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Úvod
 

eská školní inspekce p edkládá podle § 174 odst. 15 zákona . 561/2004 Sb., 
o p edškolním, základním, st edním a vyšším odborném vzd lávání (školský zákon), ve 
zn ní pozd jších p edpis , výro ní zprávu, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu 
vzd lávání a vzd lávací soustavy vycházející z inspek ní innosti za školní rok 
2007/2008.

Inspek ní innost byla uskute ována podle Plánu hlavních úkol  inspek ní in-
nosti pro školní rok 2007/2008, který schválil ministr školství, mládeže a t lovýchovy.
Poprvé nabízí výro ní zpráva i informace o pokroku reformy vzd lávacího systému ve 
vybraných strategických sm rech rozvoje regionálního školství. 

Koncep ní zám ry inspek ní innosti vycházely z Národního programu rozvoje 
vzd lávání v eské republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických sm r  Dlouhodo-
bého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy eské republiky 2007. Inspek ní
systém eské republiky prošel další etapou vlastní transformace, nové inspek ní postupy 
aplikovaly významné výsledky národních a mezinárodních pedagogických výzkum .

innost eské školní inspekce je koordinována s cíli a pr b hem reformy 
v systému regionálního vzd lávání a respektuje evropské souvislosti. Inspek ní innost
probíhala s ohledem na zavedení školních vzd lávacích program  (ŠVP) v p edškolním
vzd lávání, na postupný náb h školních vzd lávacích program  v základním vzd lávání
(1. a 6. ro níky ZŠ, primy osmiletých gymnázií) a na p ípravné období tvorby vzd láva-
cích program  ve st edních školách. 

V uplynulém období byly vybudovány základy informa ního, hodnotícího a kont-
rolního systému vzd lávací soustavy eskou školní inspekcí, a to s využitím moderních 
informa ních a komunika ních technologií. Problematické je zatím koordinování díl ích
externích informa ních, evalua ních a kontrolních systém  vznikajících v rámci rezortu 
a absence n kterých prvk  t chto systém  podle p edpoklad  Bílé knihy. Z d vodu odlo-
žení reformy maturitní zkoušky, nedokon eného projektu výstupního hodnocení 
v uzlových bodech vzd lávací dráhy žáka, nemá ŠI prozatím možnost sdílet výsledky 
externích mezinárodních a národních šet ení výsledk  vzd lávání d tí, žák  a student  na 
úrovni školy. eská školní inspekce nov  zp ístupnila všechny ve ejné inspek ní zprávy 
od roku 2000 (jde celkem tém  o 20 tisíc zpráv), v uplynulém školním roce bylo 
prost ednictvím tohoto internetového portálu registrováno m sí n  okolo 1 000 p ístup
uživatel .

Poznatky z inspekcí vycházejí p edevším z výstup  vlastního hodnocení škol, 
inspek ních analýz dokument  školy, z inspek ních šet ení na míst , z inspek ního pozo-
rování inností žák  a u itel  v pr b hu vzd lávání, a ze standardizovaných rozhovor
s pedagogickými pracovníky škol. 

Významný pokrok byl dosažen v koordinaci kontrolního systému ŠI s dalšími 
vn jšími kontrolními systémy na základ  uzav ených dohod o spolupráci. T chto koordi-
novaných kontrolních akcí organizovala eská školní inspekce 327, tj. 55 % realizované-
ho Plánu inspek ní innosti ve školním roce 2007/2008 v oblasti kontrol BOZP, školního 
stravování a požární ochrany ve školách. Spole ným postupem a vým nou informací se 
zna n  snížila administrativní zát ž škol a byla zvýšena kvalita a efektivnost kontrolních 
akcí.

P i hodnocení podmínek, pr b hu a výsledk  vzd lávání vycházela eská školní 
inspekce ze zásad a cíl  vzd lávání stanovených školským zákonem. Základním kritériem 
byla zejména ú innost podpory rozvoje osobnosti dít te, žáka a studenta a dosahování 
cíl  vzd lávání ze strany konkrétních škol a školských za ízení. eská školní inspekce 
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ov ovala soubor kritérií pro hodnocení škol a školských za ízení schválený a zve ejn ný
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy (viz p íloha 1). Pro institucionální hodno-
cení byly vymezeny následující hlavní oblasti hodnocení: vedení školy a školského za í-
zení, p edpoklady školy pro napln ní školního vzd lávacího programu nebo povinného 
obsahu vzd lávání podle platných vzd lávacích dokument  v p echodném období, part-
nerství škol, procesy napl ování vzd lávacích cíl  v pr b hu vzd lávání a sledování cel-
kové úsp šnosti d tí, žák  a student  ve vzd lávacích programech školy. 

Ve školním roce 2007/2008 ŠI dokon ila t íletý tematický cyklus pro hodnocení 
vzd lávacích oblastí, ov ovala v tematických inspek ních innostech nové inspek ní
postupy pro zjiš ování podpory rozvoje funk ních gramotností, a to zejména p írodov d-
né a sociální. Inspek ní innosti se zam ily na sledování klí ových faktor  efektivity 
škol - bezpe né a zdravé prost edí pro vzd lávání, personální p edpoklady, hospodárné, 
ú elné a efektivní nakládání s finan ními prost edky poskytovanými školám podle škol-
ského zákona.

ŠI uskute nila v uplynulém roce celkem 13 297 inspek ních akcí, navštívila 
1 716 škol a školských za ízení, provedla 8 674 inspek ních a p edm tových hospitací 
a 8 751 rozhovor  s pedagogickými pracovníky.  

Souhrnné poznatky jsou zpracovány z 1 534 inspek ních zpráv, 1 763 protokol
o kontrole, ze 462 konkurzních ízení a z ú asti na 27 šet eních pro projekt PISA. ŠI 
uložila celkem 339 lh t k odstran ní nedostatk  zjišt ných v pr b hu inspekce, zjistila 
564 závažných porušení platných p edpis , p edala 22 oznámení o porušení rozpo tové
kázn  p íslušným orgán m a 48 podn t  dalším ú ad m. Úst ední školní inspektorka po-
dala jeden návrh na výmaz ze školského rejst íku, návrh nebyl MŠMT akceptován a íze-
ní  o výmazu nebylo zahájeno. Proti inspek ním výstup m bylo b hem školního roku 
podáno 87 p ipomínek a námitek, tj. ke 2,6 % ze všech inspek ních výstup .

Novým náro ným úkolem p echodného období školského zákona bylo zahájení 
hodnocení školních vzd lávacích program  v p edškolním a základním vzd lávání a je-
jich souladu s platnými rámcovými vzd lávacími programy. Inspekce využívá charakte-
ristiky a zásady vzd lávacích program  uvedených ve školském zákon , dále zásady 
a kritéria uvedené v platných rámcových vzd lávacích programech. Celkem bylo zhodno-
ceno 1 015 školních vzd lávacích program , p i emž ke každému ŠVP byla zpracována 
stanoviska nejmén  t í hodnotitel . Do inspek ních tým  se zapojili odborníci z praxe, 
spolupracovalo 415 externích hodnotitel . Výsledky kompara ních analýz školních vzd -
lávacích program  umožnily p enos ástí inspek ních inností mimo školu (tzv. inspekce 
od stolu, exante hodnocení), tím i zkrácení doby inspek ního šet ení na míst  a snižování 
zát že škol a školských za ízení spojené s realizací inspekcí v t íletém cyklu. 

V této zpráv  jsou využity i hlavní poznatky z tematických okruh  a jejich analýz. 
V pr b hu školního roku 2007/2008 ŠI vydala 10 tematických zpráv, které jsou 
k dispozici na www.csicr.cz (p ehledný seznam v etn  anotací je uveden v p íloze 5). P i
sledování pokroku reformy vzd lávání jsou využívány ukazatele kvality a referen ní uka-
zatele ze strategických dokument eské republiky. 

Poznatky z inspek ní innosti, která byla provedena na základ  podn t , stížností 
a petic, které svým obsahem spadaly do p sobnosti eské školní inspekce, vycházejí 
z výsledk  šet ení 395 evidovaných p ípad  s jednotlivými tvrzeními v po tu 885. eská 
školní inspekce se dále zabývala 335 podn ty. Díl í výsledky analýzy jsou za azeny do 
p íslušných kapitol a celkový p ehled analýzy stížností je uveden v p íloze 3. 

eská školní inspekce provedla inspek ní innost pro ú ely p iznání dotací podle 
zvláštního p edpisu na žádost 36 soukromých škol. Jako problematické se jeví nastavení 
škály pro celkové hodnocení soukromých škol zákonem . 306/1999 Sb. o poskytování 
dotací soukromým školám, p edškolním a školským za ízením. Tato stupnice je již p e-
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konaná a nevyhovuje pot ebám hodnotících postup  podle nového školského zákona. ŠI
bude prosazovat zm nu p íslušného zákona tak, aby bylo možno zavést novou jednotnou 
škálu pro hodnocení škol a školských za ízení pro všechny z izovatele. Ve v ci poskyto-
vání náhradního školního stravování bylo provedeno 58 inspekcí. 

Ve vstupní ásti výro ní zprávy eská školní inspekce vyhodnotila poznatky 
z inspek ních inností o vedení škol a školských za ízení, ekonomické a materiální p ed-
poklady a p í nosy partnerské spolupráce škol a školských za ízení. Jsou zde též uvedeny 
výsledky kontrol formálních náležitostí škol a školských za ízení, vybraných ustanovení 
školského zákona a hlavní poznatky ze šet ení podn t , stížností a petic. 

Následující ásti shrnují poznatky z inspek ní innosti ve vztahu k základním stra-
tegickým sm r m rozvoje systému regionálního vzd lávání podle Dlouhodobého zám ru
rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy 2007. 

V ásti A „Rovnost p íležitostí ke vzd lávání“ jsou za azeny poznatky o postupu 
integrace žák  v základním vzd lávání po zrušení zvláštních škol a vytvá ení podpory 
d tem, žák m a student m se speciálními vzd lávacími pot ebami. eská školní inspekce 
sledovala úsilí škol a školských za ízení o napl ování principu rovných p íležitostí
a vyrovnávání bariér, které brání ú asti znevýhodn ných skupin d tí, žák  a student  ve 
vzd lávání, jak školy takové pot eby identifikovaly, jakými aktivitami podporovaly 
výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu, prevenci sociáln -patologických jev  (boj 
proti šikan , zneužívání návykových látek) a prevenci školní úrazovosti. Uvádíme i díl í
výsledky inspek ní strategie sledování sociálního klimatu ve vzd lávání.

V ásti B „Kurikulární reforma – nástroj k modernizaci vzd lávání s d razem na 
rozvoj klí ových kompetencí“ jsou uvedeny souhrnné poznatky z kompara ních analýz 
školních vzd lávacích program  a výsledky zjiš ování míry zapojení u itel  do p ípravy
a tvorby školních vzd lávacích program . Inspek ní innost monitorovala projevy dosa-
hování klí ových kompetencí prost ednictvím vzd lávacího obsahu vymezeného 
v rámcových vzd lávacích programech. V posledním roce t íletého tematického cyklu se 

ŠI zam ila ve všech stupních vzd lávání na podporu zvyšování funk ních gramotností 
d tí, žák  a student  s d razem na sociální a p írodov dné gramotnosti.  

V ásti C „Podpora cizích jazyk , informa ních a komunika ních technologií“ 
uvádíme díl í poznatky o realizaci cíl  Národního plánu výuky cizích jazyk , informova-
nosti škol o Spole ném evropském referen ním rámci a p ipravenosti základních škol 
p ednostn  nabízet výuku anglického jazyka již od 3. ro níku. P i monitorování využívání 
informa ních a komunika ních technologií ŠI sledovala nejen úrove  materiáln -
technické vybavenosti, ale p edevším to, jakým zp sobem ICT podporují výuku a jak 
ovliv ují klima škol. 

V ásti D „Tvorba a zavád ní systém  kvality, metod hodnocení a vlastního hod-
nocení škol a školských za ízení“ jsou uvedeny souhrnné poznatky o rozvoji vlastního 
hodnocení na úrovni škol a školských za ízení. Konkrétn ji inspek ní innost zjiš ovala, 
jak p ispívá vlastní hodnocení ke zvýšení kvality vzd lávání, jak se promítá ve výro ních 
zprávách škol a školských za ízení a zda je již nedílnou sou ástí zpracovaných ŠVP.

V ásti E „Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedago-
gických pracovník “ byly publikovány poznatky o v kové struktu e a kvalifikovanosti, 
platových podmínkách a hodnocení dalšího vzd lávání pedagogických pracovník .

ást F „Využití a p ínos rozvojových projekt “ je z hlediska pojetí a obsahu 
za azena do výro ní zprávy poprvé jako samostatná kapitola. ŠI se pokusila nazna it,
jak se v krajích da í napl ovat priority vlastních dlouhodobých zám r  vzd lávání
a rozvoje vzd lávací soustavy a na p íkladech dobré praxe ilustrovat p ínos regionáln
koordinovaných projekt  pro výuku i výchovnou innost škol. Tato ást informuje 
o pov domí u itel  o projektech a trendech Evropské unie ve vzd lávání, zkušenosti škol 
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z realizace projekt  a jejich p ipravenost pro budoucí využití opera ního programu 
Vzd lání pro konkurenceschopnost.

Samostatn  je za azena ást p íloh, které obsahují podrobn jší informace a sou-
hrnné údaje k n kterým oblastem a témat m zprávy. P ílohy jsou pro v tší p ehlednost
umíst ny mimo text kapitol. 

Ve školním roce 2007/2008 pracovalo 282 školních inspektor , 108 kontrolních 
pracovník  a 415 p izvaných osob. Neformálním zdrojem poznatk  o innosti škol byla 
také ú ast 106 školních inspektor  a kontrolních pracovník  lektorského sboru ŠI, kte í
zajiš ovali vzd lávání na akcích pro pedagogické pracovníky.

Ve školním roce 2007/8 zahájila innost informa ní centra na podporu informova-
nosti o probíhající kurikulární reform  v 10 krajských inspektorátech. V t chto centrech 
bylo p ijato 1 322 dotaz , z toho 1 242 ešila ŠI ve své kompetenci, ostatní byly p edány
jiným partner m. Nej ast ji dotazy sm ovaly k hodnocení žák  (klasifikace a výchovná 
opat ení), ke kvalit  vzd lávání ve škole, k dokumentaci školy, dále šlo o dotazy ke 
zkouškám k ukon ování studia na st edních školách a k p ijímacímu ízení, ke školním 
úraz m a také o konzultace k pln ní právních povinností vyplývajících z vykonávání 
funkce editele školy. 

ŠI získává v rámci EU pozici spolehlivého partnera organizací, které se zabývají 
evaluací. Sou asn  stále roste zájem o zkušenosti, metodiku a zp sob práce ŠI inspirují-
cí zahrani ní partnery v procesu modernizace a reforem vzd lávacích systém  a jejich 
evaluace. Tyto zkušenosti ŠI p enáší i prost ednictvím lenství v SICI (Stálá meziná-
rodní konference inspektorát ). ŠI p ipravila a v zá í 2008 uskute nila mezinárodní se-
miná , do jehož programu mimo jiné za adila prezentaci nového inspek ního informa ní-
ho systému.  

Za p ínosné lze považovat zkušenosti z esko-skotského projektu, který ob ma 
stranám umožnil podstatn  zmodernizovat svou innost. Využity jsou i podklady 
z N mecka a Nizozemí. esko-francouzský projekt vým ny zkušeností v oblasti metodi-
ky a realizace inspek ní innosti, který byl jako vzájemná vým na inspektor  realizován 
na základ  iniciativy francouzského ministra školství v listopadu 2008, rovn ž p inesl 
adu zajímavých poznatk . Zájem o práci ŠI a její prezentaci projevily i další zem ,

resp. jejich školské organizace, nap . Chorvatsko, Sasko a Slovensko. 
Další aktivitou, zam enou na monitorování evropských trend  ve vzd lávání, je 

innost inspektorek Evropských škol (viz p íloha 6). P sobení v Radách inspektor  Ev-
ropských škol (pro p edškolní a primární a pro sekundární cyklus EŠ) a zapojení do me-
zinárodních pracovních skupin umož uje vým nu zkušeností s odborníky ve vzd lávání
na úrovni všech lenských stát  Evropské unie.
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Seznam zkratek 

AJ anglický jazyk 
apod. a podobn
BOZ bezpe nost a ochrana zdraví 
CAF The Common Assessment Framework (spole ný hodnotící rámec) 
CERMAT Centrum pro hodnocení výsledk  ve vzd lávání
CJ cizí jazyk 
COP Centrum odborné p ípravy
. íslo
j. íslo jednací 
R eská republika 
ŠI eská školní inspekce 

DVPP další vzd lávání pedagogických pracovník
EU Evropská unie 
FJ francouzský jazyk 
FKSP fond kulturních a sociálních pot eb
G gymnázium 
ICT Information and Communication Technology  

(informa ní a komunika ní technologie) 
ISO Mezinárodní organizace pro normy 
Jaro projekt Evropské unie 
JPD Jednotný programový dokument 
KALIBRO systém hodnocení vzd lávacích výsledk  v základních školách 
MEJA Rozvojový program metodické a jazykové p ípravy pro u itele

1. stupn  ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyk
a jazyková p íprava pro u itele MŠ, 1. stupn  ZŠ a ZUŠ 

MŠ mate ské školy 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy
nap . nap íklad 
NIDV Národní institut dalšího vzd lávání
NJ n mecký jazyk 
odst. odstavec 
PISA Programme for International Student Assessment  

(mezinárodní projekt zjiš ování výsledk  patnáctiletých žák
v oblasti tená ské, matematické a p írodov dné gramotnosti) 

písm. písmeno 
PPV pracovišt  praktického vyu ování
p íp. p ípadn
RVP G Rámcový vzd lávací program pro gymnázia 
RVP PV Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání
RVP ZV Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Š editel školy 
Sb. sbírka (zákon )
SIPVZ státní informa ní politika ve vzd lávání
SOŠ st ední odborná škola 
SOU st ední odborné u ilišt
SPJ sociáln -patologické jevy 
SR státní rozpo et
SŠ st ední škola 



12 Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 | www.cs icr.cz

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

SVP speciální vzd lávací pot eby nebo (podle kontextu) st edisko
výchovné pé e

SW software 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

(p ednosti, nedostatky, p íležitosti, rizika) 
SZ sociální znevýhodn ní
ŠVP školní vzd lávací program 
TIMSS Third International Mathematics and Science Study (T etí

mezinárodní výzkum matematického a p írodov dného vzd lávání)
tj. to jest 
ÚIV Ústav pro informace ve vzd lávání
VHŠ vlastní hodnocení školy 
viz podívej se 
VŠ vysoká škola 
VÚP Výzkumný ústav pedagogický 
ZŠ základní škola  
ZUŠ základní um lecká škola 
ZZ záv re ná zkouška 
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I. ízení pedagogických proces
a základní p edpoklady pro innost
škol a školských za ízení podle 
podmínek zápisu do školského 
rejst íku
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Kvalitu ízení škol a školských za ízení sledovala eská školní inspekce jako 
proces plánování, organizování a vlastního hodnocení, který je založen na správné volb
priorit a vzd lávacích cíl  školy a na nutnosti pr b žné modifikace ú elné vzd lávací
strategie školy v souladu s cíli národních a krajských školských politik.

Inspek ní innost sledovala, zda strategie a plánování školy podporují zavedení 
a realizaci školních vzd lávacích program , zda je zajišt no klima podporující strategické 
cíle a zm ny v innosti školy, zda jsou organiza ní struktury p izp sobovány aktuálním 
pot ebám, zda jsou uplat ovány principy participativního ízení a jaký je p ínos budování 
strategického partnerství škol.

P i posuzování p edpoklad  pro innost konkrétní školy se inspek ní innost
zam ila na využívání a vliv materiálních podmínek školy na výuku, ú elné využívání 
u ebnic, u ebních pom cek, využití prostor  školy a jejich kapacit k podpo e výuky 
a sledovala, zda d ti, žáci a studenti pracují s materiálními zdroji školy v pr b hu vzd lá-
vání.

eská školní inspekce realizovala kontrolu formálních podmínek podle zápisu do 
školského rejst íku (viz tabulka 1) a finan ní kontrolu prost edk  státního rozpo tu, 
poskytnutých školám a školským za ízením na základ  §160-162 školského zákona 
v závislosti na rozhodných ukazatelích pro stanovení objemu finan ních prost edk
normativní metodou. 

 
Tabulka 1: Výsledky porovnání z izovací dokumentace škol se skute ností

Sledovaný ukazatel MŠ ZŠ SŠ
Škola má platnou z izovací listinu 100,0 % 99,8 % 99,7 %
Škola poskytuje vzd lávání podle zápisu do školského rejst íku 99,5 % 99,8 % 100,0 %
Vzd lávání v SŠ probíhá v souladu s povolenými obory - - 99,7 %

editel školy má jmenovací dekret 98,6 % 99,0 % 99,0 %

Významným zdrojem informací o vedení škol jsou i poznatky získané ú astí
v konkurzních ízeních na editele škol a zapojením lektor ŠI ve vzd lávacích akcích 
pro pedagogické pracovníky. 

1. Vedení škol 

1.1 Strategie a plánování 

V souladu s definitivní realizací p edškolního a základního vzd lávání podle škol-
ních vzd lávacích program  od 1. zá í 2007 p istoupilo vedení mate ských a základních 
škol k p ehodnocení a inovacím svých vzd lávacích strategií a plán . Obsah inovací 
a formulace cíl  vzd lávání byly slad ny s národními a krajskými prioritami se zpracova-
nými ŠVP. Plánování bylo v tšinou v souladu s reálnými podmínkami škol. Tém
všechny školy informovaly o svých zám rech partnery (podrobn ji viz tabulka 2). 

Inspekce hodnotila uvedené innosti v necelé t etin  MŠ jako nadpr m rné. T m-
to školám se velmi dob e da ilo zpracovat strategii výchovy ke zdraví a také plány podpo-
ry optimálního rozvoje d tské psychiky. V základním vzd lávání bylo nadpr m rn  hod-
noceno 38 % ZŠ. V nich byly zvlášt  dob e zpracovány strategie výchovy žák  ke zdraví 
a zdravému životnímu stylu i plány rozvoje funk ních gramotností, p edevším tená ské 
a p írodov dné. Ve st edním vzd lávání dosáhlo v této oblasti nadpr m rných výsledk
39 % st edních škol. Z nich p edevším ve st edních odborných školách mají dob e
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rozpracovány plány rozvoje p írodov dné a matematické gramotnosti. Ve všech stupních 
vzd lávání jsou prozatím patrné menší zkušenosti s koncipováním rozvoje sociální 
gramotnosti.  

Tabulka 2: Vzd lávací strategie a plánování v navštívených školách ve školním 
roce 2007/2008 

Sledovaný ukazatel MŠ ZŠ SŠ
Vedení školy hodnotí a inovuje vzd lávací strategie a plány 84 % 92 % 95 %
Cíle vzd lávání jsou v souladu s národními a krajskými priori-
tami 92 % 92 % 96 %

Plánování je v souladu s reálnými podmínkami školy 87 % 95 % 96 %
Škola informuje o strategických zám rech: 

- rodi e
- zletilé žáky
- z izovatele
- školskou radu

96 % 
 - 

98 % 
 -

96 % 
 - 

98 % 
96 %

94 % 
92 % 
99 % 
97 %

1.2 editelé škol a ízení pedagogického procesu 

Tém  ve všech sledovaných školách (99 %) p sobili editelé ve vedoucí funkci 
na základ  jmenovacího dekretu, ostatní byli k ízení škol z izovatelem pov eni. V celé 

eské republice bylo ve školním roce 2007/2008 uskute n no 462 konkurzních ízení na 
funkci editele školy (viz tabulka 3).

Tabulka 3:  Ú ast ŠI na konkurzních ízeních editel  škol a školských za ízení 
Ú ast v inspektorátech Druh

školy/
za ízení 

Školní
rok R

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
2006/07 175 14 23 7 4 13 10 4 14 10 7 29 16 11 13Mate ské

školy 2007/08 132 11 19 6 7 18 5 4 5 5 6 15 5 8 18
2006/07 256 22 44 12 10 12 16 16 12 16 14 18 21 30 18Základní

školy 2007/08 229 18 32 6 7 21 12 9 20 8 20 25 22 16 13
2006/07 46 1 7 3 4 4 3 2 - 9 1 5 3 2 2St ední

školy 2007/08 51 5 4 - 1 5 7 3 - 1 5 3 8 6 3
2006/07 4 - - - - 1 - - 1 - 1 1 - - -Vyšší 

odborné 
školy 2007/08 9 2 1 1 - - 1 1 2 - - 1 - - -

2006/07 27 - 4 3 1 - 1 1 1 1 4 4 2 1 4Základní
um lecké
školy 2007/08 10 1 - - - 1 1 1 - 1 2 2 - 1 -

2006/07 32 2 5 1 2 - 2 1 1 - 2 6 2 4 4Školská
za ízení 2007/08 31 1 3 3 2 5 1 3 2 - 2 2 1 4 2

2006/07 545 39 83 26 21 30 32 24 29 36 29 63 44 48 41Celkem 
2007/08 462 38 59 16 17 50 27 21 29 15 35 48 36 35 36

Legenda:
01 – Pražský inspektorát 10 – Pardubický inspektorát 
02 – St edo eský inspektorát 11 – Inspektorát v kraji Vyso ina 
04 – Plze ský inspektorát 12 – Jihomoravský inspektorát 
05 – Karlovarský inspektorát 13 – Olomoucký inspektorát 
06 – Ústecký inspektorát 14 – Moravskoslezský inspektorát 
07 – Jiho eský inspektorát 15 – Zlínský inspektorát 
08 – Liberecký inspektorát R – eská republika 
09 – Královéhradecký inspektorát 
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editelé právnických osob vykonávajících innost více škol ur ili pro ízení vzd -
lávání v jednotlivých sou ástech vedoucího pracovníka. Inspekce hodnotila schopnost 
vedoucích pedagogických pracovník  prakticky využívat osvojené manažerské dovednos-
ti k dalšímu rozvoji školy a ke zkvalitn ní vzd lávání (viz tabulka 4). 

Tabulka 4:  Hodnocení praktického využití manažerských dovedností editel  škol 
Sledovaný ukazatel MŠ ZŠ SŠ

Funk ní rozd lení kompetencí a odpov dnosti v ízení 92 % 98 % 98 % 
Za len ní podpory realizace ŠVP ve vnit ních dokumentech školy 77 % 87 % 89 % 
Fungující obousm rný informa ní systém a jeho využití  
k podpo e ŠVP 96 % 98 % 97 % 

Spolupráce s partnery p i rozhodování 95 % 97 % 96 % 

Údaje v tabulce krom  informace o využití manažerských dovedností editel  také 
ukazují, že zejména v p edškolním vzd lávání, a v menší mí e i na ostatních stupních, 
jsou školy, v nichž je velmi neur ité nebo v bec chybí za len ní podpory realizace ŠVP 
v jejich vnit ních dokumentech. V mate ských školách je jednou z p í in tohoto problému 
nedostatek zkušeností a dovedností v rozpracování obsahových a v cných otázek integro-
vaného pojetí vzd lávacích inností. V základních školách jsou to pochybení v za azování
a rozpracovávání pr ezových témat s výrazn  formativními funkcemi. Ve více než 
desetin  SOŠ a SOU se neda í dostate n  sladit inovace vzd lávacího obsahu s p ípravou 
ŠVP podle již vydaných rámcových vzd lávacích program .

Jedním z kritérií kvality vedení školy a napln ní odpov dnosti editel  za organi-
zaci vzd lávání a zajišt ní bezpe ného chodu školy je dodržování právních p edpis ,
které se vztahují k poskytování vzd lávání a školských služeb. Inspekce zjiš ovala,
jak vedení plní p íslušné zákony ve vybraných ustanoveních. Dále uvádíme n která nej-
ast jší porušení, podrobn jší údaje k dodržování vybraných ustanovení školského záko-

na jsou uvedeny v p íloze 4. 
Kontrola vedení dokumentace škol a školských za ízení podle § 28 školského 

zákona byla zam ena na dodržování ustanovení odst. 1 písm. b) až k), na vedení eviden-
ce tiskopis  vysv d ení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzd lání, výu ních list
a diplom  o absolutoriu (odst. 9), a na kontrolu obsahu školní matriky školy (odst. 2), 
resp. školní matriky školského za ízení (odst. 3). K nej ast jším porušením dot ených
ustanovení došlo tím, že ve 4,4 % navštívených školských subjekt  nebyla školní matrika 
vedena v souladu se skute ností, p ípadn  neobsahovala aktuální povinné údaje o dít ti, 
žákovi nebo studentovi, a také tím, že 3,9 % editel  nep edložilo zprávu o vlastním 
hodnocení školy. 

Souhrnné poznatky z kontroly vydání, obsahu a zve ejn ní školního/vnit ního
ádu podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona ukázaly tato nej ast jší 

porušení: dot ený dokument neupravoval podrobnosti k výkonu práv a povinností d tí,
žák  a student  a jejich zákonných zástupc , provozu a vnit ního režimu školy a podmí-
nek pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví (6,7 % škol), nebyl schválen školskou 
radou (3,6 % škol), neobsahoval pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání žák
a student  (4,9 % škol).  

Kontrolou pln ní povinností editel  podle ustanovení § 164 a § 165 školského 
zákona bylo zjišt no, že k nej ast jším porušením pat í tyto skute nosti: vzd lávání 
a školské služby nejsou zajišt ny v souladu s § 3, § 4 a § 32 zákona . 563/2004 Sb. kvali-
fikovanými pedagogickými pracovníky (3,9 %); editel nerozhodl o individuálním 
vzd lávacím plánu (3,6 %); chyb lo rozhodnutí editele o snížení nebo prominutí úplaty 
za poskytování vzd lávání a školských služeb (3,4 %). Kontrolou bylo dále zjišt no, že 
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1,5 % editel  škol/školských za ízení z izovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí nebylo jmenováno do funkce na základ  konkurzního ízení vyhlášeného 
z izovatelem, a necelé 1 % editel  nespl ovalo p edpoklady stanovené pro výkon této 
funkce v § 5 a v § 32 odst. a) téhož zákona. 
 Školská rada nebyla z ízena pouze ve dvou kontrolovaných školách, n kte í
editelé (3,7 %) nep edkládali školské rad  ke schválení nebo k projednání dokumenty, 

u nichž to vyžaduje školský zákon.
 Další poznatky o možném porušování právních p edpis  vyplývají z analýzy 
stížností a podn t . Ve školním roce 2007/2008 bylo eské školní inspekci doru eno
celkem 395 stížností proti školám a školským za ízením, což je o 4 % více než 
v p edchozím školním roce. Tendence zvyšování po tu podaných stížností je patrná již od 
školního roku 2005/2006, kdy bylo ŠI doru eno 303 stížností.

Podaných 395 stížností obsahovalo 885 podn t . Celkem 240 podn t  bylo 
shledáno jako d vodných, a ty v podstat  identifikují porušování právních p edpis
a povinností školy v i žák m. Jiným subjekt m bylo postoupeno 99 podn t , protože 
nespadaly do p sobnosti ŠI. Ostatní podn ty inspekce vyhodnotila jako ned vodné,
neprokazatelné, nebo byly vráceny, p íp. je st žovatelé vzali sami zp t. Mezi nej ast jší 
st žovatele pat ili rodi e s 59% podílem zaslaných stížností a pedagogové s 8% podílem. 
P tina stížností nebyla podepsána. Podrobn jší informace o charakteru stížností a jejich 
od vodn nosti jsou uvedeny v p íloze 3.

Souhrnná analýza poznatk  inspekce z oblasti ízení a organizace chodu škol 
prokazuje, stejn  jako v p edcházejícím školním roce, p íznivé dopady kurz  vzd lávání
pro editele škol, p ípadn  studia školského managementu, na úrove ídících inností 
vedoucích pedagogických pracovník . V tšina takto odborn  p ipravených editel  doká-
že lépe využívat moderní nástroje ízení, týmovou práci a otev enou vnit ní komunikaci. 
Prokazuje i v tší schopnost p ijímat na základ  vlastního hodnocení školy ú inná opat ení
k rozvoji oblastí vzd lávání i k organizaci chodu školy. Výsledky celkového hodnocení 
innosti editel  škol a ízení pedagogického procesu ukazuje graf 1. 

Graf 1:  Celkové hodnocení innosti editel  a ízení pedagogického procesu 

 Na základ  posouzení dosažených ukazatel  stanovených kritérií hodnotila ŠI
celou oblast vedení jako nadpr m rnou ve 27 % MŠ, 34 % ZŠ a 35 % SŠ. Standardu 
dosáhlo 65 % MŠ, 61 % ZŠ a 58 % SŠ. Podpr m rn  a s výskytem závažn jších rizik 
bylo hodnoceno 8 % mate ských škol, 5 % základních škol a 7 % st edních škol. 
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2. Ekonomické podmínky 

Do sledování ekonomických podmínek inspekce za adila hodnocení finan ních
podmínek škol v souvislosti s využívání reálných materiálních zdroj .

V materiálním zázemí mate ských škol je kladen d raz na uspo ádání prostor
a pom cek tak, aby za dodržení psychohygienických zásad podporovaly spontánní 
a tvo ivý p ístup d tí ke vzd lávacím innostem. Jejich velmi dobrá úrove  pozitivn
ovlivnila výuku v 95 % MŠ. V základních školách je materiální zázemí rozsáhlejší 
a vedení n kterých škol ho jen s obtížemi modernizuje. Ve st edním vzd lávání je širší 
využití materiálních zdroj  škol patrné p edevším p i výuce odborných p edm t .

Finan ní podmínky inspekce hodnotila ve školách a školských za ízeních všech 
z izovatel  na základ  ukazatel  rozhodných pro stanovení výše finan ních prost edk
státního rozpo tu v souladu s ustanovením § 161 školského zákona. Sledované ukazatele 
byly hodnoceny jak celkov  za celou R, tak i podle jednotlivých kraj  a podle typ  škol, 
vybrané ukazatele navíc na jednotku výkonu. Východiskem pro hodnocení výdaj  na 
vzd lání byly celkové náklady na vzd lávání, výdaje ze státního rozpo tu, z toho p ímé 
náklady na vzd lávání.

