolaAš, Kamenná 152, okres Cheb (dále škola)je zšízenaMěstem Aš na dobu
neurčitou.Orgatizace vykonává činnostzál<|adní
školy s kapacitou 600 žákťr,
školnídružiny
s kapacitoul00 Žakůa školníjídelny- výdejnys kapacitou:bo iiaet.
Nejvyššípovolený počet žákůve škole byl dodržen.Ke dni inspekce škola vzdělává
457 žák'ů.
Početžákůse v posledníchtřech letech udrŽuje přibližn8 na stejnéúrovni(ve
školnímrcce 200512006469 žék'u,
ve školnímrcce 200612007460 ŽákťĎ.Z eiidence zrit<ri
je
patrnámigraceobyvatelstvav regionu,která se projevujejak v počtužakn_ cizinců,tak ve
změnáchv celkovémpočtužékťov
pruběhuškolníhoroku. Ve školnímrcce 2OO712008
k datu
inspekce vykazova|aškola 4| žáktl_ cizinců;odešlo10 žakůanově nastoupilo40 žák.1..
V pruběhuškolníhorcku200612007odešlo20 a nastoupi|o32 žékt.
Ve školnímroce 200712008školaintegrujedevět žakůs vývojovými poruchamiučení.Ve
školnímroce 200512006škola integrovala 11 žéki a ve školnimroce 2006/2007 ško|a
integrovala7 žaktLsvývojovýmiporuchamiuěení.
Yzdě|ávaníprobíháve 2. _ 5. a v7. _9, ročníkupodle vzdě|ávacího
programuZék|adní
škola,čj.16 847196.2a vždypro jednu třídu v ročníkudruhéhostupněpooi" vzdě|ávacího
programu Základní škola s rozšířen;ýmvyučoviíníminformatiky - a qýpočetnítechniky

A

čj.16 845l200t-22, v I. a 6. ročníkujsou žÉrcivzÁě|áváni podle školníhovzdělávacího
progÍamu,,Dobráškola_ podmínkaprosperiff. (dále Šw).
Pro činnostškolnídruŽinyškolazpracovalav souladus příslušnýmiustanovenímiškolského
zékonavlastníškolnívzdé|ávacíprogram.
Školaje umístěnav dvoupatrové
budově ve středuměsta,je spádovápro okolnímenšíobce
(Vernéřov,Dolní Paseky a HorníPaseky),dojíždějící
Žáci mohou pobývatpřed vnrčováním
ve školnídružiněod 6:00hodin.
Informacepro rodičejsou podávanyústněvedenímškolynebojednottivýmiučiteli,písemně
na vývěskách a prostřednictvím místního tisku. V provozu jsou webové stranky
wwrY.kamenka.cz.Jsou zde nreřejnényzákladni dokumentyškoly (např. školnířád, projekty,
částŠVPapod.)a aktuálnízptávyze Životaškoly.
Na organizacirtvných školníchakcí a projektůse účinněpodílíi žakovslcýparlament,má
vytvořenývlasfiríprogram'ten společněs vyučujícími
realizuje.Svými předloženýmináměty
a připomínkamipřispívák dobrémuklimatuve škole.
II. Ekonomickéúdaje
Škob hospodařís finančnímiprostředky přidělenými ze státníhorozpoětu a z obecního
rozpočtu.Největšíobjem finančníchprostředkůtvoří příménáklady na vzÁěIávríní
(mzdové
náklady, zékonné
pojištění,zákowtéa ostatrrísociálnínaklady a ostatníneinvestičnívydaje dalšívzdělávránípedagogickýchpracovníků,učebnice,učebnípomůckya základníškolní
potřeby),kteréjsou poskytovány zfinančntchprosfiedkůstátníhorozpočtuprostřednictvím
KrajskéhouřaduKarlovarskéhokraje' Tyto prostředkyfuořízhruba82 oÁz celkovéhoobjemu
finančních
prostředků,
kteqýmiškolazajišťovala
svou činnost.
Dalšímzdrojem financoviáníškoly jsou ťrnaněníprostředky zrozpočtu ňzovate|e. Tyto
prostředkyjsou určenyk úhraděveškeých provozrríchnríkladů(např. teplo, vodné-stočné,
elektrická energie, opravy' plyn, telefonické a internetovépoplatky). Další finanční
prostředkyposkytrrjeňzovate| školena úhradustravování,na nríkupučebďchpomůceka na
projektyškoly(např.vanoěníkoncertžákÍu
ana projektys partnersk1foni
školami).
Výše finančníchprostředků poskýnutých ze státního ro4poětu na přímé niíklady na
vzděLávánv obdobílet 2005 až 2007 má stoupající
tendenci,výšeúčelových
prostředkůna
politiku klesá (v roce 2005 Kě I92 360,-- neinvestiční
státrríinformační
dotacea investiční
dotaceKč 60 000,--;v roce2006Kč l0l 825,--a v roce 2007Kě 14 884,--).
Přidělenéfinančníprostředky zrczpočtuňizovatele na provoz školyjsou v roce 2007 proti
roku2005o Kč28l 930,--vyšší.
Výše finančníchprostředkůposkytrrutýchvjednotlivých letech a procenfuálnívyjádření
podíluna celkovýchdotacíchškolyvykazujenasledující
tabulka:
rok

