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Předmět inspekčníčinnosti
Zj1šťovánía hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděláváni podle školních
vzdělávacich programů pro předškolní a zák|adní vzděIávání a zjišťovánía hodnocení
naplnění školníchvzdělávacich programů a jejich souladu s právními předpisy a
rámcovýmívzděIávacími programy pro předškolní a zák|adnívzdělávání podle 7'74 odst.2
písm. b) a c) školského zákona. Hodnocení vychází z kontextu tříletého vývoje školy.
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Aktuální stav školy
Právnická osoba Základni škola a Mateřská škola Karolinka (dále ',škola") vykonává
činnost záklaďní školy (dá|e ,,ZŠ"), mateřské školy (dále ,'MŠ'), školnídruŽiny (dále
_
V rejstříku škol a
,,ŠD..)' školníjídelny (dát" ,'Šl;1u úkohíjídelny výdejny (dále ŠJV").
stot't y,"t' zaÍizenije uvedena i součást školníklub. Ten v době inspekce z organizačních
důvodůčinnost nevykonával. ZÍizovatelem školy je Město Karolinka. Do roku 2011
působily subjekty ZŠa MŠodděleně ve dvou samostatných budovách, q9 1. záÍi2011 byly
sloučeny do jednoho subjektu a jednoho objektu sjedním vedením. Škohležívklidné
části obce mimo hlavní komunikaci. Ve škole v době inspekce působilo 24 peďagogických
pracovníků.
tvtŠje trojtřídní scelodenním provozem (od 06:30 do 15:30-hod.), je umístěna vprvním
patřó samóstatné části budovy Etoty. V době inspekce se v MŠvzděIávalo 72 dětí ve věku
až 7 |et, I7 dětí bylo v posiedním roce před zahájenim povinné školnídocházky (PŠD),

i

znich 3 měly odklad pŠo.preaškolní vzděIáváni bylo zajišťováno 6 pedagogickými
pracovnicemi. Kapacita MŠbyla vyuŽita na 100 %o.YzděIáváni děti se uskutečňuje podle
školního vzďěIávaciho progtamu pro předškolní vzděl ávání (dále ,,ŠVP PV"), který
prezentuje základní filozofii: vývořit dětem atmosferu milého přijetí, prostředí, ve kterém

ie budou cítit příjemně' bezpečně, aziskaji nové poznatky a z'kušenosti.
zŠje úplná s devíti třídami. Všichni žáci jsou vzděIáváni podle školníhovzdělávacího
programu pro zék|adní vzdě|ávání (dále ,,ŠVPZv").V době inspekce se v ZS vzdélávalo
ig{ za6r, stanovená kapacita by\a využita přibližně z 55 %. Stav počtu žák:ůje
v posledních školních letech setrvalý. ZákladníÍ'rc vzděIáváni se úěastnípředevším žáci
z města Karolinky, ojediněle i ze sousedních obcí. ZŠvzďělává i žáky se speciálními
vzdělávacimí potřebami. Zák|adní vzděláváni bylo v době inspekce zajišťováno
18 pedagogickými pracovníky (včetně jedné vychovatelky ve Šo;.

Areál vzájemně propojených budov, v jejichŽ části škola vykonává svou činnost, byl
uveden do provozu vroce 1980. Kromě školy v prostorách budov sídlíi jiné subjekty

(městská knihovna a zák|adni umělecká škola). V rámci partnerské spolupráce žáci školy
často vrámci přímého vzděláváni navštěvují městskou knihovnu v objektu' a to jak pod
vedením vyueůiicictr, tak prostřednictvím vedoucí knihovny, která pro ně připravuj e rizné
projekty. Pro většívzdélávacíi spoleěenské akce pro žáky, jejich zákonné zástupce i
uerói"ost je škole umoŽněno využivat velký sál v zák|adní umělecké škole. V posledních
leteóh ško1a propůjčujesvé prostory a moderní informační a komunikační technologie pro
činnost tzv. úniverzý tÍetíhověku vzastoupení VŠBTU ostrava (starší občanéměsta a
okolí). Soustředěním jmenovaných subjektů do jednoho objektu a provázaností jejich
činnostíje tak ve městě Karolinka uváděn do praxe jeden z bodů Dlouhodobého záměru
Zlínskéhó kraje v oblasti školství,a to ten' podle kterého by se škola měla stát komunitním
centrem obce.

Kromě běžných tříd v zŠ'vŠa Šobyly ve škole od minulé inspekce vybudovány
moderní odborné učebny zeměpisu, chemie, přírodopisu, fyz1ky, informačních a
komunikačníchtechnologií, cvičná kuchyň, jazyková učebna, školnídílny a pro každý
stupeň po jedné multimediální učebně. Všechny třídy jsou vybaveny novými výškově
stavitetni'mi lavicemi a židlemi včetně nového nebo velmi zachovalého nábýku' Chodby a
třídy jsou prostorné, světlé, nově vymalované, a sloužítaké k prezentact žákovských
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úspěchů,vývarných prací, výstupům z třídních a školníchprojektů atd. Pro vnitřní tělesné
a sportovní aktivity s|oužíškole prostorná tělocvična, zmodernizování jejího powchu
reditet školy plánuje v nejbližšímobdobí. Pro venkovní sportovni, zá4movq relaxačníi
vzdělávaci aktivity dětí MŠa žákůzŠskola v posledních letech uvedla do provozu
oplocený areál s průleztami, pískovišti, skluzavkami, houpačkami apod.' minihřištěm