Dále uvád né údaje zahrnují hodnocení ekonomických podmínek ve 408 školách 
a školských za ízeních za kalendá ní roky 2005 a 2006 jako první hodnocené období
a v jiných 737 školách a školských za ízeních za roky 2006 a 2007 jako druhé hodnoce-
né období.

a) První hodnocené období 

Tabulka 5: Vybrané ekonomické ukazatele v hodnocených školách a školských 
za ízeních v roce 2006 

Celkové neinvesti ní výdaje (NIV) roku 2005 
- z toho ze SR

3 524 540 742,-- K
2 832 888 869,-- K

Celkové NIV roku 2006 
- z toho ze SR

3 774 051 537,-- K
3 038 394 570,-- K

Dotace ze SR - § 160-162 – skute né výdaje roku 2006 2 295 878 684,-- K
P ímé náklady na vzd lávání – § 160, odst. 1 písm. c, d 1 435 237 588,-- K
Normativní výdaje R (vypo tené minimum pro rok 2006)  1 256 968 554,-- K
Porovnání celkových NIV v roce 2006 s rokem 2005 107,1 % 
Porovnání celkových NIV hrazených ze SR v roce 2006 s rokem 2005 107,3 % 
Podíl p ímých náklad  na vzd lávání na celkových výdajích ze SR 
(2006) 62,5 % 

Úrove  financování (2006) 114,2 % 
 Poznámka: Údaj „ze SR“ zahrnuje i položky erpané z EU na vzd lávání 

Celkové neinvesti ní výdaje ve sledovaných školách a školských za ízeních, které 
inily v 1. hodnoceném období 3 774 051 537,-- K , vzrostly oproti minulému období 

o 7,1 % a výdaje ze státního rozpo tu se rovn ž zvýšily - o 7,3 %. Ve výdajích státního 
rozpo tu jsou uvedeny nejen dotace školám a školským za ízením poskytované podle 
§ 160-162 školského zákona, ale také ú elov  poskytované finan ní prost edky na rozvo-
jové programy podle § 163, jejichž podíl inil 23,4 % v roce 2005 a 24,6 % v roce 2006. 
Školám a školským za ízením z izovaným obcemi, svazky obcí a kraji byla poskytnuta 
dotace na innost ve výši 1 435 237 588,-- K .
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Tabulka 6:  Struktura výdaj  SR v letech 2005 a 2006 a jejich vývoj 
Výše výdaj  v KSledované projekty a programy

2005 2006
Vývoj 

ukazatele 
Dotace ze SR (§ 160-162) – skute né výdaje 
kontrolovaného období  2 168 195 777 2 295 878 684 105,9 

Hodina 3 843 606 1 676 518 43,6
Pilot Z 32 880 44 200 134,4 
Náhradní stravování 0 728 501 x
SIPVZ 10 244 447 19 507 908 190,4 
Asistent pedagoga 843 896 2 260 753 267,9 
Projekty romské komunity 201 789 165 006 81,8
Program sociální prevence a prevence kriminality 294 600 271 497 92,2
Ostatní rozvojové programy 749 231 874 717 861 503 104,4 

Poznámka: údaj „Ostatní rozvojové programy“ zahrnuje i položky erpané z EU na vzd lávání 

Tabulka 7:  Podíl p ímých náklad  na vzd lávání na celkových výdajích státního 
rozpo tu a úrove  financování podle typ  škol za rok 2006 

Zjišt né údaje k hodnoceným ukazatel mDruh školy 
a) b) c) d) e) f) g)

MŠ 420 401 443 300 482 879 71,5 300 456 742 100,0 261 448 043 114,9 
MŠ a ZŠ 167 105 919 130 474 553 78,1 127 770 143 97,9 110 778 520 115,3 
ZŠ 729 269 203 552 895 608 75,8 545 725 009 98,7 476 836 559 114,4 
Gymnázium 27 427 013 20 497 000 73,1 20 056 000 97,8 15 488 848 132,3 
SŠ 239 263 714 183 336 462 75,8 181 373 448 98,9 163 135 496 112,4 
SŠ a VOŠ 26 838 964 21 219 964 79,1 21 219 964 100,0 20 100 000 105,6 
VOŠ 31 129 000 25 653 880 82,4 25 609 000 99,8 24 356 415 105,1 
ZUŠ 165 606 421 148 513 020 89,7 148 278 796 99,8 144 067 017 102,9 
DD 18 736 056 13 647 000 72,8 13 647 000 100,0 9 617 065 141,9 
ŠZ 76 036 750 55 155 168 72,5 48 697 472 88,3 31 140 591 156,4 

Legenda:
a) Celkové neinvesti ní výdaje – skute né výdaje roku 2006 (údaj v K )
b) Celkové neinvesti ní výdaje hrazené ze SR – skute né výdaje roku 2006 (údaj v K )
c) Podíl výdaj  SR na celkových výdajích (údaj v %) 
d) P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje roku 2006 (údaj v K )
e) Podíl PNV (údaj v %) 
f) Normativní výdaje R (vypo tené minimum, údaj v K  pro rok 2006) 
g) Úrove  financování (údaj v %) 

Ve výdajích státního rozpo tu jsou uvedeny nejen p ímé náklady na vzd lání, 
ale také dotace na innost škol a školských za ízení z izovaných ministerstvem školství, 
registrovanými církvemi a soukromými osobami a dále ú elov  poskytované finan ní
prost edky (programové financování), jejichž podíl v roce 2005 byl 23,4 % a v roce 2006 
inil 24 %. Finan ní prost edky státního rozpo tu ú elov  poskytnuté na konkrétní 
innosti, projekty a vybrané aktivity tvo ily nap .: pilotní projekt Hodina, pilotní projekt 

Pilot Z, projekty Asistent pedagoga, Podpora romské komunity, SIPVZ a další rozvojové 
programy, které nebyly samostatn  sledovány. Podíl výdaj  státního rozpo tu poskytova-
ných na innost škol podle § 160-162 v roce 2006 inil 76 % výdaj  SR. Celková úrove
krajských normativ  byla 114,2 % jejich minimální hodnoty stanovené vyhláškou 
. 492/2005 Sb. Ve v tšin  hodnocených škol a školských za ízení byla úrove  financo-

vání vyšší, než pro jednotlivé innosti tato vyhláška garantuje. Úrove  financování se 
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rovn ž lišila podle druh  škol. U hodnoceného vzorku škol lze konstatovat, že se celkové 
neinvesti ní výdaje na jednotku výkonu v roce 2006 ve všech druzích škol snížily.

Tabulka 8:  Výdaje na jednotku výkonu podle druh  škol 
Zjišt né údaje k hodnoceným ukazatel mDruh školy 

a) b) c) d) e) f)
MŠ 44 222,18 35 851,46 36 494,00 32 236,39 33 421,23 32 426,00 
ZŠ 47 052,51 38 583,06 42 613,29 34 417,57 37 594,55 34 256,15 
SŠ 49 194,00 39 088,00 40 088,00 35 758,06 38 610,75 36 549,00 

Legenda:
a) Celkové neinvesti ní výdaje (náklady) školy – skute né výdaje roku 2006 
b) Celkové neinvesti ní výdaje, z toho výdaje hrazené z prost edk  SR – skute né výdaje roku 2005 
c) Celkové neinvesti ní výdaje, z toho výdaje hrazené z prost edk  SR – skute né výdaje roku 2006 
d) P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje roku 2005 
e) P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje roku 2006 
f) Normativní výdaje R (vypo tené minimum) – rok 2006 

Podíl p ímých náklad  na vzd lávání se oproti minulému roku zvýšil, a to ve 
všech druzích škol. Úrove  financování na základ  krajských normativ  byla vyrovnaná. 
Na základ  výkonových ukazatel  uvedených v p edepsaných statistických zjiš ováních
(zejména po ty d tí, žák , student ) a hodnotových ukazatel  byly vypo teny následující 
výdaje na jednotku výkonu. 

V hodnoceném období se zvyšuje podíl ú elov  vynaložených finan ních
prost edk . Vysoký podíl ú elových prost edk  v roce 2006 ve školských za ízeních byl 
zp soben zavedením rozvojového programu Náhradní stravování.

Tabulka 9:  Úrove  financování v roce 2006 podle druh  škol a školských za ízení 
Úrove  financování 

Druh školy v rozmezí  
0,91-0,99

v rozmezí  
1,00-1,09

v rozmezí  
1,10-1,20 nad 1,20 celkem

MŠ 21 11,2 % 86 45,7 % 41 21,8 % 40 21,3 % 188
MŠ a ZŠ 9 11,3 % 33 41,3 % 26 32,4 % 12 15,0 % 80
ZŠ 39 14,6 % 93 35,0 % 78 29,3 % 56 21,1 % 266
Gymnázium 3 13,0 % 4 17,5 % 3 13,0 % 13 56,5 % 23
SŠ 1 1,9 % 19 34,5 % 7 12,7 % 28 50,9 % 55
SŠ a VOŠ 0 0,0 % 2 40,0 % 0 0,0 % 3 60,0 % 5
ZUŠ 8 32,0 % 14 56,0 % 1 4,0 % 2 8,0 % 25
ŠZ 0 0,0 % 0 0,0 % 1 12,5 % 7 87,5 % 8
Celkem 81 251 157 161 650

b) Druhé hodnocené období
Celkové neinvesti ní výdaje ve sledovaných školách a školských za ízeních, které 

inily v 2. hodnoceném období 8 348 958 063,-- K , vzrostly oproti minulému období 
o 6,2 % a výdaje ze státního rozpo tu se zvýšily o 9,9 %. Výdaje státního rozpo tu
obsahují jak dotace školám a školským za ízením poskytované podle § 160-162 
školského zákona, tak i ú elové finan ní prost edky, poskytované uvedeným subjekt m
na rozvojové programy podle § 163, jejichž podíl inil v roce 2006 ve sledovaných 
subjektech 1 % a v následujícím roce 3,6 %.  
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Tabulka 10:  Vybrané ekonomické ukazatele v hodnocených školách a školských 
za ízeních 

Celkové neinvesti ní výdaje (NIV) v roce 2006 
- z toho ze SR

7 860 074 943,-- K
5 953 684 373,-- K

Celkové NIV v roce 2007 
- z toho ze SR

8 348 958 063,-- K
6 542 800 929,-- K

Dotace ze SR - § 160-162 – skute né výdaje v roce 2007 6 342 261 519,-- K
P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje v roce 2007 5 210 878 627,-- K
Normativní výdaje R (vypo tené minimum v roce 2007)  4 503 149 953,-- K
Porovnání celkových NIV v roce 2007 s rokem 2006 106,2 % 
Porovnání celkových NIV hrazených ze SR v roce 2007 s rokem 2006 109,9 % 
Podíl dotace ze SR - § 160-162 – skute né výdaje v roce 2007 ze SR  96,6 % 
Podíl p ímých náklad  na vzd lávání na celkových výdajích  
ze SR – 2007 88,2 % 

Úrove  financování v roce 2007 115,7 % 
Poznámka: Údaj „ze SR“ nezahrnuje položky erpané z EU na vzd lávání 

Tabulka 11:  Struktura výdaj  SR v letech 2006 a 2007 a jejich vývoj 
Výše výdaj  v KDotace ze SR – § 160-162  

– skute né výdaje kontrolovaného období 2006 2007
Vývoj

ukazatele 
P ímé náklady na vzd lání obce 2 970 098 397 3 144 125 374 105,9 
P ímé náklady na vzd lání kraje 2 023 521 286 2 142 938 762 105,9 
Dotace soukromým školám 407 337 632 422 949 711 103,8 
Dotace školám MŠMT 459 427 433 548 127 395 119,3 
Dotace církevním školám 68 957 573 84 120 277 122,0 
Dotace ze SR – § 160-162 5 929 342 321 6 342 261 519 107,0 
Rozvojové programy celkem 36 342 052 200 539 941 x
Hodina 5 298 629 1 352 684 25,5
Pilot Z 178 030 25 000 14,0
Náhradní stravování 558 537 92 724 16,6
SIPVZ 6 077 850 7 419 735 22,1
Asistent pedagoga 3 339 086 5 826 470 174,5 
Projekty romské komunity 956 357 328 112 34,3
Program sociální prevence  
a prevence kriminality 453 900 394 740 87,0

Ostatní programy 19 479 663 185 100 476 950,2 

Celková úrove  krajských normativ  byla 115,7 % jejich stanovené minimální 
hodnoty. Ve v tšin  hodnocených škol a školských za ízení byla úrove  financování 
v souladu s principy financování regionálního školství. 

Podíl výdaj  státního rozpo tu poskytovaných na innost škol v roce 2006 podle 
§ 160-162 inil 99 % výdaj  SR a v následujícím roce 96,4 %. Ve výdajích SR nejsou 
v tomto hodnoceném období zahrnuty prost edky EU. Celková úrove  krajských 
normativ  byla 114,2 % jejich stanovené minimální hodnoty. 
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Tabulka 12: Podíl p ímých náklad  na vzd lávání na celkových výdajích státního 
rozpo tu a úrove  financování podle typ  škol za rok 2007 

Zjišt né údaje k hodnoceným ukazatel m
a) b) c) d) e) f)Druh

školy
NIV NIV SR % PNV % MIN

g)

MŠ 689 110 983 497 658 237 72,2 489 703 662 98,4 425 951 253 115,0 
MŠ a ZŠ 667 433 655 505 300 849 75,7 495 485 033 98,1 455 077 205 108,9 

ZŠ 2 995 511 251 2 276 200 285 76,0 2 238 997 
337 98,4 1 963 551 263 114,0 

G 517 761 232 407 147 660 78,6 386 273 904 94,9 327 372 377 118,0 

SŠ 1 827 524 183 1 537 798 671 84,1 1 309 794 
399 85,2 1 051 695 141 124,5 

SŠ a VOŠ 168 662 492 127 969 443 75,9 115 241 670 90,1 100 391 751 114,8 
ZUŠ 209 555 196 169 547 467 78,6 169 381 652 99,9 163 423 278 103,6 
ŠZ 47 308 870 26 670 768 56,4 20 135 000 75,5 15 687 103 128,4 

Legenda:
a) Celkové neinvesti ní výdaje – skute né výdaje roku 2007 
b) Celkové neinvesti ní výdaje hrazené ze SR – skute né výdaje roku 2007 
c) Podíl výdaj  SR na celkových výdajích 
d) P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje roku 2007 
e) Podíl PNV 
f) Normativní výdaje R (vypo tené minimum pro rok 2007) 
g) Úrove  financování v roce 2007 

Ve v tšin  hodnocených škol a školských za ízení byla úrove  financování vyšší, 
než pro jednotlivé innosti garantuje výše uvedená vyhláška.

Tabulka 13:  Výdaje na jednotku výkonu podle druh  škol 
Zjišt né údaje k hodnoceným ukazatel mDruh školy 

a) b) c) d) e) f)
Mate ská škola 45 236,18 36 494,00 37 474,00 34 236,47 35 418,27 31 126,00
Základní škola 46 252,58 39 615,24 39 613,16 37 412,57 36 596,52 32 256,15
St ední škola 47 357,26 41 354,08 41 196,87 37 963,19 39 512,46 35 146,00

Legenda:
a) Celkové neinvesti ní výdaje (náklady) školy – skute né výdaje k 31. 12. 2007 
b) Celkové neinvesti ní výdaje, z toho výdaje hrazené z prost edk  SR – skute né výdaje k 31. 12. 2006 
c) Celkové neinvesti ní výdaje, z toho výdaje hrazené z prost edk  SR – skute né výdaje k 31. 12. 2007 
d) P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje k 31. 12. 2006 
e) P ímé náklady na vzd lávání – skute né výdaje k 31. 12. 2007 
f) Normativní výdaje R (vypo tené minimum) – rok 2007 

Z celostátních ekonomických ukazatel  vyplývá, že v roce 2007 byly celkové ná-
klady na jedno dít 1 v mate ské škole 37 251,-- K . Ve sledovaných školách to bylo 
v pr m ru 45 236,-- K , hodnoty se pohybovaly od 29 529,-- K  až do 60 243,-- K .
Z celkových náklad  na innost škol jsou nejvyšší položkou p ímé výdaje na vzd lávání2

financované ze státního rozpo tu. Podíl finan ních prost edk  státního rozpo tu na celko-
vých výdajích t chto MŠ byl v pr m ru 82,64 %. Jak vyplývá ze zjišt ní v t chto MŠ, 

                                                            
1 Celkové náklady zahrnují p ímé výdaje na vzd lávání a výdaje na zajišt ní provozu škol a školských za ízení, zejmé-
na na energie, opravy, služby a na odpisy dlouhodobého majetku.
2 P ímé výdaje na vzd lávání zahrnují zejména osobní výdaje, další výdaje vyplývající z pracovn  právních vztah ,
výdaje na nezbytné navýšení náklad  spojených s výukou d tí zdravotn  postižených, výdaje na u ební pom cky, 
školní pot eby a na u ebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatn , a rovn ž výdaje na vzd lává-
ní pedagogických pracovník .
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úrove  krajských normativ  dosahuje v pr m ru 113,8 % minimální úrovn  financování3.
Hodnota tohoto ukazatele byla ve 28,7 % škol vyšší než 120 %, ve 28,7 % v rozmezí 110-
120 %, ve 36,2 % v rozmezí 100-110 % a v 6,4 % škol v rozmezí 91-99 % minimální 
úrovn  financování. Nejnižší hodnoty tohoto ukazatele v bec byly zjišt ny v Pardubic-
kém a v Jiho eském kraji, nejvyšší v krajích Moravskoslezském a St edo eském. 

V roce 2007 byly celkové náklady na jednoho žáka základní školy 41 274,-- K .
Ve sledovaných školách to bylo v pr m ru 46 252,-- K , hodnoty se pohybovaly v rozp tí
od 32 695,-- K  až do 74 351,-- K . Podíl finan ních prost edk  státního rozpo tu na cel-
kových výdajích ZŠ inil v pr m ru 80,5 %.

V hodnocených ZŠ bylo zjišt no, že úrove  krajských normativ  dosahuje v pr -
m ru 113,5 % minimální úrovn  financování. Hodnota tohoto ukazatele byla v 35 % škol 
vyšší než 120 %, ve 26,3 % v rozmezí 110-120 %, ve 29,7 % v rozmezí 100-110 % 
a v 9 % škol v rozmezí 91-99 % minimální úrovn  financování. Jednalo se zejména 
o malot ídní školy, dotované obcí. Nejnižší hodnoty tohoto ukazatele v bec byly zjišt ny
v Praze a ve St edo eském kraji, nejvyšší v krajích Karlovarském, Olomouckém 
a Moravskoslezském. 

Celkové náklady na jednoho žáka st ední školy v roce 2007 byly 46 493,-- K .
Ve sledovaných školách to bylo v pr m ru 47 357,-- K , hodnoty se pohybovaly v rozp tí
od 35 458,-- K  až do 79 317,-- K . Podíl finan ních prost edk  státního rozpo tu na 
celkových výdajích st ední školy inil v pr m ru 87,01 %. Vysoký podíl finan ních
prost edk  SR je ovlivn n zapojením škol do rozvojových program . V hodnocených 
st edních školách bylo zjišt no, že úrove  krajských normativ  dosahuje v pr m ru
119,2 % minimální úrovn  financování. Hodnoty ukazatele byly ovlivn ny po tem sledo-
vaných škol a v nich vyšším podílem soukromých a církevních škol. Úrove  financování 
byla v 1,8 % škol nižší než 100 %, v 34,5 % se pohybovala od 100 % do 109 %, v 7,3 % 
do 120 % a v 56,4 % byla ješt  vyšší. 

Tabulka 14:  Úrove  financování v roce 2007 podle druh  škol a školských za ízení 
Úrove  financování 

Druh školy v rozmezí  
0,91-0,99

v rozmezí  
1,00-1,09

v rozmezí  
1,10-1,20 nad 1,20 celkem

MŠ 12 6,4 % 68 36,2 % 54 28,7 % 54 28,7 % 188
MŠ a ZŠ 3 3,7 % 23 28,7 % 29 36,3 % 25 31,3 % 80
ZŠ 24 9,0 % 79 29,7 % 70 26,3 % 93 35,0 % 266
Gymnázium 1 4,4 % 3 13,0 % 1 4,3 % 18 78,3 % 23
SŠ 1 1,8 % 19 34,5 % 4 7,3 % 31 56,4 % 55
SŠ a VOŠ 0 0,0 % 2 40,0 % 0 0,0 % 3 60,0 % 5
ZUŠ 8 32,0 % 14 56,0 % 2 8,0 % 1 4,0 % 25
ŠZ 0 0,0 % 0 0,0 % 2 25,0 % 6 75,0 % 8
Celkem 650

                                                            
3 Úrove  financování jednotlivých škol ze státního rozpo tu byla hodnocena na základ  srovnání poskytnutých finan -
ních prost edk  školám, vypo tených podle krajských normativ  a „finan ního minima“ ur eného podle vyhlášky 
MŠMT . 492/2005 Sb. 
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3. Partnerství 

Vedení tém  všech sledovaných mate ských škol (98 %) spolupracovalo ve 
školním roce 2007/2008 s rodi i v rozhodování o zam ení a organizaci chodu školy 
a poskytovalo jim informace o úsp šnosti d tí ve vzd lávacích aktivitách. Školy nabízejí 
rodi m osv tu a poradenský servis v otázkách výchovy a vzd lávání p edškolních d tí.
Se z izovateli aktivn ešilo 97 % mate ských škol p edevším ekonomické otázky, zajiš-
t ní provozu a také vytvo ení kvalitn jších podmínek bezpe ného a zdravého prost edí 
výuky. S dalšími subjekty spolupracovalo 96 % mate ských škol, a to p edevším ve spo-
lupráci s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciáln -
pedagogických center. Projekty zam ené na zkvalitn ní prost edí pro vzd lávání realizo-
valy mate ské školy p edevším ve spolupráci s neziskovými organizacemi a využívaly 
také sponzorské dary firem.

Podn ty uvedených partner  využilo 86 % mate ských škol p i vytvá ení školních 
vzd lávacích program  a inovacích obsahu vzd lávání. V rámci plánování a p ijímání 
opat ení ke zkvalitn ní vzd lávání vychází ze spolupráce s rodi i, z izovateli a s dalšími 
partnery tém  89 % mate ských škol. V oblasti výchovy ke zdraví byla spolupráce 
s rodi i p íkladná ve 38 % MŠ a spolupráce se z izovatelem ve více než 35 % MŠ. 

Vedení tém  všech sledovaných základních škol spolupracovalo v daném škol-
ním roce v otázkách rozhodování se školskou radou (96 %). Obsah p írodov dného vzd -
lávání plánovalo ve spolupráci se školskou radou tém  80 % ZŠ a obsah spole ensko-
v dního vzd lávání více než 84 % ZŠ. S rodi i spolupracovalo p i rozhodování vedení 
99 % základních škol a tyto školy rovn ž poskytovaly rodi m informace o úsp šnosti
d tí ve vzd lávacích aktivitách. Obsahem spolupráce s rodi i byla mimo jiné prevence 
sociáln -patologických jev  v základních školách. Ke spolupráci se využívají t ídní 
sch zky, individuální kontakty s rodi i a elektronická komunikace. Spolupráci se z izova-
telem realizovalo více než 99 % základních škol, p edevším v otázkách optimalizace pro-
vozu a finan ního rozpo tu škol. Tém  98 % ZŠ spolupracovalo také s dalšími subjekty, 
p edevším s výchovnými poradci a psychology p i ešení osobních a vztahových potíží 
a také otázek volby povolání. Projekty r zného zam ení realizovaly základní školy 
ve spolupráci se státními institucemi, neziskovými organizacemi a využívaly také spon-
zorské dary firem.  

V tém  42 % základních škol m lo partnerství nadpr m rný p ínos pro rozhodo-
vání vedení ZŠ. Podn ty výše jmenovaných partner  využilo p i vytvá ení školních 
vzd lávacích program  a inovaci obsahu vzd lávání 85 % základních škol. V rámci 
plánování a p ijímání opat ení ke zkvalitn ní vzd lávání vycházelo ze spolupráce s rodi i, 
z izovateli a dalšími zainteresovanými partnery tém  92 % základních škol. Ve více než 
43 % základních škol bylo partnerství s rodi i, z izovateli a dalšími subjekty p íkladné.
V oblasti výchovy ke zdraví byla spolupráce rodi  p íkladná v tém  32 % základních 
škol a se z izovatelem školy v tém  41 % ZŠ. Spolupráce se školskou radou v otázkách 
výchovy ke zdraví byla nadpr m rn  funk ní ve více než 20 % sledovaných základních 
škol.

Vedení tém  všech sledovaných st edních škol (99 %) spolupracovalo v otáz-
kách rozhodování s rodi i a všechny st ední školy - s jedinou výjimkou - poskytovaly 
rodi m informace o úsp šnosti d tí ve vzd lávání. Obsahem spolupráce s rodi i
a s profesními sdruženími byla prevence výskytu sociáln -patologických jev . Podn ty
rodi , z izovatel  a dalších subjekt  využilo vedení 90 % st edních škol p i koncipování 
zám r  školy, vytvá ení ŠVP a obsahu vzd lávání. Komunikace s rodi i probíhala 
nejr zn jšími formami - na t ídních sch zkách, v individuálních kontaktech a prost ed-
nictvím e-mailu. Se školskou radou spolupracovalo p i rozhodování vedení více než 97 % 
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st edních škol. Nap íklad obsah p írodov dného vzd lávání plánovalo ve spolupráci se 
školskou radou 98 % škol, obsah spole enskov dního vzd lávání pak 89 %. Spolupráce 
se z izovatelem, která byla nejasná pouze v jediné škole, je zam ena p edevším na ešení
finan ních a provozních otázek s ohledem na regionální pot eby a specifika.
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II. Napl ování strategických sm r
podpory celoživotního u ení
v po áte ním vzd lávání
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ást A 

Rovnost p íležitostí ke vzd lávání
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Š

A. Rovnost p íležitostí ke vzd lávání

eská školní inspekce hodnotila napln ní zám r  rovnosti p íležitostí ke vzd lá-
vání, zlepšování klimatu ve školách a školských za ízeních a opat ení p ijatá k odstran ní
bariér ke vzd lávání pro všechny d ti, žáky a studenty ve školách a školských za ízeních. 

Inspek ní innost se zam ila p edevším na základní p edpoklady napln ní princi-
p  rovnosti p íležitostí ke vzd lávání v souvislosti s výchovou ke zdraví a zdravému 
životnímu stylu ve školních vzd lávacích programech, vytvá ení bezpe ného prost edí 
pro vzd lávání, preventivní strategie škol a školských za ízení a hodnotila podmínky pro 
p ijímání d tí, žák  a student .

ŠI zjiš ovala, jak školy identifikují pot eby d tí, žák  a student , jak zajiš ují
individualizovanou pé i p i výuce, zda sledují ve vlastním hodnocení jejich úsp šnost
a zda také monitorují hlavní p í iny jejich p ípadného neúsp chu.

ŠI ov ovala inspek ní postupy pro hodnocení podpory individuálních 
vzd lávacích pot eb, podpory d tí, žák  a student  se zdravotním postižením nebo 
znevýhodn ním a podpory d tí, žák  a student  se sociálním znevýhodn ním. Sou ástí
institucionálního hodnocení byly i systémy školního poradenství.  

Ve školním roce 2007/2008 byl navržen a ov en inspek ní postup pro hodnocení 
podpory d tí, žák  a student  mimo ádn  nadaných. 

A.1 Podpora individuálních vzd lávacích pot eb
V rámci realizace institucionálního hodnocení škol se inspek ní innost zam ila

také na oblast zajiš ování rovných p íležitostí ke vzd lávání pro všechny a na umož ová-
ní rozvoje jejich vzd lanostního potenciálu v prost edí bezpe né školy. Bylo zjišt no, že 
tém  ve všech navštívených mate ských a základních školách (97 % a 96 %) a v 80 % 
st edních škol jsou pr b žn  identifikovány skupiny d tí a žák  se speciálními vzd láva-
cími pot ebami (tj. osob se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodn ním), kterým je v nována zvláštní pozornost.

Ve školách se také uplat uje integrace mimo ádn  nadaných d tí a žák  v hlavním 
vzd lávacím proudu, která by jim p i vytvo ení odpovídajících podmínek m la umožnit 
sou asn  se zvládáním základního u iva vyniknout v oblastech, v nichž se projevuje 
jejich mimo ádné nadání. Ve vzd lávacím procesu jsou ve všech vzd lávacích stupních 
za len ni cizinci. Zastoupení t chto skupin v celkovém po tu d tí a žák  v mate ských,
základních a st edních školách navštívených ve školním roce 2007/2008 znázor uje
graf 2. 

Inspekce zjistila, že stanovení formy a obsahu speciálního vzd lávání d tí a žák
a míry podp rných opat ení podle rozsahu jejich speciálních vzd lávacích pot eb dob e
zvládají p edevším školy, které v této oblasti aktivn  spolupracují se školskými 
poradenskými za ízeními. Z ejmá nejistota se však projevuje v pedagogické diagnostice a 
následn  i v podpo e mimo ádn  nadaných d tí a žák . Spolehliv  je identifikovala 
p ibližn  t etina navštívených škol.

Inspekce se p esto zam ila na hlubší analýzu sou asného stavu v základních 
školách v jednotlivých krajích (viz údaje v tabulce 15). 
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Graf 2: Velikost identifikovaných skupin d tí a žák  daná podílem z jejich 
celkového po tu ve všech navštívených školách  
ve školním roce 2007/2008 

Tabulka 15: Velikost identifikovaných skupin žák  daná podílem z jejich 
celkového po tu v navštívených ZŠ v jednotlivých krajích ve školním 
roce 2007/2008 (údaje v %) 

Kraj Zdravotní 
postižení 

Zdravotní 
znevýhodn ní

Sociální
znevýhodn ní

Poruchy 
chování 

Opakování 
ro níku

Mimo-
ádné 

nadání 
Cizinci 

1 6,84 4,68 6,10 0,82 0,47 0,15 4,86
2 4,61 2,47 1,81 0,58 0,85 0,04 1,23
3 4,57 1,40 1,98 0,82 1,01 0,21 1,45
4 5,54 0,51 5,51 0,86 1,42 0,03 3,15
5 9,31 1,75 11,60 1,74 2,00 0,04 1,63
6 3,11 0,17 0,21 0,08 0,58 0,05 0,71
7 4,60 1,77 2,99 0,69 0,89 0,00 1,46
8 5,34 1,81 2,42 1,19 1,01 0,13 0,88
9 4,08 0,02 0,68 0,50 0,74 0,09 0,68

10 7,32 2,70 2,18 0,09 0,59 0,18 0,40
11 4,37 3,70 0,87 0,84 0,45 0,05 0,94
12 11,12 3,96 5,55 0,97 0,99 0,02 0,50
13 8,04 4,28 10,34 1,13 1,09 0,14 0,69
14 10,34 1,17 2,57 0,35 0,54 0,03 0,69

Legenda:
1 – Praha 8 – Královéhradecký 
2 – St edo eský 9 – Pardubický  
3 – Plze ský 10 – Vyso ina  
4 – Karlovarský 11 – Jihomoravský
5 – Ústecký 12 – Olomoucký 
6 – Jiho eský 13 – Moravskoslezský 
7 – Liberecký 14 – Zlínský 

3,0

1,0
1,3

0,2

1,0

6,6

1,9

4,8

0,2

1,2

2,0

1,0 0,9 0,8
1,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Zdravotní
postižení

Zdravotní
znevýhodn ní

Sociální
znevýhodn ní

Mimo ádné
nadání

Cizinci

identifikovaná skupina

po
dí

l z
 c

el
ko

vé
ho

 p
o

tu
 d

tí 
a 

žá
k

(ú
da

je
 v

 %
)

MŠ
ZŠ
SŠ

Kraj Zdravotní 
postižení

Zdravotní 
znevýhodnění

Sociální 
znevýhodnění

Poruchy 
chování

Opakování 
ročníku

Mimo-
řádné 
nadání

Cizinci

1 6,84 4,68 6,10 0,82 0,47 0,15 4,86
2 4,61 2,47 1,81 0,58 0,85 0,04 1,23
3 4,57 1,40 1,98 0,82 1,01 0,21 1,45
4 5,54 0,51 5,51 0,86 1,42 0,03 3,15
5 9,31 1,75 11,60 1,74 2,00 0,04 1,63
6 3,11 0,17 0,21 0,08 0,58 0,05 0,71
7 4,60 1,77 2,99 0,69 0,89 0,00 1,46
8 5,34 1,81 2,42 1,19 1,01 0,13 0,88
9 4,08 0,02 0,68 0,50 0,74 0,09 0,68
10 7,32 2,70 2,18 0,09 0,59 0,18 0,40
11 4,37 3,70 0,87 0,84 0,45 0,05 0,94
12 11,12 3,96 5,55 0,97 0,99 0,02 0,50
13 8,04 4,28 10,34 1,13 1,09 0,14 0,69
14 10,34 1,17 2,57 0,35 0,54 0,03 0,69
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A.1.1 Podpora d tí a žák  se zdravotním postižením nebo znevýhodn ním
Inspekce zjistila, že v navštívených školách se snaha o zvyšování kvality 

vzd lávání d tí a žák  se zdravotním postižením nebo znevýhodn ním opírá o doporu ení
poradenských za ízení a také o dlouhodob jší zkušenosti školních psycholog  a speciál-
ních pedagog . Školy zajiš ují t mto d tem a žák m individualizovanou pé i. Podle 
doporu ení poradenských pracoviš  vypracovávají pro v tšinu z nich individuální 
vzd lávací plány, které projednávají s jejich rodi i nebo zákonnými zástupci. Ú elnost a 
ú innost podpory jednotlivých d tí a žák  jsou vyhodnocovány a získané poznatky se 
stávají podkladem pro stanovení dalšího postupu. Rozsah t chto inností v navštívených 
školách dokumentují údaje v následující tabulce 16. 

Tabulka 16:  Formy a rozsah podpory d tí a žák  se SVP ve školním roce 2007/2008 
Sledovaný ukazatel MŠ ZŠ SŠ

Zajišt ní individualizované pé e 71,9 % 97,8 % 85,4 %
Napl ování doporu ení poradenských za ízení 86,0 % 89,2 % 89,7 %
Napl ování vypracovaných individuálních vzd lávacích plán 70,1 % 87,3 % 64,4 %
Vyhodnocování výsledk  podpory 85,6 % 91,4 % 89,8 %
Stanovení dalšího postupu podle vyhodnocení výsledk  podpory 78,5 % 90,4 % 87,7 %

A.1.2 Podpora d tí a žák  se sociálním znevýhodn ním
Identifikace d tí a žák  se sociálním znevýhodn ním (SZ) je pro školy pom rn

složitá. V tšina editel  škol není spokojena se sou asnou legislativou týkající se této 
oblasti. Za problém považují nap . jejich evidenci, protože podle ustanovení § 28 odst. 2 
písm. f) školského zákona mohou údaje o sociálním znevýhodn ní uvést ve školní 
matrice jen tehdy, jsou-li jim dot enými zletilými osobami nebo zákonnými zástupci 
nezletilých poskytnuty. V praxi jsou proto k identifikaci využívány r zné ukazatele, nap .
finan ní úlevy za poplatky v MŠ, ve st edních školách p iznané sociální stipendium, 
bezplatné poskytování u ebnic apod. V základních školách je t chto vedlejších možností 
podstatn  mén , kvalifikovaný odhad po tu žák  se sociálním znevýhodn ním lze provést 
pouze u romského etnika. Z uvedených d vod  jsou údaje o této skupin  d tí a žák  se 
SVP poskytnuté školami spíše orienta ní.

I p es uvedené obtíže se zejména školy s vysokými po ty žák  se SZ (nebo s delší 
tradicí v jejich vzd lávání) touto problematikou systémov  zabývají. Tyto školy mají 
strategii na podporu úsp šnosti vzd lávání žák  se SZ, danou tematiku mají zapracovánu 
v systému vlastního hodnocení a ve vnit ním kontrolním systému, pedagogi tí pracovníci 
prošli vzd láváním zam eným na tuto oblast. Školy jsou zapojeny do p íslušných 
rozvojových program  MŠMT nebo jiných program i projekt  umož ujících pokrýt 
zvýšené finan ní požadavky na vzd lávání t chto žák .

N které základní školy, zejména v lokalitách s p edpoklady vyššího po tu d tí
a žák  se sociálním znevýhodn ním, z izují p ípravné t ídy. Složení t íd zpravidla 
odpovídá demografickým charakteristikám t chto lokalit. 

U itelé v p ípravných t ídách m li zajišt nou pot ebnou metodickou podporu 
k výuce v podob  metodických publikací a CD. „U ivo“ p ípravné t ídy m li rozpracová-
no do vlastních vzd lávacích program , které zahrnovaly stanovené oblasti vzd lávání
a odpovídaly schopnostem d tí. ada škol využila možnosti vyplývající ze zapojení do 
projekt  a z ídila v p ípravných t ídách funkci asistenta pedagoga. Jejich innost probíha-
la v souladu s p íslušnými právními p edpisy. V tšina absolvent  p ípravných t íd 
nastupuje do „b žných základních škol“, n kte í však povinnou školní docházku 
z neuvád ných p í in nezahájili, p estože byli do ZŠ zapsáni. 
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V tšina škol s malým po tem žák  se SZ nebo s nejasnou identifikací této skupiny 
se jejich podporou zabývá spíše intuitivn . Znamená to, že tematiku jejich vzd lávání 
nemají zapracovánu ve školním vzd lávacím programu (nebo pouze formáln ), nemají 
stanovenu žádnou strategii, chybí rozd lení kompetencí a odpov dnosti, nejsou zapojeny 
do tematicky zam ených projekt . Pedagogové t chto škol zpravidla neabsolvovali vzd -
lávání cílen  zam ené na danou oblast.

