
  

       
 

Česká školní inspekce 

Středočeský inspektorát 

Arabská 683 

160 66 Praha 6 

 

Č.j.: 137/O/2019/ZŠ-2 

Vaše č.j.: ČŠIS-1370/19-S 

 

V Liběchově dne 30. 5. 2019 

 

Zpráva o odstranění nedostatků a přijetí opaření k prevenci nedostatků 

zjištěných při inspekční činnosti 1., 3., 4. 9. dubna 2019  

Touto zprávou se vyjadřujeme k Inspekční zprávě Čj. ČŠIS-821/19-S a k Protokolu 

o kontrole Čj. ČŠIS-822/19-S , které nám byly doručeny dne 20. 5. 2019. 

str. 2 – Charakteristika 

Ve školní družině je ve dvou odděleních zapsáno 40 účastníků, což je i kapacita ŠD 

uvedená ve školním rejstříku, tedy 100% naplněnost. V Inspekční zprávě je chybně 

uvedeno 66% naplněnost.   

str. 2 – Hodnocení podmínek vzdělávání 

1. odst.: ŠPP zajišťuje metodička prevence, která příslušné studium ke splnění 

dalších kvalifikačních předpokladů absolvovala. V Inspekční zprávě je chybně 

uvedeno, že neabsolvovala. Znovu přikládáme osvědčení o absolvování 

požadovaného studia.  

3. odst.: Chyby ve vymezení práv a povinností zákonných zástupců ve školním 

řádu byly odstraněny ihned, ještě v průběhu inspekční činnosti – 4. 4. 2019 byl 

vydán nový školní řád, všechny údaje v něm obsažené jsou v souladu s právními 

předpisy. 

Chyby v nesprávném přerušení provozu mateřské školy bereme na vědomí, 

vyřešíme s okamžitou platností dle platných právních předpisů.  
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Chyby v nesprávném informování zákonných zástupců (úplata za předškolní 

vzdělávání) bereme na vědomí,  vyřešíme s okamžitou platností dle platných 

právních předpisů.  

str. 3 – Hodnocení podmínek vzdělávání 

3. odst.: Chyby v nesprávném informování zákonných zástupců (právo ZZ na 

informace týkající se vzdělávání) byly odstraněny ihned, ještě v průběhu inspekční 

činnosti – dne 4. 4. 2019 byla vydána nová Kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání.     

5. odst.: Nevyhovující počet a velikost stolů a židlí v jídelně pro předškolní děti – 

chyba odstraněna ihned, nový stůl a židličky pro předškoláky již objednány, 

čekáme na dodávku (slíbeno do 15. 6. 2019).      

str. 4 – Hodnocení průběhu vzdělávání 

5. odst.: k vyučující AJ – vzhledem k organizačním změnám od 18. března 2019 

vyučovala AJ nekvalifikovaná učitelka (gravidita a následná pracovní neschopnost 

jiné vyučující, z toho vyplývající změna rozvrhu a úvazků), na danou pozici se 

nepodařilo ze dne na den najít  kvalifikovanou náhradu, výuku AJ tak převzala 

kmenová učitelka školy s jinou odborností. Studium AJ bude absolvovat od září 

2019, prozatím má osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Certifikát o absolvování 

kurzu výuky AJ „Metodika v praxi a styly učení“, dále absolvovala kurz „To teach 

or train grammar“. 

str. 6 – Hodnocení výsledků vzdělávání 

2. odst.: k žákům ohroženým školní neúspěšností – dokumentace k těmto žákům 

byla vedena v tzv. učitelském deníku, podoba PLPP byla doplněna až po konzultaci 

s ČŠI v průběhu hospitační činnosti; vysoký počet těchto žáků je dán lokalitou 

školy a sociálním a ekonomickým zázemím žáků.    

 

_______________________ 

 Mgr. Jana Pravdová 

ředitelka školy 

 


