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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola Bílovice nad Svitavou je příspěvkovou organizací poskytující základní 
vzdělávání v 1. až 9. ročníku. Jejím zřizovatelem je Obec Bílovice nad Svitavou, 
Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Ve školním roce 2006/2007 navštěvuje 
školu ve 14 třídách celkem 272 žáků, kteří se vzdělávají podle vzdělávacího programu 
Základní škola č. j. 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 se zaměřením na:
1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení 

školského zákona (§ 144 odst. 1 písm. b), c), d), g) až j).
2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení 

(informační gramotnost).

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ

1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení   
školského zákona

Analýzou předložených dokumentů (Zřizovací listina, Rozhodnutí MŠMT o zápisu 
do školského rejstříku, Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě předškolních zařízení a školských 
zařízení) osvědčujících vznik školy bylo zjištěno, že uvedené údaje jsou v souladu 
se skutečností. Všechny kontrolované, povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských 
zařízení (tj. název, sídlo, identifikační číslo, právní forma a resortní identifikátor právnické 
osoby, která vykonává činnost školy, název, sídlo, identifikační číslo a právní forma 
zřizovatele, seznam oborů vzdělání, forem vzdělávání a seznam školských služeb uvedený 
v rozhodnutí, jméno a příjmení ředitelky školy, která je současně statutárním orgánem) 
odpovídají aktuálnímu stavu.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole byl ve školním roce 2006/2007 výjimečně 
navýšen o dva žáky. Důvodem bylo přistěhování nových rodin do obce. Vedení školy 
požádalo v zákonné lhůtě prostřednictvím svého zřizovatele o navýšení kapacity školy a 
zároveň také kapacity školní jídelny (viz výčet dokladů).

Kontrolované jednotky výkonu vykázané v příslušných výkazech, tj počet žáků 
v jednotlivých třídách a ve škole celkem, počet žáků zapsaných ve školní družině, počet
strávníků a počet vařených jídel, byly v souladu se skutečností.

Vzhledem k tomu, že všechny povinně zapisované, údaje v rejstříku škol a školských 
zařízení uvedené v ustanoveních § 144 odst. 1 písm. b),c), g), i) a j) školského zákona byly 
uvedeny správně, škola nežádala o provedení zápisu změn těchto údajů.
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2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení
Škola má zpracované strategické dokumenty podle svých podmínek, ve kterých je 

definován profil žáka základní školy a jsou zde jasně vymezeny kroky k jejímu dalšímu 
rozvoji. Problematika ICT, která je v nich logicky začleněna, je podrobněji rozvedena v ICT 
plánech. Zabezpečování odpovídajících podmínek a využívání ICT k modernizaci výuky je 
jednou z priorit vedení školy. V současných velmi dobrých materiálních podmínkách realizuje 
škola výuku s využíváním ICT promyšleně a systematicky. K její podpoře dlouhodobě 
využívá možností rozvojových projektů v rámci SIPVZ (např. „Pomáháme si při učení“), 
které jsou průběžně vyhodnocovány a dále rozvíjeny. K zefektivnění vzdělávání žáků 
využívají učitelé vhodné výukové programy, některé z nich společně s žáky také tvoří, 
následně ověřují ve výuce a poskytují k využití partnerským školám. 

Získané poznatky a dovednosti ze vzdělávání zaměřené na ICT uplatňuje ředitelka 
školy aktivně ve své řídící práci. Podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků podle 
potřeb školy. Motivuje je k dosažení počítačové gramotnosti a využívání získaných 
kompetencí sleduje v průběhu vzdělávacího procesu.

Současná informační gramotnost učitelů vytváří velmi dobré předpoklady pro aktivní 
využívání ICT ve výuce. Na základě vyhodnocení dosaženého cílového stavu ICT plánu 
v roce 2006 mají všichni pedagogičtí pracovníci základní uživatelské znalosti. Vzdělávání 
poučených uživatelů v modulu P0 absolvovalo 81,8% učitelů, v modulu P1 31,8% a v modulu 
P2 4,5%. V rámci specifického vzdělávání se učitelé účastnili 7 kurzů.