Neinvestiční
dotace ze SR

%

Provozní
dotace
ňizovate|e

%

Celkem

%

2005

12268 652

82,46

2 609000

I7,54

14877 652

100

2006

13 095 482

82,71

2 736700

17,29

15 832r82

100

2007

L3 335 144

82,19

289í;)930

17,82

t6 226 074

100

V letech2005 aŽ 2007 školazískalaúčelovou
dotaciz prostředkůstátníhorozpočtuna projekt
státrríinformaěnípolitiky ve vzdělávani (vzlě|ávámpedagogickýchpracovníků,
programové
vybavení,zajištěníICT standardů,infrastrrrkturrr"iďormačnícentrum SIPVZ, projekty škol
ICT do vyuky) ve výši Kč 309 069,--.V roce 2005 obdrŽelaze státníhoro4počtuinvestičď
dotacive výšiKě 60 000,--na nríkupdataprojektoruŠkohmá dvě počítaěové
učebny.
V letech 2005 až2007 škola čerpalafinančnípÍosfiedkyna dalšívzďělávini pedagogických
pracovníků
ve qýšiKč 110 325,-.ze státníhoro4počtu.
V období|et 2004 až 2006 školazískalaúčelovoudotaci v projektu Hodina financovanou
z prostředkůEwopského sociálního fondu prosfiednictvím Ministerstva školství,mládeže
a tělovýchovyve výšiKě 65 760,--,která byla plně vyčerpana.
V roce 2007 se školazapojila do projektu,,Bádámespolečně_ Ašsko včeraa dnes očima
žákůpartnerskýchškol*,kteý byl financován z prosťedkůEwopskéhosociálníhofondu ve
\ryši 75 %. Celkové náklady projektu činily Kě |52759,-- (ná.kupinteraktivnítabule,
software,notebooku,úhradapersonálníchýdajů, věcnýcha ostatníchvydajů).
Pruměmávýšeplatu zaměstnanců
školymá vzrůstající
tendenci;v roce 2007 protíroku2005
stoupla o Kč 1 893,--; z toho upedagogiclcých pracovníkůstoupla o Kč 25O|,-a u nepedagogickýchpracovníkůo Kč 1 153,--.NenarokovésloŽky platů(osobnípříplatky
a odměny) v období let 2005 aŽ 2007 činízhruba |3 oÁ z celkovéhoobjemu mzdových
prostředků.
III. Hodnoceníškoly
Hodnocenípodmínekvzdělávání v základní škole
Št.ot''ivzdělávací program (Švp)pro základní vzdělávání je zpracovánpodlepožadavků
školskéhozěkonaa podle zásad Riímcovéhovzdělávacíhoprogramupro zák|adni vzděIávéni
(RVP ZY), Zoh|edňujereálnépodmínkyškoly. ŠVP stanovujecíle vzdé|ávánív souladu
sRVP Zv, kjejich postupnémudosaŽeníje vyťvářen funkční systém výchovných
avzděLávacichstrategií.Švr 3e vplném souladu sRVP Zv. Švr ie vplatnosti od
3.zéňi2007, od téhoždataje rca|izovánvprvním a šestém
roěníku.V ostatníchročnících
probíhá vzdě|ávání podle vzdělávacího programu Zák|adní škola a Zák|adrn škola
s rozšířeným
vyučoviáním
informatikya výpoěetnítechniky.
Ředitelka školypůsobív řídícífunkci od roku 2OO2,V dlouhodobékoncepci rozvoje školy
platnéod 3. zéňí2007, stanovila zák|adnícíle:rozvíjetosobnostkaždéhožákaa poskýnout
mu kvalitní záHady všeobec!éhovzďě|áni v souladu s obecně uznávanými a mravními
hodnotami,uvést do života ŠVP, plně čerpatmožnostiDVPP. Dále plrínujepruběŽné
zlepšovánívybavenostiškoly a modernizaci ško|níchprostor a na záfrJaděvelkéhozájmu
žákůa jejich zrákorrnýchzástupcůpokračovatve výuce informatiky ve specia|izovaných
třídách.Vzhledem ke specializaci školy ředitelka plánuje nadstandardní
rozšíření
vybavení
informačnía komrrnikační
technologie(dále ICT) a rozšiřovánínabídkyspecializovaných
odbomých předmětu souvisejícíchsproťrlovýmpředmětem (Poěítačovágtafika, Zák|ady
robotiky apod.). Dále uvažujeo plnémbezplatnémzajištěnísoftwarovéhovybavenípro
samostatnoudomácípffpravu žríků
v rámci předmětuInformatika.
Ředitelkaškolystanovilajako dalšíz cilttrozvoje školyrozšíření
uýuky cizíchjazykivčetně
zámérazvýšeníkvaliÍikovanostiučitelůcízích
jazyk:ů,