je
umě1ým povrchém, altánem a menšímdopravním hřištěm, vizí ředitele školy
je menší
v rozšřování tohoto areálu dále pokračovat. Dalšívenkovní souěástí školy
vysoký.
skok
travnatéhřiště pro kopanou s antukovou atletickou drahou arozběžištěmpro
5 interaktivních tabulí
Učiteléi žáci mají při vzděIáváni k dispozici 38 osobních počítačů,
pracovníci
s dataprojektory á i"o"n vizlalizér (miniaturní kamerový systém). Pedagogičtí
disponuje
škola
míře
ke své vzděIávací činnosti využivqi 15 notebooků. V dostatečné
běŽnými audio a video prostředky.
Vroce 2010 byly budoyy vrámci projektu spolufinancovaného EU' Státním fondem
Životního prostiedí a zŤiŽovatelem zrekonstruovány zateplením' novou různobarevnou
fasádou, piastovými okny a bylo zmodernizováno vybavení Šr.v roce 2011 byla část
prostor školy móderně prebudována pro přemístění MŠ,která do té doby vykonávala
iinnost v jiném objektu v obci. V tomto roce byla nově opravena i všechna sociální
zaÍuenive škole. Na začátku roku 2012 byl v ovzáuší prostoi využivaných především ZŠ
zjištěn výský závadných minerálních a azbestových mikrovláken. Z důvodu jejich
odstranění odbornou fir-ou byli žáci školy jeden měsíc vzdéláváni v náhradních
prostorách v obci a díky vstřícnosti i v objektu zákIadní školy v Novém Hrozenkově.
škole obměněna i otopná tělesa včetně termoventilů a bylo
V tomto roce byla ,,
""ié
provedeno internetové zasíťov ání všech učeben a dalšíchprostor školy'
s

Prostorové a materiální podmínky školy byly pro naplňování obou školníchvzděIávacích
programů na požadované úrovni.

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k SvP
možnosti přijímání dětí k předškolnímu vzdě|ávání a žáki k základnímu vzdéIávání í o
vzděIávací nabídce školy uýti vslctrni zákonní zástupci informování obvyklým a všem
dostupným způsobem. Vedená dokumentace dětí i žÍLk:ůpřijatých k předškolnímu a
zákhánimu vzděIáváni i dokumentace dětí, které nebyly ředitelem školy na základě
povinné školní
stanovených kritériípřrjaty k předškolnímu vzděláváni, a žákůs odkladem
právním
požadovaným
ďocházkýbyly ve st"aouaňernobdobí vedeny se všemi náleŽitostmi
předpisá. Šřora pŤi vzdělání dětí i Žáklu,Úzce spolupracovala se školskými poradenskými
a
zaÍizenimí.Děti v MŠbyly-s vzdělávány s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám
dostatečně
možnostem' U třech doií odkladem PŠDse však vedoucí učitelka v MS
školského
doporučení
neinformovala o důvodech odkladu PŠoa nemohla tak respektovat
poradenského zaÍizenike vzdělávání těchto dětí ani jejich speciální potřeby před vstupem

o

do zák|adnho vzdéláv áni.

(dále
době inspekce se v ZŠvzdělávalo ] žáktl se speciálními vzďě|ávacími potřebami
Dia z nich byli na doporučeníškolského poradenského zaÍueníintegrováni při
',SVP,.).
byli
vzděIávánído běžných tÍid a ni žáďost zákonrtých zástupctl a povolení ředitele školy
vedena
byla
vzdě|áváni podle individuátnich vzdělávacích plánů. Potřebná dokumentace
na požadované úrovni. o SVP těchto žák.ůbylí všichni vyučujícíze strany výchovné
poradkyno informováni a při vzďěIáváníje zohledňovali. Vzdě|ávání Žáků se SVP bylo
pruujr'u školníhoroku zainteresovanými vyučujícímisledováno a pruběŽně

V

u
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vyhodnocováno včetně projednávání na hodnoticích jednáních pedagogické rady'
obdobným způsobem se pedagogičtípracovnici zajimali i o Žáky se slabšímprospěchem'
Ke zlepšení jejich prospěchu jim škola nabize|a doučování v odpoledních hodinách. Ve
škole pracuje logopedická asistentka,kteráse věnovala nápravě řeči dětí v MŠížákiuv ZŠ.

Škohzabezpeěovala rovný přístup ke vzdělávání všem dětem ažák:ům včetně Žáků se SVP
na požaďované úrovni. Větší pozornost je třeba věnovat vzdě|áváni dětí s odkladem PŠD
s ohledem na

jejich speciální potřeby.

Skupinové výsledky vzdělávání v vtŠbyly pruběžně vyhodnocovány v třídním plánu.
Učitelky sledovaly úspěšnost dětí při přechodu do první třídy povinného základniho
vzděláváni a spolupracovaly v rámci subjektu s pedagogy základni školy. Tato zpětná
vazba potvrzovala odpovídajícíkvalitu předškolního vzdě|ávání. Všechny podklady
úspěšnosti dětí byly vyhodnocovány pedagogickou radou, kde byla také přijímána
potřebná opatření k případnémuzlepšení výsledků' Na základě hospitací lze konstatovat'
že znalosti, schopnosti a dovednosti dětí byly na požadované úrovni, sledovaná dosaŽená
úroveň dětí odpovídala stanoveným cílůmpředškolního vzdělávání i jejich osobnostním
předpokladům' Pro děti 'v MŠškola každoročněorganizovala nebo zajišťovalajak
samostatně, tak ve spolupráci se ZŠa jinými subjekty besedy, exkurze' výlety, projektové
dny, kulturní akce apod.' které byly pro prohloubení vzdělávací nabídky přínosné.

