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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:

Základní škola Staňkov

(přesný název, pod kterým je
zařazena do sítě, a adresa)

Komenského 196, 345 61 Staňkov

IZO:

102004404

Ředitel školy / zařízení:

Mgr. Josef Pavlík

Zřizovatel:

Město Staňkov

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Domažlice

Termín inspekce:

28. září 1998

Inspektoři:

PaedDr. Věra Abelová
Mgr. Jarmila Mrázková

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech § 18 odst. 3, 4
zákona č. 139/1995 Sb. - následná kontrola

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Učební plány, školní řád, zápisy pedagogických rad, docházkový
sešit školní družiny, přehled časového rozvržení vyučovacích
hodin a přestávek

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Následnou kontrolou po komplexní inspekci bylo zjištěno:
 Předložené učební plány jsou přepracované, časová dotace volitelných předmětů
je dodržena. Učební plán je zpracovaný na čtyřletý cyklus a s jeho realizací se započalo
v letošním školním roce 1998/99.
 Název školy, uvedený v Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení se i nadále neshoduje s oficiálně používaným názvem školy. Školský
úřad Domažlice byl ředitelem školy na tuto skutečnost upozorněn, avšak do dne následné
kontroly nebyla zjednána náprava.
 Nový školní řád obsahuje všechny požadované náležitosti, tedy i povinnosti pracovníků
školy. Byl schválen jednáním pedagogické rady dne 28. srpna 1998.
 Přestávky jsou i v letošním školním roce kráceny. Dopravní obslužnost obce, na kterou je
vázán rozvrh hodin, neumožňuje jiné řešení. Ředitel školy vedl opakovaně jednání
s dopravci o změnách jízdního řádu, ale bezvýsledně.
 Docházkový sešit ve školní družině je veden.
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 Integrovaní žáci mají zpracované individuální plány. Učitelé byli proškoleni speciálním
pedagogem o způsobech práce s žáky s vývojovými poruchami učení a se zdravotními
problémy.
 Plán kontrolní činnosti a hospitací je stanoven, cíle jsou formulovány v kritériích pro
přidělování osobního hodnocení pracovníků školy. Tato kritéria vycházejí z potřeb školy.
Zápis z hospitací je řádně veden, závěry byly projednány s vyučujícím.
 Výrazné zlepšení úrovně výzdoby je v budově školy I. stupně v Trnkově ulici.
ZÁVĚRY
Zjištěné skutečnosti uvedené v Protokolu o kontrole z 11. - 15. května 1998 pod čj.
045 74/98-002000 byly z větší části odstraněny. Nadále jsou z důvodu dopravní obslužnosti
obce kráceny přestávky. Název školy uvedený v Rozhodnutí o zařazení do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 28. 3. 1996 se neshoduje s oficiálně
používaným názvem školy. Náprava těchto skutečností není v kompetenci ředitele školy.
Dopravní obslužnost obce je vázána na dopravce (jednání o změnách byla neúspěšná) a změna
názvu školy ve výše uvedené listině může být provedena pouze Školským úřadem Domažlice.
Porušení předpisů je uvedeno v Protokolu o kontrole.
V Plzni dne: 2. října 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

ved. týmu

...............Abelová....v.r........................

člen týmu

...............Mrázková...v.r........................
...

Přílohy: Protokol o kontrole
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne

..........6. 10. 1998..............
razítko

podpis ředitele školy

..........Josef Pavlík..v.r..........

Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších
předpisů může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní
inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.

Na vědomí:
Adresát

Datum předání/ Podpis příjemce nebo č.j.
odeslání zprávy jednacího protokolu ČŠI

Inspekční zpráva - str. 2

Zřizovatel:
Školský úřad:

3. 11. 1998
3. 11. 1998
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045 126/98-2000
045 127/98-2000