,:
i

Koncepčnízáméryse ýkají i rozvoje sportu,ekologickévýchovy a výchova ke zdravému
Životnímustylu. Stanovenécíle jsou v souladu s dlouhodobými záméryvzdě|ávríní
v ČR
i v Karlovarskémkraji. Záméryvedeníškolyjsou v praxi postupněreďizovány. Vedeníškoly
pravidelně ana|yrujedosaženýstav a na zékladévlastníhohodnoceníprůběžněinovuje dílčí
planovaní.
Ředitelkajmenovala svou zástupkynia vedoucídalšíchúseků(ekonomický,správní,školní
druŽina,školníjídelna- výdejna).Rozděleníkompetencía odpovědnostije firnkční.
Poradním
orgiínemředitelky školyje pedagogickárada.
Ve školepůsobíve školnímroce 200712008celkem 30 pedagogickýchpracovníků.
18 z nich
dosiáhlopředepsané
odbornékvaliťrkace,12 dalšíchpodmínkyodbornékvalifikace nesplňuje.
Ředitelka splňujepodmínkyodbornékvalifikace.Personálnízajištěnívyuky kvaliÍikovanými
pracovníkyzejménanadruhémstupnije obtíŽné,
ředitelkaškolyje vnímájako riziko. Vedení
školy situaci dlouhodoběřeší.Začínajícim
a nekvalifikovanýmučitelůmposkytujeúčinnou
metodickou a odbornou pomoc. Práci pedagogických i nepedagogiclcýchpracovníků
pravidelněhodnotína zéklaďéstanovenýchkritérií.
Další vzdéIávánípedagogických pracovníků(DVPP) planuje ředitelka v dloúodobém
horizontu při vědomí postupnéobměny pedagogickéhosboru a v souladu s prioritami,
vyplývajícímíze školníhovzděIávacíhoprogramu a potřeb školy. Ředitelka absolvovala
funkěnístudiumpro vedoucípedagogicképracovníky.V poslednímobdobívětšinaučitelů
využivá nabídky vzděIávacíchinstitucí.Profesnírust pedagogickýchpracovníkůzajišťuje
ředitelka školy vytvářením kvalitrríchpodmínekpro DVPP. Pro zvyšováníodbornosti
při samostudiuřadu publikacía odbornýchčasopisů,
využivqi učitelé
vedeníškolyumožňuje
učitelům
účast
na kurzecha seminářích,organizovanýchve vzdělávacíchinstitucích.
DVPP odpovídápotřebám školy; pedagogičtí
pracovnícise zúčastňují
dalšíhovzděIávéní
k tvorbě SVP, jazykoqých dovedností, rozvoji pedagogických kompetencí. Všichni
pedagogové
absolvovalikurzy k rozvoji počítačové
gramotnosti.Jedenučitelkončístudium
v oblastikoordinaceICT.
Vedeníškolyvytvořilo účinnýsystémposkýování informacíjak uvnitř školy,tak směrem
k vnějšímpartnerum, zejménazákonným zástupcůmžaků.Vnější informačnísystémje
založenhlavně na osobnía písemnékomunikaci, častoaktualizovanéškolníwebovéstránky
poskýují všemzájemcůmdostatečné
informace o ěinnosti školy. Vnitřní dokumentyjsou
jasnéa srozumitelnéa podporují rea]rizaciškolníhovzdéIávacihoprogramu.
Učebnya dalšíprostoryškolyjsou účelněvybavenyajsou dostatečně
využíványkpodpoře
vyuky. Pracovníprostředíje podnětné,zásluhou třídníchuěitelůpůsobívelmi příjemným
estetickýmdojmem.Uěebnice a učebnípomůckyjsou využívanyefektivněa účelně,
žákům
jsou k dispozici i dalšíiďormačnízdtoje (slovníky,odbomá literatura).Ve školeje ňizena
velmi dobře zaŤizenáknihovna pro Žáky,učitelé
vedoužakykjejímu vytlžívani.
Dvě odborné
jsou
pracovny ICT
pro v'.ýukupředevšíminformatiky a cizíchjazykůi pro v1fuku
uy:ižívény
dalšíchpředmětů.Záci mají možnostpracovat s internetemi v době mimo pravidelné
vyuěovríníza dozoru určeného
pedagoga.Školapůsobíjako Informačnícentrum trlŠrur
apotádá vzdé|ávaciakce v oblasti ICT pro pedagogy mikroregionu, kurzy pro seniory
a jazykovékurzy pro veřejnost.
Do pruběhuvzděIáváni se pozitivně promítajíprojekty,např. mezinarodníprojekt Historie
a současnostmikroregionu Ašsko, Bádáme společně(ve spolupráci s partnerskouškolou
v SRN), regionální projekt Možnosti a implementacepočítačové
grafiky a zpracování
digitálnífotografieve qýuceinformatikya v1ýtvarné
výchovy,školníICT projektAšskovčera
a dnesa školníprojektPohádky a počítače
(pro 7. a 5. ročník).