Pr b h a výsledky vzd lávání žák  se SZ v jednotlivých základních školách 
a st edních školách jsou velmi odlišné. Souvisejí nejen s výše uvedenými nedostatky, ale 
i se stupn m sociálního znevýhodn ní. Srovnání výsledk  vzd lávání (pr m rná absence, 
celkový prosp ch, opakování ro níku) žák  se SZ s ostatními žáky vyznívá v neprosp ch
žák  se SZ. Výjimkou jsou p ípravné t ídy základních škol, které dob e p ipravují d ti
k pln ní povinné školní docházky. V n kterých p ípravných t ídách p evažují nad d tmi 
se SZ d ti s odkladem školní docházky (§ 37 odst. 4 školského zákona).

A.1.3 Podpora d tí a žák  mimo ádn  nadaných 
Nejv tší pozornost identifikaci nadaných žák  v nují um lecké školy, které jsou 

svým zam ením p edur eny pro talentované žáky s mimointelektovými specifickými do-
vednostmi. Po um leckých školách následují gymnázia. P estože do gymnázií p icházejí
žáci po p edchozím výb ru podle intelektových dovedností, zabývalo se identifikací 
nadaných žák  jen 58 % t chto škol (podrobn jší údaje viz graf 3). 

Graf 3:  Identifikace nadaných žák  ve školách 

Ve školních vzd lávacích programech (ŠVP) m lo 80 % navštívených mate ských
škol p ímo zapracovanou strategii rozvoje a vzd lávání každého jednotlivce v rozsahu 
jeho p edpoklad . Cílená individualizovaná pé e nadaným d tem je však realizovaná 
v necelé t etin  škol. V desetin  mate ských škol nebyl individuální rozvoj dít te zcela 
jednozna n  vymezen a ve zbývajících nebyla v ŠVP tato možnost uvedena v bec.

Z celkového po tu navštívených základních škol m lo zabezpe ení výuky mimo-
ádn  nadaných žák  ve svých školních vzd lávacích programech uvedeno 70 % škol, 

13 % tuto podporu v ŠVP nedeklarovalo. Zbývajících 17 % škol nem lo dosud p ístup 
k nadaným žák m ujasn ný. Z navštívených víceletých gymnázií nem la 4 % zabezpe e-
ní výuky nadaných žák  ve školních vzd lávacích programech vymezeno. Ostatní školy 
diferencovaný p ístup k mimo ádn  nadaným žák m podporují. 

Analýza inspek ních zjišt ní ukázala, že práce s nadanými žáky v eských školách 
není systematická. P estože pedagogové obvykle v dí o r zných skupinách žák , kterým 
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je t eba v novat nadstandardní pozornost, nestala se tato innost b žnou sou ástí jejich 
práce. Zatím spíše hledají specifické programy a vhodné nástroje odpovídající vzd láva-
cím pot ebám t chto skupin.

V ad  škol se již zlepšila úrove  individuálních plán  i spolupráce s pora-
denskými za ízeními. Plány jsou pr b žn  vyhodnocovány a ve spolupráci s rodi i jsou 
korigovány další postupy. Podpora nadaných žák  je však nesystematická, nej ast ji ori-
entovaná pouze na jejich zapojování do školních a mimoškolních sout ží a olympiád. 
Výsledky inspekcí ukazují spíše na deklarovanou p ipravenost podmínek a odhodlanost 
škol k práci s nadanými žáky, než na pozitivní realitu vytvá ení tvo ivého motiva ního
prost edí.

V odpov di na otázku, zda školy umí pracovat s nadanými žáky, je nutné 
s plnou vážností konstatovat, že ve školách v zásad  p evládá bezradnost, n kdy i nezá-
jem a neochota (chybí motivace), je patrný kontrast mezi deklarovanými podmínkami 
a skute ností (nap . podmínky spole ného vzd lávání žák  všech úrovní nadání ve stejné 
t íd  atd.), ale i obecn  nepochopení celé problematiky rozvojových pot eb zejména 
mimo ádn  nadaných žák . Pozornost nadaným žák m se podle zjišt ní ŠI zpravidla 
vy erpává zájmem o skupinu výrazn  nadpr m rných žák , dosahujících nadpr m rných
výsledk , kterým dosta uje v motivaci k výkonu stávající vzd lávací systém.

A.2 Zlepšení klimatu ve školách a školských za ízeních

A.2.1 Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 
V roce 2007/2008 provedla inspekce k tématu podpory výchovy ke zdraví šet ení 

ve 187 mate ských školách. Tém  t etina z nich m la velmi dob e zformulované 
koncep ní zám ry výchovy ke zdraví a danou oblast dob e zapracovala do ŠVP. Tyto 
školy také lépe p ipravily projekty a granty ke zdravému životnímu stylu a využily p itom
odbornou pomoc poradenských pracoviš . V realizaci otev ených program  a aktivit 
v oblasti podpory zdravého životního stylu tém  p tina mate ských škol p íkladn
realizovala osv tovou innost. V roce 2007/2008 absolvovalo 59 % u itelek další 
vzd lávání cílen  zam ené na téma zdraví dít te.

Materiální podmínky a zázemí pro trvale udržitelný zdravý režim byly nadpr -
m rné p ibližn  v jedné t etin  škol. Vhodn  a s d razem na zajišt ní bezpe nosti 
a ochrany zdraví d tí byly pro pohybové aktivity vhodn  využívány cílen  upravené 
zahrady. Inspekce zjistila pozitivní vliv úrazové prevence na snížení etnosti vážn jších
úraz . K podpo e duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti d tí výrazn  p ispívá
dobrá spolupráce s rodi i.

Inspekce provedla ve školním roce 2007/2008 k tématu podpory výchovy ke zdra-
ví šet ení také ve 116 základních školách. Tém  48 % ZŠ velmi dob e zapracovalo 
podmínky zdravé výuky a vzd lávací oblasti, kterých se téma týká, do ŠVP. Tyto školy 
oproti ostatním lépe zpracovaly projekty a granty k prevenci rizikového chování, tém
polovina z nich využila odbornou pomoc. Vedení škol podporuje DVPP v oboru výchovy 
ke zdraví a umožnilo 37 % pedagogickým pracovník m absolvovat v roce 2007/2008 
další vzd lávání cílen  zam ené na téma zdraví dít te. Tém  polovina škol ve spoluprá-
ci s rodi i ú inn  podporovala osobnostní a sociální výchovu. V centru pozornosti škol je 
zajišt ní zdravé výživy žák , bezpe nosti a ochrany zdraví p edevším p i pobytu ve škole.
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A.2.2 Bezpe né prost edí pro vzd lávání
Organizace p edškolního vzd lávání a denní režim v 98 % mate ských škol 

cílen  podporují trvalý zdravý psychický i fyzický vývoj d tí. V t chto školách je také 
uplat ována ú inná prevence vzniku sociáln -patologických jev . K zajišt ní bezpe nosti 
a ochrany zdraví d tí vedení 95 % škol pravideln  vyhodnocuje bezpe nostní a zdravotní 
rizika a p ijímá opat ení k jejich minimalizaci. Jejich ú innost se nap . projevila v 89 % 
škol snížením míry úrazovosti d tí v posledních t ech letech. Inspekce však také zjistila, 
že ve srovnání s d íve uvedenými skute nostmi v nují editelky a u itelky sledovaných 
MŠ pon kud mén  pozornosti možným rizik m v sociální oblasti (vyhodnocováno jen 
v 84 % škol) a rizik m výskytu šikany (jen v 70 % škol).  

Tém  ve všech navštívených základních školách (99,6 %) je v zam ení obsahu 
vzd lávání, v jeho organizaci a v uplat ování denního režimu cílen  podporován trvalý 
zdravý psychický i fyzický vývoj žák . Preventivní strategie v 98 % škol jsou zpracovány 
tak, že jejich d sledným uplat ováním je možné p edcházet vzniku sociáln -
patologických jev  v etn  šikany. K zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví žák  vedení 
96 % škol pravideln  vyhodnocuje bezpe nostní a zdravotní rizika a p ijímá opat ení 
k jejich minimalizaci. Jeden z inspekcí sledovaných ukazatel  jejich ú innosti - snížení  
míry úrazovosti žák  - se však v posledních t ech letech projevil jen v 63 % škol. 

Inspekce také zjistila, že na rozdíl od mate ských škol v nují pedagogové sledo-
vaných ZŠ podstatn  více pozornosti poznávání možných rizik v sociální oblasti (vyhod-
nocováno v 94 % škol) a rizik výskytu šikany (97 % škol).

Tém  ve všech navštívených st edních školách (99,1 %) je v zam ení obsahu 
vzd lávání, v jeho organizaci a v uplat ování denního režimu cílen  podporován trvalý 
zdravý psychický i fyzický vývoj žák  a zdravý životní styl. K p edcházení vzniku 
sociáln -patologických jev  zpracovalo 98 % škol preventivní strategie. Ve st edních 
školách jsou zvláš  zam eny na drogovou problematiku a na prevenci výskytu šikany.

K zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví žák  vedení 96 % škol pravideln
vyhodnocuje bezpe nostní a zdravotní rizika a p ijímá opat ení k jejich minimalizaci. 
Jejich ú innost se však v jednom z inspekcí sledovaných ukazatel  - snižování míry 
úrazovosti žák  - projevila v posledních t ech letech jen ve 47 % škol. 

Bylo zjišt no, že pedagogové 89 % sledovaných st edních škol se také pravideln
zabývají poznáváním rizik v sociální oblasti a v 93 % škol vyhodnocují rizika výskytu 
šikany. Zejména problematika šikany je spojována s odhalováním možné trestní odpo-
v dnosti mladistvých a hlavn  plnoletých žák  st edních škol.  

A.2.3 Vnit ní prost edí škol a prevence výskytu sociáln -patologických jev
P íznivou atmosféru v mate ských školách podporují preventivní strategie 

zpracované tak, že umož ují p edcházet vzniku sociáln -patologických jev , zvlášt
šikany. Možná rizika však pravideln  vyhodnocuje vedení pouze 70 % MŠ. Zejména 
v této problematice je z ejmý nedostatek odborných znalostí a zkušeností u itelek v as
a spolehliv  rozpoznat a také nepodce ovat p íznaky spontánního nebo v domého 
šikanování mezi d tmi p edškolního v ku.

Vzájemná komunikace u itelek a d tí byla velmi dobrá ve více než t ech
tvrtinách mate ských škol. Komunikace s rodi i se nadpr m rn  da ila 60 % MŠ. 

P íkladnou podporu od nad ízených orgán  poci ovaly více než t i p tiny MŠ.
Preventivní strategie v 98 % základních škol jsou dob e zpracované a umož ují

p edcházet vzniku sociáln -patologických jev  a šikany. P esto se ve školách šikana 
vyskytuje. Pozitivní je, že vedení 97 % ZŠ vyhodnocuje možná rizika v této oblasti, 
naprostou v tšinu p ípad  zodpov dn eší a nesnaží se je zakrývat. Inspekce obdržela ve 
stížnostech (zpravidla od rodi ) 32 podn t  k šet ení ne ešené šikany, avšak jako 
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d vodné byly vyhodnoceny pouze 4 podn ty. Zejména v problematice šikany je však 
nutné p edevším formou DVPP rozši ovat odborné znalosti pedagogických pracovník
pot ebné k v asnému a spolehlivému rozpoznání p íznak  ve ejného i skrytého 
šikanování mezi žáky vykonávajícími povinnou školní docházku. 

Komunikace mezi u iteli a žáky p íkladn  fungovala v 69 % základních škol. 
Komunikaci s rodi i velmi dob e zajiš ovala tém  polovina základních škol. Více než t i
p tiny ZŠ poci ovaly velmi p ízniv  podporu nad ízených orgán .

Polovina navštívených st edních škol vynikala kvalitou a podn tností podmínek 
pro vzd lávací práci. Ve 30 % st edních škol byla mezi žáky zaznamenána p íkladná 
tolerance a ochota k vzájemné pomoci. Atmosféra pro žáky a respektování jejich pot eb
bylo nadpr m rné tém  ve t ech p tinách škol.

Preventivní strategie v 97 % SŠ jsou zpracované tak, aby umož ovaly p edcházet
vzniku sociáln -patologických jev  a šikany. P esto se ve st edních školách cílená šikana 
vyskytuje. Pozitivní je, že vedení 94 % škol vyhodnocuje možná rizika v této oblasti, 
naprostou v tšinu p ípad  zodpov dn eší a nesnaží se je zakrývat. Inspekce obdržela ve 
stížnostech (zpravidla od rodi ) 4 podn ty k šet ení ne ešené šikany, všechny však byly 
vyhodnoceny jako ned vodné.

Komunikaci s rodi i p íkladn  zajiš ovalo 45 % škol. Podporu nad ízených 
orgán  poci ovalo nadpr m rn  p ízniv  56 % SŠ. 

A.2.4 Úrazovost d tí a mládeže 
Souhrnné údaje o úrazovosti d tí a mládeže ve školách a školských za ízeních za 

celý školní rok zve ej uje ŠI ve své výro ní zpráv  již pot etí. P edkládaná analýza 
uvádí pouze ty úrazy, o kterých byl vyhotoven záznam. Záznamy o úrazech se vyhotovu-
jí, jestliže po n m následuje nep ítomnost zran ného dít te, žáka i studenta, pokud byl 
úraz smrtelný nebo byl záznam vyhotoven na žádost zran ného, p ípadn  jeho zákonného 
zástupce.

Ve školním roce 2007/2008 bylo krajským inspektorát m doru eno 33 488 
záznam  o úrazech. Proti p edcházejícímu školnímu roku došlo ke zvýšení absolutního 
po tu úraz  o 2 339, což p edstavuje nár st o 7,5 %. V porovnání s celkovým po tem
d tí, žák  a student  ve všech druzích škol má vypo ítaný index takto sledované úrazo-
vosti (tj. po et úraz  na 100 osob) hodnotu 1,93. Index úrazovosti vzrostl v porovnání 
s p edcházejícím školním rokem o 0,16. Z doru ených záznam  vyplývá, že v absolutních 
hodnotách došlo k nejvyššímu po tu úraz  v základních školách - 22 759 (tj. 67,97 %), 
nejmén  úraz  p ipadá na vyšší odborné školy - 279 (0,83 %). V mate ských školách se 
stalo 679 úraz  (2,03 %), ve st edních školách 9 771 (29,17 %). Objektivn jším ukazate-
lem je index úrazovosti - jeho hodnoty a hodnoty p edcházejících let uvádí tabulka 17. 

Tabulka 17: Trendy vývoje úrazovosti ve školách v letech 2005/2006 až 2007/2008 
Hodnota indexu úrazovosti 

Druh školy
2005/2006 2006/2007 2007/2008

Rozdíl v letech 
2006/2007 

a 2007/2008
Mate ské školy 0,21 0,22 0,23 + 0,01 
Základní školy 2,47 2,47 2,65 + 0,18 
St ední školy 1,69 1,50 1,65 + 0,15 
Vyšší odborné školy 0,19 0,68 0,97 + 0,29 

Z údaj  uvedených v tabulce vyplývá, že s výjimkou st edních škol se v ostatních 
projevuje v posledních t ech letech tendence k nár stu úrazovosti. Ve srovnání se školním 
rokem 2006/2007 stoupl index úrazovosti nejvíce ve vyšších odborných školách. 
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Vzhledem k relativn  nízkému po tu student  ve VOŠ je však mnohem znepokojiv jší
nár st úrazovosti v základních školách. 

Nejvyšší úrazovost byla, podobn  jako v p edcházejících letech, zaznamenána 
v Pardubickém kraji a v kraji Vyso ina (viz graf 4). Naopak nejbezpe n jším krajem 
z pohledu etnosti školních úraz  byla op t Praha. Pouze ve dvou krajích - Plze ském
a Olomouckém - došlo k poklesu úrazovosti. Ostatní kraje naopak zaznamenaly její 
zvýšení. K nejvyššímu nár stu došlo v Jiho eském kraji - index úrazovosti zde vrostl 
oproti školnímu roku 2006/2007 o 0,48.

Nejvíce úraz  b hem dne se stalo mezi 10. a 12. hodinou. Na tuto denní dobu 
p ipadá 47,7 % všech úraz , na které byl vyhotoven záznam. Nejkriti t jším dnem 
v týdnu bylo, podobn  jako v p edcházejícím roce, úterý, na které p ipadlo 20,8 % všech 
úraz . Podíl úraz  v jednotlivých pracovních dnech v týdnu, krom  pátku, se ovšem ve 
srovnání s minulými roky vyrovnává. Nejrizikov jším m sícem byl listopad - 12,73 %. 
V p edcházejícím školním roce to byl b ezen, na který tehdy p ipadlo 13,08 %. Krom
prázdninových m síc  byl nejbezpe n jší, podobn  jako v p edcházejících školních 
letech 2005/2006 a 2006/2007, m síc erven. Ve sledovaném školním roce vzrostla 
úrazovost v lednu a p edevším v únoru v d sledku úraz , které si žáci p ivodili na 
lyža ských výcvicích. 

Nejvíce úraz  (49,65 %) se i p i meziro ním snížení o 2 % stalo v hodinách 
t lesné výchovy. O p estávkách si žáci p ivodili 22,5 % úraz . Nej ast jší poran nou
ástí t la byly kon etiny, v tém  80 % všech úraz . Poran ní ruky bylo v 50,51 % 

p ípad  a zran né nohy se podílely 28,68 % na celkovém po tu úraz . Tyto údaje jsou 
zcela srovnatelné s p edcházejícím školním rokem. 

Jako nej ast jší p í ina úrazu byla uvád na neš astná náhoda - v 16 578 p ípadech 
(49,5 %). Nekáze  žák  m la za následek 10 644 úraz  (31,78 %). Posuzování p í in
úraz  se však v jednotlivých krajích zna n  liší. Nap . v Moravskoslezském kraji bylo 
nekázní poran ných žák  zp sobeno 85,15 % úraz  a neš astnou náhodou 6,88 %. 
V Jihomoravském kraji naopak si nekázní žáci p ivodili 2,85 % úraz  a neš astná náhoda 
zp sobila 91,3 % všech úraz  v kraji. 

P ijímaná opat ení a prevence byly nej ast ji sm rovány do oblasti výchovy 
(79,52 %), organiza n -technický charakter m lo 14,38 % opat ení. Ve zbývajících 
p ípadech nebyla žádná opat ení uvedena. Vzhledem ke stoupající úrazovosti ve školách 
se p ijatá opat ení jeví jako málo ú inná.
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Graf 4:  Trendy vývoje školní úrazovosti v jednotlivých krajích  
(podle ro ního indexu) 
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A.3 P ijímání ke vzd lávání

V oblasti p ijímání k p edškolnímu vzd lávání inspekce nezjistila závažn jší
nedostatky. V navštívených MŠ bylo p edevším poskytování informací o vzd lávací 
nabídce a zp sobu p ijímání tém  bezproblémové, v asné a ve ejn  dostupné. Zvyšuje se 
po et škol, které k informování ve ejnosti využívají mimo jiného i prost edky ICT. 

Zákonná ustanovení o p ijímání d sledn  dodržovalo 97 % škol. K p ekra ování
nejvyššího povoleného po tu d tí docházelo v posledních t ech letech pr m rn  v 5 % 
škol, v tšinou však na základ  povolených výjimek. V celkových po tech byly i d ti
s odloženou povinnou školní docházkou (1,3 %), které pokra ovaly v p edškolním 
vzd lávání.

Zjišt ní inspekce týkající se p ijímání k základnímu vzd lávání jsou tém  ve 
všech navštívených základních školách pozitivní. V podstat  bezproblémové, v asné 
a ve ejn  dostupné je p edevším poskytování informací o vzd lávací nabídce a zp sobu
p ijímání. V posledních t ech letech se výrazn  zvýšil po et škol, které k informování 
ve ejnosti ast ji využívají prost edky ICT. 

Zákonná ustanovení o p ijímání k základnímu vzd lávání d sledn  dodržovalo 
98 % škol. K p ekra ování nejvyššího povoleného po tu žák  docházelo v posledních 
t ech letech pr m rn  ve 4 % škol, p evážn  však na základ  povolených výjimek. Pomoc 
žák m, kte í zm nili vzd lávací program v d sledku p echodu z jiné školy nebo i z jiných 
d vod , je systémov ešena v 97 % škol.

Souhrnné poznatky inspekce z této oblasti se týkají p ijímání ke st ednímu
vzd lávání pro školní rok 2007/2008, které probíhalo v jarních m sících roku 2007. 
Informace o vzd lávací nabídce a zp sobu p ijímání byly úplné, v asné, ve ejn  dostupné 
a poskytly je všechny školy. Ve v tšin  st edních škol se k informování ve ejnosti již 
b žn  využívají prost edky ICT. 

Zákonná ustanovení o p ijímání ke st ednímu vzd lávání d sledn  dodržovalo 
98 % škol. editelé všech škol zve ejnili kritéria p ijímacího ízení. Zásadu rovného p í-
stupu ke vzd lávání respektoval kriteriální rámec 99 % škol. K úrovni znalostí uchaze
doložené vysv d ením ze základní školy p ihlédlo v záv re ném hodnocení p ijímacího 
ízení 96 % škol. V jedné tvrtin  škol nemuseli uchaze i skládat p ijímací zkoušku.  

Ve sledovaných st edních školách v tšinou prob hlo více kol p ijímacího ízení, 
jednozna n  p evažovala dv  kola (viz graf 5). Jednotná kritéria pro všechny uchaze e
v jednotlivých kolech uplatnilo 98 % škol. K p ekro ení nejvyššího povoleného po tu
p ijatých žák  došlo ve 3,6 % navštívených škol.

Inspekce zjistila, že školy poskytují pomoc žák m p i zm n  vzd lávacího
programu v d sledku p echodu z jiné školy, zm n  oboru v dané škole nebo i z jiných 
d vod . Pomoc je ešena systémov , a to v 72 % škol již p ed uskute n ním zm ny
a v 88 % škol po zm n .
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Graf 5:  Zastoupení škol s jedním a více koly p ijímacího ízení  
pro školní rok 2007/2008 
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ást B 

Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci 
vzd lávání s d razem na rozvoj klí ových
kompetencí
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B. Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci vzd lávání
s d razem na rozvoj klí ových kompetencí 

B.1 P edškolní vzd lávání

B.1.1 P echod na školní vzd lávací programy  

Mate ské školy definitivn  zahájily dnem 1. zá í 2007 p edškolní vzd lávání podle 
vlastních školních vzd lávacích program . Tím splnily zákonem uloženou povinnost 
postupovat od tohoto termínu podle Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní
vzd lávání (RVP PV). Všem požadavk m p íslušných ustanovení školského zákona 
vyhov lo 95 % posuzovaných ŠVP. Celkové pojetí, obsah a forma ŠVP ukázaly, že 
zásady pro jejich zpracování vytý ené v RVP PV pln  akceptovalo tém  60 % škol 
a další tvrtina jen s díl ími nedostatky. Ve zbývajících 15 % však inspekce nemohla 
dodržení stanovených zásad pro p íliš obecné rozpracování jednotlivých ástí ŠVP 
spolehliv  posoudit, proto je hodnotila jako podpr m rné.

Analýza zjišt ných hodnot a souvislostí kvantitativních a kvalitativních ukazatel
úrovn  zpracovaných a již uskute ovaných ŠVP v navštívených MŠ umožnila vcelku 
jasn  identifikovat jejich hlavní p ednosti a nedostatky (viz souhrnný p ehled v tabulce 
18).

Souhrnné zpracování výsledk  podrobného inspek ního zjiš ování a hodnocení 
souladu školních vzd lávacích program  s RVP PV, provád ného s využitím kompara-
tivní analýzy obou dokument , vypovídá o následujícím stavu: pln  v souladu bylo 
27,1 % posuzovaných ŠVP, áste n  68,5 % a zbývající 4,4 % v tšinu stanovených 
požadavk  nenaplnily. 
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Tabulka 18:  Silné a slabé stránky ŠVP v mate ských školách 
Silné stránky Slabé stránky 

etnost etnostSledovaný ukazatel 
Velké MŠ Malé MŠ 

Sledovaný ukazatel 
Velké MŠ Malé MŠ 

ŠVP umož uje využí-
váním r zných forem 
a metod p izp sobovat
vzd lávání v MŠ kon-
krétním regionálním 
i místním podmínkám, 
možnostem a pot e-
bám

96,9 % 83,0 % 

V mate ských školách 
len ných na t ídy 

chybí charakteristika 
t chto t íd

59,4 % 45,1 % 

ŠVP jasn  stanovuje 
vzd lávací cíle 
a zám ry školy

93,8 % 86,8 % 

Ze zpracování vzd -
lávacího obsahu není 
z ejmé, jak se s ním 
pracuje ve t ídách

54,5 % 48,9 % 

ŠVP umož uje rozvoj 
a vzd lávání každého 
jednotlivého dít te
v rozsahu jeho  
individuálních  
možností a pot eb

90,6 % 83,0 % 

Nejsou jasn  stano-
veny oblasti evaluace, 
v etn  kritérií
hodnocení

46,9 % 60,4 % 

 V ásti „Podmínky 
vzd lávání“ je dob e
rozpracovaná oblast 
životosprávy 

90,6 % 86,8 % 

V oblasti evaluace 
není jasn  stanovena 
odpov dnost
zú astn ných

28,1 % 58,5 % 

V ásti „Podmínky 
vzd lávání“ je dob e
rozpracovaná oblast 
v cných podmínek 

87,5 % 81,1 % 

Okruhy inností
v integrovaných blo-
cích jsou vymezeny 
jen rámcov  a chybí 
charakteristika jejich 
hlavního smyslu 

34,4 %
a

31,2 %

52,8 %
a

50,9 %

ŠVP poskytuje prostor 
pro rozvíjení 
a využívání partnerské 
spolupráce s rodi i

87,5 % 82,7 % 

Z popisu zp sobu
evaluace není z ejmé, 
že tvo í ucelený
systém 

31,2 % 50,9 % 

Rozpracování oblasti 
ízení školy a vyme-

zení odpov dnosti
je v tšinou obecné  

31,2 % 49,1 % 

V rozpracování sys-
tému hodnocení chybí 
asový plán, nejsou 

stanoveny techniky 
vyhodnocování 

28,1 %  
a

21,9 % 

64,2 %
a

52,8 % 

Poznámka:
íselné údaje v tabulkách 18 a 20 psané kurzívou nepat í v p íslušném sloupci (velikosti školy) do vzestupné nebo 

sestupné hierarchie hodnot ukazatel  identifikujících silné nebo slabé stránky ŠVP a jsou uvedeny pouze pro úplnost.
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B.1.2 Projevy dosahování úrovn  klí ových kompetencí prost ednictvím
vzd lávacího obsahu 
 

ŠI realizovala ve školním roce 2007/2008 v mate ských školách podrobn jší 
šet ení k vzd lávací oblasti „Dít  a jeho psychika“. Bylo zjišt no, že ŠVP všech navštíve-
ných MŠ obsahovaly koncep ní zám ry zdravého psychického rozvoje d tí. Velmi dob e
je m lo rozpracované 31 % škol, v ad  p ípad  byly podpo ené i projekty. Úsp šnost
podpory rozvoje d tské psychiky ukazují údaje ke sledovaným ukazatel m v následující 
tabulce 19. 

Tabulka 19:  Hodnocení podpory rozvoje psychiky d tí v mate ských školách 
etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele podpory rozvoje 

3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 
Pozitivní city ve vztahu k sob 46 % 52 %   2 % 
Komunikativní dovednosti 40 % 55 %   5 % 
Zájem o u ení 40 % 53 %   6 % 
Mravní a estetické vnímání, cít ní a prožívání 40 % 57 %   3 % 

e ové schopnosti a jazykové receptivní dovednosti 38 % 60 %   3 % 
Vyjad ování pocit , dojm  a prožitk 35 % 55 % 10 % 
Tvo ivost 34 % 56 % 10 % 
Smyslové vnímání 31 % 66 %  3 % 
Dovednosti, které p edcházejí tení a psaní 28 % 67 %  5 % 
Osvojování elementárních poznatk  o znakových systémech,  
základ  práce s informacemi 24 % 66 % 10 % 

ŠI v mate ských školách sledovala cílenou podporu osvojování základ
klí ových kompetencí d tí jako p edpokladu pro celoživotní vzd lávání. Bylo zjišt no, že 
míru úsp šnosti d tí sleduje 95 % škol a výsledky vzd lávání analyzuje a hodnotí vedení 
v necelých 90 % MŠ. Strategii maximální podpory individuálních rozvojových možností 
d tí však stanovilo jen necelých 80 % škol. 

B.2 Základní vzd lávání

B.2.1 P echod na školní vzd lávací programy  

V základních školách nastala povinnost postupovat podle Rámcového vzd láva-
cího programu pro základní vzd lávání (RVP ZV) rovn ž od 1. zá í 2007, a to s ú inností
od 1. ro níku a také od 6. ro níku základního vzd lávání podle § 46 odst. 2 a od 7. ro ní-
ku základního vzd lávání podle § 46 odst. 3 školského zákona. Ve stanoveném rozsahu 
bylo toto zákonné ustanovení napln no v 99,5 % základních škol navštívených inspekcí 
ve školním roce 2007/2008. Z uskute ovaných školních vzd lávacích program
93,6 % vyhov lo požadavk m školského zákona. Zásady pro jejich zpracování vytý ené
v RVP ZV pln  akceptovalo 70,3 % škol a dalších 21,5 % jen s díl ími nedostatky. 
Hlavním problémem zbývajících ŠVP byla nesourodost jejich deklarovaného celkového 
pojetí a obsahu a formy zpracování jednotlivých ástí.

Analýza hodnot a souvislostí prioritn  sledovaných ukazatel  souladu obou 
dokument  umožnila usuzovat na hlavní p ednosti a nedostatky zpracovaných ŠVP 
(viz tabulka 20).
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Š

Tabulka 20:  Silné a slabé stránky ŠVP v základních školách 
Silné stránky Slabé stránky 

etnost etnostSledovaný ukazatel 
Velké MŠ Malé MŠ 

Sledovaný ukazatel 
Velké MŠ Malé MŠ 

ŠVP jasn  stanovuje 
vzd lávací cíle  
a zám ry školy  

96,3 % 94,2 % 

Nejsou rozpracovány 
nebo respektovány 
poznámky 
k u ebnímu plánu 

31,9 % 35,6 % 

ŠVP podporuje kom-
plexní p ístup
k realizaci vzd lávací-
ho obsahu, v etn
možnosti jeho  
vhodného propojování 

94,6 % 87,6 % 

Nejsou rozpracována 
pravidla hodnocení 
žák  se speciálními 
vzd lávacími pot e-
bami 

28,0 % 48,5 %

ŠVP umož uje využití 
r zných vzd lávacích
postup , metod  
a forem výuky i všech 
podp rných opat ení
s cílem uspokojit indi-
viduální vzd lávací
pot eby žák

93,0 % 90,2 % 

Nejsou rozpracovány 
zp soby hodnocení 
žák  se speciálními 
vzd lávacími pot e-
bami 

27,3 % 50,0 % 

ŠVP poskytuje prostor 
pro partnerskou spolu-
práci s rodi i
a s jinými subjekty 

92,2 % 91,3 % 

ŠVP v bec nepo ítá
se zapojením do 
dlouhodobých projek-
t  a mezinárodní spo-
lupráce

25,9 % 44,4 % 

ŠVP specifikuje úro-
ve  klí ových kompe-
tencí, kterou by m li
žáci dosáhnout na 
konci základního 
vzd lávání

91,6 % 85,2 % 
Nejsou jasn  stanove-
na kritéria vlastního 
hodnocení školy 

25,4 % 34,4 % 

Dob e zpracovaná 
charakteristika peda-
gogického sboru 

89,7 % 90,8 % 

Není jasn  stanoveno 
asové rozvržení 

vlastního hodnocení 
školy 

19,8 % 34,6 % 

Poznámka:
íselné údaje v tabulkách 18 a 20 psané kurzívou nepat í v p íslušném sloupci (velikosti školy) do vzestupné nebo 

sestupné hierarchie hodnot ukazatel  identifikujících silné nebo slabé stránky ŠVP a jsou uvedeny pouze pro úplnost.

Výsledky podrobného inspek ního zjiš ování a hodnocení souladu ŠVP s RVP 
ZV ukázaly následující stav: pln  v souladu bylo 39,7 % posuzovaných ŠVP, áste n
57,0 % a zpracovatel m zbývajících 3,3 % se zna nou ást stanovených požadavk
nepoda ilo naplnit.

Povinnost postupovat od 1. zá í 2007 podle Rámcového vzd lávacího programu 
pro základní vzd lávání platí i pro osmiletá gymnázia, na jejichž nižším stupni žáci plní 
povinnou školní docházku, a to s ú inností od primy t chto škol. Zákonné ustanovení 
splnila všechna osmiletá gymnázia, která inspekce navštívila ve školním roce 2007/2008. 
Z uskute ovaných školních vzd lávacích program  94,0 % vyhov lo požadavk m škol-
ského zákona. Zásady pro jejich zpracování vytý ené v RVP ZV pln  akceptovalo 80,3 % 
škol a dalších 6,1 % jen s díl ími nedostatky. Hlavním problémem zbývajících 
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13,6 % ŠVP byla zna ná obecnost v rozpracování jednotlivých ástí a jen omezené 
respektování specifik druhého stupn  základního vzd lávání.

Ze zjišt ných hodnot a souvislostí prioritn  sledovaných ukazatel  souladu obou 
dokument  lze usuzovat na následující hlavní p ednosti a nedostatky zpracovaných ŠVP 
v navštívených osmiletých gymnáziích (viz údaje v tabulce 21). 

Tabulka 21:  Silné a slabé stránky ŠVP v nižším stupni víceletých gymnázií  
Silné stránky Slabé stránky 

Sledovaný ukazatel etnost Sledovaný ukazatel etnost 
ŠVP jasn  a jednozna n  stanovuje 
zam ení školy,
profil absolventa  
a výchovné a vzd lávací strategie 

97,1 % 
96,0 % 
92,9 % 

Na rozdíl od dobrého zajišt ní výuky 
žák  se SVP nejsou rozpracována 
pravidla
a zp soby jejich hodnocení  

56,5 % 

52,2 % 
ŠVP rozpracovává a zajiš uje
výuku žák  se speciálními  
vzd lávacími pot ebami (SVP) 

94,3 % Nejsou rozpracovány nebo respekto-
vány poznámky k u ebnímu plánu 

27,1 % 

ŠVP umož uje využití r zných 
vzd lávacích postup , metod  
a forem výuky i všech podp rných
opat ení s cílem uspokojit  
individuální vzd lávací pot eby 
žák

94,1 % Chybí asové rozvržení vlastního 
hodnocení školy (VHŠ) 

21,7 % 

ŠVP poskytuje prostor  
pro partnerskou spolupráci  
s rodi i a s jinými subjekty 

92,9 % Na rozdíl od jasného vymezení  
oblastí a nástroj  VHŠ nejsou
stanovena kritéria VHŠ 

21,4 % 

ŠVP jasn  vymezuje oblasti VHŠ,
nástroje VHŠ  
a stanovuje pravidla a zp soby  
hodnocení žák

90,0 % 
88,6 % 

89,7 % 

asové dotace na p edm ty nejsou 
v souladu s rámcovým u ebním  
plánem 

21,2 % 

Výsledky podrobného inspek ního zjiš ování a hodnocení souladu t chto školních 
vzd lávacích program  s RVP ZV ukázaly následující stav: pln  v souladu bylo 77,8 % 
posuzovaných ŠVP, áste n  22,2 %, p ípad hodnocený inspekcí jako nesoulad se 
nevyskytl.