MŠv rámci počátečníhovzdělávání vývářelazáklady k dalšímu vzdě|ávání

a

podporovala

rozvoj dětí na standardní úrovni.

ZŠvyuŽivalapÍi\ežttosti k porovnávání hodnocení výsledků vzděláváni Žák:ů z více zdrojů.
Interně rea|izovala vlastní testování v jednotlivých předmětech. Dalšími podklady byly
výsledky žák'i ve školních a regionálních kolech vědomostních, uměleckých i sportovních
soutěŽí a olympiád. V oblasti externího hodnocení výsledků vzděláváni Žákn ZŠse škola
vícekrát zúčastnilastandardizovaného testování společností SCIO, zapojlla se do Testování
informační gramotnosti v 5. a 9. ročníku,do Mezinárodního testování PIRLS a TIMSS, do
Diagnostiky stavu znalostí a dovedností Žáků se zaměřením na jejich rozvoj v 5. a 9'
ročníkua v loňském školním roce Se zapoj1la do celoplošného testování žáků5' a 9.
ročníkův rámci projektu NIQES (Národní systém inspekčníhohodnoceni vzdě|ávaci
soustavy v Čn; v českémjazyce, matematice a anglickém jazyce. Výsledky interního i
externího testování Se pedagogové školy zabývali v rámci metodických orgánů,
projednávali je v pedagogické radě a přijímali opatření ke zkvalitnění výsledků Žáků.
Z vyhodno cení zminěného externího testováni vyplyvá, že výsledky vzdě|áváni žákůbyly
ve sledovaném období v jednotlivých oblastech a předmětech jak na standardní, tak zvláště
v loňském školním roce na nadstandardní úrovni a měly stoupající tendenci. Škola pro
žáky každoročněpořádala i několik vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží'
úspěšnížáci se návazně účastnilii regionálních a krajských kol. Dobrých výsledků
v posledních třech školních letech žácj dosáhli především v recitačníchsoutěžích,
v olympiádě v českémjazyce, v šachách a atletických soutěžích. V roce 2012 získaljeden
žák ocenění Zlínskéhokra1e za mimořádné úspěchy v mimoškolníčinnosti za zisk zlaté a
bronzové medaile na mistrovství světa v hasičskémsportu v ruském Petrohradě. Pro
obohacení vzdělávací nabídky škola pro žáky zŤizovala zél1mové útvary (krouŽky). Další
vyžítív zájmových aktivitách mohli žáci realízovat v rámci místnízákladní umělecké
školy a místního oddílu kopané a stolního tenisu. K podpoře vzdělávání Žáků přispívala i
činnost školnídružiny,která rea|jzovala vlastní projekty a akce' připravovala účastníkyna
soutěže. Aktivně se podílela na celoškolních aktivitách a projektech. Činnost Šobyla pro
pro hlouben i v zděIáv ací nabídky ško ly příno sná.
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škola informuje veřejnost na svých
vzdělávacích výsledcích a o práci školy vůbec
regionálním tisku'
kvalitních internetových stránkách a v místními
žákův soutěžíchlze konstatovat' že
Z výsledku intemího a externího testování a z účasti
,rirrí"aty vzdě|ávánížákůbyly na požadované úrovni'
psychický a sociální rozvoj ve
Školavývářela bezpečnéprostředí^pro zdravý fyztcký,
N"áo..iutek formálního charakteru byl
vzďělávánídětí i Ž'ťů.rr'it'u uraztlbyla vedánu.
úrazech byily zasi|ány určeným orgánům a
odstraněn v pruběhu inspekce. zarnaÁy o
i žáktlbýly obsaženy V aktuá1ních školních
institucím. Pravidla chování a bezpečnor| ac,i
i z:auy v průbEhu vzděIávánibyly vedením školy
řádech obou součástí' Dohledy nad actmi
a bezpečnosti v odborných učebnách'
adresně určeny. Speciá1ní pravidla chování
by1a zpracována a zvetejněna'
tělocvičně a na školnímvenk^ovním areálu a sportovištich
žáci
S pravidly chování a bezpečnosti byli
dětí i žácís nimi byli proka zatelné.""rrá,n.nl.
akcemi mimo školu (výlety, exkurze
prokazatelno .""nuÁirarri tuto před vzdělávacími

o

apod.).

PreventivnístrategieškolybylazaměŤenanaomezeníapÍedchžnenírizikovémuchování
patologických jelu (a současně výchovná
dětí a záků. Ško1nímetodičku p."u"n.. sociálně 'prevňivní
pÍogram' který byl sice
poradkyně; r<azooroenc zpricovávata školní
ve vztahu ke sledovaným jevům'
aktualizován, ale následně nedostateěně vyhodnocován
Ředitel školy si je tohoto
jejich výsledkům a k následnému praktiókému naplňování'