Systémvlastníhohodnoceníje propracovanýa jsou stanovenakritéria,oblasti a náshoje
hodnocení.Jako hlavnínástrojehodnocenívyažívávedeníkromě ana|ýzysilných a slabých
stranekškolyi systémdotazníků,zadanýchžákům,
rodičůma učitelům(tzv. mapu školy).Na
vlastnímhodnoceníškoly se podílejívšichnizaměstnanci.Vlastrríhodnoceníje podkladem
pro zpracováníqýročnízprávy a výsfupy z vlastrríhohodnoceníjsou vyrržíványpro zvyšovéni
kvality vzděIávání. Na základě kontroly, kterou pravidelně provádí vedení školy, jsou
ředitelkou přijímana odpovídajícíopatření ke zvyšováníkvality vzděIávání.Ředitelka
pravidelně hodnotípruběh a rnýsledkyzríkladníhovzděIávání.Uplatňovaný systémvlastního
je příklademdobrépraxe.
hodnocení
Školapravidelněvyhodnocuje ťrzrkav oblasti bezpečností
žákna přijímá účinnáopatřeníke
zlepšení.
planu práce je zakotvenajako jeden z prioritrríchukolůvýchova ke
V celoročním
zdravé'mu
životrrímustylu. Výchova ke zltaví je součástí
učebních
osnov a tematickýchplrínů
některýchvyučovacíchpředmětu (rodinná výchova, praktickéčinnosti,tělesná rnýchova
a občanskávýchova) a je součástí
primámíprevenceve škole.Do vzdělávacíhoprogramu
školy je rovněŽ začleněnaproblematika ,,ochrany ělověka za mimořádných událostí...
Pozornostje věnována rozsrijeni fyzické zdatnosti žik.ů'a to začleněnímsportovnícha}Íivit
formou nepovinných předmětů,zájmových kroužkůa pořádránímceloškolníchsportormích
akcí.Prvky výchovy ke zdravijsou rovněžsoučástí
někteých vzďělávacíchprojektů,které
jsou ve škole realizovány, V oblasti prevence návykových látek a výskýu asociálního
chováníspolupracuješkolase ňízovatelem,zástupceškolyje členem,,Multidisciplinrírního
t;imupro mládež,,ňizenémpři městskémuřadu v Aši. Učiteléškoly absolvujív tétooblasti
dalšívzdělávéni.
Škohposkytujedostatečné
informaceo svévzďěIávacinabídce.V oblasti pfijímríní
žráků
ke
vzdě|ávénídodrŽuje zákonná ustanovení.V případě, že žék nnění vzdě|ávaci program
(např.přijde z jinéškoly),je mu poskytnutaindividuálnípomoc.
Škohcíleněpodporuježríkyse speciálnímivzdě|ávacími
potřebami,jsou pro ně vypracoviány
individurílnívzdélávacíplany. Při diagnostikovaníspeciálďch vzďé|ávacichpotřeb škola
spolupracujese ziíkonnými zástupci žákn a poradenskými zaÍízeními.Nadanéžaky škola
podporujejejich zapojovánímdo sportovnícha vědomostrrích
soutěŽí.
Nejbližšímipartneryškoly jsou rodiče,ňizovatel, školská rada a rada rodičů,se kteqými
ředitelkaúzcespolupracuje.Zákonrtizastupcijsou o školníúspěšnosti
sqýchdětíinformováni
zqména prostřednictvímžákovských knížeka třídníchschůzek,webo'r'ýchstránek školy
amaji možnostkdýoliv navštívitškolu.Spolupráci
se z}izovatelemhodnotíředitelkajako
-aktivně
přínosnou.Škokkarada se na činnostiškoly
podílí.Rada rodiěůje dobrouolna
otgarizace,vnížjsou zastoupenirodičežakůvšechtffd, podílíse na finančnímzajištění
mimoškolníchakcí. S partrrerskouškolou v Hofu (SRI.[) škola udržujetěsnou spolupráci
prostřednicfuímvzájemných návštěv, ýměnou iďormací na intemetu i spolupračína
někter'ých
projektech.
společných
Hodnoceníprůběhuvzdělávánív zák|adníškole
Yzdě|ávéniprobíháve školev souladus učebním
plrínemŠVP,respektives učebními
plany
vzdělávacích programů ZíkJadru škola a Zák|adní škola s rozšířeným vyrrčováním
informatiky.
Sledované formy a metody vyučoviíníbyly využtty vhodně a přiměřeně. Ve všech
navštívenýchhodinách pracovali uěitelé i s méně úspěšnýmižeky velmi trpělivým
a pozitivnímzpůsobem,zdaÍi|evyuživa|ipochvalyjako žádoucího
motivaěníhoprvku.
Vnitřníklima školya podnětnostškolníhoprostředíjsou velmi pÍíznvé.
Jako bezproblémové
hodnotilivnitřníklima všichnivyučující
a příznivěse projevovaloi v choviínížáirl'uvpruběhu
inspekce. Školaplní svoji vzdě|ávacífunkci' kterou áéůeroz-líjíformou širokénabídky

