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Předmět inspekčníčinnosti
Hodnocení podmínek' pruběhu a výsledků vzďě|ávání poskyovaného ziíkladníškolou podle $
174 odst. 2 pism. b) zákona ě' 56112004 Sb.' zjišťovránía hodnocení podmínek, pruběhu a
výsledků vzděIávání podle příslušných školníchvzdě|ávacích programů; zjišťovánía
hodnocení naplnění školníhovzdě|ávaciho programu a jeho souladu s právními předpisy a
rámcovým vzdělávacím programem podle $174 odst. 2 písm. c) školskéhozákona,

Charakteristika ško
ZŤizovatelem Zák|adní školy Huslenky, okres Vsetín (škola) je obec Huslenky. Statutárním
orgánem právnické osoby je ředitelka školy. Při škole byla ustavena tříčlennáškolská rada
s účinnostíoď 5 . záŤí 2005 , volby nových členůproběhly v měsíci zétří2008.

Právnická osoba vykonává činnost zékladníŠkoly12Š)s kapacitou I50 žák.ů,školnídružiny
1Šn;s kapacitou 50 úěastníkůa školníjídelny (ŠD.Úaaje v posledním výpisu změnového
řízení právnické osoby byly v souladu s údaji zapsanýmive zřizovací listině.
ZŠvzďě|ává žaky od 1. - 5. ročníkuv pěti samostatných třídách. V době inspekce vzdě|ávala
94 žáků(naplněnost 65 %), Trend v počtu žáka je v posledních letech vlivem demografic5ého
vývoje a zvýšenéhopočtu odkladů povinné školnídocházky mírně sestupný. V ZS se
vzděIávají žáci z obce Husle''ky i zájemci z okolních obcí. Ve školnímrcce 200912010 je
Úuka žakn I. - 3. ročníkuorganizována podle vlastního školního vzdě|ávaciho programu pro
základní vzďěIávání (ŠVPZY), ve 4, _ 5' ročníkupodle platného vzďěLávacího programu
Zák|adní škola,čj.16847192-2' VŠVPZY se školaprofiluje jakoškolakladoucídůrazna
výváření bezpečnéhoklimatu při vzdě|áváni, na to, aby se její absolventi dokázali
socializovat, celoživotně vzdělávat, reálně hodnotit své schopnosti v budoucím životě a
uplatnit se na trhu práce.
Školavzďělráváižáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
stanovenákapacítaby|a
ŠDnavštěvovalo v době inspekce ve dvou odděleních 50 účastníků,
podle
plně využita. Jejich aktivity byly rea|izovány
vlastního školního vzděIávacího
programu.

ŠJzajišt'uje stravovací sluŽby žáktlma zaměstnancům školy.

Ekonomické a materiální nř

klad

Jednopatrová budova školy je více než I20 let stará' Je zde 5 učeben, které byly v roce 2006
vybaveny novými výškově rozdílnými Žákovskými židlemi a lavicemi, ve většině novým
nábýkem a relaxačnímikoberci. Dále se zde nachézejí2 místnosti využivané ŠD'prostory
ŠJ,víceúčelovámístnost školníknihovny s klavírem' školníateliér s keramickou vypalovací
pecí, pracovna ředitelky a menšísborovna. Všechny prostory jsou esteticky vyuŽity pro
prezentaci žákovských zájmových aktivit (kroužků),úspěchůŽáků, výstupů z třídních i
celoškolních projektů a materiálů přímo podporujícíchvzdělávání. Celkové prostředí školy
působívelmi příjemně a jeho dopad na vzdě|ávati je přínosný. Pro tělesné aktivity Žáků
slouŽí přebudovaná cvičebnímístnost, která je vzhledem kpočtu Žáků dostatečně prostorná a
bezpečná, Pro větší, zvláště herní, aktivity škola využívátělocvičnu ve vedlejší obci.
Venkovní sportovní a relaxačníčinnosti jsou realizovány na dostatečně velkém travnatém
prostoru vedle školy. Zde jsou umístěny dva betonové stoly na stolní tenis a staršíhřiště
s umělým povrchem. Díky velké aktivitě zŤizovate|e byly v posledních letech (od roku 2006)
především uvnitř budoly provedeny rozsáhlé stavební úpravy spočívajícív opravě stropů,
vymalování všech prostor a zpřístupnění velké části podkrovi' ZŤizovatel školy má v blízké
době v plánu také výměnu oken a zatep|ení obvodových zďí. Výhledově uvažuje o výstavbě
tělocvičny, momentálně hledá způsob, jak na tuto stavbu získat finančníprostředky.
Do upraveného podkroví kromě druhého oddělení Šoa dvou kabinetů ředitelka školy

a vybavila ji interaktivní tabulí'
počítačovýmistanicemi s modemími LCD monitory a stálým připojením
na intemet. Počítačovásíťs permanentním internetoým připojením byla rozvedena i do
sborovny a všech učeben' v kůdéje napojena jedna počítačovástanice pro potřeby
v1učujícíchi žaka. Dále škola disponuje běŽnými kazetoými, CD a DVD přehrávači,
televizorem s většíplochou obrazovkou. Všechny týo informačnítechnologie mohou Žáci
vyttživat nejen v přímém průběhu vzdě|ávání' ale také pŤi zájmových a volnočasových
aktivitách při pobyu ve škole. Učebnípomůcky jsou každoročně doplňovány a obměňovány.
umístila specializovanou učebnu výpočetnítechniky
dataprojektorem' 12