přijal ópďření v tom smyslu' že tuto činnost
problému vědom. ív g"ato11nj1inspekce
pra'covnice, která také
bude od školního roku 2013 l2OI4 ':[""a'", li"a b.augogická
specializaění studium pro
vrámci dalšího vzdě|ávání pedagogictý'ch pracovniý 7anaii
návykových látek' záškoláctví a
výkon této činnosti' Problematik* siřu"v' lžívání.
besed' přednášek a dalších
podobných jevu byla Žákům objasňována prostřednictvím
ve spolupráci se školskými poradenskými
aktivit, které škola organizovalu ,u*u nebó
zaÍuenimíis jinými organizacemi v obci a regionu'
samostatně podílelo vedení školy'
Na ško1níporadenské činnosti se v součinnosti nebo
pato1ogických jevu v jedné
výchovná poradkyně a ško1ní *"t-Jřil prevence'sociálně
adresně určeny konzultační termíny,
osobě, třídníi ástatní učitelé.Všichni měli
domluvě mimo určenéhodiny' Výský
poradenskou einnost poskýovali i p" pr"achozí
ve vzděláváníbyko ze strany pedagogů se
případných ,'.gutňni"lnl"* ,r"to ,"tt auar'i žáktt

žákyajejichzákonnýmizásilpcl,řešenobezprostředněazestranyškolybylapřijímána

opatření k nápravě.

dětí í žáktl a poskýovala poradenské
Školavývářela bezpečnéprostředí pro vzdělávání
služby na poŽadované úrovni'
oblast environmentálního vzděIávání,
ŠkolapÍivzdělávání dětí a žákttaktivně podporovala
problematika.- prolínala všemi
výchovy u orue,y laár" ,,EWo'). i-rr.iiror'*"*T]
Šp'_Štotarovněž pro děti a Žáky
povinnými predmáy'i zájÁovýml .rtua.y a činností
kaŽdoročně
.ircnš ,umcrenJ ttáto tématice' Týo aktivity bývají
organizovaru ut""
,ňš"''y v projektech Den Země a dalších'

školy' Hospitace.-y M9 potvrdily' Že
Školníinspektoři hospitovali v obou součástech
áiferenciace Íuených činnostíve
individuální přístup k dětem byr up1atrován' včetně
einnost9"h- bvrv zaÍazovány Íizenéfrontální
vztahuk jejich potřebám. Při sledo'vŇch
učitelkou. Vhodný pedagogický styl'
činnosti a také samostatné aktivity děřiodněcované
rozvoji osobnosti dětí' Přínosem bylo i
metody a Íbrmy prácebyly funkčnía napomáhaly
6innostech během dne a využIti
hodnocení aeti v návaznosti "u :":iJr'-'t''pJs""š1 -pri
ji poueení , čnii. po)itivní klima ve třídách se projevilo v podobě
pozitivní stimulace
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učitelkami navzájem' Na základě
přátelských vztabi mezi uěitelkami a dětmi t mezl'
dovednosti dětí byly na požadované
hospitací lze konstatovat, Že znalosti, schopnosti a
cílůmpředškolního
úrovni, sledovaná ďosaŽená úroveň dětí o-dpovídala stanoveným
rámci počátečníhovzdě1ávání
vzďěLáváni i jejich osobnostním předpokladům. YŠ"
na standardní úrovni'
vývářela zák|adyk dalšímuvzděláiánía podpo.o'''alarozvojdětí
obou stupňů v předmětech český
V ZŠbyly hospitace rea|izovány ve vybraných třídách
hodiny byly
jazyk, dějepis, matematika, ángtcký jaiyk a informatika' Všechny
hodinách byla uplatňována jak
vyučujícímipřipraveny u p-*yst"ny. v" sledovanych
práce. Žaci pri vyučování tvořivě pracovali a
frontální, tak skupinová výuka i individuální
odpovídajícíjejich věku'
při řešení nurro".ného problému logicky reagova1i na írovni
žáktlm dostatek prostoru pro
Komunika.. p.ougogu ie žáky bylaltevrená a poskýovala jejich
reakce byly přiměřené
a
vyjádření vlastního ,|áro*'Pozornost Žáktlby?asoustieděná
témata měla dostatečně motivační
probíranému uěivu. Stavba hodin a zvoleiá h1avní
a. dovedností v konkrétnímpředmětu'
charakter pro dalšívzděIávání a romoj znalostí
informačnígramotnosti byly
Klíčovékompetence a prvky čtenářskt, matematické a
hodnocení probíhalo pruběŽně
vyučujícímirozvijeny. on.aá*.na věk iautr. zatrodněné
žákůmse SVP byla věnována
a na zák|adě předem dohodnutých pravidel. Přítomným
potřeby. V některých hodinách byly při
individuá1ní péčerespektující jejich vzdělávací
technologie. Jednu hodinu
vzdělávání využity T Áoá"-i informačnía kómuniřační
kvalifikačnípředpoklady pro vzďělávání
matematiky vyueovala učitelka' která nesplňuje
hodina byla
v zákiadníškole. Tato skuteěnost se pri vádeni hodiny negativně neprojevila,
standardní.