B.2.2 Projevy dosahování úrovn  klí ových kompetencí prost ednictvím
vzd lávacího obsahu 

Sociální gramotnost 
Tém  69 % ze sledovaných 316 základních škol v roce 2007/2008 za lenilo 

oblast spole enských v d do celoškolní koncepce vzd lávání a 89 % ZŠ za adilo
funk ním zp sobem témata spole enských v d do ŠVP. Projekty v oblasti spole enských
v d naplánovalo v roce 2007/2008 64 % ZŠ. Do celoškolního vlastního hodnocení výuky 
za lenilo oblast spole enských v d 45 % ZŠ a 37 % škol je za adilo do hodnotící zprávy. 
Více než 37 % ZŠ hodnotilo výuku spole enských v d v jiných materiálech. Tém  polo-
vina ZŠ p ijala v roce 2007/2008 opat ení k rozvoji oblasti spole enských v d. Více než 
polovina ZŠ využila vlastní hodnocení k ízení kvality v oblasti spole enských v d. Na 
výuku spole enských v d se zam ovalo 15 % ZŠ. Inovace obsahu vzd lávání v oblasti 
spole enských v d v roce 2007/2008 p ipravilo 84 % ZŠ. Tém  t etina ZŠ integrovala 
spole enskov dní p edm ty a 56 % ZŠ za adilo spole enskov dní témata do p edm t
s jiným zam ením. 
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Personální podmínky byly nadpr m rné ve 27 % ZŠ. Tém  89 % ZŠ v roce 
2007/2008 využívalo ú eln  odbornost pedagogických pracovník . V ZŠ vyu ovala 
spole enskov dní p edm ty p tina pedagog  bez odborné kvalifikace, zatímco celkový 
podíl nekvalifikovaných pedagog  byl pouze 15 %. Plán DVPP pro oblast spole enských 
v d p ipravilo 92 % ZŠ. DVPP sm ovalo p edevším k inovaci vzd lávacího obsahu 
(91 %) a ve více než t ech p tinách ZŠ také k všeobecnému rozvoji oblasti spole enských
v d. V tém tvrtin  ZŠ byly nadpr m rné materiální podmínky, ve 28 % ZŠ p íkladné 
u ebny a prostory. Více než p tina ZŠ disponovala odbornými u ebnami pro výuku 
spole enskov dních p edm t . Prostory pro setkávání m li k dispozici pedagogové ve 
více než t ech tvrtinách ZŠ. Tém  všechny ZŠ (98 %) své u ebny a prostory pro výuku 
spole enských v d ú eln  využívaly. Informa ní technologie využívalo ve výuce 
spole enských v d 95 % ZŠ. V tšina ZŠ byla ú eln  vybavena didaktickou technikou.

Ve 46 % ZŠ fungoval metodický orgán pro oblast spole enskov dních p edm t .
Ve více než t ech p tinách ZŠ obsahoval školní ád pravidla hodnocení žák
ve spole enskov dních p edm tech. Možnost prakticky uplatnit spole enskov dní 
znalosti nabízelo žák m 91 % ZŠ. Ve 24 % ZŠ byl pr b h výuky p íkladný a pouze 
v 1 % škol nevyhovující. Klima školy bylo p íkladné v 52 % ZŠ. V tšina škol využívala 
p íležitosti pro zlepšení školního klimatu, zejména díky organizaci spole ných akcí pro 
žáky a u itele. Klima t íd a kvalita vzájemných vztah  byla nadpr m rná ve 48 % ZŠ. 
Podrobnosti hodnocení jednotlivých aspekt  kvality výuky spole enskov dních p edm t
viz tabulka 22. 

Tabulka 22: Hodnocení kvality výuky spole enskov dních p edm t  v základních 
školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality výuky 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Klima t ídy a kvalita vzájemných vztah 48 % 51 % 1 % 
Organizování výuky 33 % 65 % 2 % 
Motivace a hodnocení žák 34 % 62 % 4 % 
Rozvoj komunikativních dovedností žák 28 % 68 % 4 % 
Materiální podpora výuky 27 % 70 % 3 % 
Podpora rozvoje osobnosti žáka 43 % 55 % 2 % 
Další innost školy ve spole enskov dním vzd lávání 23 % 73 % 4 % 
Zm ny vzd lávání sm ující k rozvoji klí ových dovedností 24 % 74 % 2 % 
Podpora rozvoje vybraných klí ových kompetencí 28 % 71 % 1 % 

Práce se žáky se SVP probíhala velmi dob e ve 38 % ZŠ. Individuální vzd lávací 
plány pro výuku spole enskov dních p edm t  p ipravilo žák m se SVP 48 % ZŠ. Podle 
pot eb žák  se SVP diferencovalo innost ve výuce spole enskov dních p edm t  69 % 
ZŠ. Vyu ující ve ty ech p tinách ZŠ poskytovali žák m se SVP ve výuce individuální 
pomoc. Tém  72 % ZŠ vyhodnocovalo úsp šnost práce se žáky se SVP ve spole ensko-
v dních p edm tech.
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Tabulka 23: Hodnocení práce se žáky se SVP ve výuce spole enskov dních
p edm t  v základních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality výuky 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora žák  se SVP 38 % 59 % 3 % 
Práce školy se žáky se SVP 38 % 59 % 4 % 
Vzd lávání žák  se SVP v SV p edm tech 23 % 74 % 3 % 

Podporu nadaných žák  ve spole enských v dách zajiš ovala p íkladn  p tina ZŠ. 
Diferenciaci inností podle pot eb nadaných žák  realizovala ve výuce spole enskov d-
ních p edm t  39 % ZŠ a 43 % škol nabízelo nadaným žák m ve výuce výb r inností 
navíc. Tém  t i p tiny ZŠ organizovaly pro nadané žáky p edm tové sout že a olympiá-
dy a tém  dv  t etiny škol nabízely žák m ješt  další spole enskov dní aktivity. 

Tabulka 24: Hodnocení práce s nadanými žáky ve výuce spole enskov dních
p edm t  v základních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality výuky 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora nadaných žák 20 % 74 % 6 % 
Vzd lávání nadaných žák  v SV p edm tech 16 % 76 % 8 % 
Další nabízené aktivity pro nadané žáky 18 % 76 % 6 % 

V tšina ZŠ (94 %) reflektovala ve výuce spole enskov dních p edm t  sou asné 
trendy ve vzd lávání. Zm ny ve vzd lávání sm ující k rozvoji klí ových dovedností 
žák  p íkladn  realizovalo 24 % ZŠ a 28 % ZŠ nadpr m rn  podporovalo rozvoj 
klí ových kompetencí žák  v rámci spole enskov dního vzd lávání. Nejvíce škol rozvíje-
lo ve výuce kompetence žák  k u ení (97 %) a kompetence ob anské, sociální 
a personální (95 %). Komunikativní kompetence rozvíjelo 93 % ZŠ a 88 % ZŠ formovalo 
ob anské kompetence z pohledu regionálních a evropských souvislostí. 

P írodov dná gramotnost 
Tém  73 % z 315 základních škol navštívených ve školním roce 2007/2008 

za lenilo oblast p írodov dného vzd lávání do celkové koncepce výuky školy. P i tvorb
koncep ních zám r  vycházely školy z Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje 
vzd lávací soustavy R, d raz položily i na priority strategie trvale udržitelného rozvoje. 
Tém  90 % ZŠ za adilo pr ezová témata p írodov dného vzd lávání funk ním 
zp sobem do ŠVP. Koncepce p írodov dného vzd lání byly ve 23 % ZŠ p íkladn
zpracované. Školy, které za adily oblast p írodov dného vzd lávání do celoškolní 
koncepce, plánovaly v této oblasti více projekt . Celkem p ipravilo v roce 2007/2008 
projekty v p írodov dných oborech tém  72 % ZŠ. Více než 27 % ZŠ se zam ovalo na 
výuku p írodov dných p edm t  a 37 % škol nabízelo žák m volitelné p írodov dné
p edm ty. Aktivity s p írodov dným zam ením nad rámec výuky nabízely žák m více 
než ty i p tiny ZŠ. Vlastní hodnocení využilo pro ízení kvality p írodov dné výuky 
58 % ZŠ a tém  p tina ZŠ ho využila p íkladn . Tém  86 % ZŠ inovovalo obsah vzd -
lávání p írodov dných p edm t . Více než t etina ZŠ integrovala p edm ty p írodov d-
ného sm ru a 58 % škol za adilo p írodov dná témata také do p edm t  s p evažujícím 
jiným zam ením.  

Nadstandardní materiální podmínky pro výuku p írodov dných p edm t  vykazo-
valo v roce 2007/2008 tém  24 % ZŠ a 34 % ZŠ zajiš ovalo nadpr m rnou materiální 
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podporu výuky. Pozorováním pr b hu výuky bylo zjišt no, že více než 90 % vyu ujících
využívalo dobré materiální zázemí k uplatn ní experimentálních metod výuky, a to 
zejména v p edm tech fyzika a chemie. Nepatrn  však p evažovala demonstrace pokus
u itelem nad jejich vlastním provád ním žáky. Tém  všechny ZŠ (95 %) umož ovaly
žák m ve výuce p írodov dných p edm t  využívat ICT technologie.

V tšina základních škol (86 %) v roce 2007/2008 modernizovala vybavení 
pro výuku p írodov dných p edm t . Odborné u ebny m lo k dispozici 46 % ZŠ. Ve více 
než tvrtin  ZŠ byly u ebny a prostory nadpr m rn  vybavené a více než 83 % ZŠ bylo 
ú eln  vybaveno didaktickou technikou pro výuku p írodov dných p edm t . Tém  t i
tvrtiny ZŠ disponovaly spole nými prostory pro setkávání vyu ujících. Používané u eb-

ní dokumenty byly p íkladné ve 23 % ZŠ a pom cky a u ebnice ve více než tvrtin  škol.
Personální podmínky byly nadpr m rné ve 23 % ZŠ a klima školy bylo p íkladn

dobré ve více než polovin  ZŠ. Tém  všechny ZŠ (97 %) využívaly p íležitosti 
pro zlepšení klimatu školy a po ádaly spole né akce pro žáky a u itele. Kvalita vzájem-
ných vztah  byla nadpr m rná ve 45 % ZŠ. Ve v tšin  ZŠ (94 %) vyu ující p írodov d-
ných p edm t  ú eln  spolupracovali. Ve 37 % ZŠ pedagogové ve vzájemné spolupráci 
nadpr m rn  rozvíjeli klí ové kompetence žák  a v 86 % škol vyu ující spolupracovali 
se školskou radou. V roce 2007/2008 vyu ovalo ve sledovaných ZŠ 23 % pedagog  pro 
p írodov dné p edm ty bez p íslušné odborné kvalifikace, zatímco podíl nekvalifikova-
ných pedagog  byl v celoškolním m ítku jen 14 %. V tšina ZŠ (92 %) pro vyu ující 
p írodov dných p edm t  p ipravila plán DVPP. Tém tvrtina ZŠ poskytla pedagog m
nadpr m rné podmínky pro další vzd lávání. DVPP ve v tšin  ZŠ sm ovalo k p íprav
u itel  na zvládnutí požadavk  p i realizaci inovací obsahu výuky p írodov dných
p edm t  a ve více než t ech p tinách ZŠ sm ovalo DVPP také k rozvoji oblasti 
p írodov dného vzd lávání. V tšina škol využívala ve výuce p írodov dných p edm t
odbornost pedagog .

V polovin  ZŠ fungoval metodický orgán pro výuku p írodov dných p edm t .
Pravidla hodnocení žák  v p írodov dných p edm tech za lenilo 64 % ZŠ do školního 
ádu. Tém  všechny ZŠ (98 %) umož ovaly žák m uplatnit p írodov dné znalosti 

v praxi. Ve 24 % ZŠ byl pr b h výuky p íkladný a pouze v 1 % škol nevyhovující. Ve 45 
% škol bylo nadpr m rné klima t ídy a kvalita vzájemných vztah , jen v 1 škole bylo 
nevyhovující. Podrobnosti hodnocení jednotlivých aspekt  kvality výuky p írodov dných
p edm t  viz tabulka 25.

Tabulka 25: Hodnocení ukazatel  kvality výuky p írodov dných p edm t  v ZŠ 
etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality výuky 

3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 
Klima t ídy a kvalita vzájemných vztah 45 % 52 % 3 %  
Organizování výuky 31 % 67 % 2 % 
Motivace a hodnocení žák 33 % 63 % 4 % 
Rozvoj komunikativních dovedností žák 24 % 72 % 4 % 
Materiální podpora výuky 33 % 63 % 4 % 
Podpora rozvoje osobnosti žáka 38 % 60 % 2 % 
Další innost školy v oblasti PV p edm t 26 % 70 % 4 % 
Zm ny vzd lávání sm ující k rozvoji klí ových dovedností 26 % 73 % 1 % 
Podpora rozvoje vybraných klí ových kompetencí 27 % 72 % 1 % 

Tém  t etina ZŠ p íkladn  pracovala se žáky se SVP. Více než 53 % ZŠ p ipravi-
lo žák m se SVP individuální vzd lávací plány pro výuku p írodov dných p edm t .
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Více než 70 % ZŠ diferencovalo innost ve výuce p írodov dných p edm t  podle pot eb 
žák  se SVP a tém  89 % škol poskytovalo žák m se SVP ve výuce individuální pomoc. 
Tém  78 % ZŠ vyhodnocovalo úsp šnost práce se žáky se SVP v p írodov dných
p edm tech.

Tabulka 26: Hodnocení ukazatel  kvality práce se žáky se SVP v rámci výuky 
p írodov dných p edm t  v základních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality práce školy se žáky se SVP 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora žák  se SVP 31 % 63 % 6 % 
Práce školy se žáky se SVP 32 % 63 % 5 % 
Vzd lávání žák  se SVP v PV p edm tech 20 % 74 % 6 % 

Diferenciaci inností podle pot eb nadaných žák  realizovalo ve výuce p írodo-
v dných p edm t  více než 62 % ZŠ a tém  69 % ZŠ nabízelo nadaným žák m ve výuce 
výb r inností navíc. Více než t i tvrtiny ZŠ organizovaly pro nadané žáky p edm tové
sout že a olympiády a tém  76 % škol nabízelo žák m ješt  další p írodov dné aktivity. 

Tabulka 27: Hodnocení kvality práce škol s nadanými žáky ve výuce 
p írodov dných p edm t  v základních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality práce školy 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora nadaných žák 16 % 78 % 6 % 
Vzd lávání nadaných žák  v PV p edm tech 14 % 77 % 9 % 
Další nabízené aktivity pro nadané žáky 17 % 82 % 1 % 

V tšina ZŠ (94 %) reflektovala ve výuce p írodov dných p edm t  sou asné 
trendy ve vzd lávání. P ehled hodnocení jednotlivých aspekt  výuky s ohledem na 
uplat ování moderních forem a metod výuky je v tabulce 28.

Tabulka 28: Hodnocení uplat ování moderních metod a forem výuky 
v p írodov dném vzd lávání v základních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele moderních metod a forem výuky 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Diferenciace p ístupu k žák m 25 % 69 % 6 % 
Práce s informacemi; samostatné získávání z r zných zdroj 24 % 67 % 9 % 
Aplikace poznatk  do praxe, života 40 % 58 % 2 % 
Formování ob anských kompetencí (životní prost edí) 35 % 63 % 2 % 
Aktivita žák  - diskuze 26 % 68 %  6 % 
Využití hodnocení a sebehodnocení žák  k motivaci 23 % 68 % 9 % 
Podíl na ekologizaci školy 39 % 60 % 1 % 

tená ská gramotnost 
Šet ení rozvoje tená ské gramotnosti realizovala ŠI v roce 2007/2008 ve 

výb rovém souboru 155 základních škol. tená ské dovednosti za adilo do koncep -
ních dokument  školy tém  79 % ZŠ. Tém  všechny ZŠ (98 %) byly informovány 
o tená ských dovednostech a podmínkách jejich rozvoje a za adily je do realiza ního
vzd lávacího programu. Více než 55 % ZŠ provedlo analýzu stavu rozvoje tená ských
dovedností žák  a 73 % škol p ijalo v této oblasti opat ení.  
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Tabulka 29: Hodnocení tená ských dovedností žák  v základních školách 
etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele tená ských dovedností 

3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 
Obecné porozum ní textu 41 % 57 % 2 % 
Získávání informací 51 % 46 % 3 % 
Vytvá ení interpretace 31 % 60 % 9 % 
Posouzení obsahu textu 29 % 63 % 8 % 
Posouzení formy textu 16 % 71 % 14 % 
Výb r textu (typ textu/zdroje/rozmanitost) 41 % 54 % 5 % 
Využití materiáln -technického zázemí 36 % 52 % 12 % 
Rozvoj specifických dovedností - u itel 39 % 59 % 2 % 
Rozvoj specifických dovedností - žák 47 % 50 % 3 % 

S výsledky vlastního hodnocení rozvoje tená ských dovedností p íkladn  praco-
valo 15 % ZŠ a 16 % podniklo koncep ní kroky pro za azení tená ských dovedností 
do výuky. Tém tvrtina ZŠ realizovala projekty v oblasti rozvoje tená ských
dovedností a 6 % škol mezinárodní projekty. Pouze ve ty ech školách eská školní 
inspekce zjistila, že editel dané školy nemá pot ebné informace o tená ské gramotnosti. 
V 85 % ZŠ realizovali aktivity k podpo e rozvoje tená ských dovedností editelé 
a v 93 % ZŠ u itelé.  

Personální podmínky byly nadpr m rné ve 24 % ZŠ. DVPP v oblasti tená ských
dovedností podporovalo tém  73 % ZŠ. Všechny školy s výjimkou 1 ZŠ m ly odpovída-
jící materiální zázemí pro rozvoj tená ských dovedností a 94 % škol m lo materiální 
zázemí i mimo školu. Knihovnu m lo 83 % ZŠ a p ístup k internetu 97 % škol. 92 % ZŠ 
disponovalo také dalšími materiály k rozvoji tená ských dovedností ( asopisy apod.). 
Tém  všechny ZŠ pr b žn  obnovovaly materiální podmínky pro rozvoj tená ských 
dovedností.

Matematická gramotnost 
Tém  37 % ze 73 sledovaných základních škol p ipravilo plán zkvalit ování

výuky matematiky. Ve více než 21 % ZŠ byla kvalita matematické výuky p íkladná.
P ipravované ŠVP podporovaly tém  ve všech ZŠ (97 %) utvá ení matematické gramot-
nosti žák . Testování PISA se ú astnilo 10 % ZŠ a testování CERMAT více než 49 % ZŠ. 
Tém  54 % ZŠ se zapojilo do jiných druh  testování matematických dovedností. Více 
než 93 % ZŠ sledovalo kvalitu práce vyu ujících matematiky ve výuce a více než 28 % 
škol p íkladn  využilo profesionální testy jako nástroje vlastního hodnocení výuky. 
Vedení 78 % ZŠ sledovalo matematické aktivity vyu ujících. Systém srovnávacích test
si vytvo ilo 30 % ZŠ.

Personální podmínky pro výuku matematiky byly nadpr m rné ve 44 % ZŠ 
a vyu ující v tém  polovin  škol byli p íkladn  odborn  kvalifikováni. Plán DVPP 
v matematice zajistilo pedagog m jen 31 % ZŠ a nadpr m rné podmínky DVPP jen 14 % 
ZŠ. V tšina škol realizovala DVPP v oblasti metodiky, 82 % ZŠ realizovalo DVPP 
v souvislosti se zavád ním kurikulární reformy a tém  78 % ZŠ nabídlo pedagog m
DVPP zam ené na efektivní vyu ovací metody. Jiná DVPP nabídlo vyu ujícím matema-
tiky 88 % ZŠ. Materiální podmínky byly nadpr m rné ve 22 % sledovaných ZŠ a materi-
ální podpora výuky ve 27 % škol. U ebnice pro matematiku chyb ly jen v jedné ZŠ 
a pom cky ve t ech ZŠ. Odbornou literaturu pro výuku matematiky m lo k dispozici 
74 % ZŠ. V tšina ZŠ (96 %) umožnila žák m ve výuce matematiky využívat informa ní
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technologie a 92 % ZŠ bylo vybaveno softwarem pro matematiku. Využitelnou 
prezenta ní techniku m lo k dispozici 72 % ZŠ. Informa ní technologie p íkladn
využívalo 29 % ZŠ.

Tabulka 30: Hodnocení utvá ení matematické gramotnosti a rozvíjení klí ových
kompetencí žák  v základních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Utvá ení matematické gramotnosti  18 % 79 % 3 % 
Motivace 22 % 71 % 7 % 
Kompetence sociální, klima t ídy 53 % 47 % -
Kompetence k u ení, samostatné aktivní u ení 21 % 76 % 3 % 
Kompetence komunikativní, matem. terminologie a symbolika 31 % 65 % 4 % 
Kompetence k ešení problém 20 % 77 % 3 % 

Více než 32 % ZŠ p íkladn  p ipravovalo a organizovalo výuku a uplat ovalo
metody a formy práce. Více než 77 % p ipravilo individuální vzd lávací plány pro žáky 
se SVP. Vyu ující v tém ty ech p tinách ZŠ pracovali v hodinách matematiky se žáky 
se SVP individuáln  a více než tvrtina ZŠ o tyto žáky nadpr m rn  pe ovala. Dopl ující 
aktivity k výuce matematiky nabízelo žák m 77 % ZŠ. S nadanými žáky pracovalo ve 
výuce více než 53 % škol. Tém  73 % ZŠ realizovalo ve výuce matematiky aktivity 
vedoucí k rozvoji schopností nadaných žák . Jen 12 % ZŠ v práci s nadanými žáky 
vyniklo. V oblasti rozvíjení kompetencí žák  pot ebných k rozvoji matematické gramot-
nosti vyniklo 18 % škol (podrobnosti k jednotlivým aspekt m rozvíjení kompetencí žák
viz tabulka 30). 

Ve výuce matematiky v rámci šet ení ve 43 ZŠ na 1. stupni a ve 28 ZŠ na 2. stup-
ni ŠI zjistila, že ve všech sledovaných ZŠ u itelé postupovali ve výuce matematiky 
v souladu se ŠVP. Tém  všichni vyu ující v ZŠ na 1. a 2. stupni efektivn  hospoda ili
s asem (97 %) a volili vhodné strategie, metody a formy vzhledem ke stanoveným cíl m
hodiny, obsahu u iva a složení t íd (96 %). Výuka matematiky probíhala ve všech ZŠ 
na 1. stupni ve funk ních, estetických a istých u ebnách. Tém  77 % ZŠ na 1. stupni 
m lo ve t ídách pro výuku matematiky také pracovní koutky umož ující žák m
samostatnou práci a komunikaci v menších skupinách. Žáci v tém  88 % ZŠ na 1. stupni 
ú eln  pracovali s pom ckami pro demonstraci probíraného u iva. Dostupnou 
didaktickou techniku využívalo ve výuce ú eln  jen 41 % ZŠ na 1. stupni a 52 % ZŠ na 
2. stupni. Žáci ve 23 % ZŠ na 1. stupni a v 19 % ZŠ na 2. stupni ú eln  pracovali 
v hodinách matematiky s informa ními technologiemi. Nadpr m rnou materiální 
podporu výuky zajiš ovalo tém  38 % ZŠ na 1. stupni, avšak jen 18 % ZŠ na 2. stupni. 
V organizaci hodin vyniklo 55 % ZŠ na 1. stupni a t etina ZŠ na 2. stupni. V 11 % 
matematických hodin v ZŠ na 2. stupni vyu ující zanedbal pr b žnou kontrolu pln ní
zadaných úkol  a poskytování pomoci slabším žák m.  

Tém  89 % ZŠ na 1. stupni a tém  77 % ZŠ na 2. stupni vytvo ilo podmínky 
pro vzd lávání žák  se SVP. V podpo e t chto žák  vyniklo 38 % ZŠ na 1. stupni a pouze 
15 % ZŠ na 2. stupni. Individuální p ístup k žák m se SVP uplat ovalo 80 % ZŠ 
na 1. stupni. Tém  v 56 % ZŠ na 1. stupni, avšak pouze ve 35 % ZŠ na 2. stupni ešili
žáci se SVP zadané úlohy diferencovan . Více než 42 % ZŠ na 1. stupni a více než 18 % 
ZŠ na 2. stupni vyniklo v motivaci žák . Více než tvrtina ZŠ na 1. stupni a více než 
17 % ZŠ na 2. stupni zajiš ovalo p íkladnou podporu nadaným žák m. Ve t ech 
tvrtinách ZŠ na 1. stupni se žáci u ili pracovat s vlastními chybami. V 85 % hodinách 

matematiky na 1. stupni a v 63 % na 2. stupni žáci ešili zajímavé úlohy z praxe 



53 www.cs icr.cz  | Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

a využívali zkušenosti z jiných p edm t . V rozvíjení sociálních kompetencí vyniklo 
65 % ZŠ na 1. stupni, avšak jen tém  30 % ZŠ na 2. stupni. 

Ve v tšin  (92 %) hodin matematiky na obou stupních ZŠ žáci pracovali 
se zájmem, spolupracovali, domlouvali se a ve t íd  byla tv r í atmosféra, naslouchali 
si navzájem, p ijímali názory druhých. Ve více než 82 % ZŠ na 1. stupni p evládala spo-
lupráce žák  nad sout živostí. V tém  všech hodinách matematiky (96 %) se žáci ptali 
a vyslovovali vlastní názory. Projekty ve výuce matematiky realizovalo více než 18 % ZŠ 
na 1. stupni, ale pouze 4 % ZŠ na 2. stupni. V 70 % hodin matematiky na 1. stupni 
a v 63 % ZŠ na 2. stupni byli žáci vedení k sebehodnocení a hodnocení práce spolužák .

ŠI ov ila v ZŠ na 1. stupni, že v pr b hu výuky matematiky si žáci vytvá eli 
p edstavy o kvantit  a vztazích mezi ísly, chápali význam text  a symbol  a um li p i-
m en  používat matematickou terminologii. Polovina ZŠ na 1. stupni vynikla v rozvíjení 
u ebních kompetencí žák . Rozvíjení schopnosti geometrické p edstavivosti žák  chyb -
lo v 10 % sledovaných hodin matematiky a žáci v 7 % hodin nerozum li základním 
geometrickým vztah m. Více než 52 % ZŠ na 1. stupni, ale jen 15 % ZŠ na 2. stupni 
vyniklo v rozvoji komunikativních kompetencí žák . V 87 % hodin matematiky 
na 1. stupni se žáci u ili diskutovat nad zadanými problémy, mohli volit r zné zp soby
ešení úkolu a v diskuzích a p i ešení úloh um li správn  rozpoznat a p im en

formulovat problém nebo cíl zadané úlohy. V 80 % hodin matematiky žáci prezentovali 
výsledky své práce. Na 1. stupni ZŠ žáci jen v 49 % hodin matematiky pracovali 
s r znými informacemi kvantitativní povahy, nap . s tabulkami a grafy. V rozvíjení 
kompetencí k ešení matematických problém  vyniklo více než 42 % ZŠ na 1. stupni.

Ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ ŠI zjistila, že v tém  78 % škol u itelé 
využívali metody práce, p i kterých žáci docházeli sami k ešením. Tém  ve všech hodi-
nách (96 %) byli žáci vedení k vnímání širších souvislostí, k projevování poznatk
a ke správnému používání terminologie a symboliky. Ve všech hodinách matematiky 
na 2. stupni byla práce s chybou vnímána jako p íležitost k získání nových poznatk .
V tém  93 % ZŠ na 2. stupni byli žáci vedeni k diskuzi nad danými problémy a úlohami, 
a ve více než 81 % hodin byli žáci vedeni k rozpoznání a formulaci cíl . Diskuze 
o efektivit  navržených ešeních zaznamenala ŠI v 52 % hodinách matematiky v ZŠ na 
2. stupni. Ve více než 59 % škol žáci pracovali s tabulkami a grafy a rozum li jim. Více 
než 22 % ZŠ na 2. stupni vyniklo v rozvíjení kompetencí žák ešit problémy. V 85 % 
hodin matematiky v ZŠ na 2. stupni ešili žáci úlohy p im ené jejich v ku. Zadané úlohy 
rozvíjely logické myšlení a umož ovaly volbu r zných ešení ve více než 81 % hodin. Ve 
více než 48 % ZŠ na 2. stupni žáci ve výuce matematiky odhadovali výsledek a ov ovali
správnost svých odhad . Ve t etin  ZŠ na 2. stupni umož ovaly materiální podmínky 
všem žák m ú astnit se experiment . V 63 % hodin žáci ov ovali získaný výsledek 
experiment  s ohledem na reálnou situaci. Ve dvou t etinách hodin matematiky žáci 
samostatn  p ekládali zadané úlohy do formálního jazyka matematiky a v 81 % žáci 
samostatn ešili úlohy a ov ovali jejich výsledky. 

B.3 St ední vzd lávání

B.3.1 Inovace obsahu vzd lávání a p íprava školních vzd lávacích
program

V rámci p ípravy k p echodu na školní vzd lávací programy realizovaly ve 
školním roce 2007/2008 t i tvrtiny sledovaných st edních škol inovace obsahu vzd lává-
ní v souladu s § 185, odstavce 1, školského zákona. Respektování strategických priorit 
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bylo z etelné v 64 % st edních škol a tém  polovina SŠ upravovala obsah vzd lávání 
podle požadavk  reformované maturitní nebo záv re né zkoušky.

V tšina navštívených škol za le ovala do inovací rozvoj funk ních gramotností. 
Oblast p írodov dného vzd lávání za adilo do koncepce rozvoje vzd lávání 71 % 
st edních škol a polovina SŠ plánovala pro tuto oblast využití projekt . Inovace obsahu 
p írodov dného vzd lávání realizovalo 79 % st edních škol. Oblast spole enskov dního
vzd lávání za adilo do koncepce rozvoje vzd lávání školy 72 % SŠ a 57 % SŠ plánovalo 
projekty v této oblasti. Inovace obsahu spole enskov dního vzd lávání realizovaly t i
p tiny st edních škol. 

Rozvoj tená ských dovedností za lenily do u ebních osnov dv  t etiny sledova-
ných st edních škol. U ební plány v tšiny st edních škol (90 %) podporovaly utvá ení
matematické gramotnosti. Strategii zkvalit ování výuky matematiky m lo zpracovanou 
63 % sledovaných st edních škol. P íkladné pln ní u ebních osnov pro vytvá ení
matematické gramotnosti zaznamenala ŠI ve 48 % st edních škol. V realizaci projekt ,
sout ží a jiných aktivit k rozvoji matematické gramotnosti vyniklo 8 % st edních škol.  

Tém  ve všech st edních školách (99 %) se vyu ovalo podle platných u ebních
osnov. Odborné p edm ty vyu ovalo podle platných u ebních osnov 99 % st edních 
odborných škol a st edních odborných u iliš . P írodov dné p edm ty a matematiku 
vyu ovalo podle platných osnov 97 % SŠ. eský jazyk a literaturu, cizí jazyky, 
spole enskov dní p edm ty a ostatní p edm ty vyu ovalo podle platných osnov 98 % SŠ.

Celkovou hodinovou dotaci za dobu studia a hodinovou dotaci pro jednotlivé 
ro níky dodrželo 97 % SŠ. P edepsané hodinové dotace pro jednotlivé p edm ty
v ro níku dodrželo 95 % SŠ. V rámci napl ování cíl  Dlouhodobého zám ru vzd lávání a 
rozvoje vzd lávací soustavy R realizovaly st ední školy projekty, které byly cenným 
pomocníkem p i vytvá ení a prohlubování kompetencí stanovených vzd lávacími 
programy škol (více viz kapitola F.3). 

B.3.2 Projevy dosahování úrovn  klí ových kompetencí prost ednictvím
vzd lávacího obsahu 

Sociální gramotnost 
Více než 72 % ze sledovaných 108 SŠ v roce 2007/2008 za lenilo oblast spole-

enských v d do celoškolní koncepce vzd lávání, ovšem pouze tém  35 % SŠ za adilo 
témata spole enských v d funk ním zp sobem do ŠVP. Projekty k realizaci v oblasti 
spole enských v d naplánovaly v roce 2007/2008 tém  t i p tiny SŠ. Do celoškolního 
vlastního hodnocení výuky za lenilo oblast spole enských v d více než 61 % SŠ, 47 % 
škol ji za adilo do hodnotící zprávy a dalších 51 % škol do jiných materiál . Tém
polovina SŠ p ijala v roce 2007/2008 opat ení k rozvoji oblasti spole enských v d. Tém
dv  t etiny SŠ využily vlastní hodnocení k ízení kvality v oblasti spole enských v d.
Tém  23 % SŠ se zam ilo na výuku spole enských v d. Inovace obsahu vzd lávání
spole enských v d p ipravily v roce 2007/2008 tém  t i p tiny SŠ. Tém  dv  p tiny SŠ 
integrovaly výuku spole enskov dních p edm t  a 38 % SŠ za azovalo spole enskov dní
témata do p edm t  s jiným zam ením.  

Personální podmínky byly nadpr m rné ve 37 % SŠ. Více než 94 % SŠ v roce 
2007/2008 využívalo ú eln  odbornost pedagogických pracovník . Ve st edních školách 
vyu ovala spole enskov dní p edm ty tém  p tina pedagog  bez odborné kvalifikace, 
zatímco v celoškolním m ítku byl jejich podíl pouze 17 %. Plán DVPP pro oblast 
spole enských v d p ipravila v roce 2007/2008 v tšina SŠ (89 %). DVPP sm ovalo
p edevším k inovaci vzd lávacího obsahu (85 %) a tém  dv  t etiny škol k všeobecnému 
rozvoji oblasti spole enských v d. Materiální podmínky byly p íkladné v tém  23 % SŠ 
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a u ebny a prostory ve 24 % SŠ. Dv  p tiny SŠ disponovaly odbornými u ebnami 
pro výuku spole enskov dních p edm t . Prostory pro setkávání pedagog  byly ve více 
než 70 % škol. Tém  všechny školy (93 %) své u ebny a prostory pro výuku spole en-
ských v d ú eln  využívaly. Informa ní technologie uplat ovalo ve výuce spole enských
v d tém  89 % SŠ. V tšina SŠ (85 %) byla ú eln  vybavena didaktickou technikou.

Metodický orgán pro oblast spole enskov dních p edm t  fungoval v 85 % SŠ.
Ve dvou t etinách SŠ obsahoval školní ád pravidla hodnocení žák  ve spole enskov d-
ních p edm tech. Více než 88 % SŠ nabízelo žák m praktické uplatn ní spole enskov d-
ních znalostí. Ve 22 % SŠ byl pr b h výuky spole enskov dních p edm t  p íkladný 
a pouze ve 4 % SŠ nedostate ný. Klima školy bylo nadpr m rné ve 41 % SŠ a 91 % škol 
využívalo p íležitostí pro rozvoj klimatu školy, p edevším díky spole ným akcím 
pro žáky a u itele (87 %). Klima t íd a kvalita vzájemných vztah  byly p íkladné ve 23 % 
SŠ. Podrobnosti hodnocení jednotlivých aspekt  kvality výuky spole enskov dních
p edm t  viz tabulka 31. 

Tabulka 31: Hodnocení kvality výuky spole enskov dních p edm t  v SŠ 
etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality výuky 

3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 
Klima t ídy a kvalita vzájemných vztah 23 % 76 % 1 % 
Organizování výuky 25 % 71 % 4 % 
Motivace a hodnocení žák 27 % 63 % 10 % 
Rozvoj komunikativních dovedností žák 25 % 63 % 12 % 
Materiální podpora výuky 27 % 67 % 6 % 
Podpora rozvoje osobnosti žáka 33 % 64 % 3 % 
Další innost školy v oblasti SV p edm t 30 % 64 % 6 % 
Zm ny vzd lávání sm ující k rozvoji klí ových dovedností 23 % 72 % 5 % 
Podpora rozvoje vybraných klí ových kompetencí 25 % 72 % 3 % 

Se žáky se SVP p íkladn  pracovalo 26 % SŠ. Individuální vzd lávací plány pro 
výuku spole enskov dních p edm t  p ipravilo žák m se SVP 22 % SŠ. innost ve 
výuce spole enskov dních p edm t  diferencovalo podle pot eb žák  se SVP 46 % SŠ 
a v tém  t ech p tinách škol poskytovali vyu ující žák m se SVP ve výuce individuální 
pomoc. Tém  57 % SŠ vyhodnocovalo úsp šnost práce se žáky se SVP ve spole ensko-
v dních p edm tech.