Přehled vývoje výdajů školy a vývoje počtu žákaa zaměstnanců za období2006 _ 2008:

Ukazatel

2006

2007

2008

NeinvestičnívÝdaie celkem

4 902 2s0

5 255 848

s zs1 111

Neinvestičnívýdaie ze státního rozpočtu celkem

3 827 864

4 046 715

4 069

29 800

l5 800

24 000

2 675 748

2 817 578

2 893 340

Učelovédotace
Mzdové výdaie ze státního rozoočtu celkem

tt9

62 s59

7l

111

54 236

62 ss9

7l

171

48 036

24 230

t8 920

7 550

24 230

l8 920

7 550

r03

101

103

NeinvestičnívÝdaie ze státního rozpočtu na7 žákazarok

31 164

40 066

39 50ó

Pruměrný přepočtený počet zaměstnanců

10,729

10,201

11,162

pedagogických zaměstnanců

6,741

6^44

orovozních zaměstnanců

3.98 8

3;7 61

Výdaje na učebnípomůcky' učebnice, šk. potřeby celkem
z toho:

ze státního rozpočtu

Skolení a v zděláv áni celkem
z toho:

DVPP

ze státního rozpočtu

Pruměmý počet Žaků

z toho:

7 .5',7

5

3.5 87

Škola hospodařila především s finančnímiprostředky přidělenými ze státního rozpočtu a
s dotací z rozpočtu zŤizovate|e. Mimo rozpočtované prostředky byly škole přiděleny další
účelovédotace zrozvojových programů - vroce 2006 dotace na DVPP ZS (UZ 33430),
v roce 2006 a 2OO7 dotace na ICT - standard sluŽeb 1Úz lsz+s) a v roce 2008 dotace na
zvýšenínenárokových sloŽek platů pedagogických pÍacovníkůregionálního školství
s ohledem na kvalitu práce (UZ 33005).
Finančníprostředky poskýnuté ze státního rozpočtu tvořily cca 77 oÁ z ce|kových výdajů.
Byly vyuŽity pŤevážně ke kryí výdajů souvisejícíchse mzdovými nrároky. Cást prostředků ze
státního rozpočtu byla použita na pořízeníučebníchpomůcek' učebnic a na úhradu služeb
souvi sej ícíchs dal šímv zděIáv énímpedago gi ckých pracovníků.
Vyvoj celkových neinvestičníchvýdajů i výdajů ze státního rozpočtu za sledované období
2006.2008 měl vzrůstaj ícítendenci vzhledem ke stanoveným normativům.
V rámci doplňkové činnosti vykazova|a škola příjmy z pronájmu tělocvičny a od rodičůna
činnost kroužků.

Škola ve spoluprtÍci se zřizovatelem ve sledovaném období (od roku 2006) zvětšuje své
prostorové možnosti (dalšíúpravy jsou pldnovúny). Progresivní je rovněž vylepšovúní
materidlních podmínek. obě ýto aktivity přispívajíke zlepšovúnívzdělávací nabíďky školy a

inspekcí jsou hodnoceny jako velmi dobré. Spolu s dostatečnými Jínančnímizdroji vytváří
dobré předpoklaďy pro naplňovdní školních vzdělúvacích programů.

Hodnocení školy
Školaumožňuje rovný přístup ke vzděláváníbezjakékoli diskriminace z důvodu rasového a
sociálního původu ěi zdravotního stalrr. Postup školy při přijímáni žáka k ziíkladnímu
vzdě|áváni nebyl v souladu s příslušnými právními předpisy. Nedostatky inspekce zjistila ve
vedení požadované dokumentace. U přijímaných žákůa Žáktt s odkladem povinné školní
docházky nebyly dokumenty Ťazeny posloupně ve spisové složce jednotlivého žáka, aIe
souhrnně za více žáktl. DáIe nebyly dokumenty kompletní, ve většině chyběly žádosti
zákonných zástupců o přijetí žáka kzákladnímu vzďě|ávání a odkladu povinné školní
ďochazky. U rozhodnutí ředitelky školy o přijetí ŽákakzáklaďnimuvzďěIávání a u rozhodnutí
o odkladu povinné školníďochazky chyběly doklady o jejich pÍevzetíziíkonnými zástupci.
Školainformuje o své vzďě|ávaci nabídce a postupu při přijímríníke vzdě|ávéní
prostřednictvím informačních materiálů, internetových stránek, konzultaěních hodin, dnů
pro
dalŠích.
rodiče
a
besed
otevřených dveří.
Školav době inspekce vzdě|ávala 4 žeky se speciálními vzděIávacími potřebami.Yzdě|ávání
těchto žákůprobíhá formou individuální integrace do běŽných tříd podle individuálních
vzďěIávacích plánů (IVP) sestavených na žádost rodičůa doporučeníodborných pracovišť.
IVP byly povoleny ředitelkou školy. Vyučujícíbyli o potřebách těchto Žaků informováni a
zajišt'ovali individualizaci jejich výuky. Skola při jejich vzďěIávání uzce spolupracuje
s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vsetíně a Valašském Meziříčí.
Poradenská činnost žákttm í zákorným zástupcům je zajišťovrána ředitelkou školy (zastává
funkci výchovné poradkyně a školníhometodika prevence sociálně patologických jevů) ve
spolupráci s ostatními pedagogy na individuálních konzultacích.
Velkým přínosem pro žákyje spolupráce školy s UP olomouc, Policií ČR,Alcedem Vsetín,
Zdtavotním střediskem Huslenky a Červeným křížem.Tyto organizace rozšiřují nejen
vědomosti žáka, ale také pomáhají při předcházení sociálně patologickým jevům formou
besed, přednášek a návštěv školy.
Rovný přístup při přijímúníke vzděldvúnía zohledňovdní vzdělúvacích potřeb jedince škola
zujišt,uje na standardní úrovni. Nedostatek byl zjištěn ve vedení požaďované ďokumentace.
Školníporadenství je zabezpečovtino, v1hledem k velikosti školy a věkovému složenífuÍků,
na běžnéúrovni.