Kvalita

a úroveň příméhovzdélávánidětí

i žákůbyla na požadované úrovni'

požadavkůškolského
Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle
zákona
ao

u školských

náležitosti
Školasplňovala všechny
'ii"i}'z{formální
|:o f-1p^''
poále Švpzv' děti v MŠbyly vzdělávány
vzaaaváni
iy|i
zaÍaení.Všichni
progÍamem pro základní
vzdě|ávacím'gjgtř{]*š|ol
p"ar.^sva PÝ. šiluo Švp'zv sŘám.ouy'pv s Rámcovým vzdělávacim programem pro
vzdě|áváni(dáre ,íÝp ZY,) a soulad Švp
Českéškolníinspekce prvotně
předškolní vzděIáváni (dále ,,RV| |v't byl inspektory
sděleno doporučenína dopracování'
posouzen v měsíci únoň 2010' Štot" týto pi."*no
RVP ZY a RVP PV nebyly'
přepracování či áophění v oblastech, lt..3 u sou1adu -s
školníinspekce
V průběhu inspekce bylo zjištěno' zlstotu respektovala doporučení-České
obou
požadavky
s
i ŠvpPV jsou nyní v souladu
a nedostatky napravilá. Akiuální Švpzv
místě ve škole' Švrzv tyt
RVP a se školským zákonem a byly ňirteny na přistupném
vzdělávacích programů byly
projednán ve školskéradě. Učebníp1ány'rea\i)ouaých

nóain v jednom dni a sledu a délky
dodrženy. Organizace vzděIávání (počit ,r1íčovacícrr
povolené počty ďěti i žák.ůve třídách
přestáveQ respektovaly prováděci preapis. Nejvyšší
nebyly v době konání inspekce překroěeny'
od 1' června 2006' Celková délka
Ředite1 vede školu nazák|adějmenování zŤizovate|em
ředitele škol absolvoval' Část
jeho praxe jako ředite Ie zák2adÁistorv:" zr let. Studium |ro
a část řídicích
* "oásně delegoval na svého zástupceřídicí
svých řídicích
a kontrolní
t (veáoucí učitelka v vtŠ).Své
přenesl na jed*u
pravomocí v MS";il;;;i^_'
jasnou
organizaci
".reit.t
procesu, stanovil
pravomoci uplatňoval u roriíiďv oblasti vzdělávaciho
jej
konkretizova|
školníroky a následně
školy. Plán práce storv ,pračovávar "u 1"a"otlivé
zástupcem a
svým
se
na jednotlivé měsíce. Ý pruběhu škoiníhoroku v součinnosti
6
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C.

učitelkou pověřenou vedením součásti MŠrealizovalkontrolní a hospitaění činnost v obou
součástech školy podle předem sestaveného plánu. o zjištěních a průběhu hospitovaných
hodin všichni vedli písemnou dokumentaci. Pruběh hospitovaných hodin projednávali
okamzite a přijímali odpovídajícíopatření. Ředitel školy ustanovil
s vyučujícími
pedagogickou radu jako sr,uj poradní orgán. Na jejích jednáních s ní projednával obsah
zásadní dokumentace školy a svá rozhodnutí ve výchovně vzdělávací činnosti. Ve
sledovaném období většinajednání pedagogickérady probíhala odděleně pro součástZŠa
odděleně pro součást MŠ.ProtoŽe pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtípracovníci
školy, inspekce doporučuje' aby alespoň některá její jednání (např. úvodnía závérečné
v daném školnímroce) byla pro pracovníky obou součástíškoly společná. Pedagogická
rada na pravidelných čtvrtletníchjednáních sledovala a projednávala hodnocení výsledů
dětí i žákjt ve vzdělávacím procesu. Ředitel k názorum pedagogické rady při svém
rozhodování přihlížel' Ředitel školy ve sledovaném období vydával povinnou školní
dokumentaci. Platné školnířády součástíZŠi MŠa vyročnízprávy o činnosti z! byly
zpracovány v poŽadované struktuře. oba jmenované dokumenty součásti Zs- byly
..hrrál"ny-na iednáních školskérady a spoiečně se školním řádem součásti vŠbyly
umístěny na přístupném místě ve školá. Se školnímřádem pro součást ZŠbyli
prokazatelně seznámeni jak Žáci, tak zaměstnanci školy a o jeho vydáni a obsahu byli
informováni i zákonní zástupci na úvodníchtřídních schůzkách. Se školním řádem pro
součást vŠbyly seznámery pedagogické pracovnice i zákonni zástupci dětí. Škohí
matrika obsahovala všechny poŽadované údaje o dětech íŽácich.

Ve

s1edovaném období ředitel školy vyuŽil všech dostupných zdrojů financování
k zajištění materiálních a personálních podmínek, bezpečnosti dětí i žáktl a k realizaci
ško lních v zděláv acich pro gramů'
Ředitel školy vykonával svou řídicí činnost na požadované úrovni.