Evaluací oblasti ICT se ředitelka průběžně zabývá. Hodnocení dopadu ICT na výuku a 
učení je stručně zaznamenáno také ve Výroční zprávě školy za školní rok 2005 – 2006. 
Na základě provedeného vyhodnocení ICT plánu z období 2005 a 2006 zpracovala reálný 
plán na další dva roky. Podklady pro hodnocení ICT získává ředitelka také v rámci 
připravovaného sebehodnocení školy prostřednictvím dotazníků pro žáky, učitele a rodiče. 

Současný stav materiálního vybavení školy odpovídá ve většině definovaných 
ukazatelů „Standardu ICT služeb ve škole“ s výjimkou počtu prezentační techniky na počet
žáků. Vedení školy plánuje výhledově obnovu hardwaru v kmenových třídách a v pracovnách 
učitelů.

Škola se snaží ke komunikaci s rodiči vytvářet vhodné podmínky. Ke sdělování 
informací využívají rodiče elektronickou poštu, ve dvou třídách komunikují s třídní učitelkou 
prostřednictvím systému ICQ. Informace o činnosti školy jsou zveřejňovány prostřednictvím 
www stránek. Podněty rodičů v oblasti ICT se ředitelka zabývá. Se svými podněty se 
na ředitelku obrací i členové školské rady.

V průběhu vzdělávání žáků, které bylo organizováno v odborné učebně, využili 
vyučující efektivně prostředků ICT k procvičování a upevňování učiva. Prostřednictvím 
vhodných výukových programů byli žáci k vzdělávacím činnostem nenásilně motivováni.
Uměli s počítači pracovat většinou zcela samostatně, aktivně prokazovali praktické 
dovednosti využívat výukové programy i možnosti internetu při zpracovávání zadaného 
úkolu. 

Využívání ICT ve výuce je promyšlené a systematicky začleněné v plánování rozvoje 
dalšího vzdělávání žáků.

Informační gramotnost ředitelky posiluje její odbornou připravenost a přispívá 
k podpoře ICT ve vzdělávacím procesu.

Konkrétní vyhodnocení dopadu ICT na výuku a učení v návaznosti na přijímání 
opatření k dalšímu rozvoji a využití ICT přispívá k podpoře rozvoje vzdělávání ve škole.
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Vyučující jsou v oblasti ICT velmi dobře připraveni. Kompetence získané v rámci 
dalšího vzdělávání aktivně využívají ve vzdělávání žáků. Současný stav materiálního 
vybavení školy umožňuje další rozvoj v oblasti ICT.

Při výuce učitelé efektivně využili prostředky ICT, podporovali aktivitu žáků, kteří 
prokazovali velmi dobré znalosti a praktické dovednosti při práci s počítačem.

VÝČET  DOKLADŮ,  O  KTERÉ  SE  INSPEKČNÍ  ZJIŠTĚNÍ  OPÍRÁ

1. Rozhodnutí MŠMT č. j. 8569/2006-21 ze dne 10. dubna 2006 o zápisu školy do školského 
rejstříku s účinností od 10. dubna 2006

2. Zřizovací listina příspěvkové organizace „Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno 
– venkov“ ze dne 21. října 2002

3. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21. října 2002, v Bílovicích nad Svitavou dne 18. 
prosince 2002 (vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 
příspěvkové organizace)

4. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21. října 2002, v Bílovicích nad Svitavou dne 12. 
února 2003 (vymezení majetku příspěvkové organizace)

5. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21. října 2002, v Bílovicích nad Svitavou dne 21. 
listopadu 2005 (o zřízení příspěvkové organizace)

6. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. října 2002, v Bílovicích nad Svitavou dne 
28.března 2006 (označení statutárního orgánu příspěvkové organizace)

7. Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou ze dne 25.září 2002 
o zřízení příspěvkové organizace a schválení její zřizovací listiny 

8. Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. F 23699/2002/23 ze dne 9. ledna 2003 o zápisu 
příspěvkové organizace Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

9. Jmenovací dekret ředitelky ZŠ Bílovice nad Svitavou, rozhodnutí Zastupitelstva obce  
Bílovice nad Svitavou ze dne 25. září 2002

10. Čestné prohlášení statutárního orgánu příspěvkové organizace ze dne 15. listopadu 2002
11. Jmenovací dekret ředitelky Základní školy Bílovice nad Svitavou, rozhodnutí Zastupitelstva

obce Bílovice nad Svitavou ze dne 25. září 2002
12. Změna zařazení v síti škol, předškolních školských  zařízeních, MŠMT Karmelitská 7, 