Yzďě|ávací nabídka ZŠodpovídá podmínkám jejího zaŤazeni do školskéhorejstříku.
YzděIávání se uskutečňuje podle dvou vzdělávacích programů. Inspekce posoudila soulad
aktuálního Švpzv se zásadami a principy Rámcového vzdéIávacího programu pro základní
vzdě|ávání (RVP ZV). ŠVPZY vydala ředitelka školy (zátoveň koordinátorka jeho tvorby)

k

září 2008. Jeho struktura odpovídá požadavkům
RVP ZV, po obsahové stránce požadované náleŽitosti splňují kapitoly Identifikaění údaje,
Učebnípl{án a Pravidla pro hodnocení žákn. Kapitoly Charakteristika školy v ŠVP,
Charakteristika ŠVP(zvláště prtňezová témata), Učebníosnovy a Vlastní hodnocení školy
požadovanénáležitosti zce|a neobsahovaly. Ve ýuce sledované inspekcí se týo nedostatky
výrazné negativně neprojevily, škola poŽadavky RVP ZV ve vzdělávrání prakticky realizuje,
nejsou v dokumentu spíšedostatečně popsány. Uvedená rizika jsou odstranitelná.
s

platností oď

I.

záŤi 2007 , inovoviín byl

I.

Švpzv byl předložen školskéradě k vyjádření

a

bylumístěn na přístupném místě ve škole.

Zvíce než desetiletého funkčníhopůsobeníředitelky této školy je patrné' že má

jasně

promyšleny dlouhodobé koncepční záměry rozvoje školy, které vychází zaktuá|nich
podmínek' a že jim přizpůsobuje srozumitelné strategie, plánování a otganizováni ěinností.
Toto je dále konkretizováno na jednotlivé školníroky, měsíce a týdny. Ve spolupráci se
zÍizovatelem se jí v posledních letech daří neustále zlepšovat podmínky ke vzdělávání jak
prostorové, tak materiá|ní a finanční.

Ředitelka školy je pro výkon své funkce plně kvalifikována. Školu vede od roku 1998.
V rámci výkonu státní správy rozhodovala podle ustanovení právních předpisů, stanovila
funkčníorganizací chodu subjektu, pracovníkůmjasně stanovila jejich kompetence.
S pedagogickou radou projednává zásadní dokumenty školy a systematicky s ní řešíotázky
související se vzděláváním, Ředitelka školy ustavila i sr,uj dalšíporadní orgán (metodické
sdružení) a vývořila mu dostatečnépodmínky a prostor pro naplňovaní jeho metodické a
analytické funkce. Systém kontroly úrovně poskytovaného vzdělávání umožnilředitelce školy
ziskat objektivní informace i ovlivňovat zjištěnými poznatky vzdělávací činnost školy.
Negativní zjištěnív této oblasti byla projednávána a řešena pŤevážně operativně
s jednotlivými pracovníky. Souhrnné poznatky z hospitačníčinnosti byly projednávany
v pedagogické radě. Efekt přijatých opatření byl vyhodnocoviín.
Ředitelka školy zabezpeč1|a efektivní a účelnévytlžitíprostředků poskýnutých ze státního

rozpoětu

k

plnění cílůzákladního vzdě|áváni. Prostředky zjednotliých rozvojových

programů využI|a ke splnění cílů,na které byly poskytnuty. Závazné limity na platy, dohody,

limity ostatních neinvestičníchýdajů a účelovýchdotací vjednotlivých letech byly
dodrženy.

Šwzlz

po formúlnístrdnce zcela neodpovídal ztisadtúm u principům RW ZV. oblast
strutegií, plúnovdnía plnění si povinností vyplývajícíchz funkce ředitelky školy je inspekcí
hodnocena jako velmi dobrd.

