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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Č. j. ČŠIS-2019/11-S

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy:

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín

Sídlo:

Tyršova 68, 282 01 Český Brod

IČ:

46 045 617

Identifikátor:

600 045 617

Právní forma:

Příspěvková organizace

Zastoupená:

Mgr. Martin Dušek

Zřizovatel:

Město Český Brod

Místo inspekční činnosti:

Tyršova 68 a Husovo náměstí 19, 282 01 Český Brod

Termín inspekční činnosti:

21. - 22. září 2011

Předmět inspekční činnosti
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu s názvem Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání - Základní škola Český Brod, Tyršova 68
(dále ŠVP) a jeho soulad s rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání (dále RVP pro ZV) podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále ŠZ). Hodnocení
rovného přístupu ke vzdělávání, zejména zohledňování speciálních vzdělávacích
potřeb žáků. Hodnocení předpokladů pro řádnou činnost vzdělávání a školských
služeb (řízení školy) podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) ŠZ.
Sledované období je školní rok 2011/2012 ke dni inspekce.
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Inspekční zpráva
Č. j.: ČŠIS-2019/11-S

Aktuální stav školy
Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín vykonává činnost základní školy
a školní družiny. Škola má 18 tříd s 433 žáky. Stanovená kapacita školy je naplněna na
79 %. Počet žáků mírně roste. Škola naplňuje vlastní vzdělávací program s názvem „Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání - Základní škola Český Brod, Tyršova 68“

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP
ŠVP byl aktualizován podle doporučení České školní inspekce (ČŠI) ke dni 1. května 2011
a je ve škole zveřejněn. Učební plán pro 1. a 2. stupeň byl upraven podle schváleného
učebního dokumentu RVP ZV. Počet disponibilních hodin na obou stupních byl zvýšen na
stanový počet. Upraveny byly Poznámky k učebnímu plánu. Disponibilní hodiny škola
využívá k posílení časové dotace povinných předmětů a předmětů rozvíjejících další
kompetence žáků. Počet volitelných předmětů a jejich zaměření byl podle zájmu žáků
navýšen. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla do ŠVP doplněna
v obecné podobě. Jejich plné znění je podle odkazu ve ŠVP uvedeno ve školním řádu. Dle
sdělení ředitele školy bude úprava ŠVP předložena školské radě na jejím říjnovém
zasedání.
Škola poskytuje odpovídající poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání.
Má nastaven systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Jejich vzdělávání škola zajišťuje formou individuální integrace žáků v běžných třídách.
Část z nich se vzdělává podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). V katalogových
listech jsou průběžně doplňovány údaje týkající se např. zápisů z vyšetření školských
poradenských zařízení. Škola zohledňuje hodnocení jejich výsledků vzdělávání a volbu
vhodných forem práce. Učitelé vyučující žáky se SVP o nich měli dostatečné informace.
IVP žáka s lehkým mentálním postižením vychází z diagnózy speciálně pedagogického
centra (SPC) Vertikála. Na doporučení tohoto SPC vychází jeho individuální vzdělávací
plán ze ŠVP a zohledňuje jeho vzdělávací potřeby. Dva žáci využívají kromě
vyrovnávacích opatření i podpory asistenta pedagoga.
Nový Školní řád platí od 1. května 2011. Je v souladu s platnou legislativou. Jeho součástí
jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dle sdělení ředitele školy bude
tento nový Školní řád předložen školské radě ke schválení na jejím říjnovém zasedání.
Zápisy z jednání pedagogické rady (PR) od března 2011 obsahují výsledky prospěchu
a chování žáků, včetně vedením školy doporučených opatření ke zlepšení zjištěného stavu.
Vyhodnocení Plánu kontrolní a hospitační činnosti bylo doplněno o hodnocení
pedagogické práce učitelů. Zaměření kontrol je stanoveno na sjednocení dokumentace
školy, zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a práce se žáky se speciálními
potřebami. Dva metodické orgány školy (pro 1. a 2. stupeň) svoji činnost zaměřují
především na změnu obsahu učiva ve ŠVP a plnění standardů. Na řízení školy se podílejí
kromě ředitele i další zaměstnanci, kteří participují na tvorbě všech důležitých dokumentů
školy. Předloženo ČŠI bylo hodnocení minimálního vzdělávacího programu za školní rok
2010/2011 zpracované metodičkou školní prevence. Vlastní hodnocení školy je objektivní
hodnotící zprávou. Řízení školy a kontrola doznaly zlepšení v oblastech, ve kterých ČŠI
zjistila nedostatky.

2

Středočeský inspektorát České školní inspekce

Inspekční zpráva
Č. j.: ČŠIS-2019/11-S

Závěry, celkové hodnocení školy
Upravený ŠVP je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání a naplňuje požadavky ŠZ.
Škola zajišťuje žákům rovný přístup ke vzdělávání na požadované úrovni. Nově
nastavený systém podpory žáků se SVP je funkční. Upravená vzdělávací nabídka
zohledňuje podmínky školy a potřeby žáků.
V porovnání s předcházející inspekční zprávou je patrný pozitivní posun v oblasti řízení
školy.

Přílohy inspekční zprávy
Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo.

Poučení
Podle § 174 odst. 13 školského zákona může ředitel 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, Benešov, Černoleská 1997,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
Středočeského inspektorátu csi.s@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.
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, jíž se týká,
a ve Středočeském inspektorátu České školní inspekce.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
V Českém Brodě dne 22. září 2011
(razítko)

Mgr. Václav Zemek, školní inspektor

V. Zemek v. r.

RNDr. Antonín Smrž, školní inspektor

A. Smrž v. r.

PaedDr. Jarmila Tóthová, školní inspektorka

J. Tóthová v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Českém Brodě dne22. září 2011
(razítko)

M. Dušek v. r.

Mgr. Martin Dušek, ředitel školy
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Č. j.: ČŠIS-2019/11-S

Připomínky ředitele školy
Připomínky nebyly podány.
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Příloha
Inspekční zpráva
Č. j.: ČŠIS-2019/11-S

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rozhodnutí ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané
Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 21. května 2007 pod čj.
70149/2007/KUSK
Zřizovací listina Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín vydaná
zřizovatelem dne 23. února 2006
Plán hospitací pro školní rok 2011/2012
Školní řád ze dne 1. května 2011
Organizační řád ze dne 1. května 2011
Seznam žáků se SVP
Třídní knihy školní rok 2011/2012
Třídní výkazy a katalogové listy platné ve školním roce 2011/2012
Rozvrh školy a rozpis přestávek školní rok 2011/2012
ŠVP od 1. května 2011
Zápisy z jednání PR školní rok 2010/2011a 2011/2012 ke dni inspekce
Vlastní hodnocení ZŠ Český Brod
Inspekční zpráva čj. ČŠIS-234/11-S
Oznámení o přijetí opatření zjištěných nedostatků ředitelem školy ze dne 1. března
2011, čj. 29/2011
Minimálním preventivní program školní rok 2010/2011, včetně vyhodnocení

Zpracoval
V Českém Brodě dne 22. září 2011

Mgr. Václav Zemek, školní inspektor

V. Zemek v. r.

Převzal

V Českém Brodě dne 22. září 2011

Mgr. Martin Dušek, ředitel školy

M. Dušek v. r.
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