v zš záuy

vzdělávalo I7 pedagogů včetně ředitele školy a vychovatelky ve Šo.z nich
jedna pracovnice nesplňovala kvaliťrkačnípředpoklady pro výkon činnosti učitele základni
školy. V MŠpůsobilo ó pedagogických pracovnic. Jedna z nich potřebné kvalifikační
předpoklady nesplňovala, a|e již byla přijata ke studiu na střední pedagogické škole
formou dálkového studia. Celková kvalifikovanost pedagogického sboru je přibližně 85%.
Ve sledovaném období na škole působili i pedagogové s minimální nebo krátkou
pedagogickou praxí. Z dokumentace školy a z pohospitačníchrozhovorů s některými
z nich lze konstat ovat, žejejich uvádění do pedagogické praxe by|o ze strany vedení školy,
metodických orgánů i ostatních kolegů zpracované, promyšlené a bylo na požadované
úrovni. Z rozhovori s vedením školy i s pedagogickými pracovníky vypl1mulo, že vztahy a
spolupráce mezi peďagogy navzájem i mezi oběma součástmi byly velmi dobré a všem
iál"ž"lo na šířenídobréňo jména školy v obci i regionu. Ředitel školy umoŽňoval a
organizaěně zajišťovaldalšívzděláváni všech pedagogických pracovníků(dále ,,DVPP").
ro byto rea\izováno s ohledem na finančnímoŽnosti školy a nabídku vzdělávacích
institucí. Ve sledovaném období bylo DVPP zaměřeno na zkvalitnění vzdělávacího
procesu v obou součástech školy, na cizojazyčnévzdě|áváni, na nove|izaci školských
právních předpisů, na oblast environmentálního vzdě|áváni, výchovy a osvěty, na oblast
prevence sociálně patologických jer,u a některé další.Rezervy jsou však patrné při dalším
izděIávánípedagogických pracovnic v MŠ.Zde se ve sledovaném období účastnilypouze
dvou vzdělávacích akcí' Yyuživaná forma samostudia nebyla prokazatelná. DVPP bylo
zaměřeno na aktuální potřeby školy a pro pedagogy bylo přínosné. Finančníprostředky
vynaložené na DVPP byly využity opodstatněně'
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s dotací ze státního rozpočtu a
Školave sledovaných letech 2010 - 2012 hospodaři1a
roce 201 t i zotz také s dotací EU peníze školám'
s provozní dotací od zÍizovatele, v
byly použity efektivně' hospodárně a
Finančníprostředky poskýnuté ze státního rozpočtu
ttospodďení školy bylo vyrovnané' ve
v souladu s účelem,'naLtery by1y přiděteny.
výsiedku hospodaření, ve fondech by1y
sledovaném období škola dosahóvalá t tuo''eio
. Z provozní dotace' byly hrazeny
kumulovány finančníprostředky na budoucí investice
zaměstnanců a částečněučební
provozní náklady, J-uno opruuy, běž;i tldržba, školení

pomůcky.

roce 2OI0 a2011 na školnívybavení pro žáky
Školebyly poskýnuty úěelově prostředky v
a na platy pedagogů svysokoškolským
1. ročníku,na podporu počátečníhor)áaaraní
a výčtóvány v souladu s nastavenými
vzdé1áním'Účelovédotace byly přijaty, uvJ..pa"v
podmínkami.

školnístravování' za předškolní
Dalšímizdrojípříjmůbyla ve sledovaných letech úplut1za

cízich strávníků)'
vzdě|ávária příjmy z dáphkové činnošti(stravování
kteý hradil veškeréprovozní
Školamě1a zásadní oporu ve zÍuovateli Městu Karolinka,
finančníchmožností nadále podporuje'
náklady souvisejícís provozem ško-ly a školu dle
ve sledovaném období plnila
Dalšívztahy škola rozvijela se školskou radou, která
aktivit škola zapojovala i rodiče dětí a
povinnosti .tunou*e právním předpisem. Do svých
je jiŽ
některých školníchakcí' Přínosná
žák,-. Tlbyt napomócni zvláůtě pri 'u1isrouáni
uměleckou školou (viz
výše zmíněná .pot rp.a"" s měsiskou knihovnou a zák1adri
mezi součástmi MŠa zŠbyla
Aktuální stav školy). Každodenn i uzká spolupráce
Inspekce kladně hodnotí provázanost
samozřejmostí a byla na velmi dobré úróvni.
úěastní jak děti, tak žáci, a spolupráci
některých st<otnictrít<cí, na kteých '"-'por"o"c
zajišťováníriznýchbesed'přednášek a
pedagogů obou souěástí ve vzdě2ávacíčinnosti. Při
i s mnoha organizacemi
podobných at ci sřáia spolupracouutu-r -irtními organuaceml
šLob spolupracovala Se školskými
v obci i regionu' při vzděIávání dětí i Žakt'
školu spďnzorsky podporovaly některé
poradenským i zar|ízinimr. Finančně i materiálně
ťrrmy i jednotlivci.
vzdělávacínabídky školy přínosná'
Spolupráce s uvedenými partnery byla pro obohacení
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Závéry
a
činnost školy byla v soaladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol
v souladu
školských ,oýtr"ii. Štola poskytovala předškolní i základní vzděldvúní
se ztÍsadami a cíIi školskéhoztÍkona.

Vysoká kvaliJikovanost pedagogického sboru

tivalitní n aplňovdní

obo u

je

dobrým předpokladem pro

školníchvzděldvacích pro gramů.

potřeby
Škotaumožňovala rovnost přístupu ke vzděltivání dětí i žáků,vzděldvací
inspekce
Rezervy
žúkůse speciálními vzděIáiacímí potřebami byly zohledňovtÍny.
v zohledňování
dochdzky
zjistila p?i vzděldvání dětí s odkladem povinné školní
j ejich specitÍlních vzděldvacích potřeb'
Ekonomické a materiální podmínky školy byly pro realizuci školního
na požadované
vzděláv(lcítto progrilmu pro jrrAs*otri a ztikladní vzděltÍvdní
úrovni. FinančníprostreA*y ze stútníhorozpočtu škola využila efektivně,
hospodárně a účelně,
Školo zajišt,ovala bezpečnéprostředí pro valěttÍvdní dětí a žáků.Vyhodnocovala
opatření k jejich
zdravotií a bezpečiostníriziku a přijímala odpovídající
jevů'
minimalizaci včetně strategie prevence socitÍlně patologických
Školavzděldvala děti podle školníhovzděltÍvacího programu pro předškolní
vzděIávdní.
vzdělávdní a ždky podte^školního vzděldvacího progr&mu pro zákludní
a
kompetencí
Naplňovúníjejiih výstupů, vedení dětí u žtÍkůk rozvíjeníklíčových
k )ozvoji ;iiiln ,rbbrirtí bylo na požadovanéúrovni. obu školnívzdělávací
programy a
progÍamy- iyly v souladu s otlpovídajícímiRtímcovými vzdělúvgcími
školským zdkonem.