vzděIávacích
i zájmovýchčinností.
Tato nabídkaje každoroěněsestavoviána
podle zájmuŽektt
a ve spoluprácise žakovsk1im
parlamentem.
Škoh nabizižáktnr_druhéhostupně vzdě|ávánive specializovanétříděsrozšířenouvýukou
informatiky a výpočetnítechniky. Rozvoj dovedností v oblasti informačnía q1pbčetni
techniky je umožněn všem Žákům školy formou nabídky nepovinných piedmětů.
Prostřednictvímnepovinnýchpředmětu mohou žácízaěít \.ýuku německéhba anglického
jazykajiž ve druhémročníku.
Žaxtmse speciálnímivzdělávacímipotřebami(diagnostikovaní
pedagogicko-psychologickou
poradnou, ciztnci s nedostatečnou
znalostí českéhojazvk-a)věňuje st.ótu polornost formou
,,individuálnínápravnépéče...
V souladuse strategiíprimámí prevenceklade školaduraz na smysluplnévyrržitívolného
ěasu a zajišťujepro žáky řadu mimoškolníchaktivit. Při škole p.u"ú3"devět zájmových
kroužků,kterélabízejí činnostv oblasti sportovnía kulturní (pěvécké,dramatické,tanelní,
výtvamé).Zájmovékroužky navštěvujevíce než 50 % zriků.Kromě pravidelnézajmové
činnosti organizuje škola v pruběhu školního roku řadu sportóvních, kuliurních
aptezentačních
akcí (např. sportovníden, návštěvydivadelníchpředstavení,vánoěníkoncert
Žákůškoly,školníakademie).
Škota3e
denněotevřenado pozdníchodpoledníchi večemích
hodin. V tétodobějsou žákům,
rodičůmi širokéveřejnosti volně přístupnýučebnyvýpočetnítechniky a a*si prostory
vytlživané
pro zájmovoučinnostžáknidospělých(např.ekodílna,tělocvična,školníhřiště)..
Podpora rozvoje osobnostiŽáka prostřednictvímnabídky vzdě|áváníi zájmovýchčinností
a vytvořeníprostorupro neformálnísetkávanís rodičijsou příklademdobré
i'*..
Pro hodnoceníqýsledkůvzděláváni a
jsou formulovánapravidla, kÍerájsou
žríků
1h9v.ání
součástí
školníhořádu' Tato pravidla obsahují
podmínkypro hodnoceniiani se speciflňími
vzdě|ávacímipotřebamii podmínkypro hodnocenížét<i_cizinců,u nichždosaŽenáuroveň
jrvY ovlivňuje jejich celkoaý výkon. Žáci vyuěovanípodle
znalosti českého
šý'l;;
hodnoceni podle obdobných pravidel, která jsou součástítohoto dokumentu.Pruběžné
výsledky hodnocení Žáků jsou zaznatnenáv'anydo Žakovských l<nižek,četnost znémek
v j ednotliqýchpředmětechj e dostatečně
informativní.
Pro hodnoceď chovránížékt|využivá školajak qýchovná opatřeník posíleníkázně, tak
pochvaly, a to v souladu se školnímřádem' Vedení školy .'iil.'j. o jódnotnéa důsledné
qýchovné
působení
při zachovríní
všechdeklarovanýchpráv žákn.
V hospitovanýchhodinách (i o přestávkách) bylo choviání žák.uukazněné,žáci dodržovali
pravidla slušnéhochoviínía vyjadřovali vlastní nézor bez obav ěi stresu. Ve
všech
sledovanýchhodinách bylo vytvořeno příznivépracovníklima, se snahouo činnostnívýuku.
Hodnocení pruběžnéěinnosti žákn vyvžívati učiteléminimálně, hodnocení qýkonu
jednotlivýchž{áků
bylo odůvodněné
a mělo motivační
charakter.
Hodnocenívýsledkůdosahovanýchžáky ve vzdělávání
Štotazjist'u3eúspěšnost
ž{íků
ve vzdělávríní
prostřednictvímsrovnávacíchtestů.od školního
tokll 200312004jsou pravidelně zjišťovríny
výsledky žáktl9. ročníkuv oblasti sfudijních
dovedností,matematickýchdovednostía dovednostívčeskémjazyce,Využíványjsou
testy
CERMATu, kteréposkýují srovniíní.dosaŽených
qýsledkůspruměrem ziíkladníchškol
v kraji a s pruměremzék|adních
školv ČR.
V roce 200612007,kdy byla v 9. ročníkupoprvévyučovánai specíálnítřída s rozšířenou
u.ýukou informatiky a qýpočetnítechniky, předčily výsledky žakn této třídy
krajský
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mímě
i celorepublikovýpruměr.Celkově byly výsledky Žákůobou paralelníchtříd9. ročníku
pod krajskýmpruměrem.
od roku 200y2006 vyuŽivit škola pro pravidelné sledování ýsledků vzděLáváni žáktt
5. - 9. ročníkutesty SCIQ _ komplexníevaluačníana|ýza(KEA), kteréumoŽiují srovnání
s pruměremostatních,takto testovanýchškol. Výsledky žríku6. ročníkujsou ve srovnání
s fosledky, kteýh dosáhli v 5. ročníkuslabší,důvodemje přestupprospěchovělepšíchžaků
na sylnrlézium(v letech 200512006a 200612007přestoupilo na gymnrízium |7 % žaktl
s. ňinit<u). Žaci 7., 8, a 9. roěníku,kteří navštěvujíspeciálnítřídu s rozšířenouýukou
informatiky a výpočetnítechniky dosahujíve všech testovanýchdovednostechlepších
paralelnítřídy téhožročníkua dosahujíi lepšíchvýsledkůnežje pruměr
iež záěí^
výs1edků
testovanýchškol.
Žaci na s rozšířenouvýukou informatiky dosahují pravidelně mimořádných úspěchů
v odborných soutěŽíchICT a v pruběhu celého studia dokladují zvládnutí veškerých
prací aprezentacína osobníchstrankách
propracovanýmsystémemročníkových
dovednoští
ŽÍka.
V pruběhuinspekcebyly sledovány výsledky hodnoceníŽakůse speciálnímivzdělávacími
poir.bu-i dosahovanévjednotlivých klasifikačníchobdobích.Tito žáci dosahujívětšinou
velmi dobých až pruměrnýchvýsledkůa jejich hodnocenínemá s postupemdo vyššího
ročníkukleiajícítendenci.HodnoceníŽáktt_ cizinců,kteří nastoupili do školy v letošním
je převážněmotivační.Pokud byl Žák v předmětu klasifikovan, vyjadřuje
školním
'oce,
předeviímjeho osobnípokrok, v někteých předmětechbyla využitamožnostžéka
znémtka
v pololetínehodnotit.
Nad Žrákyje řádně zajištěn dohled pedagogickýchpracovníků'Ve školnímřádu jsou
Žáci jsou pravidelněpoučovríni
zakotvenaustanovení
, tykajícíse zajištěníbezpeěnostiŽák.ů,
o dodrŽovánízásadbezpečnostive školei při školníchakcích.Ve školnímrcce 200412005
došlove školek 39 traztm, 200512006k27a200612007došlok25 iraztlm. Zápisy v knize
ilÍazijsou vedeny,školaeviduje i drobnáporaněnížaků.Většinailrazivzniká při hodinách
tělesnévýchovyneboz důvodunepozornostiŽaků.
sportovníchi vědomostníchsoutěží.Ve vědomostníchsoutěžích
Žaci školy se zúčastňují
dosahují ve srovnání se žaky vícele|ých gymnazii velmi pěkných výsledků
i přednímísta(2.,3.).
předmětechobsazujív krajskýchsoutěžích
a v přírodovědných
školapravidelněsledujea vyhodnocuje.
Úspěšnostžák,ůvevzdélávěni
Závérečné hodnocení:
Škohposkytuje vzděIánívsouladu se zápisem do rejstříkuškol a školskýchzaÍízentapři
postupujev souladus právnímipředpisy.
vzděIávénížaků
a funkční.Kontrolnía hodnotícísystém,vytvořený ředitelkou
Vedeníškolyje systematické
školy, je účinnýa vede k pozitivním změniímv pruběhu vzděIávéní.Systémvlastního
je příklademdobréprÍxe.
hodnocení
dokumenty.
v souladuse školnímvzdělávacímprogramema učebními
Yzdélávániprobíhá
Škoh zajišt'ujeúčinnoupodporu všem Žákůma všestranněromíjíjejich osobnost.Jako
příklad dobrépraxe sloužírozšířenívyuky v oblasti ICT a vnitřní prostředíškoly. oblast
materiálníchpodmínekje příznivá.
zajištění
sboruředitelkaškolyvnímájako riziko a k jeho
Nízkoumírukvalifikovanostipedagogického
odstraněnípřijímá opatření.Pro zvyšovaníodbornostiumožňujeučitelůmúčastna kurzech
organizovanýchve vzdělávacíchinstitucích.
a seminiířích,
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Jako příkladdobréprÍxe sloužíúčinnýsystémprevencevzrriku sociálně patologickýchjevu
a koncepěnízáměr_ otevřeníškolyrodiěůma širokéveřejnosti.
Průběha výsledkydosahované
školouve vzdělávaníjsousystematickyvyhodnocovany.
Hodnotícístupnice
Podprůměrnýstav
(nefunkční)
Zjištěnvyskyt kritických
nebo nepffpustnýchrizi\
nepříznivýstav, rizika jsou
kriticlcí nebo nepřípustná

