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Termín inspekční činnosti 7. - l0.leden 2014

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověřeni k inspekční činnosti.

Česká školní
io'p.t." a Předmět inspekční činnosti

1Jlrrpekční činnost podle $ 174 odst. 2 písm. a) zákota č. 56l^12004 Sb., o předškolním,

3 základntm, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváti (školský zákotl), ve znění
v pozdějších předpisů, pro účely získávání a ana|ýzy informací o vzdělávání Žáků', o činnosti

školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.

Hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzděIávání poskytovaného základní školou
podle $ 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení podmínek' pruběhu

a výsledků vzděláváni podle příslušného vzdělávacího programu; zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzděIávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým
vzďěIávacím programem podle $ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona a zjišťování
souladu školního vzdělávacího programu školní družiny se školským zákonem.
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Charakteristika
Právnická osoba vykonává činnost základní školy (dále ,,škola"), školní družiny a školní
jídelny. Aktuálně ji navštěvuje 618 žáků (kapacita 700 žáktL), z toho 18 cizinců' 13 žák:ů je
vzďěláváno v zahraničí, 25 se speciálními vzdělávacími potřebami (dále ,,SVP").
Pedagogický sbor tvoří 50 zaměstnanců, téměř I00% je kvalifikovaných. Škola nově
vzdělává žáky od 1 . ročníku' výuka je orientována na jazykové vzdělávání. V této oblasti si
škola vybudovala vysokou prestiž. Prostřednictvím školního vzdělávacího programu (dále
,,ŠVP"; zajišt'uje nadstandardní nabídku ve vzdělávacích oborech Cizí jazyk a Další cizí
jazyk.V 9. ročníku mají žáci možnost sloŽit mezinárodní certifikovanou zkoušku. Dále si
žáci povinně volí v 6. ročníku jeden ze tŤ1 cizích jazyků _ francouzský, německý nebo

;nanělskÝ. Nabídku doplňuje nepovinný vyučovací předmět konverzace ve zvoleném cizím
Jazyce.
Škola nabízi zájmov é v zděláv áni formou školní družiny, kter á má 1 2 oddělení.

Ho dno cení po dmínek k r ealizaci v zděláv acíc h p ro gra m ů

Řízení škoIy
Reditelka školy vykonává funkci dvanáct;im rokem. Y organizačním řádu velmi vhodně
rozdělila kompetence tak, Že se se svým zástupcem efektivně doplňují. Jak ředitelka školy,
tak i zástupce ředitelky, plní úkoly vyplyvající z rozdělených kompetencí velmi erudovaně
s aktivním a pozitivním přístupem ke změnám, které Se následně odráŽeji
v nadstandardních podmínkách při vzdělávání žáktl.
Při zpracováni reálné Koncepce rozvoje školy, kterou se daří úspěšně naplňovat, ředitelka
vyažila poznatky z provedených ana|ýz a závěri autoevaluace školy. Styl řízení je
demokratický, vedení všechny změny projednává s pedagogickou radou, případně se
samotnými pedagogy. Kontrolní systém je optimálně nastaven, zahrnuje rozsáhlou oblast
ěinností. Vedení školy na zák|adějeho výsledků přijímá účinná opatření, o kterých obvykle
informuje na jednání pedagogické rady. Pravidelně vede individuální pohovory
s pedagogy, vyhodnocuje evaluační dotazníky od rodičů, Žáků i zaměstnanců. Vedení
školy intenzivně spolupracuje s metodick1imi orgány, na zaěátku školního roku posuzuje
jejich úkoly ptokaždé období.
Za silné stránky je možné považovat téměř stoprocentní kvalifikovanost pedagogického
sbqru, naplněnost školy a v neposlední řadě velmi přiznivé a partnerské klima, a to jak
mezi pedagogy, tak mezi žáky i mezi pedagogy a žáky. Za slabé stránky ředitelka školy

, považuje malé zastoupení mužů v kolektivu'
Persondlní podmínky
Yzdělávání zabezpečuje 50 pedagogických pracovníků, z toho 41 pedagogů v základní
škole a 9 ve školní druŽině' Ve školní druŽině dosahuje kvalifikovanost 44,40Á, čtyŤi
vychovatelky si pedagogické vzdě|ání doplňují ajedna je nekvalifikovaná. Ředitelka školy
výváři optimální podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále

',DVPP"). Náplň plánu DVPP, ktery vychéní z potřeb naplňování ŠvP, oborové
specíalizace jednotlivých pedagogických pracovníků a aktuálních společenských otázek, je
nadstandardní. Zástupce ředitelky absolvoval Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky v rámci celoŽivotního vzdělávání.
Materiólní poďmínky
odbomé a kmenové učebny jsou standardně vybaveny. K výuce je vhodně a dostatečně
využívána informační technika, dataprojektory a interaktivní tabule. Na velmi dobré úrovni
je sportovní zázemí školy' žáci využívají dvě tělocvičny arozsáůtlý sportovní areál, kde
jsou tři hřiště a sportoviště pro atletiku. Materiální podmínky umožňují realizaci ŠVP.

+#,



českti školní inspekce
Pražský inspektorát

Inspekční zpróva
Cj.: CSIA-S6/14-A

Finanční podmínky
ZŤizovatel finančně podporoval školu při úhradě provozních nákladů, opravách ve školním
areálu, rekonstrukci víceúčelového hřiště a při pořádání studijních pobytů žákův zahran1ěí'
Z MHMP získala škola účelovou dotaci na opravu volejbalového hřiště a jeho oplocení.

Doplňková činnost zahrnuje pronájem sportovišt'a učeben, pořádaní krouŽků a stravoviíní
cizích strávníků. Rodiče žáků poský|i otganizaci finanční dary a zakoupili i vybavení do
některých tříd (5 interaktivních tabulí a dataprojektory). Finanční podmínky umožňují
rea|izaci Šve. Hospodaření je efektivní.

Podmínky k realizaci ŠVr isoa hodnoceny jako nadstandardní.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztabu ke vzdělávacím programům
Učitelé dbají na srozumitelné seznámení s cílem hodiny a úvodní motivaci. Žáci si rozvýejí
zejména kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní i sociální a personální.
v. .Záci jsou od nejnižších ročníků efektivně vedeni k logickému myšlení, ve vyšších
ročnících prvního stupně sami tvoří problémové úlohy. Již od 1. ročníku jsou vedeni
k utváření a obhajování vlastních názortt, k hledaní souvislostí, k respektování odlišných
názori a k věcné diskuzi.
Ve třídách panuje pozitivní a podnětné klima doprovázené aktivním přístupem Žáků
k výuce. Žáci akceptují předem dohodnutá pravidla chování. Činnosti Žáků jsou často
zaloŽeny na vzájemné spolupráci a výsledek práce ve skupině bývá přijat jako společný
výstup. Učitelé si ověřují pochopení zadaných úkolů a na jejich splnění poskytují žákům
dostatek času. Výuka je vedena věcně a odborně na vysoké úrovni, v přátelském
apříjemném klimatu. Dynamické střídání metod, jako např. zapojováni žáků v rámci
řízeného rozhovoru či skupinová práce, zkvalitňuje výukový proces apodporuje zájem
Žáků o probíranou tématiku. Ve všech sledovaných hodinách byla výuka směřována ke
konkrétním praktickým znalostem za využití názomých pomůcek i interaktivní tabule. Ve
sledovaném vzdělávání v oborech Cizí jazyk a Další cizí jazyk a ve vyučovacím předmětu
Výchova k občanství je patmý kvalifikovaný a vysoce odborný přístup všech učitelů, velmi
dobrá práce žák:ů a zaujetí vzďěláváním. Vyučující dokážou dále zvyšit jejich zájem
o učení vhodnou motivací, která zahrnuje střídání a smyslupltou návaznost ěinností,
mezipředmětové souvislosti, četné praktické příklady i něnornost. Žáci prokazují velmi
dobrou úroveň rozvoje sociální gramotnosti, přínosně spolupracovali ve skupinách,
v souladu s přidělenými rolemi a s dohodnutými pravidly. Na obsah poslechových cvičení
reagují s porozuměním. Důsledně komunikují s učiteli v cizim jazyce v Ť1zených
rozhovorech, vedou diskuzi kzadaným úkolům a k výsledkům vzdělávání. Vyučující
poskýují Žákům účinnou zpětnou vazbu k jejich úspěšnosti v učení. S chybami je
pracováno pozitivně. Prvky sebehodnocení či vzájemného hodnocení byly zařazeny jen
někteými v1.učuj ícími.
Rozvoj klíěových kompetencí Žák:ů dlouhodobě podporuje výuka předmětu výchova
k občanství v 6. a 7. ročníku v anglickém jazyce. Škola každoroěně organizuje jazykové
studijní výjezdy žákt na prvním i druhém stupni do Velké Británie, Dánska, Francie'
Španělska, Německa a Holandska' Žáci se zde účastní vyuky v partnerských školách.
Pravidelně poŤádá obvodní ko|a Pythagoriády a olympiódy v německém jazyce. Ye
školním roce 201312014 poprvé zajistila i konání krajského kola olympiódy ve španělském
jazyce pto žáky základních a středních škol.