Ředitel školy vykonával svou řídicíčinnost v souladu

s

požadavky školskěho

zákona.

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekčnízjištění opíralo'
Základni školy a Mateřské školy Karolinka zúěinnostíod 1. ledna
2003 věetně dodatků ke ztuovací listině č' I,2,3,4 a 5
návrhu na zápis
2. Rozhodnutí Ministerstva školství,mládeŽe a tělovýchovy ve věci
Č.j. t 6 50412006-2I ze
změny v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zaŤízeni
dne 2_8. ěervna 200ó s účinnostíod 28' června 2006
změny v údajích
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci návrhu na zápis
3' dubna 2006
dne
ze
vedených v rejstříku škol a školských zaÍueií Č. i. zs+zsl2oo6
s účinnostíod 1. května2006
4, Rozhodnutí Ministerstva školstvi, m|áďeže a tělovýchovy ve věci návrhu změny
súčinnostíod 1.
vúdajícho právnické osobě Č j : 555l2O01-2I ze dne 15.bÍezna2001
záÍí2001
v údajích
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci náwhu na zápis změny
ze dne 18. srpna 2011
vedených v rejstříku škol a školských zaÍizeníČ. i. otso1l21ll
s účinnostíod I. záii20II

1. ZÍuovaci listina
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Rozhodnutí Ministerstva školstvi, m|ádeže a tělovýchovy ve věci návrhu na zápis
změny v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zaÍizeni Č.i. zz 79212017-25 ze
dne 22. Srpna 201 1 s účinnostíod I - zéňi 2011
7. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci náwhu na zápis změny v údajích
vedených vrejstříku škol a školských zatuenize dne 9. prosince 2011 súčinnostíod 1.
ledna2072
8. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci náwhu na zápis změny v údajích
vedených vrejstříku škol a školských zaÍuenize dne 9. prosince 20i1 súčinnostíod 1.
ledna2012
9. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol a
školských zaŤizeniČ. i. +to:s l2OO7 ze dne 4. července 2007 s účinnostíod 1. záÍl2001
10. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínskéhokraje ve věci zápisu změny v údajícho
právnické osobě Č. i. zs+z+l2}O6 ze dne 3. dubna 2006 s účinnostíod 1. května2006
11. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínskéhokraje ve věci zápisu do rejstříku škol a
školských zaÍizeniČ'j. zsgszl2006 ze dne 3. dubna 2006 s účinnostíod 1. května2006
l2.YýkazM 3 o zák|adni škole pod1e stavu k 30. záÍí20I,2012 a20I3
t3. Škohířád součástizák|adni škola platný od 1 . záÍí20I2
14.Prokazatelné seznámení zaměstnanců školy se školnímřádem součásti základní škola
ze záŤí20I2
15.YýkazM3 o základní škole podle stavu k 30. záii2010,20II a2012
t6. Škotniřád souěásti mateřská škola platný od 1 - záÍí20I2
t7.TÍ1dni knihy součásti základni škola ve školních 20I0l20I7, 201Il20I2 a 201212013
k datu inspekce
18. Třídni knihy součásti mateřská škola ve školníchletech 20I0|20II, 20II|20I2 a
201212013 k datu inspekce
19.Záznamy zpruběhu třídních schůzek vmateřské škole ve školních letech 20I0|20II'
20II120L2 a201212013 k datu inspekce
20. Záznamy z jednáni školské rady k datu inspekce
21. Ročnípián environmentální výchovy, vzďéláváni a osvěty na školnírok2012l2013
22.Yyročnizprávao činnosti školyza školní/roky200912010,2010l20II a201Il20I2
z3. Škohi v zďěIáv aci pro gram pr o zák|adni v zděláv áni platný o d I . záÍí 20 I I
z4. Škohívzdělávacíprog1ampro předško\nívzdělávání aktualizovanýk3-záÍí2012
zs. Škohívzdělávaciprogram školnídružiny platný od I. záÍí20II
26.Program třídníchschůzek v součásti zák\adni škol za školníroky 20I0l20I1,
20II120I2 a201212013 k datu inspekce
27.PIándlouhodobóho rozvoje školy na školníroky 201 Il20I2 - 20Í5l20t6
28. Celoroční plán práce školy na školníroky 2OI0l2077,20IIl20I2 a201212013
29. Měsíěni plány práce školy na školníroky 2OIO12OII, 201Ilz0I2 a 20I2l20I3 k datu
inspekce
30. Personální dokumentace ředitele školy a pedagogických pracovníkůk datu inspekce
31. Katalogové listy žákůk datu inspekce
32, TÍidniiyuury všech tříd a ročníkůsoučásti základni škola k datu inspekce
33. Evidenčníkarty dětí a žáktlv elektronické podobě k datu inspekce
34. Dokumentace žákj|- pÍijatých k základnimu vzděIávání na školníroky 20II|20I2,

6.

