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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Sledovaná základní škola je příspěvkovou organizací. V současné době je výuka
zabezpečována ve 26 třídách devíti ročníků. První stupeň školy tvoří 12 tříd, na druhém stupni
se vyučuje ve 14 třídách. Ve všech ročnících je realizován vzdělávací program Základní škola
čj. 16 847/96-2 (včetně úprav a doplňků schválených MŠMT ČR pod čj. 25 018/98-22
s platností od 1. září 1998). Součástmi školy jsou školní družina (5 oddělení) a školní klub.
Předmětem tematické inspekce bylo hodnocení způsobu a kvality zpracování rámcových plánů
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) výše jmenované školy a dále plnění
těchto plánů v období kalendářních let 1999 – 2001 s posouzením efektivnosti využívání
prostředků přidělených za tímto účelem ze státního rozpočtu.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Způsob a kvalita zpracování rámcových plánů DVPP
Kontrolou příslušné dokumentace bylo zjištěno, že pro uplynulé tři školní roky 1998/99,
1999/00 a 2000/01 jsou rámcové plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků součástí
celoročního plánu práce školy v jednotlivých uvedených obdobích, což je v souladu s odst. (1)
čl. 2 Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k použití a kontrole
účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním a obecním školám na další
vzdělávání pedagogických pracovníků čj. 21 366/95-20. V intencích citovaného pokynu dle
odst. (2) čl. 3 byly zvolené vzdělávací akce vybrány z nabídky institucí, jež mají osvědčení
a způsobilosti vydané ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení
Akreditační komise pro DVPP. Jak bylo při kontrole zjištěno, školou plánovaný záměr byl
v průběhu sledovaných školních roků vždy ještě rozšířen a doplněn z aktualizované nabídky dle
zájmu jednotlivých pedagogických pracovníků.
Jako součást plánu činnosti školy na školní rok 2001/02 byl vedením školy zpracován plán
personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy, jak ukládá čl. 3 Pokynu ministra
školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků
přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením
na další vzdělávání pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci
rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program vzdělávání
v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů a Program zpřístupnění dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků malotřídním školám) čj. 11 336/2001-25. Výše zmíněný plán
personálního rozvoje je dlouhodobý, představuje výhled v oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v letech 2000 až 2003. Jsou zde zohledněny záměry z hlediska
vzdělávání vedoucích pracovníků školy (oblast školského managementu), dále jmenovitě
uvedeny záměry vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a v oblasti státní
informační politiky ve vzdělávání. Konkrétní jmenovité údaje jsou uváděny rovněž pro oblast
kvalifikačního a rozšiřujícího studia. Plán je věcný a srozumitelný, má souvislost zejména s tzv.
hlavními úkoly současného školního roku, vychází jak ze společenských potřeb, tak z potřeb
školy. V oblasti vzdělávání zahrnuje většinu pedagogických pracovníků.
Hodnocení plnění plánů DVPP
Základní informace o průběhu DVPP v jednotlivých sledovaných obdobích obsahují výroční
zprávy o činnosti školy, jak ukládají výše citované Pokyny (čj. 21 366/95-20, resp.
čj. 11 336/2001-25). V posledních třech školních rocích údaje ve výročních zprávách pouze
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vyčíslují účast pedagogů na vzdělávacích akcích, celkové hodnocení v návaznosti na plán
DVPP zde obsaženo není. Podrobné zpracování sledovaných údajů škola vykazuje za
kalendářní rok 2001, což je obsahem tzv. zprávy o použití prostředků na DVPP ve vztahu
k plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy, která je vyhotovena v souladu
s odst. (1) čl. 5 citovaného Pokynu čj. 11 336/2001-25.
Z kontrolované dokumentace bylo zjištěno, že ve sledovaných letech se vzdělávacích akcí
zúčastňovala vždy nadpoloviční většina pedagogů školy, přehledně jsou zpracovány
tzv. tematické bloky vzdělávání, které informují jednak o zapojení pracovníků v jednotlivých
akcích, ale také o vícenásobné účasti v dlouhodobějších tematických kurzech.
Škola kromě účelově přidělených prostředků nevyužívá jiných forem financování DVPP.
Předložené plány DVPP respektují ustanovení citovaných Pokynů, kvalitativní posun po
stránce obsahové je zřetelný zejména ve zpracování plánu pro letošní školní rok a rovněž
v dlouhodobém plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy. Akcí DVPP
se každoročně účastní většina pedagogů, a to i opakovaně. Ze zjištěných skutečností je
zřejmé, že škola vytváří velmi dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DVPP
Hodnocení efektivnosti čerpání účelových prostředků přidělených ze státního rozpočtu
na DVPP
Rok 1999 a 2000
Rok

sloupec a)
1999
2000

Čerpání finančních Počet pedagogických Průměrná částka
prostředků na DVPP pracovníků
čerpaná na
(údaje v celých Kč)
pedagoga
(údaje v celých Kč)
sloupec b)
sloupec c)
sloupec d)
42.185
46,2
913
28.527
46,2
617

Rok 2001
Čerpání finančních
prostředků na DVPP
(v celých Kč)
celkem
z toho:
účelově
přidělených
sloupec e) sloupec f)
54.401
54.401

Čerpání kryto z
(v celých Kč)
účelově
ostatních
přidělených zdrojů
prostředků
sloupec g)
sloupec h)
54.401
-