Průměrný stav (funkční,
standardní)
zjištěný stav vyhovuje
standardu,
je
škola funkční,rizika jsou
přípustná nebo okrajová

Nadprůměrnýstav
(nadstandardní)
Zjištěnýstav bez rizik,
vystrytujíse některéoblasti,
kterélze hodnotit jako
příklady dobrépraxe

Seznampísemností,
o kterése inspekční
zjištěníopírá:

|. Změna ňizovací listiny vydaná Městem Aš dne 24. srpna 20a5 s účinnostíod
1. ledna2006 včetněDodatkuč.1 a 2 ke změně zřízovacílistiny;
RozhodnutívydanéMinisterstvemškolství,m|ádežea tělovýchovyVe věci zápisu změny
v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zařizení,čj. 30 I4Ol2005-21,ze dn!
I0.záŤí2005;
a
J.
RozhodnutíKrajskéhouřadu Karlovarskéhokraje, odboru školství,mládežea tělornýchovy
ve věci zápisu změnyv údajíchvedenýchv rejstříkuškola školskýchzaŤízení
s účinností
od 1.ledna2006,éj.5592lsw05ze dne 25.Íijna2005;
4. RozlrodnutívydanéMinisterstvemškolství'm|ádežea tělovýchovyve věci ápisu změny
vúdajícho právnickéosobě súčinností
od l. zaÍí2OO7,ze dne 26. bÍezna2007.
čj.468112007-21
5 . RozhodnutíKrajskéhouřadu Karlovarskéhokraje,odboruškolství,m|ádežea tělovýchovy
ve věci změny zápisu dorejstříku škol a školsloýchzaÍizenisúčinnostíod,t. září2007.
čj,2I22lsK/07ze ďne18.března2007:
6 . Jmenovací delrret vydaný Krajským uřadem Karlovarského kraje, odboru školství'
mláďežea těloýchovy, čj.3184/os/oS/BA/02,súčinností
od l. ěervence2002, ze dne
14.června2002;
7. Statistický výkaz S 3.01 Yýkaz o zák|adni škole podle stavu k 30. zéňí 2005
ze dne6. října2005;
8. Statistický výkaz s 3-01 Yýkaz o základni škole podle staw k 30. zéňi 2006
ze dne|2.Ííjna2006;
9. Statistický výkaz s 3-01 Yýkaz o zák|aďni škole podle stavu k 30. ziňí 2007
ze ďrre4.října2007;
l0.Statistický výkaz Štot gtŠMT) P 1-04 Čtvrt|etní
ýkaz o zaměstnancícha mzdových
prostředcích
v regionálnímškolstvíza |. _ 4. čtvrtleti2005ze dne 6. ledna 2006;
ll.Statistický výkaz Štot (MŠMD P 1-04 Čtvrtletnívýkaz o zaměsúrancích
a mzdových
prostředcích
v regionálnímškolstviza | . - 4. čtvrtle
tí 2006ze dne 8. ledna 2007;
|2.Statistickývýkaz.Štot6raŠuT) P 1-04 Čt'.'rtletrri
,ýkaz o zaměstnancícha mzdových
prostředcích
v regionálnímškolstviza1._ 4. čtvrtletí2OO7
ze dne11.ledna2008:

/

l3.FinančnívypořádánídotacíposkytnutýchkrajůmČaste. Finaněnívypořádránídotacize
státníhorozpoětu podle $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 55|12004 Sb. s vfiimkou dotací
poskýnutých na projekty spoluÍinancované
zrozpočtuEvropskéunie ze dne 9. ledna
2006;
l4.FinančnívypořádanídotacíposkytnutýchkrajůmČasta. Finančnívypořádání dotacize
státníhorozpočtupodle $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 55112004Sb. s qý1-imkoudotací
poskytnutýchna projekty spolufinancovanézrozpočtuEwopské unie ze dne 8. ledna
2007;
l5.FinančnívypořádanídotacíposkytnutýchkrajůmČastR. Finančnívypořádránídotacize
státníhorozpočtupodle $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 55tl2004 Sb. s qýjimkou dotací
poskytnutýchna projekty spolufinancovanézrczpočtuEwopské unie ze dne 14. ledna
2008;
16.Finanční
vypořádrínídotacíposkýnutých krajůmČastn. Finančnívypořádránídotací
poskýnutýchna projekty spolufinancované
zrozpoětu Evropskéunie - Příloha ě. tb ze
dne8.ledna2007:'
l7.Rozpočetpřímýchvýdajůna rok 2005 od Krajskéhouřadu Karlovarskéhokraje, odboru
_ oddělenífinancovánívzdě|ávánize dne 30. listopadu2005;
ekonomického
l8.Rozpočetpřímýchvýdajůna rok 2006 _ 4. úpravak 30. listopadu od Krajskéhoúřadu
Karlovarskéhokraje, odboru ekonomického oddělení ťtnancoviínívzdéIávánize
dne29.listopadu2005;
I9.Ziů<ladní
rczpoěetpřímýchvýdajůna rok 2007_ 3. úpravarozpočtuk 30. listopaďl 2007
od Krajskéhouřadu Karlovarskéhokraje, odboru ekonomického_ oddělenífinancování
vzdě|ávéní
ze dne 30. listopadu2007;
Z},Yýkaz zisku a ztráty organizaěníchsloŽek státu, územníchsamosprávnýchcelků
apříspěvkových
organizacísestavený
k 31.prosinci2005ze dne23. ledna2006;
2l.Rozvaha orgarizaěníchsložek státu, územníchsamosprávnýchcelků apříspěvkoqých
orgatizacisestavenák 3 1.prosinci 2005 ze dne23. |edna2006;
22.PÍí|ohaorganizačních
složek státu, územníchsamosprávnýchcelků a příspěvkoqých
orgatizacisestavenák 31. prosinci 2005 ze dne23.Iedna2006;
23.Yýkaz zisku a ztréÍyorganizačníchsložek stáfu, územníchsamosprávnýchcelků
a příspěvkoqých
organizacísestavený
k 3l. prosinci2006ze dne24.|eďna2007;
24.Roz-lahaorgatizačníchsložek státu, územníchsamosprávnýchcelků a příspěvkorných
otganizacisestavená
k 31.prosinci2006ze dne24.|edna2007;
25.Příloha otganizačníchsložek státu, územníchsamosprávnýchcelků a příspěvkoqých
or garizaci sestavenák 3 l . prosinci 2006 ze dne24. |edna2007;
26.Yýkaz zisku a úráty organizačníchsloŽek státu' územníchsamosprármýchcelků
a příspěvkových
organizacísestavený
k 31.prosinciz}}7 ze dne 29.|eďna2008;
27.Rozvaha orgarizaěníchsloŽek státu, územníchsamosprávnýchcelků a příspěvkových
ot ganízacísestavenák 3 1. prosinci 2007 ze dne29. ledna 2008;
28.Příloha organizačníchsložek státu, územníchsamosprávnýchcelků a příspěvkoqých
orgarizacisestavená
k 31.prosincí2007ze dne 29.Iedna2008;
29.Účtováosnova
k 3l. prosinci2005;
30.Účtováosnovak 3l. prosinci 2006;
3l.Účtováosnovak 31.prosinci2OO7;
32.Hlavruknihasyntetické
evidencek 31.prosinci2005;
33.H1avní
knihasyntetické
evidencek 31.prosinci2006;