Průběh vzděltÍvání je hodnocen jako příklad dobré praxe.
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oprogramumHodnocení qýsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím
Škola systematicky zjišťuje, hodnotí a porovnává výsledky vzdělávání. Vyučující je
projednávají v metodických orgánech a v pedagogických radácb, v případě potřeby
stanovují potřebná opatření pro úpravu vzdělávacích postupů.
K ověřování úrovně osvojení učiva žáky ve vybraných vyučovacích předmětech učitelé
využívají napŤ' interní nestandardizované srovnávací testy. Vedení školy pravidelně
zjišťuje úroveň čtenářských dovedností žáků na konci 1. ročníku prostřednictvím vhodně
volených textů. Na konci 9. ročníku žáci prokazují úroveň osvojení klíčových kompetencí
absolventskými pracemi. Nedílnou součástí autoevaluačního procesu školy je
sebehodnocení žák:ů formou dotazníků na konci kaŽdého pololetí školního roku. Škola
pravidelně využivá ke zjišťování výsledků vzdě|ávání také externí evaluační nástroje.
o účinnosti školou uplatňovaných postupů a přijímaných opatřeních k celkovému rozvoji
Žáků vypovídá jejich velmi dobý prospěch. Ve sledovaném období prospěli až na ďvě
výjimky všichni žáci, z toho s vyznamenáním 72 %. Na konci 1. ročníku dosáhli velmi
dobré úrovně čtenářských dovedností. Ve školním roce 201Il2012 byli dva mimořádně
nadaní žáci přeřazeni do vyššího ročníku bez absolvování předchozího' Po r,1''konání
požadovaných zkoušek.
Externí testování v 6. a 9. ročníku potvrdilo nadprůměrné výsledky Žáktlv oblastech lazyk
a jazyková komunikace a Matematlka a její aplikace. Výsledky vzděláváni v cizich
jazycich jsou srovnatelné s celorepublikovým pruměrem žáků víceletých a ětyřletých
gymnéuii.
Škola zajišťuje plynulý přestup dětí zmateřských škol do 1. ročníku. Žáci se velmi dobře
adaptují i na podmínky vzdělávání v 6. ročníku. Zde dosáhlo 89 % znich na konci
1. pololetí školního roku20I2l2013 pruměrného prospěchu do 2,00. Pouze výjimečně byli
hodnoceni stupněm dostateěný,převážně vjednom z vyučovacích předmětů. o dobré práci
školy vypovídá skuteěnost, že 70 % je1ich absolventů je přijato ke studiu v gymnáziích.
Škola věnuje mimořádnou pozornost motivačnímu hodnocení žák& formou výchovných
opatření. Ředitelka školy ocenila jejich výsledky udělením desítek pochval. Učitelé
důsledně sledují školní docházku a uvážlivě přistupují khodnoceni Žáků sníŽeným
srupněm z chování. Neomluvená absence a hodnocení Žáků sníženým stupněm z chování
(uspokojivé) se vyskytly výjimečně, neomluvené hodiny byly v minimálním počtu. Vedení
školy má zpětnou vazbu o účinnosti vzděIávání také z předních umístění Žáktl
v předmětových olympiáďách, ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích.
KaŽdoroěně několik žáků úspěšně vykonalo mezinárodní certifikovanou zkoušku z cizích
jazyki (7 žákn zkouška PET, 3 žáciFit in Deutsch, 8 žáků zkouška DelťA 2).
Z výsledků ruzných dotazníkových šetřeni, jimiž jsou pravidelně oslovováni všichni
účastníci vzděláváni, vyplývá velmi dobré až vynikající hodnocení práce školy. Žáci
oceňují především péěi učitelů o jejich vzdělání a pomoc v případě školní neúspěšnosti.
Jejich zákonni zástupci pozitivně hodnotí pedagogickou práci učitelů.
Poradenské služby jsou efektivně zajišťovány výchovnou poradkyní a školní metodiěkou
prevence sociálně patologických jevů.
Práce vmetodických orgánech je orientována především na žáky školy. Z jednotlivých
zápisů v1plývá, Že byly projednávány především vzájemné konzultace, hospitace
a výsledky srovnávacích prací, dále doplňováni uěebnic a jiných podpůrqých materiálů,
příprava, organice a umístění žákůna soutěžích, projekty.
Škola se snaží maximálně informovat o svém chodu (třídní schůzky' webové stránky školy,
schůzky se zástupci tříd' komunikace prostřednictvím emailové pošty). obecně prospěšná
společnost Pod Marjánkou, kterou spravují zákonni zástupci Žáků, aktivně spolupracuje
(finaněně i organizačně) se školou. Škoh navázaIa mnoho zalraničnich partnerských
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vztahů, které zkvalitňují a upevňují zaměření školy (studijní pobýy v Anglii, výměnný
pobyt v Dánsku' Německu, Španělsku, Rakousku a Holandsku). Výnamným partnerem je
izÍilzovatel MC Praha 6,kteý se podílí na testováni žáků z českého jazyka' matematiky,
anglického jazyka a obecně studijních předpokladi. ZŤizovatel spolupracoval i při tvorbě
Mapy školy. Ve škole pracuje školní parlament' který řídí a otganizuje užší rada, ta se
schází dvakrát do měsíce se zástupci tříd a podílí se na organizact chodu školy
a komunikaci mezi Žáky a pedagogy.

