
Česká školní inspekce na Základní škole Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace 

Na naší škole proběhla komplexní inspekce v roce 2013. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se 

doba další inspekce prodloužila až na osm let. Do zkoumání tak byla zahrnuta nejen naše činnost v době 

prezenční výuky, ale také období distanční výuky. 

Inspekční činnost proběhla obvyklým způsobem. Byli jsme kontrolování, zda máme v pořádku agendu 

týkající se bezpečnosti ve škole, ekonomiky a vydaných předpisů. Kontrola se vztahovala i na  

administrativu podpůrných opatření pro žáky v celé jejich škále, tedy od specifických poruch učení přes 

poruchy chování až po specifický rozvoj žáků nadaných.  

Výstupem inspekční činnosti je protokol, který je bez nálezů. Tato skutečnost mne osobně těší, protože 

není zcela obvyklé, že by se v této oblasti vzhledem ke složitosti legislativy nenašly nedostatky. 

Dále se ČŠI při kontrolní činnosti zabývala pedagogickým vedením školy a přímou prací se žáky. Sem 

spadá i praktická činnost školního poradenského pracoviště. Součástí kontroly bylo rovněž prověření 

školní družiny včetně hospitací a kontrola školní jídelny.  

Výstupem z této oblasti je inspekční zpráva. Dovolím si vybrat přímo citace. Vzhledem k délce zprávy 

vybírám pouze závěry. Inspekční zprávu přikládám, abyste měli možnost přečíst si ji v případě zájmu v 

plném znění. 

Citace vystihující silné stránky naší školy: 

Ředitelka školy svým přístupem k vlastnímu profesnímu rozvoji inspiruje celý pedagogický sbor 

k dalšímu vzdělávání s cílem zkvalitňovat vzdělávání žáků. 

Vedení školy aktivně podporuje vzájemnou spolupráci pedagogů, sdílení jejich zkušeností a inspirativní 

praxe uplatňované při vzdělávání žáků, což má pozitivní vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání. 

Využívané didaktické postupy v průběhu vzdělávání rozvíjely v nadstandartní míře klíčové kompetence 

žáků, zejména komunikativní a sociální dovednosti. 

Promyšlená vzdělávací strategie uplatňovaná ve výuce matematiky rozvíjí logické a kreativní myšlení 

žáků a má pozitivní dopad na jejich výsledky vzdělávání. 

Účelně nastavená a realizovaná činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje komplexní podporu 

všem účastníkům vzdělávacího procesu, což má kladný vliv na školní klima a úspěšnost žáků při 

vzdělávání. 

 

Naše škola má samozřejmě i určité rezervy, o nichž však víme, snažíme se s nimi soustavně pracovat a  

posouvat se dále. 

Měli jsme velkou radost z verbalizované zpětné vazby inspekčního týmu, při níž vedoucí týmu vyjádřila 

velké potěšení z toho, že se inspektoři mohli seznámit se školou, která pracuje se žáky způsobem, jenž 

se odráží nejen ve výsledcích žáků, ale i v jejich osobnostním rozvoji. 

Kontroly České školní inspekce nebývají ve školách příliš oblíbené. Pro nás ale byla tato kontrola 

skvělou reflexí naší práce a následně i potvrzením, že využívané způsoby organizace, výukové metody 

a zkrátka celková filozofie naší školy odpovídají požadavkům současné moderní doby. Navíc i po stránce 

pedagogického vedení školy, které je obecně považováno spíše za slabou stránku českého školství, 

jsme získali velmi pozitivní hodnocení. 



Inspektoři nám potvrdili, že jdeme správným směrem, a proto budeme nadále pokračovat v naplňování 

naší vize. Tu lze shrnout v několika hlavních bodech: 

1. Každý je svůj, průměrnost pro nás není řešení, využíváme toho, že každé dítě má nějaký talent, žáky 

proto vedeme v souladu s jejich zájmy a potenciálem. 

2. Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami. Žáci přirozeně 

objevují logické vztahy, využívají moderní technologie a výpočetní techniku. 

3. Vztah mezi žákem a učitelem stavíme na partnerství a vzájemném respektu. 

4. U žáků podporujeme samostatnost, zodpovědnost a spolupráci. 

5. Žáky vedeme k odvaze, kreativitě, radosti z pohybu i lásce k přírodě. 

6. Jsme škola, která podporuje dobrovolné zapojení rodin do života školy. 

 

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 