34.H1avní
kniha syntetickéevidencek 31.prosincí2007;
35.Analýickáevidencek 31.prosinci2005;
36.Analýickáevidencek 31.prosinci2006;
37.Ana|ýickáevidencek 31.prosinci2007;
38.Rozborhospodďeníorgantzaceza obdobi2005 (tabulkováčást);
39.Rozborhospodďeníorganizaceza obdobi2006 (tabulkováčást);
4O.Rozborhospodďeníorganízace
za obdobi2007 (tabulkováěást);
41.Vyučtování
DF INTERREG IIIA (Bavorskáhranice_ region Egrensis)_ projekt,,Bádríme
spoleěně- Ašskovčeraa dnesočimažakůpartnerskýchškol...
_ 200612007;
42.Yýročnizprávyo činnostiškolyza školnírcky 200312004
43.Dlouhodobákoncepceškoly(bezuvedeníobdobí);
plan práce školypro školnírok2007l2008;
44.Celoroční
45.Vlastníhodnoceníškolyza školníroky 200516*200612007;
46.Zprávao pruběžném
plněnípriorit Rady městaAše;
47.Přeh1eddalšíhovzdé|ávéní
pedagogickýchpracovníků,kÍerése uskuteěnilo v letech
200612007a200712008k datuinspekce;
+s.Štotní
řád včetněpravidel pro hodnoceníqýsledkůvzďě|áváni žáka,platnýve školním
rcce2007/2008;
_ 200612007;
49.VýsledkytestůCERMAT a SCIo za školnírcI<y200312004
prospěchua chování2004/2005,200512006
50.Přeh1ed
aprvnípololetí2007/2008;
s1.Škohívzdě|ávacíprogrampro základnívzdě|ávání,,Dobráškola_ podmínkaprosperitý.,
platnyod'3.zéňí2007,
včetněúprava dodatků
ze dne31. ledna2007;
52.Doklady o dosaŽenémvzďěIání pedagogických pracormíkůškoly ve školďm roce
2007/2008;
53.Seznam pedagogickýchpracovníku a jejich nejvyššíhodosaŽenéhovzděliání,k datu
inspekce;
54.P1anDVPP pro školnírck2007l2008;
55.osvědčení
o DVPP za školníroky 200612007a2007l2008;
56.Planpráce školyve školnímrcce 200712008;
plány práceškolyve školnímroce2007l2008k datuinspekce;
57.Měsíční
plrányziklradniškolyve školnímrcce2007l2008;
58.Učební
59.Koncepcerozvoje školy,bez ďata;
60.Kontrolnía hospitačnízáunarty
vedeníškolyve školnímrcce2007l2O08;
61.ICTplránškoly,ze dne|. zaŤí2007;
62.Záanamyz pedagogickýcha provozníchporadve školnímrcce 200612007
a 2007l2O08;
63.Pravidlapro hodnocenívýsledkůvzdě|áviníŽék.ů,
ze dne 4. zaŤí2006;
64.Dokumentace
činnostiškolskérady ve školnímroce200612007a2007l2O08;
65.Dokumentace
výchovnéhoporadceve školnímroce 200712008;
66.Minimálnípreventivníprogrampro školnírok 2007l20O8;
67.IndividuáInív zdě|ávacíplrínyžráků
ve školnímrcce 2007l 2008;
68.Traumatologický
plán prvnípomoci pro školnírok2OO7l2OO8;
69.ZprávaostavuBOZP z 5.btezna2008;
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7o.Planozdravnýchopatřeníze dne|7.bÍezna2004a 5. března2008;
p|atý od 1. října2002 (směrnice
ohroženížék.ů
a zdravotního
7l.Hodnocenírizik trrazového
č.212002);
platný od 1. října 2002
72.Hodnocenírizik urazovéhoa zdravotníhoohroženízaměstnanců
(směrniceč:.|12002);
řád;
73.organizační
z+.Řadyodbornýchučeben;
75.Rozwhhodin pro školnírok 200712008;
pro roky 2005/2006aŽ2007l2008;
pracovníků
vzdělávénípedagogických
76.P1andalšího
projektHodinaod |. záÍí2004do 31. srpna2006;
77'Systémový
78.Individuálru v zďěLávacíplríny;
řád platnýod3, záňí2007;
z9.Školni
až200612007
;
80.Výkazurazovosti200412005
platď od3. zóši2007;
8l.Celoroěníplan práceškolyna rok 200712008
82'P1ančinnostivýchovnéhoporadcepro rok 200712008;
83.Projekt školy,,Bádámespoleěně..;
84.SeznamŽakůškolyve školnímrcce200712008ke dni inspekce;
školy;
85.Sebehodnocení
školyv letech 200512006a2006l2007pro Radu městaAš;
86.Hodnocení
(7. A a 8. A);
práce z informatikyve školníchletech 200412005až200612007
87.Ročníkové
planyve školnímroce200712008;
88.Tematické
89.Knihafuazň_zir;narrtyod školníhoroku 200412005.

Složeníinspekčníhotýmu:

ČBst<ÁŠrorNl INSPEKu"
Katlovats}ý inspektorát
pracovištěKarlovy Vaty

Kol1ato.vq.Íft.ó6009 Karlovy Vary
(3)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Alena Rájová
Ing. Jaroslava Štěpanková
Jarmila Šurová
PaedDr. Antonín Veselý
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DIe $ 174 odst. 13 školskehozókona, ve aňní pozdějšíchpředpisů, můžeředitel školypodat
připomíryletk obsahu inspekčnírprávy Ceskéškolníinspekci do 14 dnůpo jejímpřevzetína
adresu Ceskd školníinspekce,Kollórova 75,360 09 Karlouy Vary.
I1spe'kční4lrdryt společněs připomínkami a stanoviskem českéškolní inspekce kjejich
obsahu zasíIó Ceskó školní inspekce zřizovateli a škotskéradě. Inspekčnírpróva iieně
připomínehje veřejnd"

Podpis ředitelky školystvrzujícíprojednání a převzetíinspekčnízprá*y

Aš,
I zírmcniško|a
I Kamenná152,okresCheb

l

I

Titul,jménoapříjmení

Podpis

Mgr. Eva Horáčková

/,[ 4 lru or

L2

psČsseot

tČo:70976473
(raátko)