Výsledky vzdělávúní ve vztahu ke vzdělávacímu programu jsou na nadstandardní úrovni.

Závěry
škola se vyznačuje dlouhodobě kvalitním vzdělávdním v cizích jazycích a jejich širokou
nabídkou. Vedení školy naplňuje strategické cíle vzděttivtiní deklarovane v šw.
Ředitetka školy nastavila efektivní systém řízení. Se suým zdstupcem tvoří optimální tým,
který uplatňuje demokratický způsob řízení podporující velmi dobré klima školy. Vedení
š*oIy účinně podporuje další vzděltivdní pedagogických pracovníků.
Poradenské služby jsou zajištěny, prevence sociálně patologických jevů přispívá
k bezpečnosti žóků. Persondlní podmínky jsou z hlediska odborné kvalffikovanosti
nadsÍandardní, stejně tak i materiální podmínky.
Škola pravidelně a systematicky zjišťuje, hodnotí i porovnóvd výsledky vzdělávání ždků.
T1' jsou nadprůměrné, žáci dosahují významných úspěchů i v různých olympiddóch
a soutěžích.

SiIné stránky školy:
o oblast řízení školy,
o stabilizovaný pedagogický sbor s vysokým poětem odborně

kv alifikov aný ch p e d ag o gických pr ac ov ník ů,
. klima školy,

o nabídka školy a průběh vzdělóvdní v oborech Cizí jazyk a Další cizí jazyk,

o kvalita vzdělávání nejen v cizích jazycích,

. systém zjišt'ování a hodnocení ýsledků vzděltÍvání ve vztahu k ŠVP,

. vysoktÍ poptóvka zójemců, kterú převyšuje kapacitu školy.

Škola si zachovdvd nadstandardní úroveň vzděldvdní.