Ve škole v době inspekce pracovalo celkem 8 pedagogických pracovníků(7 žen a I mu|

vychovatel Šo).rvaliÍikovanost pedagogického sboru vykazova|a75%.2 pedagogové školy
nejsou kvalifikovaní a zatím nejsou přihlášeni k požadovanému studiu. Personální rizika
ředitelka školy sledovala a vzhledem k neočekávané situaci, která vznikla na zaěátku školního
roku, kdy nenastoupila smluvená učitelka, přijala na jeden rok zkušenou pedagoŽku
v důchodovém věku. Limity počtu pracovníků ve sledovaném období byly dodrŽeny. Mzdové
prostředky poskýnuté ze státního rozpočtu byly plně l,ryužívány k danému účelu.Reditelka
využíva|afinančníchprostředků k motivaci zaměstnanců formou osobních příplatků a odměn
za plněni mimořádných úkolů.osobní příplatky a odměny se pohybovaly ve výši I4,5 oÁ
v roce 2007 a 17,3 % v roce 2008.
Vedení školy výviířelo vhodné podmínky pro dalšívzďě|ávání pedagogických pracovníků
(dále DVPP), jejich profesní rust a stabilizaci, coŽ bylo v souladu se vzdělávacími strategiemi.
Pedagogičtípracovníci se účastniliruzných kurzů' za které získali osvědčení. Například
,,Kurz RWCT.., ',Tvorba a rea|izace ŠVPZV.., ,,Čteníma psaním ke kritickému myšlení..,
způsoby vyučování v zŠ(Genetická metoda čtení)..,,,Inovace ve vzdě|ávacím
',Netradiční
procesu.. a další.DVPP odpovídalo potřebám školy souvisejícíms realizaci ŠvpZV. Pomoc
začinajícimpedagogickým pracovníkůmze strany vedení školy i uvádějících učitelůbyla
funkční.
V době inspekce škola zajišt'ovala bezpečnost a ochranu zďraví žáků(dále jen BoZ)'
podporovala jejich zdtavý fyzický i psychický vyvoj. Podrobnosti k podmínkám zajištění
BoZbyIy upraveny ředitelkou školy ve školním řádu, se kterymi byli prokazatelně seznámeni

žáci i zaměstnanci školy a zákonri zástupci byli o podrobnostech BoZ ve školnímřádu
informováni. BoZ upravovaly i vnitřní směmice. Ve třídních knihách všech ročníkůbylo
zaznamenáno poučenížákůo bezpečnosti v silničnímprovozu a bezpečnosti a chování
v hodinách tělesné a výtvarné výchovy. Školavhodně investovala prostředky do nutných
opÍav a úďržby, ěímžzkvalitňovala vzdě|ávací proces' vývářela čisté,zdravé abezpečné
prostředí. Urazy byly evidovány a vyhodnocovány, jejich počet je za poslední tři roky
neměnný. Nedostatek byl shledán ve vedení Knihy inazi, která neobsahovala údaj o tom, zda
a kým bylilraz ošetřen. Tento formální nedostatek byl v pruběhu inspekce odstraněn.
K prevenci a řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémůžákůúčinně

přispívalo plnění minimálního preventivního programu, vzájernná spolupráce pedagogických
pracovníkůa informovanost rodičůžáků.Tento systém zaručova| včasnéreakce na možné
nežádoucíjerry a vzúkajícívýchovné a vzďěIávací problémy žzktt, Bohatou nabídkou
zájmových a mimoškolních aktivit škola pomáhaIa rozvíjet zájmy žák:ůa vedla je ke
smysluplnému qrrŽití volného času.
Personólní podmínky pro vzděldvúnížákůbyly zajištěny standarclně.
Předpoklady pro řtÍdnou činnost školy včetně oblasti BoZ jsou standardní. Školaúčinně
poďporuje zdraý psychický ifyzický vývoj fuÍkůa vytvúříkvalitní podmínky
pro předchdzení vzniku socidlně patologických jevů.

v ZŠvěnuje

ředitelka školy a pedagogické pracovnice pozornost'
vzhledem k malému počtu tříd, prakticky denně. Pravidelně vyhodnocuje faktory ovlivňující
jeho kvalitu a výsledky analyzuje na jednríníchpedagogické raďy. organizace vyučování
z hlediska poětu hodin v jednom dni a jednom sledu i délky přestávek odpovídaly právním
předpisům. Pruběh vzďěIávání žákůpozitivně ovlivňují i dalšíaktivity' které škola cíleně
realizuje k podpoře rozvoje osobnosti žáka (exkurze, rťlznékulturní programy' zapojení žáktl
do soutěŽí, třídníchi školních projektů, poznávací školnívýlety, rozvoj spolupráce se
Průběhu vzďěIávání

zů^ran1čnímiškolami a podobně)

Ve svém Švpzv škola vývořila svůj povinně volitelný předmět Dílny tvořivosti. Žáknm
jsou nabízeny čtyři okruhy vzdě|áváni; první je zaměřen na rozvoj strategického a logického
myšlení,druhý na rozvoj tvořivosti v uměleckých oborech včetně tance, třetí na tvorbu
školníhoěasopisu a dalšíchpropagačníchmateriálů školy a ětvrtý na náprar,.u poruch učenía
není omezeno ročníkem,vzděIáváti se zde
tozvoj smyslového vnímání. Zapojení do
',dílny..
účastnížáci rizného věku nad tématy společného zájmu. V tomto předmětu jsou u Žáků
vhodně rczvíjeny požadovanéklíčovékompetence a naplňovrína pruřezová témata ďaná
v RVP ZV.

