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HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ

Ve dnech 23. a 24. února 1999 byla na Základní škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 
provedena orientační inspekce (čj. 146 135/99-005 043) dle § 18 odst. 3, 4 zákona 
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 
zaměřená na řízení školy.
Následná inspekce provedená 3. listopadu 1999 posoudila vývoj školy od orientační inspekce 
v následujících bodech:

Plánování
Ředitel školy předložil při následné inspekci dne 3. listopadu t. r. koncepci školy do roku 2003, 
kterou prokazatelně projednal 26. dubna 1999 se zřizovatelem.

Organizování
V souladu s doporučením uvedeným v inspekční zprávě čj. 146 135/99-005043 vypracoval 
ředitel školy k 1. dubnu 1999 řád jazykové učebny. Ředitel školy rovněž upravil ty pasáže řádu 
školy, které se týkaly ohlašování úrazů a škod, jakož i ustanovení o vylučování žáků z akcí 
školy.

Kontrolní mechanizmy
Při předcházející orientační inspekci bylo zjištěno, že se škola dopouští chyb při hodnocení 
žáků. V rozporu s § 11 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole, 
ve znění pozdějších předpisů, nebyl stanoven náhradní termín klasifikace žákyně M. K. a 
žákyně byla zařazena znovu do 7. ročníku. Dle informací zjištěných z výroční zprávy za školní 
rok 1998-1999 k obdobnému pochybení již na konci školního roku 1998-1999 nedošlo.
Další pochybení školy zjištěné při předcházející orientační inspekci, při němž došlo k selhání 
kontrolních mechanizmů, spočívalo v porušení § 10 odst. 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1991 
Sb. o postupu do vyššího ročníku. Žákům, kteří byli chybným postupem poškozeni, bude 
umožněno navštěvovat 9. postupný ročník, pokud o to projeví jejich zákonní zástupci zájem. 
Z jednání se zákonnými zástupci pořídil ředitel školy zápisy.
Při kontrole rozhodnutí o odkladech povinné školní docházky v únoru t. r. zjištěno, že škola 
vydává rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky i po začátku školního roku, kdy už žáci 
mají navštěvovat 1. ročník. Této chyby se už škola nedopouští.
Škola v období od předchozí orientační inspekce neopakovala pochybení při vystavování 
odkladu povinné školní docházky, jež spočívalo v tom, že místo odborného posouzení lékařem 
či pedagogicko-psychologickou poradnou bylo uznáváno i posouzení žákova stavu klinickým 
psychologem a klinickým logopedem, kteří ovšem v § 34 odst. 2 zákona ČNR č. 29/1984 Sb., 
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, nejsou uvedeni.

Při následné inspekci bylo potvrzeno, že škola neopakovala pochybení, jež byla zjištěna 
při orientační inspekci v únoru tohoto roku.

DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ

Ředitel předložil dne 3. listopadu t. r. zakládací listinu školy, která byla zřizovatelem vydána 
20. prosince 1995 a dodatek k zakládací listině z 5. ledna 1998, který upřesňuje název školy. 
Ředitel školy potvrdil, že zbývající podklady pro zařazení do sítě škol jsou v originále uloženy 
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u zřizovatele a u Školského úřadu Ostrava.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

 zápisy z jednání se zákonnými zástupci žáků, kteří byli poškozeni porušením § 10 odst. 8 
vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1991 Sb.

 řád jazykové učebny z 1. dubna 1999
 zakládací listina školy z 20. prosince 1995 a dodatek k zakládací listině z 5. ledna 1998
 koncepce školy do roku 2003 s potvrzením zřizovatele o jejím projednání
 upravený řád školy
 evidence odkladů povinné školní docházky a rozhodnutí o odkladech v období 

od předchozí inspekce
 výroční zpráva za školní rok 1998-1999

ZÁVĚR

Nedostatky zjištěné při předchozí inspekci byly odstraněny, případně jejich důsledky zmírněny. 
Škola se nedopustila stejných pochybení v období od poslední inspekce.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu

Razítko

Školní inspektor Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Vladislav Vančura V. Vančura v. r.

V Ostravě dne 4. listopadu 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 4.listopad 1999

Razítko

PaedDr. Josef Janáček Dr. Josef Janáček v. r.
Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo 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. 8 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.



Inspekční zpráva - str. 4

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát Datum předání/odeslání 

inspekční zprávy
Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Školský úřad 1999-11-19 146 382/99-05043
Zřizovatel 1999-11-19 146 383/99-05043
Rada školy není zřízena ---

Připomínky ředitelky školy
Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text

--- Ředitel nepodal připomínky.