Seznam dokladů a ostatních materiálůo o které se inspekční zjištění opírá
l. Rozhodnutí MHMP, č. j.95412007-2I, ze dne 8.2.2007, s účinností od 1.9.2a07

2. Rozhodnutí MHMP u školského zařízeni školní dnlžtna, ze ďne 19. 10' 2010' č. j.
S-MHMP 77928612010, s účinností od I.9.201I

3. Koncepce rozvoje Zák|adniškoly, Praha 6' Pod Marjánkou 2

4. Školní vzdělávacípIogram
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5. Yzdělávací program školní druŽiny

6' Jmenování ředitelky školy ze dne 30. května 2012, s účinností od 1. srpna 2012

] . ZŤizovaci listina ze dne 27.2.2003

8' Dodatek ě.2, ze dne 23. 6.2009, kterým se doplňuje zŤizovací listina příspěvkové
organizace ve ztěni dodatku ě. I ze dne 20. 9.2005

9' organizaěníŤádze dne 28. 3.2012

i 0. Školní matrika vedená k termínu inspekce

1 1. Rozvrh vy,učovacích hodin pro školní rok2013l2014 k termínu inspekce

12. Kniha urazů vedená od školního roku2070/2011 k termínu inspekce

t 3. Školní řád platný od 3. 9. 2OI2

l4'Záznamy zpeďagogických rad vedené od školního roku 201112012 ktermínu
inspekce

l5. Plán práce výchovného poradce na školní rok201312014

l6. Minimální preventivní program pro školní rok20I3l20I4

l7' Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků k termínu
inspekce

l8. Plány dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků ve školních letech 201212013
a201312014

l9. Rozhodnutí ředitelky o právech a povinnostech v oblasti státní správy ve školních
letech 201212013 a201312014 k termínu inspekce

?0. Zápisy z metodických orgánů a předmětových komisí od školního roku 2011/2012
k termínu inspekce

2l.Výběr třídních knih vedených ve školních letech 20II|20I2, 201212013 a
2a1312014 k termínu inspekce

22. Vý'sledky intemího a extemího testováni žáků ve školních letech 20II/20I2,
201212013 a201312014

?3.Zápísy z jednání školské rady

24' Finanční vypořádání dotací vŠnar v letech 2010'2013

25.Yýkazy zisku a ztráty za období 2010-2012

26. Výroční zprávy za školní roky 20I0/20II, 201I/2012 a 201212013

Poučení

Podle s 174 odst. 14 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy české školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu česká školní inspekce, Pražský inspektorát,
Arabská ó83' 160 66 Praha 6' případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)
nebo na e-podatelnu csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to
k rukám ředitele inspektorátu.



česká školní inspekce
Pražský inspektorát

Ní gr. Marcela Zav adllová, ředitelka školy

Y Praze . I1:...?...q.41

Inspekční zpráva
Čj., ČŠt,l'-s6/14-A
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Inspekční zprávu spoltčně s připomínkami a stanoviskem české školní inspekce
k jejich obsahu zasi|á Ceská školní inspekce zřizovate|i a školské radě. Inspekční
lpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo

šiolském zaÍízďní,-jichž se týuá, av Pražském inspektorátu české školní inspekce.

SloŽení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zpráxy

\{*i "trana Frojdová' ško1ní inspektorka

}{artina Landová, školní ínspektorka

}liroslav Popr' školní inspektor

\{,gr. Boris Tvarůžek, školní inspektor

ír;g" Alexander Stojanov' kontrolní pracovník

V Praze 28. ledna 2014

Daturn a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

(ro:!tk0)
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Česká školní inspekce
Pražský inspektorát

Česká školní
inspekce

PROTOKOL O KOI\TROLE
č;. čŠla_s7l14-A

Kontrola dodrŽování právních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. d) zákona č.56112004
Sb., o předškolním, základnim, středním, vyšším odborném g jiném vzdě]áváni (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, azžkona ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů.

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Sídlo

E_mail právnické osoby

Ičo
Identifikátor

Právní forma

Zastoupená

Zřtzovate|

Místo kontroly

Termín kontroly na místě

Kontrolované období

Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Pod Marjánkou 2/1900,169 00 Praha 6 - Břevnov

zavadilova@zsp odmarj ankou.cz

48 133 761

ó00 039 145

příspěvková organuace

Mgr. Marcelou Zavadilovou, ředitelkou školy

Městská část Praha ó, čs. armády 23t601,

160 s2 Praha 6 _ Bubeneč

Pod Marjánkou 211900,169 00 Praha 6 - Břevnov

7.-lD.leden 2014

2011 l 20t2, 2012 l 2013 a 2013 l20'l'4 k termínu kontroly

Česká školní

^'n"u"}nrspekční 
činnost bylazahájena předloŽením pověření k inspekční činnosti.