Počet
Průměrná částka
pedagog.
čerpaná na 1 pedagoga
pracovníků
(v celých Kč)
celkem
z účelově
přidělených
prostředků
sloupec i)
sloupec j) sloupec k)
44,9
1.212
1.212

Prostředky na DVPP byly v letech 1999 a 2000 přidělovány Školským úřadem v Opavě jako
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součást normativu na žáka. V roce 1999 byla tzv. „Úpravou rozpočtu neinvestičních výdajů
k 30. dubnu 1999” vyčleněna částka na DVPP ve výši 42.185,-- Kč, z toho pak účelově
21.092,50 Kč. Průměrná částka čerpaná na 1 pedagoga měla v letech 1999 a 2000 klesající
tendenci, a to i přesto, že se ve školním roce 2000/01 přepočtený počet pedagogických
pracovníků nezměnil. Pokles finančních prostředků na DVPP byl zaznamenán v roce 2000, kdy
bylo sledované škole přiděleno o 13.658,-- Kč méně než v roce 1999.
Pro rok 2001 byly prostředky na DVPP přiděleny účelově referátem školství Okresního úřadu
v Opavě. Částka byla o 25 874,-- Kč vyšší než suma, kterou na DVPP vyčlenil Školský úřad
v Opavě v roce 2000. Průměrná částka čerpaná na 1 pedagoga vykázala v roce 2001
vzestupnou tendenci, a to o 595,-- Kč více.
Kontrolou účetních dokladů nebylo zjištěno neefektivní využívání prostředků přidělených ze
státního rozpočtu, tyto prostředky byly čerpány v souladu s účelem určení.
DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ
Sledovaná škola je od roku 1992 zařazena do evropské sítě projektu Zdravá škola (nyní Škola
podporující zdraví). V současné době realizuje v rámci tohoto projektu velmi kvalitně
rozpracovaný program pro období 2000 – 2004. V písemné podobě jsou i návrhy vlastního
školního kurikula dle intencí dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v ČR.
Vyčlenění pracovníci školy jsou ve velmi úzkém kontaktu se Státním zdravotním ústavem
v Praze, který je garantem programu Škola podporující zdraví. Z pověření této instituce
sledovaná škola organizuje cyklus vzdělávacích akcí zaměřených zejména ke tvorbě vlastního
školního kurikula v duchu projektu Zdravá škola. Cyklus začíná praktickým seminářem
v březnu letošního roku, uskuteční se v Opavě s týmem lektorů z řad pedagogů sledované
školy, což je fakt velmi pozitivní a chvályhodný.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ












Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností
od 1. října 1998, čj. 473/98/Z-32-00.
Celoroční plány práce školy pro školní roky 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02.
Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02.
Výroční zprávy o hospodaření školy za školní roky 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02.
Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro období 2000 - 2003.
Zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2001 ve vztahu k plánu personálního rozvoje
pedagogických pracovníků školy.
Projekt školy v rámci programu Škola podporující zdraví pro období 2000 – 2004.
Návrhy pro tvorbu vlastního kurikula sledované školy.
Materiály k přípravě praktického semináře s kurikulární tematikou v rámci programu Škola
podporující zdraví pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze.
Úprava rozpočtu NIV k 30. dubnu 1999 Šk. úřadem v Opavě ze dne 20. května 1999.
Úprava rozpočtu NIV regionálního školství k 1. červenci 2000 Školským úřadem v Opavě
ze dne 14. srpna 2000.
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Rozpis schváleného rozpočtu NIV regionálního školství pro rok 2001 Okresním úřadem
v Opavě ze dne 24. února 2001.
Úprava rozpočtu NIV regionálního školství k 8. říjnu 2001 Okresním úřadem v Opavě ze
dne 9. listopadu 2001.
Výpis z účtu sledované organizace za roky 1999, 2000 a 2001.
Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 za roky 1999, 2000 a 2001.
Přehled vzdělávacích akcí, kterých se pedagogové zúčastnili v letech 1999, 2000, 2001.

ZÁVĚR
Systematický plán DVPP je ve škole plněn, vzdělávacích akcí se pravidelně účastní většina
pedagogů. Vedení školy vytváří velmi dobré podmínky pro účast na vzdělávací akcích,
příkladná je motivace pracovníků, která vrcholí až ve vlastní lektorské činnosti.
Finanční prostředky na DVPP ze státního rozpočtu jsou čerpány efektivně. Průměrná
částka vynakládaná na jednoho pedagoga v letech 1999 a 2000 má sestupnou tendenci,
i když se počet pedagogických pracovníků v tomto období nezměnil. V roce 2001 bylo
zaznamenáno zvýšení této částky (při poklesu počtu pedagogů). Vývoj v této oblasti
vykazuje mírně vzestupnou tendenci.
Při kontrole nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PaedDr. Jaroslava Gebauerová

...........................................

Jaroslava Sivková

...........................................

Další zaměstnanec ČŠI:
Člen týmu

V Ostravě dne 14. února 2001

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
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Datum převzetí inspekční zprávy: 19. února 2002
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Mgr. Jaroslav Horák

...........................................
podpis

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.

Hodnotící stupnice
Plní, je v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor školství, mládeže a sportu,
28. října 117, 702 18 Ostrava 2
Zřizovatel: Magistrát města Opavy, Horní
nám. 69, 746 01 Opava

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2002-03-06

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 388/02-11102

2002-03-06

146 389/02-11102

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nepodány.
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