Tabulka 32: Hodnocení kvality práce se žáky se SVP ve výuce spole enskov dních
p edm t  v SŠ 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality práce školy 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora žák  se SVP 29 % 63 % 8 % 
Práce školy se žáky se SVP 26 % 66 % 8 % 
Vzd lávání žák  se SVP v SV p edm tech 20 % 71 % 9 % 

Podporu nadaných žák  ve spole enských v dách zajiš ovala p íkladným
zp sobem t etina SŠ. Diferenciaci inností podle pot eb nadaných žák  realizovalo 
ve výuce spole enskov dních p edm t  37 % SŠ a 47 % škol nabízelo nadaným žák m
ve výuce výb r inností navíc. Tém  t i tvrtiny SŠ organizovaly pro nadané žáky 
p edm tové sout že a olympiády a tém  73 % SŠ nabízelo žák m ješt  další 
spole enskov dní aktivity. 
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Tabulka 33: Hodnocení kvality práce s nadanými žáky ve výuce 
spole enskov dních p edm t  v SŠ 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality práce školy 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora nadaných žák 33 % 63 % 4 % 
Vzd lávání nadaných žák  v SV p edm tech 28 % 68 % 4 % 
Další nabízené aktivity pro nadané žáky 31 % 62 % 7 % 

V tšina SŠ (87 %) reflektovala ve výuce spole enskov dních p edm t  sou asné
trendy ve vzd lávání. Zm ny ve vzd lávání sm ující k rozvoji klí ových dovedností 
realizovalo p íkladn  23 % SŠ a tvrtina SŠ nadpr m rn  rozvíjela klí ové kompetence 
žák  v rámci spole enskov dního vzd lávání. Nejvíce škol rozvíjelo ve výuce ob anské, 
sociální a personální kompetence žák  (95 %) a kompetence k u ení (94 %). Komunika-
tivní kompetence rozvíjelo 90 % SŠ a 88 % formovalo ob anské kompetence z pohledu 
regionálních a evropských souvislostí.

P írodov dná gramotnost 
Více než 71 % ze 107 navštívených st edních škol za lenilo oblast p írodov dné-

ho vzd lávání ve školním roce 2007/2008 do koncepce výuky školy. P i tvorb  koncep -
ních zám r  vycházely školy z Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací
soustavy R, d raz položily i na priority strategie trvale udržitelného rozvoje. Tém
88 % SŠ za adilo pr ezová témata p írodov dného vzd lávání funk ním zp sobem do 
ŠVP. Koncepce p írodov dného vzd lání byly p íkladn  zpracované ve 34 % SŠ. Školy, 
které za azují oblast p írodov dného vzd lání do celoškolní koncepce, plánují v této 
oblasti více projekt , které v roce 2007/2008 p ipravila polovina SŠ. P írodov dné 
zam ení m lo 23 % SŠ a 46 % SŠ nabízelo žák m volitelné p írodov dné p edm ty.
Tém  61 % škol nabízelo žák m jiné aktivity s p írodov dným zam ením mimo výuku. 

V rámci ízení kvality p írodov dné výuky využilo 65 % SŠ vlastní hodnocení. T i
p tiny SŠ zahrnuly v roce 2007/2008 p írodov dné vzd lávání do celoškolního hodnocení 
a více než 53 % SŠ do hodnotící zprávy. Vlastní hodnocení p íkladn  využilo 27 % škol.
Tém  79 % SŠ inovovalo obsah p írodov dného vzd lávání. Tém  44 % SŠ se zam ilo 
na výuku p írodov dných p edm t  a více než polovina škol za adila p írodov dná téma-
ta také do p edm t  s p evažujícím jiným zam ením.  

Nadstandardní materiální podmínky pro výuku p írodov dných p edm t  vykazo-
vala v roce 2007/2008 více než tvrtina st edních škol a 30 % st edních škol zajiš ovalo 
nadpr m rnou materiální podporu výuky. Pozorováním pr b hu výuky bylo zjišt no, že 
v pr m ru 85 % vyu ujících p írodov dných p edm t  využívalo dobré materiální zázemí 
k uplatn ní experimentálních metod výuky, a to nejvíce ve fyzice (92 %) a v chemii 
(84 %). Vlastní provád ní pokus  žáky p evažovalo nad jejich demonstrací u itelem. 
Oproti základním školám p ekvapiv  mén  škol st edních (87 %) umož ovalo žák m
ve výuce p írodov dných p edm t  využívat informa ní technologie.

Tém  t i tvrtiny st edních škol v roce 2007/2008 modernizovaly vybavení pro 
výuku p írodov dných p edm t . Ve více než tvrtin  SŠ byly p íkladn  vybavené 
u ebny a prostory a 60 % SŠ m lo k dispozici odborné u ebny. Spole nými prostory 
pro setkávání pedagog  disponovalo 78 % SŠ. Tém  82 % SŠ bylo ú eln  vybaveno 
didaktickou technikou. Používané u ební dokumenty byly nadpr m rné ve 31 % SŠ 
a pom cky a u ebnice v 18 % škol. 

Personální podmínky výuky p írodov dných p edm t  a klima byly nadpr m rné
ve 38 % SŠ. Tém  všechny SŠ (96 %) využívaly p íležitosti pro zlepšení klimatu školy 
a 83 % SŠ organizovalo spole né akce pro žáky a u itele. Kvalita vzájemných vztah
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byla nadpr m rná pouze v tém tvrtin  SŠ. V 89 % SŠ vyu ující p írodov dných
p edm t  ú eln  spolupracovali. Ve více než 28 % SŠ pedagogové ve vzájemné 
spolupráci p íkladn  rozvíjeli klí ové kompetence žák . Tém  ve všech SŠ (98 %) 
vyu ující p írodov dných p edm t  spolupracovali se školskou radou. V roce 2007/2008 
vyu ovalo ve sledovaných SŠ 18 % vyu ujících p írodov dných p edm t  bez p íslušné
odborné kvalifikace, což zhruba odpovídá celkovému podílu nekvalifikovaných vyu ují-
cích v SŠ. V tšina SŠ (93 %) p ipravila vyu ujícím p írodov dných p edm t  plán 
DVPP, které ve v tšin  SŠ sm ovalo k p íprav  u itel  na zvládnutí požadavk  p i
realizaci inovací obsahu výuky p írodov dných p edm t . Ve více než t ech p tinách škol 
bylo DVPP zam eno také na rozvoj p írodov dného vzd lávání. Tém  p tina SŠ 
poskytla pedagog m nadpr m rné podmínky DVPP. V tšina škol využívá ve výuce 
p írodov dných p edm t  odbornost pedagog .

V 79 % SŠ fungoval metodický orgán pro oblast p írodov dných p edm t .
Pravidla hodnocení žák  v p írodov dných p edm tech m ly tém  t i p tiny SŠ za len -
na ve školním ádu. V tšina (93 %) SŠ umožnila žák m prakticky uplatnit kompetence 
získané v p írodov dných p edm tech. Ve 21 % SŠ byl pr b h výuky p írodov dných
p edm t  p íkladný a pouze ve 4 % škol byl nedostate ný. V tém tvrtin  škol bylo 
p íkladné klima t ídy a kvalita vzájemných vztah , jen 3 % škol bylo v tomto sm ru ne-
vyhovující. Podrobnosti hodnocení jednotlivých aspekt  kvality výuky p írodov dných
p edm t  viz tabulka 34. 

Tabulka 34: Hodnocení kvality výuky p írodov dných p edm t  ve st edních
školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality výuky 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Klima t ídy a kvalita vzájemných vztah 25 % 72 % 3 % 
Organizování výuky 29 % 67 % 4 % 
Motivace a hodnocení žák 21 % 69 % 10 % 
Rozvoj komunikativních dovedností žák 15 % 72 % 13 % 
Materiální podpora výuky 25 % 61 % 14 % 
Podpora rozvoje osobnosti žáka 29 % 66 % 5 % 
Další innost školy v oblasti p írodov dného vzd lávání 24 % 60 % 16 % 
Zm ny vzd lávání sm ující k rozvoji klí ových dovedností 20 % 70 % 10 % 
Podpora rozvoje vybraných klí ových kompetencí 24 % 66 % 10 % 

Z klí ových kompetencí SŠ nejvíce rozvíjely v p írodov dných p edm tech
kompetence k u ení, jejichž rozvoj byl zanedbán jen v 5 % škol. V 7 % SŠ výuka neroz-
víjela kompetence žák ešit problémy a v 11 % SŠ nerozvíjela pracovní, sociální 
a personální kompetence. Nejhorší stav byl zjišt n v oblasti rozvoje komunikativních do-
vedností, které nerozvíjelo 16 % SŠ. Práce se žáky se SVP probíhala p íkladn  ve 28 
% SŠ. Jedna tvrtina SŠ p ipravila žák m se SVP individuální vzd lávací plány pro 
výuku p írodov dných p edm t . Dv  p tiny škol diferencovaly innost ve výuce 
p írodov dných p edm t  podle pot eb žák  se SVP a více než ty i p tiny škol 
poskytovaly žák m se SVP ve výuce individuální pomoc. Tém  70 % SŠ vyhodnocovalo 
úsp šnost práce se žáky se SVP v p írodov dných p edm tech.
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Tabulka 35: Hodnocení kvality práce se žáky se SVP ve výuce p írodov dných
p edm t  ve st edních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality práce školy 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora žák  se SVP 28 % 66 % 6 % 
Práce školy se žáky se SVP 25 % 72 % 3 % 
Vzd lávání žák  se SVP v p írodov dných p edm tech 11 % 80 % 9 % 

Podporu nadaných žák  zajiš ovala p íkladn tvrtina SŠ. Diferenciaci inností
podle pot eb nadaných žák  realizovalo ve výuce p írodov dných p edm t  34 % SŠ 
a 45 % SŠ nabízelo nadaným žák m v rámci výuky výb r inností navíc. P edm tové
sout že a olympiády pro nadané žáky organizovalo 22 % SŠ a 64 % škol nabídlo žák m
ješt  další p írodov dné aktivity mimo rámec výuky.

Tabulka 36: Hodnocení kvality práce s nadanými žáky ve výuce p írodov dných
p edm t  ve st edních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele kvality práce školy 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Podpora nadaných žák 25 % 65 % 10 % 
Vzd lávání nadaných žák  v PV p edm tech 16 % 74 % 10 % 
Další nabízené aktivity pro nadané žáky 22 % 58 % 19 % 

V tšina st edních škol (87 %) reflektovala ve výuce p írodov dných p edm t
sou asné trendy ve vzd lávání. Žáci 85 % SŠ se ú astnili aktivit k ochran  p írodního
prost edí a žáci více než t í p tin SŠ p írodov dných sout ží. Podrobnosti k hodnocení 
jednotlivých aspekt  výuky s ohledem na uplat ování moderních forem a metod výuky 
viz tabulka 37.

Tabulka 37: Hodnocení uplat ování moderních metod a forem výuky 
v p írodov dném vzd lávání ve st edních školách 

etnost stup  hodnocení 
Sledované ukazatele moderních metod a forem výuky 

3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Diferenciace p ístupu k žák m 15 % 73 % 12 % 
Práce s informacemi; samostatné získávání z r zných zdroj 31 % 54 % 15 % 
Aplikace poznatk  do praxe, života 48 % 47 % 5 % 
Formování ob anských kompetencí (životní prost edí) 35 % 60 % 5 % 
Aktivita žák  - diskuze 21 % 68 %  11 % 
Využití hodnocení a sebehodnocení žák  k motivaci 7 % 78 % 14 % 
Podíl na ekologizaci školy 36 % 59 % 5 % 

tená ská gramotnost 
Rozvoj tená ských dovedností za adily do koncep ních dokument  tém  dv

t etiny ze sledovaných 44 st edních škol. Všechny SŠ byly informovány o tená ských 
dovednostech a podmínkách jejich rozvoje a tém  93 % SŠ za adilo rozvoj tená ských
dovedností do RVP. Dv  p tiny SŠ provedly analýzu stavu rozvoje tená ských doved-
ností žák  a tém  78 % škol p ijalo opat ení k podpo e rozvoje tená ských dovedností.
Více než 27 % SŠ realizovalo projekty v oblasti rozvoje tená ských dovedností a tém
14 % škol mezinárodní projekty. Všichni editelé SŠ m li o tená ské gramotnosti 
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pot ebné informace. Ve více než 90 % SŠ realizovali editelé aktivity vedoucí k rozvoji 
tená ských dovedností.

Personální podmínky byly nadpr m rné ve 45 % SŠ. DVPP v oblasti tená ských
dovedností podporovalo tém  70 % SŠ. S vlastním hodnocením oblasti tená ských
dovedností p íkladn  pracovalo 19 % SŠ. Všechny SŠ s výjimkou 3 disponovaly 
odpovídajícím materiálním zázemím pro rozvoj tená ských dovedností a 93 % škol m lo
materiální zázemí i mimo školu. Knihovnu m lo 82 % SŠ, p ístup k internetu tém  96 % 
škol a další materiály ( asopisy apod.) 93 % SŠ. Materiální podmínky pro rozvoj 
tená ských dovedností pr b žn  obnovovalo 89 % SŠ.

Tabulka 38: Hodnocení tená ských dovedností žák  ve st edních školách 
etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele tená ských dovedností 

3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 
Obecné porozum ní textu 59 % 39 % 2 % 
Získávání informací 45 % 49 % 6 % 
Vytvá ení interpretace 41 % 41 % 18 % 
Posouzení obsahu textu 51 % 37 % 12 % 
Posouzení formy textu 39 % 53 % 8 % 
Výb r textu (typ textu/zdroje/rozmanitost) 45 % 51 % 4 % 
Využití materiáln -technického zázemí 38 % 47 % 15 % 
Rozvoj specifických dovedností - u itel 53 % 42 % 5 % 
Rozvoj specifických dovedností - žák - 46 % 54 % 

Záv ry k použitému rámci hodnocení tená ské gramotnosti 
Použitý rámec hodnocení umož uje ŠI vyhodnotit podmínky, které mají školy 

pro podporu rozvoje tená ských dovedností žák , a posoudit stav tená ských dovednos-
tí žák  základních a st edních škol. V rámci p íštích hodnocení ŠI zvažuje za azení více 
otázek k vyhodnocení stavu realizace konkrétních motiva ních aktivit pro rozvoj tená -
ských dovedností a p íležitostí pro uplatn ní tená ských dovedností žák  v rámci výuky 
i mimo ni. V rámci p ípravy školních vzd lávacích plán  a aktualizace u ebních doku-
ment  využívají školy jako podklad rovn ž poznatky z mezinárodního výzkumu PISA4.

Matematická gramotnost 
Tém  63 % ze 49 sledovaných SŠ m lo plán zkvalit ování výuky matematiky 

a tém  27 % SŠ vyniklo kvalitou matematické výuky. P ipravované ŠVP podporovaly 
v tém  90 % SŠ utvá ení matematické gramotnosti žák . V rámci p ípravy školních 
vzd lávacích plán  a inovace u ebních dokument  školy využívaly rovn ž poznatky 
z výzkumu PISA. Testování CERMAT se ú astnilo tém  64 % SŠ. Jiné druhy testování 
matematických dovedností využilo tém  48 % SŠ. Tém 90 % SŠ sledovalo kvalitu 
práce vyu ujících matematiky ve výuce a 19 % škol p íkladn  využívalo profesionální 
testy jako nástroje vlastního hodnocení. Vedení v tém  90 % SŠ sledovalo matematické 
aktivity vyu ujících. Jen 44 % SŠ si vytvo ilo systém srovnávacích test .

                                                            
4 Projekt PISA zjiš oval v letech 2000, 2003 a 2006 úrove  kompetencí patnáctiletých žák  v zemích 
OECD ve t ech d ležitých oblastech vzd lávání: ve tení, v matematice a v p írodních v dách, p i emž na 
oblast tená ské gramotnosti se specializoval výzkum PISA v roce 2000 a další poznatky byly k tená ské 
gramotnosti v rámci výzkumu PISA zjišt ny v roce 2003. tená ská gramotnost je ve výzkumu PISA chá-
pána jako soubor v domostí a dovedností, které jedinec využívá p i práci s r znými typy text  v reálných 
životních situacích. 
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Personální podmínky pro výuku matematiky byly nadpr m rné ve 49 % škol 
a více než 53 % škol vyniklo v odborné kvalifikovanosti vyu ujících. Plán DVPP 
v matematice zajistilo pedagog m tém  46 % SŠ. Nadpr m rné podmínky DVPP 
poskytlo vyu ujícím jen 8 % SŠ. V tšina SŠ realizovala DVPP v oblasti metodiky výuky 
a p ípravy na realizaci kurikulární reformy. Více než polovina škol nabízela pedagog m
DVPP zam ené na efektivní vyu ovací metody. Jiná DVPP pro vyu ující matematiky 
realizovalo 88 % SŠ. Materiální podmínky byly ve v tšin  SŠ (88 %) nadpr m rné, ale 
jen 2 % SŠ zajiš ovaly nadpr m rnou materiální podporu výuky. Pom cky pro výuku 
matematiky chyb ly pouze v šesti ze sledovaných SŠ. Odbornou literaturu pro výuku 
matematiky m lo k dispozici 81 % SŠ. Informa ní technologie využívali žáci ve výuce 
matematiky v 88 % SŠ, více než 61 % škol bylo vybaveno softwarem pro matematiku 
a 81 % škol disponovalo využitelnou prezenta ní technikou. V oblasti využívání 
informa ních technologií vynikla pouze jedna ze sledovaných SŠ.

Tém  19 % škol p íkladn  p ipravovalo a organizovalo výuku a uplat ovalo
metody a formy práce. T etina SŠ p ipravila individuální vzd lávací plány pro žáky se 
SVP a 55 % škol pracovalo se žáky se SVP individuáln . V práci se žáky se SVP 
vyniklo 11 % SŠ. Dopl ující aktivity k výuce matematiky nabízelo žák m 59 % škol.
S nadanými žáky pracovalo ve výuce více než 45 % škol. Tém  64 % škol realizovalo 
ve výuce matematiky aktivity vedoucí k rozvoji schopností nadaných žák . Jen 7 % SŠ 
v práci s nadanými žáky vyniklo. Kompetence žák  vedoucí k rozvoji matematické 
gramotnosti nadpr m rn  rozvíjelo 14 % škol (podrobnosti k jednotlivým aspekt m
rozvíjení kompetencí žák  viz tabulka 39).

Tabulka 39: Hodnocení utvá ení matematické gramotnosti a rozvíjení klí ových
kompetencí žák  ve st edních školách 

etnost stup  hodnocení Sledované ukazatele 
3 (+) 2 (+/-) 1 (-) 

Utvá ení MG, kompetence k samostatnému ešení problém 14 % 76 % 10 % 
Motivace 14 % 82 % 4 % 
Kompetence sociální, klima t ídy 27 % 67 % 6 % 
Kompetence k u ení, samostatné aktivní u ení 15 % 62 % 23 % 
Kompetence komunikativní (terminologie, symbolika) 25 % 59 % 16 % 
Kompetence k ešení problém 11 % 64 % 25 % 

Ve výuce matematiky ve st edních školách ŠI ov ila, že všichni vyu ující
pracovali v souladu se ŠVP. Tém  ve všech SŠ (95 %) uplat ovali vyu ující vhodné 
metody a formy práce vzhledem k cíli hodin, obsahu u iva a složení t íd. Více než 29 % 
SŠ vyniklo v organizaci hodin matematiky. Ve v tšin  SŠ (85 %) využívali u itelé 
matematiky efektivn  sv j as v hodinách a žáci m li dost asu na p emýšlení a ú elnou
argumentaci. Tém  ve všech hodinách vyu ující pr b žn  kontrolovali pln ní zadaných 
úkol  a pomáhali slabším žák m. Materiální podpora výuky byla nadpr m rná jen 
v tém  13 % SŠ. Více než 36 % SŠ využívalo ve výuce ú eln  didaktickou techniku, 
ve skupin  SOŠ tém  55 %. S názornými pom ckami pracovali vyu ující matematiky 
ve více než 65 % SŠ.

V tšina SŠ (94 %) vytvo ila podmínky pro individuální vzd lávání žák  se SVP. 
Podporu žák  se SVP zajiš ovala p íkladn  všechna sledovaná SOU, naopak žádné 
gymnázium, SOŠ ani speciální SOŠ nadpr m rnou podporu žák m se SVP neposkytlo. 
Nadané žáky p íkladn  podpo ilo ve výuce matematiky 10 % SŠ, nejvíce gymnázia (13 
%). V tém  54 % SŠ m li nadaní žáci možnost ešit zadané úlohy diferencovan
(svým tempem), lepší byla situace v gymnáziích a v SOŠ. Ve 38 % SŠ se nadaní žáci 
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zú ast ovali dopl ujících aktivit výuky (prezentace, pomoc slabším žák m apod.). 
Ve v tšin  SŠ (91 %) motivovali u itelé žáky nápadit  a neformáln  s ohledem na jejich 
v k a více než 18 % SŠ v motivaci žák  vyniklo. Ve více než dvou t etinách SŠ žáci ešili
zajímavé úlohy z praxe a ve více než 85 % hodin využívali zkušenosti z jiných 
vyu ovacích p edm t . Ve více než 29 % hodin matematiky žáci pracovali na vlastních 
prezentacích nebo projektech.  

Klima t íd a rozvoj sociálních kompetencí žák  bylo nadpr m rné ve více než 
27 % SŠ. Tém  ve všech školách m li žáci konstruktivní vztah s u iteli matematiky a ve 
více než 85 % t íd byla ve výuce matematiky tv r í atmosféra a žáci pracovali se zájmem. 
Tém  v 62 % hodin matematiky v SŠ byli žáci vedeni k sebehodnocení a hodnocení 
spolužák . T etina škol p íkladn  rozvíjela kompetence žák  k samostatnému u ení
matematiky. Typové úlohy ešili žáci standardními postupy v tém  84 % SŠ a v 69 % SŠ 
škol u itelé za adili do výuky úlohy, u kterých žáci museli sami najít postup ešení.

V tém  všech hodinách matematiky v SŠ se u itelé chovali k žák m s respektem, 
nezesm š ovali je kv li chybám. V tšina vyu ujících podn covala diskuzi, vyjad ování 
vlastních názor  a tv r í p ístup k ešení úloh v hodinách. V diskuzích se žáci u ili
správn  a p esn  používat terminologii a symboliku. Efektivita jednotlivých ešení byla 
p edm tem diskuzí žák  jen v 51 % hodin matematiky. S tabulkami a grafy pracovali 
a rozum li jim žáci v tém  dvou t etinách SŠ. Ve více než 47 % SŠ žáci prezentovali 
výsledky své práce. Kompetence ešit problémy rozvíjelo nadpr m rn  18 % SŠ. Úlohy 
byly ve v tšin  škol (82 %) p im en  náro né a zadané úlohy rozvíjely logický úsudek 
žák  (91 %), mén  již formulování cíl  a záv r  (78 %). Ve více než polovin  hodin 
matematiky inili žáci odhady výsledk , samostatn ešili úlohy a ov ovali výsledky. 
V 59 % hodin žáci samostatn  p evád li úlohy do formálního jazyka matematiky. 
Dokazování p írodních zákon  a jiných vztah  se žáci aktivn  ú astnili ve 39 % hodin. 
V tém  47 % hodin žáci ú eln  pracovali s informa ními technologiemi a m li k dispo-
zici vhodný software. Výstupy vlastní práce na PC žáci prakticky využívali v tém
t etin  SŠ.

Záv ry ke stanoveným kritériím a k vypovídací hodnot  použitých ukazatel  hodnocení mate-
matické gramotnosti 

P i stanovení obecného rámce hodnocení matematické gramotnosti ŠI vycházela 
z definice matematické schopnosti v evropském referen ním rámci klí ových schopností, 
z vymezení matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 3 (2006) a z obsahu výuky 
matematiky pro jednotlivé stupn  vzd lávání. Z argumentace ve všech použitých zdrojích 
bylo z ejmé, že by nem lo jít pouze o matematické v domosti a dovednosti samé, ale 
o jejich funk ní využití v r zných situacích a r znými zp soby. Tomuto pojetí odpovídala 
jak tvorba ukazatel  a kritérií hodnocení matematické gramotnosti, tak i zp soby jejich 
ov ování. Stanovená kritéria a celkový rámec hodnocení umož uje ŠI d kladn  posou-
dit personální a materiální podmínky škol pro rozvoj matematické gramotnosti. Pomocí 
kritérií zvolených k ov ení kvality výuky matematiky je ŠI schopna prov it, do jaké 
míry u itelé ve výuce efektivn  rozvíjeli kompetence žák ešit matematické úlohy, 
samostatn  rozvíjet svoji matematickou gramotnost a uplat ovat ji v profesní p íprav
i v b žném život .
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ást C 

Podpora cizích jazyk , informa ních
a komunika ních technologií 



64 Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 | www.cs icr.cz

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

C. Podpora cizích jazyk , informa ních a komunika ních 
technologií

C.1 Zkvalitn ní výuky cizích jazyk

eská školní inspekce shromáždila a detailn  vyhodnotila v pr b hu školních let 
2005/2006 až 2007/2008 množství údaj  o rozvoji jazykového vzd lávání ve školách. 
Šet ení ŠI se zam ovala na vytvá ení podmínek rozvoje a uplatn ní osvojených 
jazykových znalostí pro žáky a na metody a zp soby práce sm ující k dalšímu zkvalitn -
ní a modernizaci výuky cizích jazyk  v souladu s cíli kurikulární reformy v letech 2005 
až 2008. Jednou z priorit kurikulární reformy v eském školství je zkvalitn ní,
modernizace a rozší ení výuky cizích jazyk , kterého bude dosaženo prost ednictvím 
zvyšování odborné kvalifikace u itel  všech stup  vzd lávání a modernizace metod 
výuky tak, aby lépe rozvíjely všechny aspekty jazykového vzd lávání.

V rámci Národního plánu výuky cizích jazyk  na období 2005-2008 došlo 
k navýšení vyu ovacích hodin cizího jazyka a k zavedení rámcového systému kurz
DVPP pro jazyky s cílem zvýšit úrove  jazykového vzd lávání pedagogických pracovní-
k . Zvyšování kvalifikace pedagog  vyu ujících cizí jazyk je podpo eno národními 
programy Brána jazyk 5, MEJA6, a rozší ením nabídky distan ního rozši ujícího studia 
pro absolventy program MEJA a JAME7 ve spolupráci s pedagogickými fakultami. 
U itel m cizích jazyk  na 1. stupni ZŠ a u itel m MŠ byl ur en celostátní program 
Jazyky hrou, který poskytne krom  základ  cizího jazyka i základy p íslušné metodiky. 
Po ínaje rokem 2005 byl vyhlášen rozsáhlý program spolufinancovaný z ESF s názvem 
U ITELÉ8, který navazoval na zkušenosti z realizace projektu JAME a letních 
jazykových kurz  a doplnil je o další podp rné aktivity a cílové skupiny uživatel .

V pr b hu školních let 2005 až 2007 školy zpracovávaly vlastní hodnocení 
a vlastní koncepci výuky cizích jazyk  a na podklad  t chto dokument  a RVP vytvá ely 
k 1. 9. 2007 školní vzd lávací program. Cílem tvorby ŠVP bylo vést školy k uplatn ní
nových aktivních forem výuky, rozvíjet mezip edm tové vazby a výuku integrovaných 
obsah ; k tomu využívat týmovou spolupráci u itel  a r zné formy mimot ídní innosti. 
Ve výuce cizích jazyk  mají školy uplat ovat individuální p ístup a umožnit žák m
rozvíjet jazykové znalosti také v rámci mimoškolních aktivit. Cílem zefektivn ní vzd lá-
vání podle Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy R z roku 
2005 a jeho aktualizace z roku 2007 je, aby byl obsah a metody výuky pro d ti, žáky 
a studenty užite n jší. 

Zvýšení úrovn  jazykového vzd lávání napomáhá zavedení Rámcového systému 
kurz  DVPP pro jazyky a rozší ení mobilit žák  a u itel  v rámci program  EU ve spolu-
práci s Národní agenturou Sokrates. Míra dosaženého zkvalitn ní výuky cizích jazyk  se 
sleduje pomocí ukazatel , jako je podíl nekvalifikovaných u itel  cizích jazyk , podíl 
nekvalifikovaných u itel  cizích jazyk , kte í absolvovali DVPP, podíl u itel  cizích 

                                                            
5 Program Brána jazyk : Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovník  ve školství za 
ú elem zkvalit ování vzd lávání na ZŠ, SŠ a VOŠ, zahájen v íjnu 2005, pro Prahu od b ezna 2006 pod názvem JARO
6 Program MEJA: Rozvojový program metodické a jazykové p ípravy pro u itele 1. stupn  ZŠ bez odborné kvalifikace 
pro výuku cizích jazyk  a jazyková p íprava pro u itele MŠ, 1. stupn  ZŠ a ZUŠ na období 2006-2008
7 Program JAME: celonárodní projekt ur ený kvalifikovaným u itel m bez p íslušné zp sobilosti k výuce cizích 
jazyk , ukon en v íjnu 2004
8 Program U ITELÉ: Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovník  ve školství za ú elem 
zkvalit ování vzd lávání v základních, st edních a vyšších odborných školách a zvýšení adaptability t chto pracovník
na trhu práce
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jazyk , kte í dosáhli mezinárodn  uznávané úrovn  znalosti cizího jazyka, podíl žák ,
kte í vyjeli do zahrani í (vým nný pobyt, studium) a ú ast žák  v mezinárodních 
programech. 

C.1.1 P edškolní vzd lávání
eská školní inspekce realizovala rozsáhlejší šet ení k tématu výuky cizích jazyk

v mate ských školách v roce 2006/2007. P edm tem šet ení byla p edevším strategie, 
personální podmínky a organizace výuky. ŠI monitorovala také nabídku škol a zájem 
rodi  o výuku. Hlavním cílem bylo zjistit, zda personální podmínky a organizace 
vzd lávání v MŠ výuku cizích jazyk  umož ují. Vlastní pr b h výuky v etn  metodolo-
gie v rámci této inspek ní innosti sledován nebyl. 

Zájem rodi  o výuku cizího jazyka zjiš ovalo 72 % navštívených MŠ, nej ast ji
dotazníkovým šet ením nebo na t ídních sch zkách, dále p i zápisu, výv skami, letáky 
nebo individuálními pohovory s rodi i.

Tém  polovina navštívených MŠ d tem výuku cizích jazyk  nabízela. editelky 
t chto škol vycházely p edevším ze zájmu rodi  o výuku cizích jazyk  svých d tí
(nej ast ji angli tiny) a organizovaly ji p evážn  formou vzd lávacích kroužk .

Podíl d tí, které se cizímu jazyku u ily, se vzhledem k celkovému po tu d tí v MŠ 
pohyboval v širokém rozmezí 10 % až 50 %. Celkov  se cizímu jazyku (p edevším 
angli tin ) u ila tém tvrtina d tí. Mate ské školy v tšinou výuku cizího jazyka p ímo 
do ŠVP neza azovaly. Výuka probíhala nej ast ji jedenkrát (69 %), id eji dvakrát 
v týdnu (26 %) a byla organizována p evážn  formou vzd lávacích kroužk . Tato 
organizace z eteln  souvisela s vysokým po tem externích pedagogických pracovník  ve 
školách. Pouze v 5 % t chto MŠ byla výuka cizích jazyk  za azena mezi každodenní 
aktivity. asová dotace se pohybovala nej ast ji v rozmezí 20 až 50 minut týdn . Pr b h
a kvalitu výuky vyhodnocovala pouze t etina mate ských škol. 

Graf 6: Skladba vyu ujících cizích jazyk  v mate ských školách 

V rámci šet ení personálních podmínek ŠI zjistila nedostate nou kvalifikovanost 
pedagog  v p edškolním vzd lávání pro výuku cizího jazyka, nedostatek vhodných 
lektor , p ípadn  nedostatek financí na jejich zaplacení. Více než polovina kmenových 
u itelek vyu ujících cizí jazyk nebyla dostate n  jazykov  vybavena nebo absolvovala 
maturitní zkoušku z ruského jazyka, o jehož výuku v MŠ není v sou asnosti ze strany 
rodi  zájem. Další vzd lávání zam ené na prohloubení znalostí a na metodiku výuky 
cizího jazyka v MŠ prozatím absolvovalo jen velmi málo pedagog  v p edškolním 

59%

31%

10%

externí pedagogi tí
pracovníci
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vzd lávání. Externí pracovníci, kte í zabezpe ovali tém  60 % výuky cizího jazyka, 
asto nespl ovali požadavky odborné kvalifikace.

Využití projekt  v krajích 
Mate ské školy v Praze se v roce 2007/2008 zapojily do projektu Angli tina

v mate ské škole aneb Jak za ít. P íjemcem finan ní podpory je MŠMT a realizátorem 
projektu Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Výstupem projektu byl materiál sloužící 
k nápomoci pedagog m p edškolních za ízení pro zavedení výuky anglického jazyka 
efektivní a kvalitní formou. Veškeré informace uvedené v textu byly podložené praktic-
kým využitím a poznatky v rámci p ti MŠ s celkovým po tem 68 d tí ve v ku od 5 do 
7 let b hem školního roku 2007/2008. Anglický jazyk byl za azen jako sou ást vzd láva-
cího programu v posledním roce p edškolního vzd lávání p ed zahájením povinné školní 
docházky. Jednalo se tedy o skupinovou výuku v maximálním po tu 12 d tí. Lekce 
v délce 45 minut se konala jednou týdn  nebo ast ji podle možností konkrétního 
za ízení.

V Jiho eském kraji se realizoval projekt P eshrani ní jazyková výuka 
v mate ských školách Sdružení R že. Jedná se o spole ný projekt t í MŠ: v Nových 
Hradech, Žáru a Stropnici. Partnerem projektu, který probíhá v letošním školním roce, je 
na rakouské stran  MŠ a ZŠ v Harbachu a Großschönau. Je plánováno, že se projektu 
zú astní 140 eských a rakouských d tí a 3 u itelé. Cílem projektu je zajišt ní výuky 
n m iny v MŠ v etn  vým nného programu. 

Mate ské školy v Jihomoravském kraji se zapojily do projektu Výuka angli tiny 
ve vybraných školách m sta Brna. V rámci realizace dvouletého projektu byla ve t ech
MŠ v Brn  rozší ena vzd lávací nabídka o nadstandardní aktivity a z poskytnutých dotací 
byly t ídy vybaveny didaktickými pom ckami. Tento projekt se ve vybraných MŠ stal 
podn tem k zajiš ování optimálních podmínek k cílev domému seznamování p edškol-
ních d tí s cizím jazykem. 

C.1.2 Základní vzd lávání
V letech 2005-2008 školní inspekce realizovala šet ení výuky cizích jazyk ,

metod výuky a kvalifikovanosti vyu ujících s cílem ov it pr b h a dopady kurikulární 
reformy na zkvalitn ní a modernizaci výuky cizích jazyk  v základních školách. Ve 
školním roce 2005/2006 bylo provedeno šet ení ve výb rovém souboru v 74 ZŠ 
na 2. stupni, ve školním roce 2006/2007 šet ení ve výb rovém souboru 175 ZŠ a ve 
školním roce 2007/2008 prob hlo šet ení výb rového souboru 60 ZŠ.