Environmentální vzďě|áváni, výchova a osvěta (EVVO) prolíná celoročně všemi předměty a
ročníky.Žáci jsou vedeni ke vztahu k životnímuprostředí' třídění odpadu dle potřeb obce a
šetřeníelektrickou energií doma i ve škole.
Ke zkvalitnění vzdělávání přispívaji téžkaždoročněvyhlašované školníprojekty. V nich Žáci
pod vedením pedagogů shromaŽďují a zpracovávají např. poznatky o obci a regionu
(Mapujeme Huslenky, Řemeslo má zlaté dno, Rok na Valašsku), ale věnují se i jiným
tématům(Bezpečně do školy, Adventní slavnosti). Výsledky projektů dokumentují kvalitně
zpt acov ané pí semné výstupy.

K

rozvoji osobnosti Žáků škola přispívá vývořením 20 vzďěIávacích a zájmoých aktivit
(kroužků), které svým širokým zaměřením dovolují zapojit se co největšímu mnoŽství
účastníků.Nabídka kroužkůje vzhledem k počtu vzdéIávaných žákůnadstandardní. Na jejich
vedení se podílíjak pedagogové, tak vedoucí zŤad rodiěů. Žáci ptezentují ýsledky svých
činnostív co největší míře širokéveřejnosti na školníchakcích, prakticky si tak rozvijeji a
prohlubují klíčovékompetence dané u Švpzv.
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Hospitačníčinnost byla inspekcí realizována ve všech ročnícícha u všech pedagogických
pracovnic. Sledovaná ýuka probíhala v klidné atmosféře, Žáci respektovali nastavená

pravidla a né"zory druhých. Zvo|ené formy a metody práce vedly k podpoře rozvoje osobnosti
žáklů,což se ve výuce projevovalo jejich aktivní spoluprací s vyučujícími.Učelně přispívaly
také k rozvojijejich logického myšlení,aktivnímu učenía schopnosti samostatně pracovat a
řešit problémové úkoly. Žáci ďostávali prostor ke svobodné komunikaci, uměli si vzájemně
naslouchat a vyjáďŤit svůj názor. Pokud jim byla ďána pŤíIežitostpracovat ve skupinách'
přijímali a respektovali nézoty spolužáků. Stanovená pravidla pro hodnocení ýsledků
vzdě|ávání žák.i* byla doďržována, průběŽnéhodnocení kladlo ditaz na pozitivní stránku
výkonu žákůa ve většině plnilo svou motivačnífunkci. Vyučujícíu žakůtaké vhodně
podporoval í a rozvíje|i schopnost sebehodnocení na úrovni odpovídaj ícíj ej ich věku.

Průběhu vzdělúvání věnuje škola po7ornost na požadovanéúrovni. Podpora úrovně
vzdělúvúnížúkůzújmouými aktivitami a školními projekty je velmi přínosnú.

Kromě příkladného partnerství se zÍizovatelem (viz úvodníčást) škola dlouhodobě úspěšně
spolupracuje s rodičovskou veřejností. Ziíkonni zástupci se scházejí v neformálním sdruŽení
rodičůpŤi zák|aďní škole. V koordinaci s ředitelkou školy se aktivně zapojují do pliínování
mimoškolních akcí a ve velké míře se jich jako spoluorganizátoři akÍivně účastní.Jsou škole
také nápomocni jako vedoucí některých zájmoýchútvaru (krouŽků). Někteří rodiěe pomáhají
vylepšovat materiální i finančnípodmínky školy sponzorskými dary. Pro zlyšování kvality
vzděIávání, zv|ášté pro uskutečňováníbesed' přednášek, projektů' dlouhodobých aktivit' škola
dlouhodobě navázala kontakty se spoustou organizací v obci, b|izkém i širšímregionu
(například Alcedo Vsetín, Vlastivědné muzeum Vsetín, Vlastivědné muzeum Valašské
'
Mez1Ííčí,
Policie CR. Divadlo pracujícíchZ|in, SdruženíKosenka ValašskéKlobouky,
Hvězďárna Vsetín, Pedagogicko psychologická poradna Vsetín' Vsetínský zámek a galerie,
Městská knihovna Vsetín, TJ Sokol Huslenky, TJ orel Huslenky a další).Příkladně je
rozvíjena mezinárodní spolupráce se školou na Slovensku a v Irsku. Pro zájemce škola
v loňském školním roce uspořádala zájezd' ďo irského Dublinu. Zučastněni žácíse tak
sezniímili s přírodními krásami a historií země, poznali Život v cizí zemi a měli možnost na
elementární úrovni ověřit a obohatit si své dovednosti v komunikaciv cízímjazyce.
Širokáveřejnost můžezískat vyčerpávajícíinformace o dění a aktivitách školy na jejích
efektivně upravených internetových stránkách.

Škotourozvíjenépartnerství se zřizovatelem, rodičovskou veřejností, s oficitÍlními i
zdjmovými organizacemi a prohlubovdní mezinúrodní spoluprúce je pro obohacení
vzděldvací nabídky školy nadstandardní.