Praha 1, č. j. 31 555/02-21 ze dne 7. února 2003
13. Rozhodnutí MŠMT č. j. 31 555/02-21 ze dne 7. února 2003, o zařazení do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. ledna 2003
14. Smlouva o výpůjčce (nemovitý majetek Obce Bílovice nad Svitavou) ze dne 12. února 2003
15. Žádost o zařazení v síti škol (vč. Přílohy k žádosti o změnu zápisu) ze dne 29. března 2006
16. Žádost o navýšení kapacity ZŠ Bílovice nad Svitavou od školního roku 2007/2008, Obec 

Bílovice nad Svitavou ze dne 25. září 2006 (včetně příloh)
17. Žádost o povolení navýšení kapacity ZŠ z 270 na 350 žáků a školní jídelny z 250 na 270 

strávníků, Obec Bílovice nad Svitavou dne 25. září 2006
18. Závazné stanovisko ke změně v zápisu Základní školy Bílovice nad Svitavou, okres Brno-

venkov do rejstříku škol (navýšení kapacity), č. j. 16605/2006BM/HDD ze dne 25. října 
2006
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19. Seznam studijních/učebních oborů Základní školy Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
s platností od 1. září 2007

20. Rozhodnutí Rady obce Bílovice nad Svitavou ze dne 20. září 2006 o navýšení kapacity 
Základní školy Bílovice nad Svitavou a školní jídelny; Bílovice nad Svitavou dne 25. září 
2006

21. Certifikát o absolvování testu Z  všech pedagogických pracovníků školy
22. Osvědčení o započtení Úvodního modulu Školení poučených uživatelů č. 1 – PO (18 

učitelů), P1 (7 učitelů), P2 (1 učitelů) 
23. S 3-01 Výkaz o základní škole k 30. září 2006 
24. Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Školní jídelna–Bílovice nad Svitavou, 

Komenského 151 podle stavu k 31. říjnu 2006
25. Z 2-01 Výkaz o školní družině–školním klubu Školní družina Bílovice nad Svitavou, 

Komenského 151 podle stavu k 31. říjnu 2006
26. Stavy žáků 1. – 9. ročníku ve školním roce 2006/2007
27. Seznam dětí II. oddělení školní družiny – školní rok 2006/2007 
28. Seznam dětí I. oddělení školní družiny – školní rok 2006/2007 
29. Zaměření dalšího rozvoje Základní školy Bílovice nad Svitavou pro období 2006 – 2013 

ze dne 15. září 2006
30. Výroční zpráva školy školní rok 2005 – 2006 ze dne 4. 9. 2006
31. ICT plán školy ze dne 22. 12. 2004
32. Vyhodnocení dosažení cílového stavu ICT plánu školy z listopadu 2006
33. ICT plán školy na rok 2006-2008
34. Plán rozvoje Základní školy Bílovice nad Svitavou 1. září 2006 – 31. srpen 2008 ze dne 

1. září 2006
35. Roční plán práce na školní rok 2006/2007 ze dne 4. září 2006
36. Obsazení PC pracovny na školní rok 2006/2007 
37. Dokumentace k projektu Pomáháme si při učení
38. Dokumentace k projektu Využití výukového softwaru a internetu při výuce, k přípravě žáků 

na vyučování a na podporu informační gramotnosti veřejnosti
39. Podklady pro sebehodnocení školy ve školním roce 2005/2006, 2006/2007

ZÁVĚR

Škola splňuje formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského 
zákona.

Dopad informačních a komunikačních technologií na výuku je funkční s pozitivním 
účinkem ve vzdělávání žáků.



6

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis

Vedoucí týmu PaedDr. Danuše Pytelová Danuše Pytelová, v. r.

Člen týmu Ing. Lubomír Hložek Lubomír Hložek, v. r.

V Brně dne 20. prosince 2006

razítko

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat 
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 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 ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Datum: 20. prosince 2006
razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Helena Bajerová, ředitelka školy Helena Bajerová, v. r.
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Další adresáti inspekční zprávy

Adresát Datum předání/odeslání 
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. 
jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel: Obec Bílovice nad Svitavou, 
Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Školská rada: Tomáš Hron, Lesní 729, 664 01 
Bílovice nad  Svitavou

Připomínky ředitele školy

Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
---- ---- Připomínky nebyly podány.