Ceská školní inspekce
Pražský inspektorót

Protokol o kontrole
Či ČŠr,l-s7/14-Á

Předmět kontroly
StÁtní kontrola dodrŽování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují
k pxxk1ror,áni vzdělávání, vykonávaná podle š 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 56112004
Sh.- l e znění účinném v kontrolovaném období.

Kontrolní zjištění
K*ntrclla byla vykonánav zákIadní škole (dále 

''škola").

l - Xontrola dodržování ustanovení $ 5 odst. 1 a odst. 3 věta první školského zákona

Ředirelka Školy vydala školní vzděIávací program pto základnívzděIávání a kontrolou
b1lo zjiŠtěno. že je vsouladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základni
l zdělár,ání (dáie ,,RVP Zv").

-\'eó;'/o 4jištěno porušení výše uvedeného ustanovení prdvního předpisu.

]. KonÍrola dodržování ustanovení $ 30 odst. 1 až 3 školského zákona

Ředirelka školy vydala školní řád' zjištěné nedostatky v pruběhu kontroly odstranila
r'souladu s výše uvedeným ustanovením.

\'ebylo $ištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

odůvodnění
l . Kontrolou aktuálního školního vzdělávaciho plogramu bylo zjištěno, že dokument je

zpracován v souladu s Rámcovýmvzdělávacím programem pro základnívzdělávání'

2. Ředitelka školy vydala školní řád' ktery obsahuje podrobnosti k výkonu práv
a povinností žák:ů a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim a podmínky
zacházeni s majetkem školy ze strany žáků. Ředitelka školy v průběhu inspekční
činnosti doplnila ve školním řádu informace o celkovém hodnocení žáka na
vysvědčení, o postupu školy v případě' kdy nebylo možno Žáka hodnotit na konci
prvního nebo druhého pololetí, informace o postupu zákonného zástupce žáka
v případě jeho pochybností o správnosti hodnoceni žáka na konci prvního či druhého
pololetí, informace o opravných zkouškách a zásady a pravidla pro hodnocení žáktl
plnících povinnou školní docházku ve škole mimo izemi České republiky (dále

,,ČR") nebo v zat'raniční škole na území ČR. Ředitelka seznámila zaměstnance se
zněním školního řádu při jednání pedagogické rady. Školska rada školní řád
schválila. Zápisy vtřídních knihách dosvědčují, že žáci byli se školním řádem
seznámeni ta zaěátku školního roku dne Z.záři 2013. Zákonni zástupci byli
informováni o jeho vydání a obsahu na první třídní schůzce ve školním roce
2OI312OI4. Škotni řád je zveřejněn na školní webové stránce a na chodbách školy'

Ad

.\d



Česká školní inspekce
Pražský inspektorút

Protokol o kontrole
Či ČŠt,l-s7/14-A
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informováni o jeho vydání a obsahu na první třídní schůzce ve školním roce
2OI3/20I4. Školní řád je zveřejněn na školní webové stránce a na chodbách školy.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění
opírá

Š xo t nl v zděláv aci pro gram pro zákl adn i v zděláv ání

Záznarny z pedagogických rad a provozních porad od školního roku 20I1l20I2
k termínu kontroly

Školní níd platný od 3. 9. 2}lzktermínu kontroly

\:i'běr třídních knih vedených ve školních letech 2012/2013 a 201312014 k termínu
kontroly

Poučení
Podle $ 13 kontrolního řádu může ředitelka školy proti protokolu o kontrole podat
písemnó zdůvodněné námitky, znichŽ je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to
do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na výše
nr'edenou adresu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Č*:iÍiá šjer;i;, ť Ínsi; r:llcs
;: f.lii:lj,;,i ; ..q, 

', 
i,.'i^..r,

Složerí inspekčního tymu a datum vyhotovení protokolu o kontro}qrui*l ecjl, i,b?ia..l,. o

}{gr. Jana Frojdová, školní inspektorka

\,ígr. Boris Tvarůžek, školní inspektor

\ígr. Mar1ina Landová, školní inspektorka

\{gr. Miroslav Popr, školní inspektor

Ing' Alexandr Stojanov, kontrolní pracovník

V Praze 28.ledna2014

Dafum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu
o kontrole

ir4gr' Marcela Zavadi|ová, ředitelka školy
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