Školese daří plnit cíle základního vzdě|ávání v oblasti rozvoje a upevňovríní klíčoých
kompetenci žák:ů,zejména sociálních, občanských, komunikativních' kompetencí k učenía
řešení problémů.U žaka byly vyuěujícímina úrovni odpovídajícíjejich věku rozvíjeny a
zvyšovány funkčnígramotnosti čtenářské,matematické' informační'přírodovědné a
schopnost komunikace v cizich jazycích. Čtenářskou gramotnost v 1. ročníkuškola
vposledních letech rozvijí méně rozšířenou tzv. genetickou metodou. Sjejí metodikou byli
obsáhle seznámeni všichni pedagogové školy v rámci DVPP. V1rrka probíhá podle řady
učebnic schválených Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy. Rodiče byli o tomto
postupu školy informováni ještě před nástupem Žáktt ke vzdělávání a poté s touto metodou
obsáhle seznámeni na třídníchschůzkách. Jsou tak schopni v koordinaci se školou
spolupracovat při domácí přípravě Žaků. Inspekčníhospitací bylo ověřeno, že výsledky
čtenářské gramotnosti žáktt uvedeného ročníkubyly s ohledem na krátkou dobu vzděláváni na
velmi dobré úrovni a zvolená metoda je úspěšná. V dalšíchročnícíchje pak čteniířská

gramotnost žák.ůrozvíjena tradiění analyticko-syntetickou metodou, metoda genetická je
v5n,sžívána již jenjako podpůrná. Všichni žácibyli vedeni k pochopení čtenéhotextu, extrakci
hlavních myšlenek a jejich převyprávění vlastními sloly, k vyhledávání informací v textu.

Školurozvíjela a upevňovala klíčovékompetence ždkůprostřednictvím jednotliuých

gramotností na stundardní úrovni.

Škola průběŽně sledovala a evidovala míru úspěšnosti Žríkůběhem vzdéIáváni a přechody
žákůnavyšŠí
stupeřlvzďěLávání. Celkové výsledky žákůškola monitorovala formou vlastních
a extemích srovnávacích testů. Výstupní znalosti žák.ůtÍetíhoa pátého ročníkubyly
v minulém školním roce sledovány pomocí testů SCIO' Na pravidelných schůzkách
metodického sdruŽení vývrířeli pedagogičtípracovníci vlastní testy, které zjišťovaly úroveň
znalostí žakůškoly vjednotlivých předmětech. o zděrném vzdéIávání žríkůsvědčíjejich
bezproblémoý přechod na druhý stupeň záklaďniho vzdě|ávéni nebo přechod na víceleté
gymnázium. Jejich připravenost si škola ověřuje konzultacemi s konkrétními školami (ZŠ
Halenkov, zŠRokytnice, ZŠVsetín a Gymnázium Vsetín). Chvályhodné jsou i úspěchy Žráků
v sólovém zpěvu, šachách, vývarných soutěŽích a dalšíchakcích na regioná|ni utovni. Za
vyzdvižení stojí umístění žáka na 1. místě v celostátní lývarné soutěži. Mimořádným
úspěchem školy bylo lyhodnocení úrovně a kvality školníhočasopisu vytvářeného žáky
v novinářském kroužku. V loňském školním roce byl komisí lyhlášen jako nejlepšíškolní
časopis v Českérepublice. Vedení školy i všichni pedagogové se zabývali hodnocením
žákovských výsledků vzděIávÍní a tato hodnocení se stala podkladem pro opatření přijímaná
ke zkvalitnění vzděIáváni žák.ů.Vyhodnocovány byly jak příčinyselhávání žák.ůve
r,yučovacímpÍocesu' tak i kázeňské problémy, byla přijímána opatření k nápravě, i když se na
škole vyskytují jen minimálně. Na druhé straně udělili pedagogové žáktm školy velký počet
pochval ústníchi písemných. Pečlivou přípravou učitelůškola zvyšuje úspěšnost Žákt nejen u
přijímacích zkoušek, ale i na celkové úrovni.
Celkovou úspěšnost ždkůve vzdělúvucím programu lze hodnotit jako standardní. Jeďnotlivé
úspěchy žókůna celostútníúrovnijsou příkladné.

Celkové hodnocení školv
Štrola poskytuje vzděldvúní v souladu se zásudami a cíli stanovenými školským zúkonem a
n ep o r uš uj e p r áv n í p ř e dp i s y s o uv i s ej íc í s p o s ky t ov aný m v zd ě l tÍv áním.

Vzdělúvací nabídka školy je v souladu s podmínkami, za kterých byla zapsúna rejstříku škol
a školských zařízení. Vzdělúvúníprobíhúpodle platných vzděldvacích programů. SW ZV
zcela neodpovíďd zósadám a principům RW ZV. Zjištěnéďílčínedostatky jsou
odstranitelně a nepředstavuje zúvažnériziko pro naplňovúnícílůvzděltÍvúní.
Št<ola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělúvdní, zohledňuje vzděldvací potřeby
jednotlivce, ne vždy však při vedení dokumentace postupuje podle příslušných prdvních
předpisti.