Z vyhodnocení výsledk  inspek ních šet ení v letech 2005-2008 vyplývá, že 
v tomto období trvale nar stal zájem žák  o výuku angli tiny a naopak zájem žák
o výuku n m iny klesal. Ve školním roce 2007/2008 se ve 42 % ZŠ vyu oval pouze 
jeden cizí jazyk, což koresponduje s ustanovením výuky angli tiny jako priori-
ty Národního plánu výuky cizích jazyk . Zájem žák  ZŠ o výuku dalších cizích jazyk
(francouzština, ruština, špan lština, italština) nebyl astý, proto se výuka t chto jazyk
realizovala pro zájemce p evážn  v nepovinných p edm tech a zájmových útvarech.  
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Graf 7: Podíl ZŠ zajiš ujících soub žnou výuku dvou a více jazyk  v letech 
2005-2008

Ve školním roce 2007/2008 všechny školy vyu ovaly podle ŠVP a tém  48 % ZŠ 
navíc zpracovalo také koncepci výuky cizích jazyk . Ze zjišt ní na základ  šet ení ve 
školním roce 2007/2008 vyplývá, že funk ní metodické orgány, jako je metodické 
sdružení a p edm tová komise pro výuku cizích jazyk , spolupracují p edevším na tvorb
ŠVP, sjednocení u ebních materiál  a klasifikace, organizování akcí a podpo e žák  se 
SVP. Návaznost výuky mezi stupni ZŠ byla ve školním roce 2007/2008 v tšinou uspoko-
jiv  zajišt na, 16 % škol bylo v této oblasti hodnoceno jako p íkladných. V oblasti 
vlastního hodnocení výuky cizích jazyk  byly zjišt ny nedostatky v tém  15 % ZŠ, které 
s jedinou výjimkou nep ipravily hodnocení úrovn  výuky cizích jazyk  na celoškolní 
úrovni. N kterou z forem hodnocení úrovn  výuky cizího jazyka podle výsledk  žák
realizovalo 85 % ZŠ, nej ast ji vlastní srovnávací testy, které byly využity ve více než 
polovin  ZŠ. Vlastní hodnocení organizace a pr b hu výuky cizích jazyk  na úrovni 
školy zpracovalo 46 % ZŠ. Školy v tšinou hodnotily p ímo výuku cizích jazyk , druhým 
nej ast jším p edm tem hodnocení byla práce metodických orgán  pro výuku cizího 
jazyka.

V souladu s RVP ZV je vzd lávací obsah vycházející ze vzd lávacího oboru Cizí 
jazyk za azen povinn  do 3. - 9. ro níku ZŠ s tím, že žák m musí být p ednostn
nabídnuta výuka anglického jazyka. Po átkem zá í 2008 ŠI uskute nila prost ednictvím 
elektronické pošty šet ení, jehož cílem bylo zjistit, zda mají školy pro napln ní této 
povinnosti dostatek kvalifikovaných u itel , vhodných u ebních pom cek a mzdových 
prost edk . ŠI obdržela b hem prvních dvou dn  1 124 odpov dí, z nichž zpracovala 
operativní informaci. Souhrnné poznatky ukázaly, že již v roce 2007/2008 si výuku 
angli tiny zvolilo 95 % žák  3. ro níku dotazovaných ZŠ. Nižší zájem o výuku angli tiny
je pouze v krajích hrani ících se SRN. V Karlovarském, Plze ském a v Libereckém kraji 
má zájem o výuku angli tiny 80-88 % žák  3. ro níku ZŠ. Naopak nejv tší zájem 
o výuku angli tiny je v Jihomoravském, Zlínském a Pardubickém kraji.  

Dotazované školy vidí nejv tší p ekážky napl ování dané povinnosti v nedostatku 
kvalifikovaných u itel  (61 %) a v nedostatku mzdových prost edk  (53 %). Nedostatek 
vhodných u ebních pom cek pro výuku angli tiny poci uje 15 % ZŠ. Nejv tší nedostatek 
kvalifikovaných u itel  mají školy v Karlovarském kraji (89 %). Naopak nejmén  si na 
nedostatek kvalifikovaných u itel  st žují školy v Plze ském kraji (49 %). V obou 
krajích, Plze ském i Karlovarském, je však o výuku angli tiny ve 3. ro níku nejmenší 
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zájem z celé eské republiky. Nedostatek mzdových prost edk  nejmén  poci ují školy 
v Jiho eském a Moravskoslezském kraji, naopak nejvíce pražské ZŠ (viz tabulka 40).

Tabulka 40: Nedostatky v zajišt ní výuky anglického jazyka v jednotlivých krajích 
Nedostatek (údaje v %) 

Region kvalifikovaných 
u itel

vhodných
pom cek

mzdových 
prost edk

Praha 61,8 11,8 68,4
St edo eský kraj 67,8 16,4 61,4
Plze ský kraj 49,2 19,7 45,9
Karlovarský kraj 88,5 15,4 57,7
Ústecký kraj 78,2 21,8 55,2
Jiho eský kraj 60,6   7,6 39,4
Liberecký kraj 54,1   8,2 49,2
Královéhradecký kraj 59,2 18,4 44,9
Pardubický kraj 55,9 14,7 48,5
Vyso ina 65,5 15,5 60,3
Jihomoravský kraj 55,0 14,7 60,5
Olomoucký kraj  53,3 12,0 50,7
Moravskoslezský kraj 56,9 15,5 37,9
Zlínský kraj 59,1 15,9 56,8

Na nedostatek kvalifikovaných u itel  a mzdových prost edk  si nejmén  st žují
nejmenší školy, s po tem do 25 žák  na 1. stupni. Nejv tší nedostatek kvalifikovaných 
u itel  i mzdových prost edk  mají školy s po tem 300 až 400 žák  na 1. stupni (viz 
tabulka 41).

Tabulka 41: Nedostatky v zajišt ní výuky anglického jazyka ve školách 
rozt íd ných podle po tu žák  na 1. stupni 

Po et škol Nedostatek (údaje v %) Rozmezí 
po tu žák
na 1. stupni etnost % kvalifikovaných 

u itel
vhodných
pom cek

mzdových 
prost edk

do 25 138 12,3 47,8   9,4 44,2
26 – 50 149 13,3 62,4 14,1 40,9
51 – 100 258 22,9 62,8 14,7 51,6
101 – 150 148 13,2 65,5 14,9 53,4
151 – 200 139 12,4 62,6 12,9 59,0
201 – 300 208 18,5 60,1 21,6 61,1
301 – 400   69   6,1 68,1   8,7 63,8
401 a více   15   1,3 33,3 20,0 60,0

Možnosti vyjád it se, jaké jsou další p ekážky v p ednostním zajišt ní výuky 
angli tiny již od 3. ro níku, využilo 27 % škol. Tém  6 % z t chto škol vidí p ekážku ve 
spojování ro ník , a tím vytvo ení jedné vyu ovací skupiny z více ro ník . Jedná se 
o malot ídní školy, ve kterých dochází ke slu ování žák  z r zných ro ník  do jedné 
skupiny. U itel tak musí v jedné vyu ovací hodin  pracovat diferencovan  s n kolika
skupinami s odlišnými stupni znalostí angli tiny. Více než 3 % spat ují nedostatky v dal-
ším vzd lávání pedagogických pracovník  a v neochot  pedagogických fakult nabízet 
jednooborová dopl ková studia cizích jazyk . Ze 303 škol, které využily možnosti se 
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k problému voln  vyjád it, 35 % ZŠ zd raznilo, že p ednostní zajišt ní výuky anglického 
jazyka od 3. ro níku jim nep ináší žádné potíže. 

Celkov  z uvedených zjišt ní ŠI vyplývá, že v základních školách je nejv tší 
p ekážkou napln ní dané povinnosti nedostatek kvalifikovaných u itel . Tento nedostatek 
velmi úzce souvisí také s nedostatkem mzdových prost edk .

Ve školních letech 2005/2006 a 2006/2007 se ve v tšin  sledovaných ZŠ uskute -
ovala díl í opat ení k podpo e jazykového vzd lávání, tato opat ení však nevycházela 

ze systematického vyhodnocování výuky cizích jazyk . Školy p edevším rozši ovaly na-
bídku výuky cizích jazyk  a souvisejících zájmových aktivit pro žáky. V následujícím 
roce 2006/2007 ješt  tém  t etina ZŠ rozši ovala výuku cizích jazyk  v rámci povinné 
výuky nebo ve volitelných p edm tech a zájmových útvarech. Základní školy se ve 
školních letech 2005/2006 a 2006/2007 v opat eních na podporu výuky cizích jazyk
soust edily na cíl zlepšení personálních podmínek a v této souvislosti došlo k mírnému 
zlepšení zapojení nekvalifikovaných u itel  do DVPP zam eného na jazykovou 
a metodickou p ípravu. Ve školním roce 2007/2008 se sledované ZŠ p i p ijímání opat e-
ní na podporu výuky cizích jazyk  již více opíraly o výsledky vlastního vyhodnocení kva-
lity výuky cizích jazyk . V d sledku analýzy vlastních pot eb pak školy ve srovnání 
s p edchozími lety více investovaly p edevším do zlepšení materiálních podmínek výuky 
(94 %) a do zvyšování a prohlubování kvalifikace vyu ujících (87 %). Ve srovnání 
s p edchozími lety pracovaly ZŠ v roce 2007/2008 významn  více na úpravách u ebních 
dokument  (54 %) a rozvoji mezinárodní spolupráce (40 %). Ve školním roce 2007/2008 
školy oproti p edchozímu roku realizovaly mén  motiva ních aktivit.  

Ve školním roce 2005/2006 byl v ZŠ zjišt n zna n  nep íznivý kvalifika ní 
potenciál u itel  cizích jazyk . Podíl u itel  s VŠ p ípravou pro výuku cizích jazyk  byl 
u angli tiny jen 29 % a u n m iny 45 %. Angli tinu vyu ovalo i 20 % pedagog  bez VŠ 
vzd lání. Podíl rodilých mluv ích na realizované výuce cizích jazyk  ve školách byl 
nepatrný. Ve školním roce 2005/2006 se u itelé ZŠ ú astnili dalšího vzd lávání nej ast ji
s cílem zlepšit si znalost jazyka, seznámit se s novými u ebnicemi a motiva ními forma-
mi práce (68 %) a p ipravit se na tvorbu ŠVP (9 %). Tento trend se projevil také ve 
školním roce 2006/2007, kdy se v nadpolovi ním po tu ZŠ zam ovalo další vzd lávání
pedagogických pracovník  na metodické p ístupy vyu ujících p i výuce cizích jazyk
(57 %) a na prohlubování jazykových kompetencí vyu ujících (51 %). V souvislosti 
s realizací kurikulární reformy u itelé navšt vovali vzd lávací aktivity spojené s tvorbou 
ŠVP (28 %). Mezi prioritn  zastoupené vzd lávací oblasti pat ilo v roce 2006/2007 ICT, 
ne vždy však zam ené na využití p i výuce cizích jazyk  (37 %). Pouze vyu ující 
z nízkého po tu ZŠ (15 %) absolvovali v roce 2006/2007 seminá e orientované na 
vzd lávání žák  se SVP p i výuce cizích jazyk  a minimální po et škol využil vzd lávací
aktivity zacílené na práci s Evropským jazykovým portfoliem a Spole ným evropským 
referen ním rámcem (2 %).  

Ke zvýšení úrovn  jazykových znalostí vyu ující využívali v roce 2006/2007 
rozvojový program MEJA (18 % vyu ujících) a projekt celoživotního vzd lávání Brána
jazyk  (15 % vyu ujících). Studium na VŠ ke spln ní kvalifika ních p edpoklad
navšt voval v roce 2006/2007 nízký po et u itel  (9 %). Mezinárodn  uznávaný certifikát 
osv d ující ur itou úrove  znalostí cizího jazyka získalo v roce 2006/2007 i 18 u itel ,
kte í p íslušnou odbornou kvalifikaci nem li. D íve zaznamenávaný zna ný odliv kvalifi-
kovaných u itel  cizích jazyk  ze ZŠ, zp sobený mimo jiné p esunem kvalifikovaných 
u itel  ze základních na st ední školy a zvýšením nárok  na po et vyu ujících v d sledku
zavád ní výuky cizích jazyk  již od t etího ro níku ZŠ, se ve školním roce 2006/2007 
zpomalil.  
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Ve školním roce 2007/2008 byly personální podmínky v 73 % sledovaných ZŠ 
hodnoceny jako pr m rné, v 13 % ZŠ jako vynikající a ve 12 % ZŠ jako nevyhovující. 
Ve výuce angli tiny v ZŠ byl zjišt n vysoký podíl nekvalifikovaných u itel . Podíl 
u itel  s vysokoškolskou p ípravou pro výuku angli tiny byl v ZŠ jen 23 %. Pozitivním 
jevem je, že vyu ující cizích jazyk  s VŠ p ípravou pro výuku daného cizího jazyka se 
hojn  zapojují do DVPP a tém  t i p tiny z nich se zú astnily i DVPP zam eného na 
SVP žák . Z ideáln  kvalifikovaných u itel  navšt vovalo 37 % v roce 2007/2008 DVPP 
k výuce anglického jazyka. Z u itel  angli tiny, kte í mají VŠ vzd lání, ale ne pro výuku 
angli tiny, se tém  polovina ú astnila DVPP v angli tin , zatímco na SVP se v dalším 
vzd lávání zam ilo jen 19 % z nich.

V roce 2007/2008 v ZŠ vyu ovalo 35 % vyu ujících bez VŠ vzd lání. Z t chto 
nekvalifikovaných u itel  angli tiny bylo 45 % absolvent  DVPP pro angli tiná e a více 
než polovina z nich absolvovala kurzy JAME. Celkem 18 % nekvalifikovaných 
angli tiná  složilo mezinárodní zkoušku z angli tiny a dalších 18 % nekvalifikovaných 
angli tiná  studovalo angli tinu. V roce 2007/2008 navšt vovalo 9 nekvalifikovaných 
u itel  angli tiny kurzy MEJA a 7 z nich absolvovalo DVPP zam ené na SVP žák . Ve 
sledovaných ZŠ nevyu oval angli tinu žádný rodilý mluv í. Zkušenost v cizojazy ném 
prost edí m la p tina vyu ujících angli tiny, v tšinou se jednalo o studijní pobyt v cizin ,
15 vyu ujících angli tiny se zapojilo do projekt  EU a 16 se zú astnilo zahrani ních
stáží.

Lepší úrove  kvalifikovanosti byla ve školním roce 2007/2008 zjišt na u vyu ují-
cích n m iny. Tém  55 % u itel  n m iny absolvovalo VŠ p ípravu pro výuku 
n meckého jazyka. Z t chto ideáln  kvalifikovaných se jedna p tina dále vzd lává 
v n m in , zatímco jen 15 % se vzd lává v práci se žáky se SVP. Ve sledovaném 
výb rovém souboru ZŠ 18 % vyu ujících n m iny nem lo vysokoškolské vzd lání. 
Oproti vyu ujícím angli tiny se nekvalifikovaní u itelé n m iny mén  dále vzd lávají. 
Tém  polovina nekvalifikovaných vyu ujících n m iny se sice ú astnila n které formy 
DVPP v n m in , ale žádný se nezú astnil kurz  JAME. V tšina vyu ujících n m iny
(73 %) s VŠ vzd láním bez zam ení na n m inu se dále vzd lává v n meckém jazyce 
a dva z nich se vzd lávají v práci se žáky se SVP. Mezinárodní zkoušku z n m iny složili 
jen dva z nekvalifikovaných n m iná . Ve sledovaných ZŠ vyu ovali n m inu dva rodilí 
mluv í. Zahrani ní zkušenost v roce 2007/2008 m lo 19 % n m iná  ve sledovaných 
ZŠ, v tšinou se jednalo o zahrani ní stáž (8 u itel ), 5 u itel  n m iny bylo na studijním 
pobytu a t i z nich se zapojili do projekt  EU. 

V systému dalšího vzd lávání (stejn  jako ve VŠ p íprav ) u itel  jazyk  není 
dostate n ešena p íprava k práci se žáky se SVP. U itelé p edevším spolupracovali 
s externími odborníky, s pedagogicko-psychologickými poradnami, výchovnými poradci, 
málo využívaní jsou školní psychologové a osobní asistenti pro žáky se SVP. DVPP 
zam ené na pot eby nadaných žák  není zatím za azeno do programu DVPP pro 
vyu ující cizích jazyk . Ve školním roce 2007/2008 celkem 61 vyu ujících cizích jazyk
absolvovalo DVPP zam ené na práci se žáky se SVP. V této oblasti se vzd lávají 
p edevším angli tiná i, kte í tvo ili 87 % absolvent  DVPP zam eného na práci se SVP 
ve školním roce 2007/2008.  

Ve školních letech 2005/2006 a 2006/2007 byly pro integrované žáky zpracovány 
individuální vzd lávací programy. Meziro n  se nezm nil podíl ZŠ, které tyto plány 
zpracovaly, v obou letech inil 45 %. Asistenti pedagog  byli v letech 2005/2006 
a 2006/2007 využíváni v devíti ZŠ. Ve školním roce 2006/2007 bylo navíc zaznamenáno 
využití služeb školního psychologa ve dvou ZŠ. K dalším identifikovaným žák m
(s leh ím stupn m specifické poruchy u ení) se SVP se p istupuje se z etelem na jejich 
specifické pot eby. Tento individuální p ístup spo ívá v toleranci obtíží, uplat ování
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mírn jšího hodnocení a klasifikace, ob asné dopomoci a intervenci u itele ve výuce 
a vnit ní diferenciaci. Vnit ní diferenciace spo ívá p edevším v preferování ústního 
projevu žák , snižování požadavk , asovém zvýhodn ní, nabídce individuálních konzul-
tací, využívání PC, speciálních materiál , vlastních pom cek a u ebnic pro žáky se SVP.

Problematika nadaných žák  byla ve školním roce 2007/2008 p edm tem šet ení
ŠI a osm ze sledovaných ZŠ vykazovalo mimo ádn  nadané žáky. Talentovaným žák m

školy nabízely r zné možnosti jejich rozvoje, nap . volitelné a nepovinné p edm ty,
kroužky a další aktivity, diferencování náro nosti zadávaných úloh, které mohou 
p esáhnout rámec b žné výuky. Talentovaní žáci mají možnost zapojit se do školních 
projekt , i na mezinárodní úrovni, ú astní se sout ží a olympiád.  

Ve školním roce 2005/2006 se 11 % ZŠ zapojilo do t í a více sledovaných 
mimoškolních aktivit, tj. poznávacích zájezd , mezinárodních projekt , spolupráce se 
zahrani ní školou, sout ží v cizím jazyce na krajské úrovni a certifikovaných jazykových 
zkoušek. Tém  t etina ZŠ nabídla žák m z t chto inností pouze poznávací zájezd. 
P tina škol nevytvo ila žádné podmínky pro uplatn ní komunikativních dovedností žák
mimo vlastní vyu ování. V následujících letech ZŠ významn  rozší ily spektrum 
a zapojení žák  do mimoškolních aktivit. V rámci inspek ního šet ení byl v roce 
2007/2008 zjišt n v tém  15 % sledovaných ZŠ nadpr m rný stav rozvoje metod výuky, 
podporujících rozvoj klí ových kompetencí žák  a 10 % bylo hodnoceno jako 
nadpr m rné v oblasti nabídky motiva ních aktivit pro žáky. Nej ast ji školy umožnily 
žák m uplatnit jazykové znalosti formou výjezd  do zahrani í, které uskute nilo 54 % 
ZŠ, v tšinou formou poznávacího zájezdu. V tabulce 42 je meziro ní srovnání nej ast ji
realizovaných p íležitostí pro uplatn ní jazykových znalostí žák  v letech 2006/2007 
a 2007/2008 v základních školách. 

Tabulka 42: Praktické uplatn ní jazykových znalostí a dovedností žák  základních 
škol navštívených ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008 

P íležitost pro uplatn ní  
jazykových znalostí žák

Podíl realizujících ZŠ 
v roce 2006/2007 

Podíl realizujících ZŠ 
v roce 2007/2008 

Poznávací zájezdy 47 % 47 % 
Vým nné pobyty 13 % 24 % 
Mezinárodní projekty 15 % 26 % 

Certifikované zkoušky 3 % 
5 %  

(1 ZŠ: 13 žák  NJ, 
1 ZŠ: 3 žáci AJ) 

Europass 1 %  
(2 ZŠ)  - 

Krajské sout že 20 % 24 % 
Jiné9 34 % 32 % 

Využití projekt  v krajích 
Základní školy v Praze realizovaly projekty ke zkvalitn ní výuky cizích jazyk .

Dv  ZŠ v Praze se zapojily do projektu Zvýšení jazykových kompetencí žák  a pedagog
a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovník . Tento projekt 
byl spolufinancován ESF, státním rozpo tem R a rozpo tem hl. m. Prahy. Jazyková ZŠ 
                                                            
9 Vystoupení pro ve ejnost, celoškolní projektové dny a t ídní projekty, eTwinning, dopisování, besedy s rodilými 
mluv ími, návšt vy divadelních p edstavení v cizích jazycích, aktivity k p íležitosti Dne jazyk , adopce na dálku, dny 
otev ených dve í, jazykové tábory, sout že (celostátní kola sout ží v cizích jazycích, koresponden ní sout že, p vecké 
sout že s anglickými texty, mezinárodní olympiády, mezinárodní sout ž v poskytování první pomoci), jazyková portfo-
lia, prezentace na webových stránkách, výtvarné výstavy s anglickým komentá em, spolupráce se zahrani ními partnery 
v rámci m sta, certifikát získaný p i pobytech v Anglii s výukou AJ.
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Fr. Plamínkové v Praze organizuje v rámci jazykové p ípravy každoro n  týdenní pobyty 
v anglických rodinách, zahrnující rovn ž poznávací aktivity v oblasti historie a kultury 
Velké Británie. Je také zapojena do projektu MŠMT Jazyková rozmanitost Evropské unie
zam eného na tvorbu a ov ování u ebních osnov výuky mén  frekventovaných cizích 
jazyk  realizovaného Gymnáziem, SOŠ a VOŠ na Ortenov  nám stí v Praze 7. 

Na devíti školách St edo eského kraje realizuje Klub ekonom  škol Praha, o. s. 
grantový projekt Výuka cizích jazyk  s akcentem na kombinované studium (Blended
Learning) a samostudium cizích jazyk  (jazyk anglický a n mecký), schválený MŠMT 

R. Projekt je financovaný z ESF a ze státního rozpo tu R a jeho cílem je povzbudit 
zájem žák  o studium cizího jazyka, obohatit tradi ní pojetí jazykové výuky a motivovat 
žáka k samostatnému studiu a odpov dn jšímu p ístupu k výuce. 

V Plze ském a Karlovarském kraji byly v roce 2007/2008 op t využívány 
dlouhodobé projekty p eshrani ní spolupráce s N meckem pro podporu jazykového vzd -
lávání, vým nu zkušeností a zlepšení jazykových dovedností žák .

V Ústeckém kraji bylo velmi asté zapojení škol do mezinárodních projekt
zam ených na spolupráci škol, vým nných pobyt  atd. Inspekce zjistila, že úsp šnost
v p ijímání projekt  se neodvíjí od velikosti, druhu školy a geografického umíst ní školy. 
Jednozna n  byla d sledkem iniciativ pracovník  školy (nej ast ji vedení škol a projek-
tových manažer ). Velmi astá byla praxe, kdy se školy p i p edkládání projekt  sdružují, 
ímž hlavn  menší školy zvyšují pravd podobnost úsp chu.

V Jiho eském kraji se realizoval spole ný jazykový projekt s názvem U it
se spolu jazyk soused . Nositeli projektu jsou na rakouské stran  Volksschule Drosendorf 
a na stran eské ZŠ Dešná. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. stupn  ZŠ z obou škol 
v po tu 40 žák . Projekt je kofinancován z prost edk  EU v rámci iniciativy spole enství
INTERREG IIIA a jeho hlavní myšlenkou je p íhrani ní spolupráce škol zam ená
na jazykové znalosti a na vznik a upevn ní stávajících p átelství.

Inspekce zaznamenala v Libereckém kraji p etrvávající nedostatek u itel
s vysokoškolskou p ípravou pro výuku cizích jazyk , p edevším u itel  angli tiny. Stále 
p evažují vyu ovací metody, organiza ní formy a výukové innosti, které u í žáky 
„o jazyce“, mén  již jazyk jako nástroj komunikace používat v r zných navozených 
situacích.  

V oblasti mezinárodní spolupráce byly v Královéhradeckém kraji nejvíce 
využívány finan ní dotace z prost edk  EU, konkrétn  programy s možností poskytnutí 
dotace, Sokrates a Leonardo da Vinci. Další finan ní prost edky pro tuto oblast byly 
získávány i z dota ních program  kraje. Projekty byly zam ené na rozvoj mezinárodní 
spolupráce, vým nu zkušeností a zvyšování jazykových a odborných kompetencí žák
i pedagog . Významn  se rozvíjela i spolupráce mezi p íhrani ními školami. Ur itá
stagnace v po tu podávaných projekt  v rámci ESF (opera ní programy zam ené na 
rozvoj lidských zdroj ), zaznamenaná v posledních dvou letech, byla z ejm  zp sobena
ukon ením programovacího období 2004-2006 a nástupem dalšího programovacího 
období s vyššími nároky na zpracování vlastního projektu. Nár st byl zaznamenán 
v podávání projekt  v rámci FM/EHP Norsko. Národních grantových program
sm ujících p edevším do oblasti p ípravy lektor , tvorby a ov ování ŠVP (Pilot S),
p ípravy nové formy ukon ování studia ve st edních školách (nap . Kvalita 1) a jiné 
(nap . Škola pro udržitelný život) se ú astnily pouze n které z p edních škol. Krajské 
grantové programy sm ovaly p edevším do oblasti zlepšování kvality podmínek vzd lá-
vacího a výchovného procesu. Této formy dotací využívá nejv tší po et škol. Grantové 
programy obcí (a p ípadné dotace získané od místních firem) jsou nej ast ji využívány 
k financování mén  náro ných, krátkodobých a školu profilujících projekt .
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N které základní školy v Pardubickém kraji získaly z projekt  prost edky 
na zahrani ní pobyty žák  a vyu ujících s cílem zdokonalování se v cizích jazycích. 
Základní škola v Lanškroun  realizovala projekt Jazyková a informa ní komunikace pro 
d ti se zdravotním postižením, jehož cílem bylo umožnit zdravotn  postiženým d tem
získat rovné šance v oblasti výuky informatiky a cizích jazyk  na základ  nov  vytvo ené
ásti osnov vzd lávacího programu pro výuku cizích jazyk  a informatiky. 

Základní škola Benešova v T ebí i v kraji Vyso ina v roce 2007/2008 realizovala 
projekt spolupráce ty  rakouských škol, slovinské, slovenské a ma arské školy Rukama, 
nohama.

V Jihomoravském kraji se velmi dob e da ilo podporovat a rozvíjet výuku cizích 
jazyk  (Projekt MM Brna Výuka AJ na vybraných školách v m st  Brn ), dále zajiš ovat
rovné p íležitosti v základním vzd lávání se zam ením na žáky se SVP.

Nabídka volitelných a nepovinných p edm t  ZŠ v Olomouckém kraji sm ovala
k rozvíjení jazykových a informa ních kompetencí.  

ZŠ Ostrava-Záb eh v Moravskoslezském kraji realizovala v kraji projekt 
Angli tina nap í  výukou v 1. ro níku ZŠ zam ený na výuku angli tiny s využitím ICT 
od 1. t íd ZŠ. Výuka angli tiny je v rámci projektu provád na p irozenou interaktivní 
cestou nap í  výukou všemi p edm ty. Ve výuce projekt po ítá s využitím interaktivní 
tabule, dataprojektoru, t í žákovských PC, výukových program , vlastních prezentací, 
pom cek a metodických list .

Pom rn  velké množství u itel  ve Zlínském kraji se zú astnilo jazykového 
vzd lávání v rámci projektu Brána jazyk  a v tšina zú astn ných jej hodnotila jako velmi 
p ínosný.

C.1.3 St ední vzd lávání
V letech 2005-2008 školní inspekce realizovala šet ení úrovn  kvality výuky 

cizích jazyk , metod výuky a úrovn  kvalifikovanosti vyu ujících s cílem ov it pr b h
kurikulární reformy ve st edních školách. Ve školním roce 2005/2006 prob hlo šet ení ve 
výb rovém souboru 145 SŠ, v následujícím roce 2006/2007 prob hlo šet ení ve výb ro-
vém souboru 183 SŠ, z toho 55 gymnázií, 119 SOŠ a 9 SOU. Ve školním roce 2007/2008 
prob hlo šet ení výb rového souboru 32 SŠ, z toho 10 gymnázií, 19 SOŠ a 3 SOU. Cílem 
souhrnné analýzy z let 2005 až 2008 bylo zjistit, jak SŠ realizují rozší ení výuky cizích 
jazyk  a do jaké míry nabídka ve školách odpovídá vývoji zájmu student  a pot ebám
p ípravy absolvent  škol pro uplatn ní na evropském trhu práce. ŠI zjiš ovala, jaká 
opat ení pro zkvalitn ní a modernizaci výuky cizích jazyk  st ední školy realizovaly a do 
kterých projekt  rozvoje výuky se zapojily v pr b hu posledních t í školních let, zda 
k tomuto úkolu p istupovaly komplexn  a jaké oblasti nejvíce rozvíjely.  

Ve školních letech 2005/2006 a 2006/2007 rostl zájem student  SŠ o výuku cizích 
jazyk , p edevším o výuku angli tiny, a vzhledem k priorit  výuky angli tiny se snížil 
podíl škol, které nabízely soub žnou výuku dvou a více cizích jazyk . Ve školním roce 
2005/2006 zajiš ovaly tém  všechny SŠ (99 %) soub žnou výuku dvou nebo více cizích 
jazyk , zatímco ve školním roce 2007/2008 vyu ovalo soub žn  dva nebo více cizích 
jazyk  73 % škol.

Ve školních letech 2005/2006 a 2006/2007 zpracoval koncepci výuky cizích 
jazyk  stejný podíl škol, více než polovina gymnázií, ale pouze 10 SŠ a 2 SOU. Ve 
školním roce 2007/2008 zpracovalo tém  68 % SŠ koncepci rozvoje výuky cizích jazy-
k . Dv  t etiny škol se p i tvorb  koncepce opíraly mimo jiné o vlastní zpracované hod-
nocení výuky cizích jazyk  na úrovni školy. Koncepce vycházely z rámcových koncep -
ních materiál , p edevším z Národního plánu výuky cizích jazyk . Školy se nejvíce 
zam ovaly na vyhodnocení podmínek a zapojení žák  do motiva ních aktivit, mén



74 Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 | www.cs icr.cz

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

asto se zabý- valy i výsledky žák . V letech 2005/2006 a 2006/2007 došlo v SŠ zejména 
s ohledem na reformu státní maturity ke zvýšení hodinové dotace cizích jazyk  a ve 
výuce bylo zahájeno uplat ování moderních forem a metod práce. N kolik dalších škol 
zareagovalo i na požadavky trhu práce a zavedlo volitelné p edm ty jazykového 
zam ení. Školy se rovn ž snaží p ipravit žáky na budoucí profesi posílením odborné 
terminologie, roz- vojem komunikativních dovedností a v menší mí e také p ípravou na 
mezinárodn  uznávané zkoušky. 

Funk ní opat ení ke zkvalitn ní výuky cizích jazyk  v letech 2005-2007 p ijala 
v tšina SŠ, nej ast ji se týkaly navýšení hodinové dotace cizích jazyk  a zavedení výuky 
volitelného p edm tu. ást opat ení byla zam ena na zlepšení materiálních podmínek 
výuky. Pouze minimum škol k problematice zkvalitn ní výuky p istoupilo komplexn
a realizovalo opat ení zam ené na další vzd lávání u itel , uplat ování moderních 
metod výuky, sjednocení klasifikace a posílení odborného jazyka. Ve školním roce 
2007/2008 sm ovala opat ení na podporu výuky ve školách p edevším do oblasti 
zlepšení materiálních podmínek výuky, zvyšování kvalifikace vyu ujících a p ípravy na 
reformovanou maturitu. P ijatá opat ení byla v roce 2007/2008 úsp šn  realizována, 
v p ípad  realizace opat ení vedoucích ke zlepšení materiálních podmínek byla 
zaznamenána 100% úsp šnost.

Ve v tšin  škol byly vytvo eny metodické orgány, p edm tové komise nebo 
metodická sdružení pro výuku cizích jazyk . Nápl  a rozsah jejich práce se liší, 
v n -kterých SŠ se zabývají p edevším organiza ními záležitostmi – zájezdy, sout žemi, 
pop ípad  výb rem u ebnic a zpracováním tematických plán , v jiných školách u itelé 
koordinují výuku na základ  vytvo ené strategie školy pro výuku cizích jazyk ,
jednotných kritérií hodnocení a srovnávacích test . Výuka ve zvyšujícím se po tu škol 
probíhala podle sjednocených ad u ebnic. Ve školním roce 2006/2007 se u itelé jazyk
v gymnáziích zapojili do tvorby ŠVP (t etina gymnázií). Nedostate ná spolupráce u itel
byla z ejmá zejména ve školách, kde je výuka zajiš ována externími u iteli nebo 
d chodci. Obsahem spolupráce vyu ujících v rámci metodických orgán  v SŠ bylo p e-
devším sjednocení u ebních materiál  a klasifikace, organizování akcí, podpora žák  se 
SVP a tvorba ŠVP. 

Z šet ení ŠI ve školním roce 2007/2008 vyplývá, že SŠ meziro n  zlepšily 
zajišt ní návaznosti výuky cizího jazyka na výuku v ZŠ. Návaznost zajistilo v roce 
2007/2008 tém  87 % st edních škol, ze za azených gymnázií dokonce 90 %. Tém
všechny školy s výjimkou dvou se p i zajišt ní návaznosti výuky opíraly o výsledky 
zjiš ování návaznosti. Nej ast ji pomocí testování jazykových znalostí žák  získaných 
v ZŠ, které využívají tém  dv  t etiny SŠ, nebo zjišt ní p edchozích výsledk  v kla-
sifikaci, které využila tvrtina SŠ. P ijímací zkoušky slouží ke zjišt ní návaznosti jen 
výjime n . Z inspek ních zjišt ní ve školním roce 2007/2008 vyplývá, že tém  77 % 
škol hodnotí úrove  výuky cizích jazyk  na základ  výsledk  testování výstupní úrovn
znalosti cizích jazyk  student . Na sledování výstupní úrovn  se více zam ují
v gymnáziích, obchodních akademiích a hotelových školách, tedy tam, kde žáci povinn
maturují z cizího jazyka.  

Ve školním roce 2006/2007 se více než polovina st edních škol zapojila 
do testování Maturita nane isto, ve školním roce 2007/2008 se zapojilo již tém  65 % 
st edních škol a dokonce 80 % gymnázií. Rovn ž ve školách, kde není cizí jazyk 
povinným maturitním p edm tem, bylo testování CERMAT nej ast jším zp sobem 
zjiš ování výstupní úrovn  žák  v cizích jazycích. Více než 32 % st edních škol 
vycházelo p i hodnocení výstupní úrovn  znalosti cizích jazyk  student  ze Spole ného
evropského referen ního rámce. Vlastní srovnávací testy v roce 2007/2008 využilo 42 % 
st edních škol. Ve st edních odborných u ilištích není vyhodnocování výstupní úrovn
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žák , krom  klasifikace, zpravidla provád no. Další uplatn ní svých student  sledovalo 
71 % st edních škol. 

Ve školním roce 2007/2008 bylo zjišt no mírné zlepšení podílu vysokoškolsky 
vzd laných vyu ujících oproti roku 2005/2006. Vysokoškolské vzd lání m lo v roce 
2007/2008 ve st edních školách 75 % z celkového po tu vyu ujících angli tiny a 75 % 
vyu ujících n m iny. Podíl vyu ujících, jejichž vzd lání odpovídalo vyu ovanému 
p edm tu a druhu školy byl však pouze 30 % vyu ujících angli tiny a 38 % vyu ujících 
n m iny. Podíl rodilých mluv ích byl v roce 2005/2006 velmi nízký (3 % všech u itel
cizích jazyk  v SŠ) a na výuce se podíleli pouhými 0,3 %. S vytvo ením lepších 
podmínek pro p ijetí rodilých mluv ích do výuky cizích jazyk  se jejich podíl zvýšil. Ve 
školním roce 2007/2008 byl podíl rodilých mluv ích ve výuce oproti roku 2005/2006 
významn  vyšší, na výuce angli tiny se podíleli z 8 % (9 vyu ujících), na výuce n m iny 
se ve sledovaných SŠ podílel 1 vyu ující a na výuce francouzštiny 2 vyu ující. 