201212013 a201312014
35. Dokumentace žák.ůzodkladem povinné školnídocházky na školníroky 201Il20I2,
201212013 a201312014
36. Dokumentace žákůse speciálními vzdělávacími potřebami včetně Žáků integrovaných
k datu inspekce
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37. Dokumentace dětí přijatých kpředškolnímu vzdě|ávání na školníroky 2010l20ll,
201112012 a2012/2013
38. Kniha urazí v součásti zák|adní škola vedená od 1 . září 1995 k datu inspekce
39. Kniha uraziv součásti mateřská škola vedená od 1. záÍi2003 k datu inspekce
40.Záznamy o irazech žák:ůza školníroky 2010l20II, 20II|20I2 a 201212013 k datu

inspekce
4t. vtinimahí preventivní program školy na školníroky 2010l20II, 201112012 a

20r2U20r3
42. Vyhodnocení Minimálního preventivního progÍamu za školníroky 201012011 a
20rU20r2
43. Škohípreventivní strategie ze ďne 1. záÍi2009
44.Záznamy z kontrolní a hospitačníčinnosti vedoucí učitelky v součásti mateřská škola
školníroky 2010/2OI1,2011l20I2 a20I2Il2013 k datu inspekce
45. Plán kontrolní a hospitační činnosti vedení školy na školnírok20l0l201 1, 201 1l20I2 a
201212013

46.Záznamy vedení škoty zkontrolní a hospitačníčinnosti za školníroky 201012011,
20II120I2 a201212013 k datu inspekce
47.Plánrozvoje ICT na období 2007 -2014
48. Škohíplán EVVo na léta 2011 -2013
9.P|ánpersonálního a DVPP na rok 201I,2012 a20I3
50. organizačniřád školy platný od 1. prosince 201 1
51. Plán výchovného poradenství na školníroky 20I0120II,201Il20I2 a201212013
52. Třídní vzdělávací program mateřské školy ve školním roce 201212013 k datu inspekce
53.Rozwhy hodin vsoučásti zák|adni škola za školníroky 2010l20II,201112012 a
2012112013 k datu inspekce
54.Rozpis dohledů nad žáky v součásti základni škola za školníroky 201012011,
20II|20I2 a2012112013 k datu inspekce
55. Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu vzďěláváni k datu inspekce
56. Záznamy z jednáni metodických orgánů školy za školní roky 2010/2071, 20I1l20I2 a
2012112013 k datu inspekce
57. Individuální záznamy o vzděláváni dětí ve školních letech 20L0|20II, 20II|20I2 a
2012112013 k datu inspekce
58. Záznamy z jednáni pedagogické rady za školníroky 2010l20II, 20IIl2012 a
2012112013 k datu inspekce
59. Provozní Íády odborných učeben, tělocviěny, venkovního hřiště a venkovních
vzdělávacich prostor k datu inspekce
60. Podklady ze standardizovaného testování společnosti SCIO za školníroky 200912010,
201012011 a20II|20I2
61. Testování finančnígramotnosti s Gepardem 5. a 9. ročníkůve školnímroce201212013
12.Diagnostika stavu znalostí a dovedností žákůse zaměřením na jejich rozvoj 5. a 9.
ročníkůve školnímroce 201Il20I2
63. Dohodao vzájemné spoluprácimeziZák|adni školou a Mateřskou školou Karolinka a
Národním ústavem pro vzděláváníreptezentovaným pracovištěm CPIV olomouc ze dne 9'

záÍí20II

ESF ,,Centra podpory inkluzivního
pro konkurenceschopnost
Yzdélávání
programu
vzdě|ávání vrámci" vrámci operačního
ze dne 2.května2012
65. Závazné ukazate|e rozpočtu přímých vzděIávacich neinvestičních výdajů na rok 2070,
2OII a2OI2 vydané Ikajským úřadem Zlínského kraje
66. Hlavní kniha účetnictvíza obdobiprosinec 20110, prosinec 20II a prosinec 2012
64. Prodloužení dohody o vzájemné spolupráci, projekt
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67. Finančnívypořádáni dotaci ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskýnutých na
projekty spoluf,rnancované zrozpoětu Evropské unie za rok 2010, 201I a2012
68. Učetnízávěrkak 31. prosinci 2010, 2011 a2012
69. Přehled čerpání finančníchprostředků v letech 2010,2011 a2012

Poučení
Podle s 174 odst. 13 školskéhozákona můžeředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekÉnízprávy českéškolní.-inspekci, a to do la dnii po jejím převzeti. Případné
připomínlcy zašlete na adresu Česká školníinspekce, ztínilry iňspeltorát, ZaráÁí88,
760 01 Z|ín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e_podatelnu
(csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

Inspekčnízprávu společně s připomínkami a stanoviskem českéškolníinspekce
k jejich obsahu zasílá česká školníinspekce zíizovatelía školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zaÍízení,,jichžse týW, ave Zlínském inspektorátu českéškolníinspekce.

Složeníinspekčníkomise a datum lyhotovení inspekční'pršqšLáškolníinspekce
Zlínský inspektorát
Zlín24. dubna 2013
Zarámí 88, P. o. Box 225
Mgr. Ivo Suchý školníinspektor
Mgr. Renata Juráňová, školníinspektorka
Mgr. Dana Karmasinová, školníinspektorka
Mgr. Jana Zámečniková, školníinspektorka
Ing. Marcela Matušincová, kontrolní pracovnice
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Datum a podpis ředitele školy potvrzujícíprojednání a převzetí inspekčnízprálry

Vsetín 2.května2013

&

Mgr. Petr Srámek, ředitelškoly
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