ŠkotaúčelněvyužívtÍJinančníprostředky, mtÍ dobré materiúlnía ftnančnízdroje

pro realizaci vzďělúvacích programů.

Ředitelka školy si plní povinnosti vyplývajícízjejí funkce na velmi dobré úrovni. Škola
zajišťuje bezpečnost ilÍkůpři vzdělávúní a činnostech s ním přímo souvisejících. Svou
činnostípřispívd k rozvoji osobnosti žáka.
Realizace školníchprojektů u nabídka zújmových aktivit účinnězvyšuje vzdělávací nabídku
školy a je nadstandardní.

Přínos školou rozvíjenéhopartnerství pro zvyšovúnívzdělávací nabídky školy při je inspekcí
hodnoceno jako příkladné.

Seznam písemností, o které se inspekčnízjištěníopírá:

.

ZŤízovacílistina Základni školy Huslenky, okres Vsetín ze dne 4. května 2001
ZměnazŤizovací listiny ze dne 10. srpna 1999
Dodatek č. 1 ke ZŤizovacílistině ze dne 3. Ťíjna200l
Dodatek č. 3 ke ZŤizovací listině ze dne 19.Ťijna2009
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol a
školských zařízeniěj.4II85l2007 zedne4. července 2007 s účinnostíodI,záři2007
6. Rozhodnutí MŠMTve věci návrhu nazápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
aškolských zaŤízeníčj.35I712007-2I zedne7.března2007 súčinnostíodI.září
2007
]. Rozhodnutí MŠMTve věci návrhu nazápis změny v údajích vedených v rejstříku ško1
a školských zařízení ď1. 967712006-2I ze dne 10. dubna 2006 s účinnostíod 1. května
2006
8. Rozhodnutí MŠMT o změně zaŤazení do sítě škol a školských zaŤízeníčj,29 71,21042I ze dne 17 . prosince 2004 s účirurostíod 1 . ledna 2005
9. Inspekčnízpráva Českéškolníinspekce čj. 153 114103-11006 ze dne 17. června 2003
10. Dokumentace Školskérady od 5. záŤí 2005 k datu inspekce
II, Záznamy z jednání pedagogické raďy od školního roku 200612007 k datu inspekce
12. Skolní Íád'p|atný od I. záŤí2009
13 ' Vnitřní řád školnídruŽiny platný oď 1 . zaŤí 2004
14.Yýkaz o základní škole S 3-01 k 30. záŤí2007
15.Yýkaz o základní škole S 3-01 k 30. záŤí2008
16.Yýkaz o zákIadní škole S 3-01 k 30. záÍí2009
17. Výročnízprávao činnosti školy za školnírok2006l2007
18. Výročnízprávao činnosti školy za školnírok200712008
19. Výročnízprávao činnosti školy za školnírck2008l2009
20.TŤidní knihy všech tříd ve školním rcce200712008
2I. TŤidní knihy všech tříd ve školním roce 200812009
22. TŤidní knihy všech tříd ve školním roce 2009 l20 1 0 k datu inspekce
23 . TŤidni výkazy všech tříd ve školním roce 2009l20 1 0 k datu inspekce
24.Kata\ogové listy Žáků všech tříd k datu inspekce
25. Podkladové materiály třídních učitelůk průběhu třídních schůzek ve školním roce
200912010 k datu inspekce
26.Plánhospitaění činnosti ředitelky školy na školnírok2007/2008
27 . Hospitační záznamy ředitelky školy za školnírok200712008
28. Hodnocení hospitačníčinnosti za školnírok200]12008
1
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29.P|ánhospitační činnosti ředitelky školy na školnírok2008l2009
30. Hospitaěni záznamy ředitelky školy za školnírok2008l2009Hodnocení hospitační
činnosti za školnírok2008l2009
31. Plán hospitačníčinnosti ředitelky školy na školnírck200912010
32. Hospitační záznany ředitelky školy za školnírok2009l20I0
33. organizačníÍáds účinnostíod I. záÍí2009
34. Pracovnířád zaméstnance ZŠHuslenky ze dne 1. ledna 2004
35. ŠkolnívzděIávací program pro základnívzděIávání platný oď I. záŤí2008
3 6. ŠkolnivzděIáv ací program školní druŽiny platný od I . září 2OO8
37.ProvozníŤád tělocvičny ze drre I. záŤí2006
38. Řád školní knihovny ze dne I.|edna2OO4
39. Řád učebnv vytvarné
-t'iisto výchow ze dne l,Iedna2004
,"án" I,|eďna2OO4
40. Řád školní-ho
41. Jmenování do funkce ředitelky školy s účinnostíod 1. srpna 1998
42,Knihaúraztl k datu inspekce
43. Personální dokumentace ředitelky školy k datu inspekce
44.Pracovní kalendář na školnírok200712008
45. Pracovní kalendář na školnírok2008l2009
46. Pracovní kalendář na školnírck2009l20l0
47. Mapování Hus1enek2006l2007 - písemný dokument školníhoprojektu
48. Řemeslo má zlaté ďno 200]12008 - písemný dokument školníhoprojektu
49. Huslenčák (školní časopis) _ jednotlivá číslaod školníhoroku200412005
50. Směrnice školy k mimořádným akcím ze dne 1. záŤí2009
51. Hodnocení příspěvkové organizace od starosty obce ze dne 27 . Ťijna2009
52. Spisy Žáků přijímaných ke vzdělávánína školnírok200712008' 2008/2009,200912010
53. Rozhodnutí ředitele, odklady, přestupy, integrace 200712008,200812009,2009/2010
54. Individuá|ní vzdě|ávací p|ény integrovaných žák:ůod školního roku 200712008 k datu
inspekce
55. Rozhodnutí ředitele školy o povolení vzděIávání podle individuálniho vzděIávacího
plánu za školníroky 200712008, 200812009 a2009/20I0
56. Seznamy integrovanýchžek.ů200712008 k datu inspekce
57.Přehledy prospěchu žáka 1. - 5. ročníkuza školníroky 200612007,200112008,
2008t2009
58. Vyhodnocení SCIO testů pro žáky 3. a 5. ročníku_2008l2009
59. Zéunamy z jednání metodického sdružení k datu inspekce
60. Personální složky zaměstnanců školy k datu inspekce
61. Směrnice č. 16 pro zajištěníBOZP Po
62. Směrnice č. 17 ředitele školy k provedení prověrky B0ZP
63. Směrnice č. 18 k zajištěníprvní pomoci a evidence pracovních a školníchuraza

