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č. j. 193/2019 

Věc: Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

Šetřením ČŠI v Základní škole při Dětské léčebně Ostrov u Macochy ve dnech 1. – 3. 10. 2019 byly zjištěny nedostatky 

týkající se činnosti školní družiny a systému sebehodnocení žáků. Pro odstranění nedostatků škola učinila následující 

kroky: 

 Překročení nejvyššího počtu žáků a neprůkazné vedení dokumentace ve školní družině 

Činnost školní družiny bude ke dni 31. 12. 2019 ukončena.  

Dne 16. 10. 2019 proběhlo jednání se zástupci zřizovatele. Po zvážení všech možností bylo přijato řešení využít 

volnou časovou dotaci pro rozšíření výuky o vzdělávací oblast Umění a kultura, vyučovací předmět Hudební a 

výtvarná praktika. Toto řešení je v souladu s doporučením uvedeným v inspekční zprávě. Ředitelka školy zaslala 

zřizovateli oznámení o plánované změně, ze strany zřizovatele byly zahájeny kroky k výmazu školní družiny z rejstříku 

škol a školských zařízení. 

S vychovatelkou školní družiny byla uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2019. Byly podniknuty 

kroky k vyhledání kvalifikovaného vyučujícího nového předmětu. V současné době probíhá vybavování prostor 

školním nábytkem tak, aby odpovídaly hygienickým normám. 

Nový vyučovací předmět bude zařazen do rozvrhu od 1. 1. 2020. 

 Sebehodnocení žáků 

Byla zakoupena odborná literatura - publikace Starý, K., Laufková, V. a kol.: Formativní hodnocení ve výuce. Ředitelka 

školy je přihlášena na setkání s tématem Aplikace formativního hodnocení ve vaší ZŠ, které proběhne 5. 12. 2019 

v Montessori Institutu v Brně. (Dřívější školení, na které byla přihlášena, bylo bohužel zrušeno.) Všechny učitelky i 

ředitelka školy se věnovaly samostudiu dané problematiky a konzultovaly poznatky s kolegy z jiných škol. 

V současné době jsou vytvořeny zkušební verze tabulek sebehodnocení pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Probíhá ověřování 

jejich použitelnosti v praxi a plánuje se také jejich úprava na základě poznatků ze setkání v Montessori Institutu 

v Brně.  

Ředitelka školy v blízké době zorganizuje školení k tématu formativního hodnocení a sebehodnocení pro učitelky 

ZŠDL a zájemce ze škol sdružení Cirsium. Na setkání v Montessori Institutu v Brně plánuje získat kontakt a doporučení 

na vhodného lektora. Je přislíbeno financování akce ze zdrojů MAS Moravský kras. 

 

Děkuji pracovníkům ČŠI za podněty ke zlepšení činnosti školy.  

S pozdravem Mgr. Blanka Šenkýřová, ředitelka školy 
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