Ve st edních školách jsou nejp ízniv jší podmínky k výuce cizích jazyk
v gymnáziích, kde se podíl u itel , jejichž vzd lání odpovídalo vyu ovanému p edm tu
a druhu školy, pohyboval v roce 2005/2006 mezi 82 % (AJ) až 88 % (FJ). Všichni u itelé 
gymnázií, kte í vyu ují cizí jazyky bez VŠ vzd lání (7), si v roce 2005/2006 dopl ovali
odbornou kvalifikaci studiem na VŠ. V ostatních st edních školách byly podíly u itel
s odpovídajícím vzd láním v oblasti cizích jazyk  v roce 2005/2006: 46 % (AJ), 58 % 
(NJ). Rovn ž ve školním roce 2007/2008 byly zjišt ny lepší personální podmínky 
v gymnáziích, v 60 % sledovaných gymnázií byly personální podmínky hodnoceny jako 
nadpr m rné.

V letech 2005-2008 st ední školy zareagovaly na probíhající kurikulární reformu 
a ve srovnání s p edchozími lety výrazn  vzrostla jejich ú ast v dalším vzd lávání.
U itelé ve st edních školách se soust edili na zm ny vyplývající z reformy obsahu a cíl
jazykového vzd lávání. U itelé v gymnáziích a SOŠ se v souladu s pot ebami reformy 
školství vzd lávali v metodice a ú astnili se školení ke státním maturitám. Ve školním 
roce 2006/2007 byli u itelé jazyk  v 11 sledovaných SŠ proškoleni pro práci se žáky se 
SVP. V 11 gymnáziích a 16 SOŠ u itelé navšt vovali jazykové kurzy. N kolik SŠ 
uvedlo, že nabídka dalšího vzd lávání pro u itele n m iny je nedostate ná. Zájem o další 
vzd lávání je nižší ve SOU. Ve školách, kde se u itelé neú astní dalšího vzd lávání, je 
nej ast ji uvád ným d vodem špatná dostupnost vzd lávacích center, nebo se jedná 
o externí u itele.

Ve školním roce 2007/2008 bylo zjišt no, že t etina nekvalifikovaných u itel
angli tiny ve st edních školách si dopl uje VŠ kvalifikaci pro výuku angli tiny, 29 % 
nekvalifikovaných vyu ujících složilo mezinárodní zkoušku z angli tiny a 24 % 
nekvali-fikovaných pedagog  si dopl ovalo znalosti angli tiny v jazykových kurzech. 
Nekvalifi-kovaní vyu ující jen z ídka využívali kurzy JAME a MEJA. DVPP 
v anglickém jazyce se v roce 2007/2008 zú astnilo také 47 % kvalifikovaných 
angli tiná . Tém  jedna p tina všech vyu ujících angli tiny ve st edních školách se v 
roce 2007/2008 zú astnila DVPP v oblasti práce se žáky se SVP, ve skupin  vyu ujících 
s VŠ p ípravou pro výuku daného jazyka se vzd lávalo v práci se žáky se SVP dokonce 
38 % vyu ujících angli tiny. Z šet ení v roce 2007/2008 vyplynulo, že tém  41 % 
vyu ujících angli tiny m lo zkušenost z anglicky mluvící zem , 31 % se zú astnilo 
studijního pobytu v anglicky mluvící zemi, 23 % se zapojilo do projekt  EU v angli tin
a 18 % se zú astnilo zahra-ni ní stáže v angli tin .

Ve výuce n meckého jazyka v roce 2007/2008 bylo zjišt no, že nekvalifikovaní 
vyu ující n m iny jen z ídka využili možnost dále se vzd lávat v n meckém jazyce nebo 
v kurzech MEJA/Brána jazyk . Z kvalifikovaných vyu ujících n m iny se jich 58 % 
v roce 2007/2008 zú astnilo DVPP k prohloubení znalosti n meckého jazyka. Celkem 
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29 % všech vyu ujících n m iny ve st edních školách se v roce 2007/2008 zú astnilo 
DVPP zam eného na práci se žáky se SVP. Z šet ení v roce 2007/2008 vyplynulo, že 
více než 58 % vyu ujících n m iny m lo zkušenost z n mecky mluvící zem , 52 % 
vyu ujících n m iny se zú astnilo studijního pobytu v n mecky mluvící zemi, 27 % se 
zapojilo do projekt  EU v n m in  a tvrtina vyu ujících n m iny se zú astnila 
zahrani ní stáže v n m in .

Z šet ení provedeného ve st edních školách v roce 2005/2006 vyplynulo, že 
motiva ních inností organizovaných školami nad rámec u ebních osnov se nej ast ji
ú astnili žáci gymnázií. Spolupráci se zahrani ní školou uskute nilo 43 % SŠ a do 
mezinárodních projekt  bylo zapojeno 37 % škol. Žáci 14 % st edních škol se zú astnili 
praxí a stáží v zahrani í.

Graf 8: Motiva ní aktivity realizované ve sledovaných SŠ v letech 2005-2008 

Dosažené znalosti umožnily 198 žák m získat certifikované diplomy. P esto plná 
p tina st edních škol nenabídla v bec žádnou innost, p i které by žáci uplatnili své 
jazykové dovednosti. Ve školním roce 2007/2008 byl v rámci inspek ního šet ení ve více 
než 13 % st edních škol zjišt n nadpr m rný stav rozvoje moderních metod výuky 
rozvíjejících klí ové kompetence žák . Pozitivním zjišt ním naopak je, že více než 23 %
st edních škol bylo v roce 2007/2008 p ízniv  hodnoceno v oblasti nabídky motiva ních
aktivit pro žáky. Žáci 73 % st edních škol vyjeli ve školním roce 2007/2008 do zahrani í
formou poznávacího zájezdu. R zných mezinárodních projekt  se zú astnili žáci ve 42 % 
st edních škol. Vým nný pobyt absolvovali žáci v celkem dvou p tinách st edních škol.
Žáci 35 % st edních škol se zú astnili odborné praxe nebo stáže. Ve více než t ech tvrti-
nách st edních škol skládali studenti certifikované zkoušky, v 48 % st edních škol 
z angli tiny a ve 29 % certifikovanou zkoušku z n m iny. Ve školním roce 2007/2008 
umožnily dosažené znalosti 188 žák m st edních škol získat certifikované diplomy, 91 
žák  složilo certifikované zkoušky z angli tiny a 97 žák  certifikované zkoušky 
z n m iny.

St ední školy v Praze využily dota ní programy Sokrates a Leonardo da Vinci
a zapojily se také do mezinárodního internetového projektu výuky cizích jazyk
eTwinning10 a do projektu st edoevropských st edních škol ACES11. Pražské st ední školy 
erpaly také dotace v rámci opera ního programu Rozvoj lidských zdroj  (OP RLZ). 
                                                            
10 V rámci eTwinningu žáci st edních škol získávají znalosti a u í se jiné kultury chápat tím, že p ímo s mluv ími cizího 
jazyka eší r zné úkoly a shromaž ují data na ur ité téma.
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St ední školy ve St edo eském kraji erpaly prost edky z opera ního programu 
Vzd lávání pro konkurenceschopnost na nákup nových PC a interaktivních tabulí 
pro výuku cizích jazyk , po ádání zahrani ních stáží pro pedagogy a intenzivn jší pé i
o nadané d ti.

Pln ní podpory cizích jazyk  v Plze ském kraji je asto ovliv ováno personál-
ními a materiáln -technickými podmínkami vzd lávání. Pro výuku cizích jazyk  stále 
není dostatek kvalitních vyu ujících, kte í vystudovali p íslušný jazyk. Škola tak asto 
musí nabízet jazyky podle vyu ujících a ne podle poptávky. St ední školy v Plze ském 
kraji realizovaly projekty p eshrani ní spolupráce s N meckem pro podporu jazykového 
vzd lávání. Zapojily se nap . do projektu vým n student eských a n meckých st edních 
škol pod názvem TANDEM financovaného z fond  ESF. SOŠ a SOU v Horšovském Týn
realizovaly projekt Výuka anglického, n meckého jazyka a matematiky na SŠ ve t ídách
s integrovanými žáky se SVP s využitím informa ních a komunika ních technologií.

St ední školy v Karlovarském a v Ústeckém kraji realizovaly projekty p eshra-
ni ní spolupráce s N meckem k podpo e jazykového vzd lávání. Zapojily se také do 
projekt Sokrates a Leonardo da Vinci a do aktivit v rámci OP RLZ. 

V Jiho eském kraji bylo p ínosné partnerství se zahrani ními školami, zejména 
spolupráce na projektech (jazykových, ekologických), organizování vým nných pobyt
žák  a zahrani ní praxe. Projekty realizované v SŠ s využitím krajských a evropských 
finan ních prost edk  p isp ly zejména k motivaci žák  pro prohloubení odborných 
znalostí a dovedností.

V Libereckém kraji p etrvává nedostatek aprobovaných u itel  cizích jazyk ,
anglický jazyk je stále více poptáván. Stále p evažují vyu ovací metody, organiza ní
formy a výukové innosti, které u í žáky „o jazyce“, mén  již jazyk jako nástroj komuni-
kace používat v r zných navozených situacích.

St ední školy v Královéhradeckém kraji realizovaly projekty p eshrani ní
spolupráce se sousední zemí pro podporu jazykového vzd lávání. V oblasti mezinárodní 
spolupráce byly nejvíce využívány programy s možností poskytnutí dotace, a to Sokrates 
a Leonardo da Vinci. Další finan ní prost edky pro tuto oblast byly získávány 
i z dota ních program  kraje. Projekty byly zam ené na rozvoj mezinárodní spolupráce, 
vým nu zkušeností a zvyšování jazykových a odborných kompetencí žák  i pedagog .

V oblasti st edního vzd lávání v Pardubickém kraji byly mezinárodní projekty 
realizovány spíše ojedin le, ast ji byla školami navazována mezinárodní spolupráce. 
Všechna navštívená gymnázia a ty i odborné školy pokra ují ve vým nných a studijních 
pobytech žák  v zahrani í, dv  odborné školy (SOŠ a SOU Pardubice - Polabiny, 
Pod bradská 94 a Soukromá st ední odborná škola TRADING CENTRE s. r. o. 
v Litomyšli) nemají zatím navázanou zahrani ní spolupráci (navštívený vzorek). 
P íkladem dobré praxe je zajiš ování nadstandardních podmínek pro realizaci praktické 
výuky s možností rozvíjení znalostí cizího jazyka na smluvn  zajišt ných pracovištích 
v zahrani í pro žáky Hotelové školy Bohemia s. r. o. v Chrudimi.  

V kraji Vyso ina realizovala SŠ stavební v Jihlav  projekt Digitální video ve 
výuce odborných p edm t  a cizích jazyk . Cílem projektu bylo vytvo ení výukového 
po adu pro odborné p edm ty a cizí jazyky. 

Projekty realizované st edními školami v Jihomoravském kraji p isp ly
p edevším k rozvoji klí ových kompetencí a zlepšení jazykových znalostí žák .

                                                                                                                                                                                  
11 Projekt pro st edoevropské školy, který koordinuje Interkulturní centrum ve Vídni. ACES (Academy of Central 
European Schools) se koná letos druhým rokem a vznikl z iniciativy rakouské nadace Die Erste Österreichische Spar-
kasse Foundation. Letošní téma je velmi aktuální – U it se žít spolu: interkulturní dialog v Evrop . Projekt je velmi 
dobrou šancí získat pro svou školu partnery z r zných zemí Evropy a zárove  si p itom procvi it znalosti angli tiny, 
která je jazykem pro spole nou komunikaci všech ú astník .
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Obchodní akademie P erov v Olomouckém kraji se zapojila do projektu 
Multimediální výuka cizích jazyk  v rámci OP RLZ zam eného na zkvalitn ní
vzd lávání na st ední škole v oblasti výuky cizích jazyk  (anglického, n meckého, 
francouzského a špan lského) multimediální formou výuky konverzace. 

V Moravskoslezském kraji vyvíjely st ední školy i jejich z izovatelé zna né úsilí 
ke spln ní požadavk  Národního plánu výuky cizích jazyk  a také požadavky, které 
p icházejí do školství s novou maturitní zkouškou z cizího jazyka (orientace u itel  na 
DVPP v cizích jazycích, podpora a zlepšování materiálních podmínek, individuální 
p ístup k žák m, nové výukové metody, posun v odborné kvalifikaci pedagog , projekto-
vá innost). Oblast zaznamenala oproti p edchozím let m pokrok a je podporována jak 
celonárodním jazykovým programem, tak i mezinárodními, krajskými i individuálními 
projekty škol.

Dlouhodobým p ínosem ve Zlínském kraji jsou pro žáky projekty, jejichž 
obsahem jsou odborné stáže žák  v r zných zemích (nejen EU), asto i s dopln ním nap .
multikulturních rozhovor , regionální identity a evropské sounáležitosti. P íkladem je 
projekt vým n mládeže TANDEM gymnázia v Uherském Hradišti. 

C.2 Využití ICT ve výuce 

Využívání ICT technologií ve školním vzd lávání a s ním související podpora 
informa ní gramotnosti pat í k prioritám kurikulární reformy v R. Jejich postavení 
v kurikulu je vymezeno nejen jako samostatný p edm t studia, ale p edevším jako nástroj 
k ešení problém  a základ utvá ení eduka ního prost edí. Problematika ICT je za len na
i do RVP pro jednotlivé stupn  vzd lávání.

C.2.1 Základní vzd lávání
V koncep ních zám rech a v plánování základních škol je již b žn  za azováno

využívání informa ních a komunika ních technologií ve vzd lávacím procesu. Koncep ní
kroky v této oblasti jsou zpravidla sou ástí ICT plánu, ve v tšin  škol organizování výuky 
po ítá s využitím ICT. Pedagogové v tém  54 % ZŠ absolvovali v roce 2007/2008 zá-
kladní modul vzd lávání v oboru ICT a rozší ený modul ve 35 % ZŠ. Koordinátora ICT 
m lo k dispozici pouze necelých 5 % ZŠ.  

Z komplexních obsahových a metodických celk  se ve školách nejvíce plánuje 
využívání výukových program , které mají podporu vedení škol. Inspekce však zjistila, 
že reálná výuka plán m pln  neodpovídá. Celkov  bylo nadpr m rn  ú elné využívání 
prost edk  ICT zaznamenáno p ibližn  v jedné p tin  škol. Nap . v hodinách matematiky 
to bylo ve 23 % ZŠ na 1. stupni a v 19 % ZŠ na 2. stupni. Podrobn jší informaci 
k formám využívání po íta  ve výuce v základních školách poskytují údaje v grafu 9.

V necelé polovin  škol inspekce zjistila díl í problémy ve vyhodnocování dopadu 
ICT na výuku a u ení. Školy sice p ijímají opat ení k rozvoji a využití ICT, dosud však 
není zažita systematická práce s výsledky vlastního hodnocení, která by m la sm ovat
k zvyšování ú innosti t chto opat ení. 

V základních školách navštívených ve školním roce 2007/2008 je ICT vzd lávání
spolu se vzd láváním k realizaci ŠVP, jazykovým vzd láváním a školským manage-
mentem považováno za obecn  nejd ležit jší oblast DVPP. Jde o oblasti, které nejt sn ji
souvisejí s vnímáním vlastních pot eb školy. Pro nejmenší školy však bylo vzd lávání
v oblasti ICT mnohem mén  d ležité než pro ostatní. 
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Graf 9: Formy využití po íta  ve výuce v základních a st edních školách

C.2.2 St ední vzd lávání
Podobn  jako v ZŠ byla i ve všech druzích SŠ podpora rozvoje ICT zpravidla 

zakotvena v jejich koncep ních zám rech a promítla se i do plánování. V SŠ byla 
v materiálním zázemí ICT patrná vyšší kvalita vybavení a používaných programových 
produkt  než v ZŠ. Rozvoj a využití ICT ve výuce nejvíce ovlivnila kvalita koncep ních
krok  zapracovaných v ICT plánu, p ípadn  ve strategickém plánování školy a práce 
s výsledky vlastního hodnocení. Inspekce též zjistila, že p i uplat ování prost edk  ICT 
jsou nezastupitelné metodické dovednosti vyu ujícího.

Materiální podmínky, velikost škol a velikost sídla škol byly dalšími faktory 
ovliv ujícími využití prost edk  ICT. Tém  ve 36 % SŠ m la práce žák  s prost edky
ICT v roce 2007/2008 nadpr m rný p ínos pro rozvoj jejich osobnosti. Jen tém  16 % 
SŠ využívalo nadpr m rn  ú eln  ICT technologie a tém  35 % SŠ je p íkladn  použí-
valo p i hodnocení žák  a poskytování zp tné vazby. V tém  47 % hodin matematiky 
v SŠ žáci ú eln  pracovali s ICT technologiemi a používali vhodný software. Pedagogové 
více než 46 % SŠ absolvovali v roce 2007/2008 základní modul vzd lávání v oboru ICT 
a v tém  43 % rozší ený modul. Koordináto i ICT byli k dispozici jen ve 3 % st edních
škol.

C.2.3 Vliv ICT na školní klima 
Ovliv ování školního klimatu zavád ním nových informa ních a komunika ních

technologií v našich školách je reálné. Potvrzují to provedená pozorování, rozhovory 
i n které další zkušenosti získané v rámci dlouhodobého sledování školního klimatu 

eskou školní inspekcí. Je však nutné respektovat, že ovliv ování klimatu zavád ním 
špi kových ICT není p ímé, ale vždy zprost edkované.
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Podn tné vlivy: 
- Vysoká úrove  materiáln -technického zázemí v etn  zavedených špi kových

ICT zvyšuje celkovou prestiž a image školy. 
- Zavedení špi kových ICT jako významný projev zákaznické orientace školy není 

samoú elné, ale znamená využití takových výchovných metod, které jsou blízké 
mladé generaci. P itom klade na pedagogickou práci nové úkoly spojené 
s rozvojem klí ových dovedností žák , jako je práce s technologiemi (druhá 
gramotnost) a práce s informacemi (t etí gramotnost). 

- Nejen z manažerského, ale i z didaktického hlediska upev uje zavedení špi kové
ICT kontrolní funkci organizace a obsahu výuky, což má významný vliv na školní 
etiku a na výchovu pot ebných návyk  ve vztazích mezi žáky a mezi žáky 
a u iteli.

- Škola ve svém výchovném p sobení využívá optimální p edpoklady a jedine nou
p íležitost socializovat jinak siln  individualizovanou práci d tí s PC mimo školu, 
kompenzovat tzv. e-komunikaci sociální komunikací, potla ovat negativní vzorce 
chování (agresivita), minimalizovat n které projevy závislostí nebo naopak fobií 
z techniky vyskytujících se u ásti mladé populace. 

- Zkušenosti z praxe ukazují, že zavedení špi kových ICT p ispívá nikoliv 
k devastaci, ale naopak k zodpov dn jšímu p ístupu žák  (a stejn  i u itel ) ke 
školnímu prost edí, k úct  k majetku školy atd. 

Negativní vlivy: 
- Zavád ní nových ICT ve škole vyvolává i adu vliv  zhoršujících klima, nap .

když materiáln -technické vybavení školy asto neodpovídá možnostem, které má 
dít  doma v rodin .

- Stresující vlivy jsou ale spojeny p edevším s nedostate nými znalostmi a orientací 
zejména starších pedagog  v této problematice. Úrove  nových absolvent  peda-
gogických fakult je velice r znorodá, a proto rovn ž problematická. To asto vede 
k posilování genera ního pocitu nedosta ivosti v i žák m v této oblasti nebo 
k nep irozenému ostentativnímu zd raz ování vlastní autority v jiných oblastech 
výuky a života školy.

- Neuvážené využití informa ních technologií je kontraproduktivní pro organizaci 
demokratického chodu života školy a pro tv r í p ístup k výuce a obvykle 
vzbuzuje negativní reakce, a to nejen u žák .
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hodnocení a vlastního hodnocení škol 
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D. Tvorba a zavád ní systém  kvality, metod hodnocení 
a vlastního hodnocení škol a školských za ízení

D.1 Vlastní hodnocení škol 

D.1.1 P edškolní vzd lávání
Institucionální hodnocení realizované ve školním roce 2007/2008 op t ukázalo, 

že rozvoj systému vnit ní kontroly a vlastního hodnocení školy pat í k nejobtížn jším
innostem vedoucích pedagogických pracovník , zvlášt  velkokapacitních MŠ. Velmi 

dobré úrovn  dosáhla pouze tvrtina sledovaných škol. Naopak zna né problémy v jeho 
nastavení inspekce zjistila v 15 % škol, díl í i etn jší nedostatky ve t ech p tinách škol. 
Dobrým signálem je však zjišt ní, že nové zkušenosti motivují editelky ke sm ování své 
innosti v etn  vzd lávacích aktivit k postupnému utvá ení dovedností využívat vlastní 

hodnocení ke zvyšování kvality školy.
Na základ  jeho výstup  p ijaly editelky 58 % mate ských škol ú inná opat ení 

ke zvýšení úrovn  p edškolního vzd lávání a v 68 % byly také podkladem pro výro ní
zprávu o innosti školy. Ve zpracovaných školních vzd lávacích programech má tém
70 % mate ských škol stanoveno cíle vlastního hodnocení. Vypracované nástroje vlastní-
ho hodnocení deklarovalo v ŠVP 61 % mate ských škol (podrobn ji viz tabulka 43). 

Tabulka 43: Vlastní hodnocení školy ve školních vzd lávacích programech MŠ
Ukazatel MŠ (v %) 

Škola má stanoveny oblasti vlastního hodnocení 61
Škola má stanoveny cíle vlastního hodnocení 70
Škola má stanovena kritéria vlastního hodnocení 51
Škola má vypracovány nástroje vlastního hodnocení 61
Škola má stanoven asový plán vlastního hodnocení 59

Dalším dobrým signálem je zjišt ní, že mate ské školy za ínají aktivn  využívat 
výstupy vlastního hodnocení a vnit ního kontrolního systému ke zvyšování kvality 
vzd lávání a innosti školy v bec (viz tabulka 44) 

Tabulka 44:  Využití výstup  vlastního hodnocení školy 
MŠ (v %) Ukazatel 

pln áste n
Škola využívá výstupy VH pro zvyšování kvality vzd lávání 58 23
VH je podkladem pro výro ní zprávu o innosti školy 68 14
Výstupy vnit ního kontrolního systému jsou podkladem pro opat ení
ke zvyšování kvality školy 64 19

D.1.2 Základní vzd lávání

Nadpr m rn  ú inné bylo vlastní hodnocení a vnit ní kontrolní systém ve více než 
32 % sledovaných základních škol. Tém  t i tvrtiny základních škol využily výstupy 
vlastního hodnocení pro zvýšení kvality vzd lávání a více než 74 % ZŠ ho využilo jako 
podklad pro výro ní zprávu o innosti školy. Opat ení ke zvyšování kvality školy p ijíma-
lo na základ  výstup  vnit ního kontrolního systému více než 78 % základních škol.



83 www.cs icr.cz  | Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

V tšina základních škol sleduje kvalitu práce vyu ujících ve výuce. Ve více než 
32 % z celkového po tu sledovaných základních škol inspekce shledala vlastní hodnocení 
školy a vnit ní kontrolní systém jako nadpr m rn  ú inný. Tém  47 % základních škol 
lení vlastní hodnocení na jednotlivé oblasti vzd lávání (jazykové vzd lávání, p írodo-

v dné vzd lávání, výuka matematiky a výuka eského jazyka a tení) a záv ry využívá 
k ízení kvality vzd lávání v t chto oblastech.

V práci s výstupy vlastního hodnocení výuky cizích jazyk  vyniklo jen necelých 
9 % ZŠ, zatímco s výstupy vlastního hodnocení výuky spole enskov dních p edm t
p í-kladn  pracovalo tém  17 % a s hodnocením matematické výuky více než p tina ZŠ. 
Profesionálních test  jako nástroje vlastního hodnocení kvality matematické výuky nad-
pr m rn  využívalo 28 % ZŠ. Ve zpracovaných školních vzd lávacích programech má 
80 % základních škol stanoveno cíle vlastního hodnocení. Vypracované nástroje vlastního 
hodnocení deklarovalo 83 % základních škol v ŠVP (podrobn ji viz tabulka 45). 

Tabulka 45:  Vlastní hodnocení školy ve školních vzd lávacích programech ZŠ  
Ukazatel etnost (v %) 

Škola má stanoveny oblasti vlastního hodnocení 86
Škola má stanoveny cíle vlastního hodnocení 80
Škola má stanovena kritéria vlastního hodnocení 71
Škola má vypracovány nástroje vlastního hodnocení 83
Škola má stanoven asový plán vlastního hodnocení 75

Rovn ž vedení základních škol za íná aktivn ji využívat výstupy vlastního 
hodnocení a vnit ního kontrolního systému ke zvyšování kvality vzd lávání a innosti 
školy v bec (viz tabulka 46). 

Tabulka 46:  Využití výstup  vlastního hodnocení školy 
etnost (v %) Ukazatel 

pln áste n
Škola využívá výstupy VH pro zvyšování kvality vzd lávání 75 12
VH je podkladem pro výro ní zprávu o innosti školy 74 12
Výstupy vnit ního kontrolního systému jsou podkladem pro opat ení
ke zvyšování kvality školy 78 13

Ve více než 32 % z celkového po tu sledovaných základních škol inspekce 
shledala vlastní hodnocení školy a vnit ní kontrolní systém jako nadpr m rn  ú inný.
Aktivní práce s výstupy vlastního hodnocení vede i ke zkvalitn ní personálních podmínek 
školy. O zp sobech a podmínkách p ijímání nových d tí a žák  informují tém  všechny 
základní školy. P i zm n  vzd lávacího programu 98 % základních škol zajiš uje žákovi 
pot ebnou pomoc. Více než 97 % základních škol má stanovena jasná pravidla pro 
hodnocení výsledk  vzd lávání svých žák  (viz tabulka 47).

Tabulka 47:  P ijímání ke vzd lávání a pravidla hodnocení vzd lávání
Ukazatel ZŠ 

Škola informuje o své vzd lávací nabídce (v %) 99
Škola informuje o zp sobu p ijímání d ti a žák  (v %) 99
Škola má stanovena pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání d tí a žák  (v %) 98
Po et podn t  ve stížnostech k hodnocení a klasifikaci žáka  

- z toho d vodných 
36
14
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D.1.3 St ední vzd lávání

Nadpr m rn  ú inné bylo vlastní hodnocení a vnit ní kontrolní systém ve více než 
32 % st edních škol. Tém  t i tvrtiny st edních škol využily výstupy vlastního hodnoce-
ní pro zvýšení kvality vzd lávání a více než 77 % škol ho využilo jako podklad pro 
výro ní zprávu o innosti školy. Opat ení ke zvyšování kvality školy p ijímalo na základ
výstup  vnit ního kontrolního systému tém  80 % st edních škol.

Více než t i p tiny st edních škol lení vlastní hodnocení na jednotlivé oblasti 
vzd lávání (p írodov dné vzd lávání, spole enskov dní vzd lávání atd.). K ízení kvality 
t chto oblastí vzd lávání využívá vlastní hodnocení 63 % SŠ. Úrove  hodnocení a práce 
s jeho výstupy byla nadpr m rná v 19 % škol. I ve st edních školách si vedení postupn
osvojuje aktivní využívání výstup  vlastního hodnocení a vnit ního kontrolního systému 
ke zvyšování kvality vzd lávání a innosti školy v bec (viz tabulka 48). 

Tabulka 48:  Využití výstup  vlastního hodnocení školy 
etnost (v %) Ukazatel 

pln áste n
Škola využívá výstupy VH pro zvyšování kvality vzd lávání 74,9 12,9
VH je podkladem pro výro ní zprávu o innosti školy 77,1 8,9
Výstupy vnit ního kontrolního systému jsou podkladem pro opat ení
ke zvyšování kvality školy 79,8 12,6

Aktivní práce s výstupy vlastního hodnocení vede i ke zkvalitn ní personálních 
podmínek školy. O zp sobech a podmínkách p ijímání nových d tí a žák  informují 
všechny st ední školy.

Tabulka 49:  P ijímání ke vzd lávání a pravidla hodnocení vzd lávání
Ukazatel SŠ

Škola informuje o své vzd lávací nabídce (v %) 100
Škola informuje o zp sobu p ijímání d ti a žák  (v %) 100
Škola má stanovena pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání d tí a žák  (v %) 96
Po et podn t  ve stížnostech k hodnocení a klasifikaci žáka  

- z toho d vodných 
50

8

P i zm n  vzd lávacího programu 89 % st edních škol zajiš uje žák m pot ebnou
pomoc. Jasná pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání svých žák  má stanovena 
96 % st edních škol (viz tabulka 49). Více než 95 % st edních škol p ihlíží k hodnocení 
žáka z p edcházející školy. 
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E. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních 
podmínek pedagogických pracovník

E.1 Personální podmínky 
V hodnocení personální oblasti ve vztahu k pedagogickým pracovník m inspekce 

vycházela ze zákona . 563/2004 Sb. Personální podmínky hodnotila ŠI jako 
nadpr m rné u 26 % mate ských škol, u 28 % základních škol a rovn ž u 28 % 
st edních škol. Standardní byly podmínky v 66 % mate ských škol, v 67 % základních 
škol a v 68 % st edních škol. Podpr m rné podmínky s personálními riziky byly v 8 % 
mate ských škol, 5 % základních škol a rovn ž v 5 % st edních škol.

Celkový vývoj personálních podmínek v navštívených školách inspekce 
vyhodnotila jako nep íznivý a v n kterých ukazatelích až rizikový (viz tabulka 50). 

Tabulka 50: Vybrané ukazatele vývoje personálních podmínek  
v letech 2005/2006 až 2007/2008 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 Sledovaný
ukazatel MŠ ZŠ SŠ MŠ ZŠ SŠ MŠ ZŠ SŠ

Po et konkurz
na funkci Š* 175 256 46 132 229 51

Š spl uje  
kvalifika ní 
 p edpoklady (%) 

95,2 99,1 99,8 

Po et
pedagogických 
pracovník  (PP) 

- z toho žen (%) 

2 406 

99,9 

15 534 

83,1 

10 891 

60,5 

2 487 

99,5 

15 866 

82,9 

11 056 

60,2 

2 618 

98,7 

16 478 

82,9 

12 205 

60,7 

V kový pr m r
PP 43,5 42,5 44,4 43,8 42,5 44,4 44,2 42,7 44,6 

Podíl odborn
kvalifikovaných 
PP (%) 

92,6 82,8 81,0 91,0 82,9 82,6 90,5 82,9 81,9 

Podíl PP
- specialist  (%) 6,7 9,0 5,7 7,2 10,0 6,3 5,5 10,7 7,3 

Podíl za ínajících 
PP (%) 3,4 3,1 3,9 3,3 3,3 3,2 3,6 3,4 3,7 

*Údaj je vyhodnocován v rámci celé R, podrobn jší informaci o stavu v krajích viz tabulka P 4, p íloha 4. Ostatní 
ukazatele se týkají jen navštívených škol.

Zjišt né údaje nap . ukazují, že se neda í snižovat v kový pr m r pedagogických 
pracovník , který se v posledních t ech letech výrazn  nem ní. Dlouhodob  nízký je 
po et za ínajících u itel . Malé zastoupení muž  v celkovém po tu pedagogických 
pracovník  není uspokojivé zvlášt  v základních školách. 

V tšina škol vyhodnocuje možná personální rizika pro realizaci ŠVP. Pozornost 
v novaná uvád ní za ínajících u itel  je dostate ná, ve školách je zpravidla nastaven 
a uplat uje se systém jejich podpory až do dosažení t í let praxe. Znatelná je snaha vedení 
škol vyhov t zájmu u itelek a u itel  o sv j profesní rozvoj. editelé škol doce ují
význam dalšího vzd lávání pedagogických pracovník  a organizují ho tak, aby pln
odpovídalo pot ebám škol souvisejícím s napl ováním ŠVP. 
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Tabulka 51:  Hodnocení pé e o personální rozvoj 
Sledovaný ukazatel MŠ ZŠ SŠ

Sledování a vyhodnocování personálních rizik pro realizaci ŠVP 86 % 97 % 96 % 
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovník  vedením školy 90 % 98 % 99 % 
DVPP je zam eno k podpo e realizace ŠVP /inovací a p ípravy ŠVP  65 % 86 % 88 % 

ást pedagog , zvlášt  v p edškolním a základním vzd lávání, má i v sou asnosti 
pocit nedosta ujícího finan ního ohodnocení a nedocen ní u itelského povolání širší 
ve ejností. Tento stav nep ízniv  p sobí na motivaci mladých u itel . Proto i n kte í
za ínající u itelé zvlášt  ze základních škol odcházejí a noví absolventi pedagogických 
fakult a vysokoškolských u itelských sm r  do škol v bec nenastoupí.

Zjiš ování a hodnocení stavu personální oblasti navštívených škol ve vztahu 
k d -tem a žák m ukázalo, že po et zapsaných d tí k p edškolnímu vzd lávání
v posledních t ech letech dynamicky nar stal a v daném školním roce byl o 7 % vyšší než 
v roce 2005/2006. Po et žák  zapsaných k základnímu vzd lávání se ve stejném období 
výrazn  nem nil. Ve st edních školách byl ve školním roce 2006/2007 zaznamenán jen 
mírný nár st (0,3 %), avšak v následujícím roce se po et žák  zvýšil tém  o 11 %. 

E.2 Další vzd lávání pedagogických pracovník

Poznatky inspekce prokazují, že p i výb ru kurz  DVPP jsou ve všech školách 
uplat ována jako nejd ležit jší kritéria pot eby školy a zájem pedagogických pracovník
o nabízená témata. Tato kritéria podmi ují volbu konkrétní po adatelské organizace. 
Dalším d ležitým kritériem výb ru jsou organiza ní podmínky kurz , do nichž se mimo 
jiné promítá cena a asové rozvržení kurzu. Bylo zjišt no, že ceny kurz  více limitují 
jejich výb r ve st edních školách než v základních. Význam ceny kurzu pro jeho volbu se 
také snižuje s rostoucím po tem žák  - školy s více žáky mají v tší rozpo et. Náklady, 
které byly vynaloženy na DVPP v navštívených školách v p edcházejících dvou letech, 
jsou uvedeny v následující tabulce 52.

Tabulka 52:  Náklady škol na DVPP (údaje v K )
Druh školy DVPP 2006 

celkem Z toho ze SR DVPP 2007 
celkem 

Z toho ze 
SR

MŠ 1 107 059  1 010 556  1 084 106  1 038 449  
MŠ + ZŠ 1 508 158  1 479 020  1 545 695  1 343 706  
ZŠ 5 877 266  5 509 959  4 963 838  4 574 058  
ZUŠ 192 033  26 200  236 685  0
Gymnázia  1 181 950  1 013 462  874 002  640 730  
SŠ 2 270 517  1 840 870  1 863 734  1 492 812  
Školská za ízení 69 632  69 222  45 923  45 923  

Nejvyšší zastoupení ú astník  v kurzech a seminá ích DVPP mají základní školy, 
ro n  p ibližn  dv  t etiny pedagogických pracovník . Naopak ze st edních a speciál- 
ních škol nedosahuje podíl ú astník -pedagogických pracovník  ani 50 %. Relativní 
podíl ú astník  ze škol z izovaných obcemi a kraji je vyšší než ze škol soukromých nebo 
církevních. 
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editelé škol a v tšinou i pedagogi tí pracovníci zcela jednozna n  up ednost ují
krátkodobé seminá e a školení p ed ostatními formami kurz  (viz graf 10). Tato preferen-
ce souvisí p edevším s obtížemi v zajišt ní zastupitelnosti chyb jících u itel  ve výuce. 