64.PIárEVVO 200912010

65. Minimální preventivní program na školníroky 200712008, 2008ú2009 a2009l20I0
66. Plán DVPP 200912010 a dlouhodobý plán DVPP

67.PIaÍI bezpečnosti v silničnímprovozu 200912010
68, Závazné ukazatele rozpočtu přímých vzďě|ávacích neinvestičních výdajů na rok 2006,
2007 a 2008, vydané Krajským uřadem Zlínského kraje
69. oznámení Krajského úřadu Zlínskéhokraje čj. KUSP 3244812006 ŠKo poskytnutí
účelovédotace SIPVZ na rok 2006 ze dne 15. května 2006, včetně vyúčtovánídotace
70. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínskéhokraje o poskýnutí dotace v rámci
Rozvojového programu
nenárokových sloŽek platů a motivačníchsložek

',Zvýšení
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mezd pedagogických pracovníků regionálního školstvís ohledem na kvalitu jejich
čj.KUZL 5726012008 ze dne 22. srpna 2008, včetně vyúčtovánídotace
71.Smlouva o poskýnutí veřejné podpory vPodprogramu MRo4-06 ěj. KUZL
2396412006 ze dne 2I. ěewna 2006 na projekt Mapujeme svou obec zrozpočtu
Zlínskéhokraje (Kč 24000,--)
72.Ukazatele niákladovosti v roce 2006,2007 a 2008 podle paragrafu - sumáře
73. Výročnízpráva o hospodařetí za rok 2006, 2007 a 2008
7 4. Hlavní kniha za rok 2006, 2007 a 2008
75. Ctvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
Št<ot GraŠuDP1-04 zaI.-4. čtvrtletí2006,2007 a2O08
76. Finančnívypořádání dotací ze státního rozpočtu s qfjimkou dotací poskýnutých na
projekty spolufinancované zrczpoětu Evropské l;nie za rok 2006, 2007 a2008
77.Yýkaz zisku a ztráty organizačních složek státu' územníchsamosprávných celků a
příspěvkových organizací sestavený k 31. prosinci2006,2007 a2008
ptáce,,

Dle $ 174 odst. 13 zúkona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zúkladním, středním,
vyššímodborném a jiněm vzděItÍvúní(škokký ztÍkon) ve znění pozdějších pře(pisů, může
ředitel školyfrkolského zařízenípodat připomínky k obsahu inspekčnízprávy Ceské školní
inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Českúškolníinspekce, Zlínský inspektorát,
Zardmí 88, P. o. BoX 225,760 01 Zlín.
InspekčnízprtÍvt1 společně s připomínkami a stanoviskem českéškolníinspekce
jejich obsahu zasílúCeskú školníinspekce zřizovateli a školskéradě, Inspekčnízprúva
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení,

k

jichž se týkd, a v příslušnéminspektorútu Ceské školníinspekce.

Česká školníinspekce v souladu s ustanovením $ 175 oďst. 4 školskéhozákona ve
lhůtě do 7 ďnů požaduje zaslání oznúmenío přijetí opatření k odstranění zjištěných
nedostatků. Zprúvu zašlete na výše uvedenou adresu.
Českúškolníinspekce v souladu s ustanovením $ 1t písm- Í) ztÍkona č, 552/1991 Sb.
o státní kontrole, ve znění posledních předpisů, ve lhůtě do 1, zúří2010 požaduje podání
písemnézprúvy o odstranění zjištěných nedostatků. Zprávu zašlete na uýše uveďenou
adresu.
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Česká štco[nífrnspekee
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-P.o". Box 225
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Titulo jméno a příjmení

Podpis
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^

Mgr. Ivo Suchý
Mgr. Libuše Němečková
Bc. Marie lanáčová

ZIín,23.listopad 2009
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Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekčnízprávy
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Podpis

Mgr. Vladislava Bedn ářov á
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