
Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
čj. ČŠI - 1740/08-02

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Jesenice
Adresa: K Rybníku 800, 252 42 Jesenice 
Identifikátor: 600 053 172
IČ: 70 107 017
Místo inspekce: K Rybníku 800, 252 42 Jesenice 
Termín inspekce: 24. – 25. listopad 2008

Předmět inspekční činnosti

Inspekční činnost dle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) a c) a odst. 4 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě podnětu čj.: ČŠI - 1538/07-02
(personální dokumentace pedagogických zaměstnanců školy).

Popis školy

Základní škola a Mateřská škola Jesenice je zřízena Obcí Jesenice, je příspěvková organizace, 
která vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. 
Vyučování v bezbariérové budově základní školy bylo zahájeno 1. září 2003 (vyučování 
v bývalé školní budově bylo ukončeno 30. června 2003). Adresy dalších míst poskytovaných 
služeb a vzdělávání jsou: ulice V Úvoze 344, 252 42 Jesenice a Školní 49, 252 42 Jesenice.
V letošním školním roce je ve škole 22 tříd, průměrný počet žáků ve třídě je 24, kapacita 
školy je 588 žáků. Počet žáků stoupá, v letošním školním roce je v 1. ročníku 78 žáků.
Škola má všeobecné zaměření. V letošním školním roce probíhá vzdělávání v 1., 2., 6. a 7. 
ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, 
v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola. Vzdělávací nabídka školy 
je rozšířena např. o předmět základy podnikání a doplněna o tzv. oborové a projektové dny, 
které vycházejí ze vzdělávacích programů školy, naplňují mezipředmětové vztahy a umožňují 
individuální přístup pedagogů k žákům, kteří mají zájmem o zvolené téma. 
Ve škole je 31 standardních učeben, 9 odborných pracoven (např. keramická dílna, výtvarný 
ateliér, učebna ICT, hudební výchovy, jazyková posluchárna), 2 tělocvičny, žákovská 
knihovna se studovnou, hřiště. Žáci mají k dispozici 57 počítačů, které jsou připojeny na 
internet. Škola umožňuje bezdrátové připojení k internetové síti.
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Hodnocení základní školy

1. Školní vzdělávací program
Školního vzdělávací program Škola pro život odpovídá podmínkám školy a je zpracován 
podle zásad rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Personální 
podmínky ve škole charakterizují změny ve složení pedagogických zaměstnanců. Jejich 
odchody v minulých letech souvisely se změnami ve vedení školy. Za poslední tři školní roky 
došlo k obměně pedagogického sboru, každý školní rok se vyměnila téměř třetina pedagogů.
Ředitel školy se snaží vytvářet podmínky pro stabilizaci kvalifikovaného pedagogického 
sboru. Během jeho působení došlo k odchodu 7 pedagogů a 2 pedagogům nebyla pro 
nesplnění podmínek odborné kvalifikace prodloužena pracovní smlouva. V letošním školním 
roce ve škole pracuje 39 učitelů, z toho je 11 bez příslušné odborné kvalifikace, ve školní 
družině 9 vychovatelek, z toho jsou 4 bez odborné kvalifikace. Ve škole jsou 2 výchovné 
poradkyně, (jedna z nich neabsolvovala požadované studium), dále školní psycholog
a metodik prevence sociálně patologických jevů, který neabsolvoval studium k výkonu 
specializovaných činností. Údaje ve výroční zprávě o počtu odborně kvalifikovaných učitelů
nejsou v souladu s údaji ve Výkaze o ředitelství škol R 13-0, protože nezachycují změny 
v personálních podmínkách, ke kterým došlo v průběhu školního roku, Evaluační zpráva 
a výroční zprávy obsahují informaci o počtu pedagogů, nesledují personální rizika a opatření 
k jejich minimalizaci. 
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z analýzy výchozí stavu 
a zaměřuje se na metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na 
alternativní metody vzdělávání a užívání výpočetní techniky. Škola použila finanční prostředky 
na další vzdělávání v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vedení školy podporuje 
profesní rozvoj pedagogických pracovníků, vytváří vhodné předpoklady pro jejich stabilizaci.  
Způsob podpory začínajícím a nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkům upravuje 
dokument Práva a povinnosti zaměstnanců, a to podrobněji v kapitole Pedagog pověřený 
uváděním nového nebo začínajícího učitele. Ve škole probíhají pravidelná měsíční jednání 
učitelů jednotlivých vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu, v rámci kterých 
jsou začleněny instruktáže orientované na práci nekvalifikovaných učitelů včetně vzájemných 
hospitací. Vedení školy zajišťuje systematickou podporu nekvalifikovaným učitelům. Složení 
pedagogického sboru umožňuje plnit realizované vzdělávací programy.

Realizovaný vzdělávací program je v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím 
programem. 
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Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:

1. Zřizovací listina školy ze dne 1. června 2000, včetně Dodatku č. 8 ke zřizovací listině ze 
dne 21. 3. 2006

2. Rozhodnutí MŠMT o změně v údajích v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 27 
466/2007-21 ze dne 9. 4. 2008

3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o změně v údajích vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení vydané KÚ Středočeského kraje čj. 68397/2008/KUSK ze dne 
16. 5. 2008

4. Jmenování do funkce ředitele školy s účinností od 2. srpna 2007
5. Plán DVPP pro školní rok 2008/2009 platný od 1. 10. 2008
6. Organizační řád ZŠ a MŠ Jesenice platný od 1. 9. 2008
7. Školní žákovský řád platný od 1. 9. 2008
8. Koncepce rozvoje školy, srpen 2007
9. Protokol čj.: ČŠI-1282/07-02
10. Rozvrh vyučovacích hodin na školní rok 2008/2009
11. Evaluace školy z pohledu žáků, červen 2008
12. Sebehodnocení školy a řízení změn, leden 2008
13. Evaluace školy z pohledu rodičovské veřejnosti, červen 2008 
14. Plán ICT standard a plán, školní rok 2008/2009
15. Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008
16. Třídní výkazy a katalogové listy - vzorek
17. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život 
18. Výkaz o základní škole S 3-01 k 30. září 2008, k 30. září 2007, k 30. září 2006
19. Personální dokumentace pedagogických pracovníků – vzorek
20. Zápis z jednání se zaměstnancem školy ze dne 25. listopadu 2008
21. Zápisy z pedagogické rady - školní rok 2007/2008
22. Práva a povinnosti zaměstnanců školní rok 2008/2009

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel 
školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím 
převzetí na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66
Praha 6.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich 
obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně 
připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole a v příslušném inspektorátu 
České školní inspekce.
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Složení inspekčního týmu: 

(razítko)

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Vladislava Coufalová Vladislava Coufalová v.r.

Mgr. Helena Zahradníčková H. Zahradníčková v.r.

Mgr. Václav Zemek V. Zemek v.r.

Ing. Hana Borůvková H. Borůvková v.r.

V Praze dne 15. prosince 2008

Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

V Jesenici dne 19. 12. 2008

(razítko)

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Josef Buchal J. Buchal v.r.
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Připomínky ředitele školy

Datum Text
- nebyly podány
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