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Brno

Identifikátor školy: 600 108 571
Termín konání inspekce: 24. a 27. listopad 2006

Čj:ČŠI 1353/06-12
Signaturabl2ca104

Základní

údaje

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 4 (dále jen "škola") je
příspěvkovou organizací, kterou zřídilo Statutární město Brno,
Městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00
Brno. Základní
škola (ZŠ) s kapacitou 400 žáků má v tomto školním roce 12 tříd
(248 žáků). Ve všech ročnících jsou žáci vzděláváni podle
vzdělávacího programu Základní škola, čj. 16 847/96-2.

Předmět

inspekční

činnosti

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaměřená
na přijetí a splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti.

Inspekční

zjištění

Při inspekční činnosti se prověřovalo, jak jsou plněna opatření k
odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ve dnech
5. a 6. dubna 2006.
Koncepční dokumenty
Ve školním roce 2006/2007 škola pracuje podle nových dokumentů.
Již v červnu 2006 ředitel školy vypracoval Koncepční záměry školy
pro období 2006-2008, které vycházejí ze strategie rozvoje
vzdělávání v Jihomoravském kraji a analýzy aktuálního stavu ve
škole. Tyto záměry byly dále konkretizovány v Plánu práce pro
školní rok 2006/2007. Nově byl zpracován i školní řád, jehož
součástí jsou pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby
školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Ředitel školy jmenoval s účinností od 1. června 2006 koordinátora
ŠVP,
jenž
absolvoval
příslušné
vzdělávání.
Nově
jmenovaná
zástupkyně ředitele i ředitel byli rovněž proškoleni ve vytváření
ŠVP. Ostatní pedagogové byli průběžně informováni, konkrétní práce
na ŠVP dosud nezačala. Škola provedla SWOT analýzu, jejíž výsledky
plánuje při tvorbě ŠVP využít.
Oblast prevence sociálně patologických jevů na 2. stupni ZŠ
Škola má pro školní rok 2006/2007 vypracován minimální preventivní
program s jasně stanovenými cíli a cílovými skupinami. Školní
metodička
prevence
absolvovala
příslušné
vzdělávání
a
spolupracovala s vedením školy na přípravě jednotlivých akcí.
Informace ze vzdělávání plánuje ostatním pedagogům, kteří se

vzdělávání
prosinci.

nezúčastnili,

předat

na

pravidelné

poradě

v

měsíci

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2006/2007 jsou ve škole integrováni dva žáci se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
(SVP).
Mají
vypracovány
individuální vzdělávací plány, o jednoho z nich (na 1. stupni)
pečuje osobní asistentka. Na 2. stupni je evidováno 31 žáků se SVP
- vývojovými poruchami učení. Výchovná poradkyně seznámila ostatní
pedagogy s konkrétními případy a postupy, jak se žáky ve
vyučovacích hodinách pracovat.
Vlastní hodnocení školy
Ředitel školy projednal s pedagogickou radou dokument Autoevaluace
školy. Návrh struktury vlastního hodnocení zatím zpracován nebyl.
Podpora jazykového vzdělávání
Škola nabízí žákům výuku anglického (AJ), německého (NJ) a
francouzského (FJ) jazyka. Anglický jazyk se vyučuje od třetího
ročníku, v případě většího počtu žáků ve třídě je výuka
realizována ve skupinách. Žáci jsou děleni do skupin zpravidla
podle pokročilosti. Od 7. ročníku se vyučuje rovněž konverzace v
AJ. O výuku FJ a NJ rodiče a žáci neprojevili zájem, pouze v 9.
ročníku se výuka NJ realizuje.
Škola od školního roku 2006/2007 zabezpečila výuku anglického
jazyka na 2. stupni rodilým mluvčím. Tento vyučující však k 23.
listopadu 2006 rozvázal se školou pracovní poměr. V době inspekce
výuku na 2. stupni zajišťovala studentka pedagogické fakulty
(učitelství
anglického
jazyka).
Vedení
školy
intenzivně
spolupracuje s úřadem práce a s pedagogickou fakultou při hledání
vhodného perspektivního vyučujícího.
Na 1. stupni ZŠ je situace příznivější. Výuka AJ je zčásti
zajištěna
kvalifikovanými
učiteli.
Učitelé,
kteří
nesplňují
podmínky odborné kvalifikace, absolvovali jazykové a metodické
kurzy pro vyučující cizích jazyků. Škola rovněž nabízí nepovinný
předmět AJ v 1. ročníku. Této možnosti většina žáků využívá.

Výčet

dokladů,

o

které

se

inspekční

zjištění

opírá

1.
Zřizovací listina Masarykovy základní školy ze dne 30. září 2005, čj. 05 155 9 50 s
účinností od 1. října 2005
2.
Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku s účinností od 23. května 2006, čj. 9605/2006-21
ze dne 23. května 2006
3.
Koncepční záměry školy pro období 2006-2008 ze dne 27. června 2006
4.
Plán práce pro školní rok 2006/2007 ze dne 31. srpna 2006
5.
S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 9. října 2006
6.
R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 9.října 2006
7.
Organizační řád školy - školní řád s účinností od 14. 11. 2006 ze dne 1.listopadu 2006
8.
Minimální preventivní program na MZŠ Kamenačky pro školní rok 2006/2007 ze dne 31. srpna
2006
9.
Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2006/2007 ze dne 27.října 2006
10. Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka 2. stupně
11. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 ze dne 31. srpna 2006
12. Zápisy z porad konaných ve školním roce 2006/2007

13. Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2005/2006
14. Zápis z jednání pedagogické rady dne 14. listopadu 2006
15. Hospitační záznamy vedení školy ve školním roce 2006/2007
16. Personální dokumentace učitelů cizích jazyků s osobním číslem 134, 126,140, 141, 303 - doklady
o nejvyšším dosaženém vzdělání
17. Autoevaluace školy (nedatováno)
18. Přehled DVPP za rok 2005/2006 a 2006/2007 ke dni inspekce
19. SWOT analýza výchozích podmínek školy ze dne 18. října 2006
20. Záznamy metodičky prevence vedené ve školním roce 2006/2007

Závěr
Ředitel školy přijal opatření k odstranění všech zjištěných
nedostatků uvedených v závěrech inspekční zprávy ze dne 5. a 6.
dubna 2006. Realizována již byla opatření v oblasti koncepčních
dokumentů školy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k
tvorbě ŠVP. V ostatních oblastech škola opatření postupně
naplňuje.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým Titul,jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Vojmír Křupka

Vojmír Křupka, v. r.

Člen týmu

PhDr. Helena Kneselová, CSc. Helena Kneselová,v.r.

Člen týmu

Mgr. Jiří Brauner

Jiří Brauner, v. r.

V Brně dne 28. listopadu 2006
Razítko

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci o 14 dnů po jejím převzetí na adresu
pracoviště vedoucího inspekčního týmu: Česká školní inspekce,
Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k
jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná.

Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí
inspekční zprávy

Datum: 29. listopad 2006

Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Roman Skočovský, Ph.D.,ředitel školy

Roman Skočovský, v. r.

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum
předání/odeslání
inspekční zprávy

Zřizovatel:
2006-12-15
Statutární město
Brno, městská část
Brno-Židenice
Gajdošova 7
615 00 Brno
Školská rada:
2006-12-15
MVDr. Vladimír Pažout
Skorkovského 79
636 00 Brno

Podpis příjemce nebo
čj.
jednacího
protokolu ČŠI
ČŠI 1353/06-12

ČŠI 1353/06-12

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího
protokolu ČŠI

Text
Připomínky nebyly
podány.