Graf 10:  Preference formy kurz  DVPP 

Z hlediska zam ení p evažuje ve výb ru zájem o kurzy k tvorb  školních vzd lá-
vacích program , o jazykové a ICT vzd lávání, a o seminá e související s inovacemi 
vzd lávacího obsahu. 

K nejv tším p ekážkám, které brání pedagog m v širším zapojení do DVPP, školy 
adí p edevším nedostatek finan ních prost edk , problémy v zajišt ní zastupitelnosti 

u itel  ve výuce a v menších obcích i potíže vyplývající z horší dopravní obslužnosti. 

E.2.1 P edškolní vzd lávání
Soulad plánu DVPP s realizací školního vzd lávacího programu a s pot ebami 

školy inspekce zjistila v 78 % z celkového po tu 314 navštívených mate ských škol.
editelky mate ských škol v nují velkou pozornost tematice bezpe nosti a ochra- 

ny zdraví a výchov  ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Své zam stnance proškolilo 
o právních a dalších p edpisech v souladu s § 103 odst. 2 zákoníku práce 98 % škol. Ve 
více než 90 % mate ských škol jsou u itelky proškoleny v poskytování první pomoci 
podle § 102 odst. 6 zákoníku práce a 75 % škol má vyškoleného zdravotníka zotavova-
cích akcí. Celkové pojetí a organizaci DVPP zam eného na výchovu ke zdraví, která 
pat í k hlavním oblastem p edškolního vzd lávání, inspekce hodnotila ve 28 % navštíve-
ných škol jako vynikající, 57 % m lo standardní úrove  a v 15 % škol bylo podpr m rné.

Tém  polovina sledovaných mate ských škol nabízí d tem výuku cizích jazyk .
P estože je pro tento stupe  jazykového vzd lávání nedostatek kvalifikovaných u itelek 
i vhodných lektor , rozši ovalo si odbornou kvalifikaci pro výuku jazyk  jen necelých 

6 % u itelek. 

E.2.2 Základní vzd lávání
Z celkového po tu 546 navštívených základních škol m lo 93 % vypracovaný 

plán dalšího vzd lávání pedagogických pracovník . Z tohoto po tu odpovídal plán DVPP 
pot ebám školy a napl ování školního vzd lávacího programu v 92 % škol. 

ŠI ve 23 % škol ohodnotila vypracované plány DVPP jako vynikající, v 69 % 
m ly standardní úrove  a v 8 % škol m l plán DVPP podpr m rnou úrove . V daném 
školním roce byla v obsahu DVPP orientovaném na klí ové dovednosti v nována
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v základních školách nejv tší pozornost matematické a tená ské gramotnosti (viz graf 
11). To potvrzuje d ív jší zjišt ní ŠI, že na výsledky mezinárodních srovnání (výzkum 
PISA) školy p im en  reagují12.

Graf 11:  Utvá ení klí ových dovedností žák  základních škol zapracované 
v DVPP 

Základní školy podobn  jako mate ské v nují pozornost bezpe nosti a ochran
zdraví. O právních a dalších p edpisech své zam stnance proškolilo podle § 103 odst. 2 
zákoníku práce 99 % navštívených základních škol. V organizaci první pomoci v souladu 
s § 102 odst. 6 zákoníku práce byli vyškoleni u itelé v 95 % škol a 78 % škol m lo
vyškoleno zdravotníka zotavovacích akcí. Celkové pojetí a organizaci DVPP zam eného
na výchovu ke zdraví, která pat í k hlavním oblastem zvlášt  na 1. stupni základního 
vzd lávání, inspekce hodnotila ve 29 % škol jako vynikající, v 65 % škol m lo standardní 
úrove  a v 6 % bylo podpr m rné.

E.2.3 St ední vzd lávání
Ve st edním vzd lávání m lo plán DVPP vypracovaný 97 % navštívených 

gymnázií, 92 % st edních odborných škol a 80 % st edních odborných u iliš . Z nich bylo 
v souladu s pot ebami školy, s inovacemi obsahu vzd lávání a s p ípravou školního 
vzd lávacího programu 98 % plán  st edních odborných škol, 94 % gymnázií a 88 % 
plán  zpracovaných ve st edních odborných u ilištích. Zapracování p ípravy u itel  na 
utvá ení klí ových dovedností žák  v t chto plánech ukazují údaje v grafu 12, které 
zárove  potvrzují, že ve st edních školách podobn  jako v základních je v DVPP 
v nována velká pozornost tená ské a matematické gramotnosti. 

                                                            
12 Podrobn ji viz:  

tená ská gramotnost jako základ kvalitního vzd lávání (Tematická zpráva). ŠI. Praha, b ezen 2008. 
 Matematická gramotnost nejen pro matematiku (Tematická zpráva). ŠI. Praha, erven 2008. 
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Graf 12:  Utvá ení klí ových dovedností žák  st edních škol zapracované 
v DVPP 

Inspekce zjistila, že t etina nekvalifikovaných u itel  angli tiny ve sledovaných 
st edních školách si dopl uje odbornou kvalifikaci pro její výuku. Mezinárodní zkoušku 
z angli tiny složilo 29 % nekvalifikovaných vyu ujících a 24 % si dopl ovalo znalosti 
angli tiny v jazykových kurzech. V DVPP si prohlubovalo své znalosti anglického jazyka 
také 47 % kvalifikovaných angli tiná . Tém  jedna p tina všech u itel  angli tiny ve 
sledovaných st edních školách se zú astnila DVPP v oblasti práce s žáky se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. 

E.2.4 N která krajská specifika DVPP 
Jihomoravský kraj – DVPP bylo více zam eno na tvorbu ŠVP v základním 

vzd lávání a na odbornou p ípravu podle aprobace u itel . V p edcházejícím školním 
roce byly preferovány akce zam ené p edevším na rozvoj a podporu ICT ve výuce. 

Liberecký kraj – krom  snižování výdaj  na DVPP negativn  ovliv ují ú ast
pedagogických pracovník  na dalším vzd lávání problémy v zajišt ní zastupitelnosti ve 
výuce, p edevším v p edškolním vzd lávání.

Olomoucký kraj – vzd lávání je zam ené na p ípravu reformovaných 
maturitních a záv re ných zkoušek a na inovaci didaktických postup .

Praha – n kte í pedagogi tí pracovníci bez odborné kvalifikace stále odkládají 
zahájení studia, kterým by odbornou kvalifikaci pro pedagogickou innost získali. 

Ústecký kraj – v oblasti DVPP se stále více prohlubují rozdíly mezi školami ve 
m stech a v malých obcích. Provozní a ekonomické d vody negativn  ovliv ují možnosti 
ú astnit se vzd lávacích seminá . Pedagogové více využívají r zné formy samostatného 
studia a nabídky internetových portál . Dlouhodob  je opomíjeno jazykové vzd lávání.

Královéhradecký kraj – vzd lávací akce byly zam ené p edevším na inovace 
obsahu vzd lání a metody a formy výuky. 

Pardubický kraj – ve sledovaných školách bylo DVPP orientováno p evážn  na 
výuku cizích jazyk  a ICT. 

Kraj Vyso ina – ú ast u itel  na DVPP zp sobuje organiza ní potíže související 
se zajišt ním kvalitní náhrady v zastupovaných vyu ovacích hodinách. V n kterých
mate ských školách negativn  ovlivnilo chyb jící DVPP v oblasti tvorby a realizace ŠVP 
úrove  zpracování ŠVP a inovaci obsahu vzd lávání.
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Jiho eský kraj – DVPP bylo zam eno hlavn  na výuku cizích jazyk .
Pedagogi tí pracovníci využívali projekt Brána jazyk  a u itelé 1. stupn  ZŠ v tšinou
prošli kurzy jazykového vzd lávání MEJA. Nejaktivn jší školy získaly finan ní 
prost edky z Evropských strukturálních fond .

Ú ast pedagogických pracovník  v dalším vzd lávání posuzovaná podle druh
škol není p íliš rozdílná. Údaje v následujícím grafu 4 spíše než p ístup škol k DVPP 
nazna ují rozdíly v možnostech jednotlivých region .

Graf 13: Pr m rný podíl pedagogických pracovník  navštívených škol 
ú astnících se DVPP 

E.3 Platové podmínky – odm ování pedagogických pracovník

Hodnocení osobních náklad  ukázalo, že v navštívených školách a školských 
za ízeních se na celkových finan ních prost edcích na platy ve výši 1 893 119 807 v roce 
2006 podílí finan ní prost edky státního rozpo tu 90,91 %. Z celkových výdaj  na platy 
bylo vy len no 94,8 % pro pedagogické pracovníky. V roce 2007 inily prost edky na 
platy 1 959 379 000,-- K , z toho ze státního rozpo tu 89,88 %.

Z celkového po tu zam stnanc  v roce 2006 v hodnocených školách bylo 95,4 % 
odm ováno z finan ních prost edk  státního rozpo tu. Z t chto zam stnanc  (p epo te-
ných 6257,890) bylo 71,25 % pedagogických pracovník , pro n ž bylo erpáno 94,82 % 
prost edk  na platy hrazených ze státního rozpo tu. Výše celkových finan ních prost ed-
k  na platy byla 1 893 119 807,-- K  a podíl finan ních prost edk  státního rozpo tu inil
90,9 %. 

Celkové prost edky na platy ze státního rozpo tu inily 1 721 018 006,-- K ,
z toho nenárokové složky mzdy 104 658 165,-- K , tj. 6,08 %.

65 64 61 59 58 56 55 55 55 54 53 53 53 48

0

10

20

30

40

50

60

70

Plz
eň
sk
ý

M
or
av
sk
os
lez
sk
ý

Zlí
ns
ký

Kr
álo
vé
hr
ad
ec
ký

Vy
so
čin
a

Pa
rd
ub
ick
ý

Stř
ed
oč
es
ký

Jih
om
or
av
sk
ý

Ol
om
ou
ck
ý

Jih
oč
es
ký

Ús
te
ck
ý

Pr
ah
a

Lib
er
ec
ký

Ka
rlo
va
rsk
ý

re
la

tiv
ní

et
no

st
 (v

 %
)



92 Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 | www.cs icr.cz

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

Tabulka 53:  Analýza platových podmínek 
Zjišt né údaje v KUkazatel 

rok 2006 rok 2007 
Prost edky na platy – celkem 1 893 119 807 1 959 379 000 
Prost edky na platy – z toho ze SR 1 721 018 006 1 781 253 637 
Prost edky na platy pedagogických pracovník  – celkem 1 631 911 889 1711875572 
Prost edky na platy pedagogických pracovník
– z toho nenárokové složky mzdy 104 658 165 109 891 073 

Pr m rný plat pedagogického pracovníka 22 918 24 064 
OPPP – celkem 42 954 257 43 101 970 
OPPP – z toho ze SR 27 363 700 29 731 885 
OPPP pedagogických pracovník  (PP) – celkem 17 733 713 21 620 399 

V roce 2007 bylo na platy vynaloženo 1 959 379 000,-- K , z toho ze státního 
rozpo tu 1 781 253 637, což iní 89,88 %. Ze zam stnanc  hodnocených subjekt  bylo 
91,36 % odm ováno ze státního rozpo tu. Z t chto zam stnanc  (p epo tených
6 257,890) bylo 69,25 % pedagogických pracovník .

Celkové prost edky na platy ze státního rozpo tu inily 1 781 253 637,-- K ,
z toho nenárokové složky mzdy 109 891 073,-- K , tj. 6,17 %.

Prost edky na platy vzrostly v roce 2007 oproti roku 2006 o 3,5 %, z toho 
u pedagogických pracovník  o 4,9 %.

Finan ní prost edky na odm ování nepedagogických pracovník  mají sestupnou 
tendenci. V malých subjektech vzhledem k efektivit  využívání mzdových prost edk
dochází ast ji k zabezpe ování n kterých agend (zejména zpracování mezd a vedení 
ú etnictví) dodavatelským zp sobem.

Tabulka 54:  Další vzd lávání pedagogických pracovník  – výdaje SR v roce 2006 
Druh
školy 

Po et PP 
(po et

oblastí) 

Školení
a vzd lávání DVPP 

Podíl DVPP 
na školení  

a vzd lávání

Školení
a vzd lávání 

na 1 PP 

DVPP na 
1 PP 

MŠ 785 1 107 059 1 010 556 91,3 1 410 1 287 
MŠ a ZŠ 781 1 508 158 1 479 020 98,1 1 931 1 894 
ZŠ 3 215 5 877 266 5 509 959 93,8 1 828 1 714 
Gymnázia 805 1 181 950 1 013 462 85,7 1 468 1 259 
SŠ 1 257 2 270 517 1 840 870 81,1 1 806 1 464 
SŠ a VOŠ 68 108 970 53 330 48,9 1 603    784 
VOŠ 25 33 725 13 000 38,5 1 349    520 
ZUŠ 103 192 033 26 200 13,6 1 864    254 
DD 284 552 203 552 203 100,0 1 944 1 944 
ŠZ 46 69 632 69 222 99,4 1 514 1 505 
Celkem 7 369 12 901 513 11 567 822 89,7 1 751 1 570 

Na školení a vzd lávání pedagogických pracovník  bylo v hodnocených 
subjektech ze státního rozpo tu vynaloženo 4 136 400,-- K , z toho na další vzd lávání
pedagogických pracovník  3 228 343,-- K .

V hodnocených subjektech se dalšího vzd lávání pedagogických pracovník
zú astnilo 3 404 pedagog  a bylo na n  vynaloženo celkem 3 228 343,-- K .

Ve výdajích na školení a vzd lávání a z toho na další vzd lávání pedagogických 
pracovník  jsou zahrnuty pouze finan ní prost edky poskytnuté školám a školským 
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za ízením ze státního rozpo tu v dotaci na innost (§ 160 - 162). Nezahrnuje finan ní
prost edky, které jsou školám a školským za ízením poskytovány v rámci programového 
financování (§ 163). Další vzd lávání pedagogických pracovník  v rámci programového 
financování bylo zam eno p edevším na zvyšování po íta ové gramotnosti pedagogic-
kých pracovník  a prohloubení vzd lávání k novým metodám práce - školní vzd lávací
programy apod.  

Na r zné formy školení a vzd lávání inil pr m rný p ísp vek ze státního 
rozpo tu 1 751,-- K , z toho na další vzd lávání pedagogických pracovník  1 519,-- K
na jednoho pedagogického pracovníka. 

Tabulka 55:  Další vzd lávání pedagogických pracovník  – výdaje SR v roce 2007 
Druh  
školy 

Po et PP 
(po et
ú astí) 

Školení
a vzd lávání DVPP 

Podíl DVPP 
na školení 

a vzd lávání 

Školení
a vzd lávání 

na 1 PP 

DVPP  
na

1 PP 
MŠ 758 1 084 106 1 138 449 105,0 1 431 1 503 
MŠ a ZŠ 754 1 545 695 1 343 706 86,9 2 051 1 783 
ZŠ 3 295 4 963 838 4 574 058 92,1 1 506 1 388 
Gymnázia 825 874 002 640 730 73,3 1 059    777 
SŠ 1 288 1 863 734 1 492 812 80,1 1 447 1 159 
SŠ a VOŠ 66 100 486 142 032 141,3 1 531 2 164 
VOŠ 24 13 540 13 540 100,0 561    561 
ZUŠ 99 236 685 x x 2 381 x
ŠZ 44 45 923 45 923 100,0 1 035 1 035 
DD 274 463 323 394 532 85,2 1 691 1 440 
Celkem 7 428 11 191 332 9 785 782 87,4 1 507 1 317 

Tabulka 56: Další vzd lávání pedagogických pracovník  – vývoj výdaj  v letech 
2006 a 2007 

Druh  
školy 

Školení
a vzd lávání 

2006 

Školení
a vzd lávání 

2007 

Vývoj 
ukazatele 

DVPP ze SR 
2006 

DVPP ze 
SR 2007 

Vývoj  
ukazatele 

MŠ 1 107 059 1 084 106 0,979 1 010 556 1 138 449 1,127 
MŠ a ZŠ 1 508 158 1 545 695 1,025 1 479 020 1 343 706 0,909 
ZŠ 5 877 266 4 963 838 0,845 5 509 959 4 574 058 0,830 
Gymnázia 1 181 950 874 002 0,739 1 013 462 640 730 0,632 
SŠ 2 270 517 1 863 734 0,821 1 840 870 1 492 812 0,811 
SŠ a VOŠ 108 970 100 486 0,922 53 330 142 032 2,663 
VOŠ 33 725 13 540 0,401 13 000 13 540 1,042 
ZUŠ 192 033 236 685 1,233 26 200 0 0,000 
ŠZ 69 632 45 923 0,660 69 222 45 923 0,663 
DD 552 203 463 323 0,839 552 203 394 532 0,714 
Celkem 12 901 513 11 191 332 0,867 11 567 822 9 785 782 0,846 

Ve výdajích na školení a vzd lávání a z toho na další vzd lávání pedagogických 
pracovník  v roce 2007 jsou rovn ž zahrnuty pouze finan ní prost edky poskytnuté 
školám a školským za ízením ze státního rozpo tu v dotaci na innost (§ 160 - 162). 
Nezahrnuje finan ní prost edky, které jsou školám a školským za ízením poskytovány 
v rámci programového financování (§ 163).  
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Na školení a vzd lávání inil v této sfé e pr m rný p ísp vek ze státního rozpo tu
1 507,-- K , z toho na další vzd lávání pedagogických pracovník  1 317,-- K  na jednoho 
pedagogického pracovníka. 

Meziro ní vývoj výdaj  na vzd lávání hrazených z dotace vykazuje za sledované 
období pokles. Ten byl zp soben jednak ukon ením n kterých vzd lávacích aktivit 
(SIPVZ, vlastní hodnocení školy, rámcové a školní vzd lávací programy – klí ové
kompetence), jednak zvýšením výdaj  na vzd lávání v rámci programového financování. 
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ást F 

Využití a p ínos rozvojových projekt
v innosti škol v krajích 
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F. Využití a p ínos rozvojových projekt  v innosti škol 
v krajích 

Inspek ní innost zjiš ovala zapojení škol do projekt  na regionální, národní 
i mezinárodní úrovni. Podrobn jší analýzou se inspekce nezabývala, avšak p ínos realizo-
vaných projekt  byl zhodnocen jako sou ást pr b hu a výsledk  vzd lávání
v inspek ních zprávách.

Realizované projekty vycházely z Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje 
vzd lávací soustavy pro jednotlivé kraje p edevším v t chto oblastech: prevence
sociáln -patologických jev , multikulturní výchova a výchova k ob anství, environmen-
tální vzd lávání, osobnostní rozvoj d tí a žák , další vzd lávání pedagogických pracovní-
k  a zkvalitn ní výuky informa ní gramotnosti.  

Projekty byly cenným pomocníkem p i vytvá ení a prohlubování kompetencí 
stanovených vzd lávacími programy škol. P ínosem realizace projekt  pro školy bylo 
získávání finan ních prost edk , zlepšení ekonomické situace, získávání nových zkuše-
ností a zvyšování úrovn  kvality vzd lávacího procesu. 

F.1 P edškolní vzd lávání

Mate ské školy se u ily podávat cílené projekty a vstupovat do grantových 
program . Zatím ne vždy úsp šn . Nejvíce se MŠ zapojily do projekt  v oblasti výchovy 
ke zdraví. Projekty se dále týkaly prevence, zdraví a ekologie (Zdravý životní styl).
Projek- ty v mate ských školách se zam ovaly také na rozvíjení sociálních 
a komunika ních kompetencí d tí. Mate ské školy v p íhrani ních oblastech se zapojova-
ly do projekt  spolupráce s MŠ v sousedních zemích za ú elem vým ny odborných 
a osobních zkušeností mezi vyu ujícími a seznámení d tí s vrstevníky a zvyky v sousední 
zemi. V malých obcích vznikaly projekty p edevším s cílem vylepšit materiální vybavení 
a modernizovat interiéry školy, nap . díky ekologickému vytáp ní ve ejných budov. 
N které vlastní projekty MŠ sm ovaly k realizaci i dopln ní ŠVP (ekologie výchovy, 
prevence sociáln -patologických jev ). Mate ské školy využívaly rovn ž projekty 
vyhlášené obcí (v tšinou ve v tších m stech). Dalším astým zam ením projekt  bylo 
zlepšení materiálního zabezpe ení školy a prost edí výuky, v etn  úpravy zahrad. 
Projekty MŠ byly zam ené také na rozvoj um leckých vloh d tí.

F.1.1 Praha 

Kurikulární reforma 
Pražské mate ské školy realizovaly jako dopln ní realizace ŠVP projekty 

ekologické výchovy a projekty v oblasti výchovy ke zdraví. Jejich smyslem bylo p iblížit 
žák m roli lov ka jako sou ásti p írody, podporovat v nich správné návyky (nap . t íd ní
odpad ), seznámit je s problematikou udržitelného rozvoje a využívání obnovitelných 
zdroj  energie. V MŠ sv. Voršily v Praze se konalo pražské setkání pedagog  MŠ se 
zájmem o ekologickou výchovu. Mate ské školy v Praze se zapojily do dlouhodobého 
celostátního projektu Vzd lávací a informa ní podpora mate ským školám v napl ování
environmentální oblasti Dít  a sv t, RVP pro p edškolní vzd lávání. Jeho realizace za ala
v roce 2007 a zahrnovala vytvo ení sít  MŠ MRKVI KA se zvýšeným zájmem o environ- 
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mentální oblast na krajské, resp. celorepublikové úrovni, zmapování pot eb mate ských
škol; dále poskytování informa ní a metodické pomoci mate ským školám v environmen- 
tální oblasti na základ  zmapovaných pot eb; zprost edkování vzájemné vým ny
zkušeností pedagogických pracovník  se zpracováním a realizací environmentální oblasti 
Dít  a sv t v rámci ŠVP. V pr b hu projektu bylo osloveno celkem 3 499 MŠ. Návratnost 
dotazník  byla 16 %, ale MŠ ješt  v sou asné dob  reagují na rozeslané dotazníky 
a zapojují se do celostátní sít . Do sít MRKVI KA se následn  zapojilo 770 MŠ ze všech 
14 kraj R. Projekt financuje MŠMT a jeho realizátorem je Sdružení st edisek 
ekologické výchovy Pavu ina.

Pražské mate ské školy se zapojily v rámci programu optimalizace pohybové 
aktivity d tí do projektu Zdravá záda. editel Státního zdravotního ústavu v Praze je 
garantem evropského projektu Škola podporující zdraví v R, který byl zahájen 1. ledna 
2000. Cílem projektu Zdravá MŠ je vytvo ení sít  škol podporujících zdraví v R. Tyto 
školy musí mít vypracovanou ty letou koncepci výchovy ke zdraví. V sou asnosti je do 
tohoto projektu v celé R zapojeno p ibližn  100 MŠ, které vytvá ejí dohromady tzv. 
Národní sí  škol podporujících zdraví. MŠ v Sokolovské ulici v Praze 8 realizovala 
projekt cvi ení tchaj- i pro p edškolní d ti.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
V rámci jednotného programového dokumentu financovaného ze zdroj  MŠMT 

a EU realizovaly MŠ pro žáky zájmové kroužky. Mate ské školy v Praze se zapojily 
do vzd lávacího programu Za ít spolu. Vzd lávací program Za ít spolu je v R realizo-
ván od roku 1994. Název Za ít spolu je typický pouze pro R, mezinárodní název tohoto 
programu je Step by Step. Je to vzd lávací program zd raz ující individuální p ístup
k dít ti, partnerství rodiny, školy a širší spole nosti v oblasti výchovy a vzd lávání.
Prosazuje a umož uje inkluzi d tí se SVP (d tí nadpr m rn  nadaných, d tí
s vývojovými poruchami, d tí s postižením, velmi se osv d uje u d tí z r zných
etnických menšin). Dále program Za ít spolu klade d raz na podn tné prost edí, 
netradi ní len ní t ídy do center aktivit, kooperativní u ení, projektové vyu ování 
a integrovanou tematickou výuku. Již od MŠ se úsp šn  pracuje se sebehodnocením 
(prost ednictvím portfolia a individuálního vzd lávacího programu) d tí, což posiluje 
pozitivní motivaci d tí k aktivnímu a samostatnému u ení. Dalším projektem, do kterého 
se v Praze zapojilo celkem 13 MŠ, byl Návrat koncovky aneb Zdravé muzicírování,
zam ený na podporu rozvoje hudebního nadání d tí p edškolního v ku. Pražské MŠ se 
zú astnily celostátního projektu Mate inka, zam eného na rozvoj um leckých 
a tvo ivých schopností d tí (výtvarné, tane ní, hudebn -pohybové a dramatické). 

Prevence sociáln -patologických jev
Mate ské školy v Praze realizovaly projekty vedoucí k sociální inkluzi d tí

z romské komunity. Projekty MŠ se zam ovaly také na inkluzi d tí s postižením.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Mate ské školy se zapojily do projektu Angli tina v mate ské škole aneb Jak za ít.

P íjemcem finan ní podpory je MŠMT a realizátorem projektu je Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze. Výstupem projektu byl materiál sloužící k nápomoci pedagog m
p edškolních za ízení pro zavedení výuky anglického jazyka efektivní a kvalitní formou. 
Veškeré informace uvedené v textu jsou podložené praktickým využitím a poznatky 
v rámci p ti MŠ s celkovým po tem 68 d tí ve v ku od 5 do 7 let b hem školního roku 
2007/2008. Anglický jazyk je za azen jako sou ást výchovného programu u p edškolních
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d tí. Jedná se tedy o skupinovou výuku v maximálním po tu 12 d tí. Lekce se koná 
jednou týdn  nebo ast ji podle možností konkrétního za ízení v délce 45 minut. 

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Mate ské školy v Praze využily projekt SIPVZ pro zkvalitn ní vybavení školy 
technologiemi ICT. 

F.1.2 St edo eský kraj 

Kurikulární reforma 
Sí  MŠ se zájmem o ekologickou výchovu MRKVI KA funguje ve st edo eském 

kraji od roku 2002. Ve školním roce 2007/08 bylo v síti rekordních 129 mate ských škol. 
MŠ Libiš realizovala projekty v oblasti Výchovy ke zdraví, nap . projekt Pohyb zdravý, 
veselý a hravý, v rámci n hož zajistila d tem mobilní hra ky a jízdní okruh kolem školky. 
Dalším projektem MŠ Libiš v roce 2007/2008 byl projekt Zdravá strava, kdy d ti
dostávaly ve školce na výb r ovoce a zeleninu. Mate ské školy v kraji se rovn ž zapojily 
do projektu Zdravá záda. MŠ Libiš realizovala projekt ekologické výchovy Probouzení
jara, v rámci n hož d ti sázely stromky. Do projekt  ekologické výchovy se zapojilo více 
MŠ ve St edo eském kraji. N které MŠ se zú astnily aktivit v rámci projektu Škola
pro udržitelný život. Ve spolupráci s Komisí pro podporu meziregionální spolupráce 
v oblasti školství Comenius REGIO realizovaly MŠ projektovou práci a zahrani ní cesty 
do partnerských obcí a region . MŠ Nová v Mníšku pod Brdy podala žádost o dotaci 
na projekt zkapacitn ní a komplexní rekonstrukce a zateplení budovy, v etn  rekonstruk-
ce zahrady. 

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Cílem celostátního projektu Mate inka, do kterého se MŠ v kraji zapojily, byl 

rozvoj um leckého nadání d tí. V rámci projektu Mate inka se v Nymburce uskute nila 
p ehlídka výsledk  práce s d tmi v MŠ v oblasti výtvarné, tane ní, hudebn -pohybové 
a dramatické. Záštitu nad celostátním festivalem MŠ p evzalo MŠMT R, eská komise 
pro UNESCO a starosta m sta Nymburk, mediálními partnery jsou eský rozhlas 2 – 
Praha a asopis Pastelka. Festival byl ur en všem MŠ v R v etn  speciálních 
a p edškolních za ízení, která se v nují zdravotn  postiženým d tem. Dále byl ur en
rodi m, u itelkám, odborník m a pracovník m v oblasti p edškolní výchovy. 

F.1.3 Plze ský kraj 

Kurikulární reforma 
Mate ské školy v kraji se zapojily do projektu ekologické výchovy MRKVI KA.

V oblasti výchovy ke zdraví v Plze ském kraji organizovaly mate ské školy Sportovní
hry MŠ 2008, nejv tší sportovní projekt pro p edškolní d ti v R. Cílem akce je podpora 
zdravého sportu, myšlenky fair play a olympismu pro p edškolní d ti. Do 2. sportovních 
her MŠ Plze ského kraje se na základní úrovni zapojilo necelých 15 000 d tí, které 
sout žily ve svých školách, a následn  na okresních semifinále. D ti sout žily v p ti
disciplínách: štafetový b h, skok v pytli, hod na cíl, p ekážková ch ze a p tiskok.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy z kraje se prezentovaly na celostátním festivalu MŠ Mate inka

v Nymburce.
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F.1.4 Karlovarský kraj 

Kurikulární reforma 
P edpoklady pro napl ování ŠVP z hlediska personálních podmínek byly 

v Karlovarském kraji v MŠ p íznivé, vyu ovalo v nich vysoké procento u itelek 
s odbornou kvalifikací. Materiální podmínky v MŠ se zlepšily. Pozornost byla v nována
vybavení a využívání školních zahrad. Zlepšily se podmínky pro pohybové aktivity. 
Velikost nábytku již v tšinou odpovídá vzr stu d tí. Byl zajišt n pitný a stravovací režim. 
Mate ské školy v kraji se zapojily do projektu ekologické výchovy MRKVI KA.
V Karlovarském kraji se realizoval program Zdraví13 a projekt Zdravá mate ská škola,
inspirovaný modelovým programem Kurikulum podpory zdraví v MŠ. V rámci tohoto 
programu se realizovaly také jednorázové akce, jako nap . sportovní dny, dny zdraví 
a akce zam ené na bezpe nost v doprav .

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
V Karlovarském kraji se realizoval projekt na vybavení výtvarného koutku 

dotovaný spole ností EZ. Mate ské školy, které integrují d ti se SVP, vytvá ely vhodné 
podmínky pro jejich vzd lávání. Dob e se vyvíjela spolupráce se speciáln -
pedagogickými centry (v Plzni, Karlových Varech a v Mariánských Lázních). Mate ské
školy z kraje se prezentovaly na celostátním festivalu MŠ Mate inka v Nymburce.

Prevence sociáln -patologických jev
Další oblastí, kde se realizovaly projekty, byla spolupráce ZŠ a MŠ, jejímž cílem 

bylo usnadnit adaptaci žák  a socializa ní proces. Mate ské školy v Karlovarském kraji 
uskute nily projekty p eshrani ní spolupráce, jejichž cílem byla odborná a osobní 
vým na zkušeností mezi u itelkami a aktivní zapojení d tí, které jim umožnilo seznámit 
se hravou formou s kulturou a zvyky sousední zem .

F.1.5 Ústecký kraj 

Kurikulární reforma 
Cíle Dlouhodobého zám ru vzd lávání v Ústeckém kraji byly v MŠ asto

deklarovány v obecné rovin . V polovin  navštívených MŠ se nepromítly do konkrétních 
krok  v rámci realizace strategických zám r  rozvoje školy. V navštívených MŠ bylo 
zapojení do projekt  minimální, spíše participovaly se z izovatelem zapojeným 
do programu Zdraví. Mate ské školy se zapojily také do projektu Zdravá mate ská škola
(nap . MŠ Žatec). St edisko ekologické výchovy SEVER realizovalo v Ústeckém kraji 
projekt MRKVI KA.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
N které MŠ v kraji, nap . MŠ Chomutov a MŠ Louny, se zapojily do celostátního 

projektu rozvoje um leckého nadání d tí Mate inka. Celkem 362 d tí z 24 MŠ se sjelo 
ve dnech 12. a 13. b ezna na jubilejní 10. ro ník oblastní p ehlídky mate ských škol 
Mate inka Chomutov 2008. 

                                                            
13 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R – Zdraví pro všechny v 21. století. Cílem je 
výrazné snížení úmrtnosti na nemoci ob hové soustavy, na nádory, úrazy a snížení výskytu závažných nemocí 
a faktor , které je ovliv ují. Prost edkem k tomu je pokrok v prevenci p í in a rizik nemocí. Pojetí ZDRAVÍ 21 je 
blízké Amsterodamské smlouv  EU, která v lánku 152 deklaruje, že „akce Spole enství budou zam eny na zlepšení 
ve ejného zdraví, prevenci nemocí a poruch zdraví a na odstran ní zdroj  zdravotních nebezpe í“.



100 Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 | www.cs icr.cz

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

Prevence sociáln -patologických jev
Mate ské školy v Ústeckém kraji realizovaly projekty p eshrani ní spolupráce 

Klí e k d tským úsm v m ve spolupráci s partnerskými MŠ v Sasku. Cílem t chto 
projekt  je prohlubování spolupráce mezi partnerskými MŠ na obou stranách hranice 
s výhledem na spole né zlepšení kulturního, vzd lávacího a sportovního rozvoje d tí
i u itel  z mate ských škol, zlepšení podmínek vzájemné spolupráce a komunikace 
a v neposlední ad  také prohlubování existujících kontakt . D ti se p itom seznamují 
s jazykem d tí partnerské mate ské školy. V rámci projekt  se u itelky partnerských MŠ 
podílí na spole ných vzd lávacích seminá ích.

F.1.6 Jiho eský kraj 

Kurikulární reforma 
B hem dvou let existence projektu MRKVI KA se do n j zapojilo 54 MŠ 

v Jiho eském kraji. V malých obcích vznikaly projekty na rozvoj ob anské spole nosti,
podpory venkova i p íhrani ní spolupráce, které podávala obec a které zahrnovaly mimo 
jiné i modernizaci interiér  školy a spole enské aktivity i ekologické vytáp ní ve ejných
budov. MŠ se u í podávat cílené projekty a vstupovat do grantových program . Mnohé 
zatím neusp ly. P esto se již n kolika školám poda ilo nov  vybavit školní zahradu za 
p isp ní z izovatele a ú elových prost edk  z grantu. Malé, p evážn  neúplné ZŠ a MŠ 
využívaly projekt  podávaných z izovateli. Spole n erpají finan ní prost edky
z p evážn  krajských grant  na údržbu a obnovu budov.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 

nadání d tí Mate inka.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

MŠ Sob slav v Jiho eském kraji usp la v rozvojovém programu MŠMT 
zam eném na rozvoj komunikativních dovedností d tí s pomocí ICT a získala prost edky
na dva po íta e s dataprojektory a plátny, software a navazující didaktické pom cky.

F.1.7 Liberecký kraj 

Kurikulární reforma 
V sou asnosti je v Libereckém kraji zapojeno 87 MŠ z celkového po tu 176 MŠ 

v projektu ekologické výchovy MRKVI KA. Mate ské školy v Libereckém kraji se 
sdružily do skupiny a erpaly dotace na zateplení budov MŠ.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 

nadání d tí Mate inka.

F.1.8 Královéhradecký kraj 

Kurikulární reforma 
Mate ské školy v Královéhradeckém kraji se zapojily do projekt  ekologické 

výchovy, náplní projekt  bylo nap . t íd ní odpadu v rámci sout že T ídíme s Nikitou!.
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MŠ se zapojily do aktivit v rámci projektu Škola pro udržitelný život. Nap . MŠ 
Suchovršice se zú astnila projektu oživení ve ejného prostranství pro setkávání ob an
v etn  d tského h išt . Mate ské školy v kraji se zapojily do projektu ekologické výchovy 
MRKVI KA.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 

nadání d tí Mate inka.

F.1.9 Pardubický kraj 

Reforma
M sto Chrudim se zapojilo do Sít  zdravých m st a vyhlásilo n kolik projekt

z oblasti výchovy ke zdraví. Dv  MŠ se zapojily do projekt  m sta Pardubice 
zam ených na environmentální výchovu. V Pardubickém kraji získala 60 000,-- K  ZŠ 
a MŠ Damníkov na projekt Zahrada spln ných p ání, 70 000,-- K  MŠ Helvíkovice - 
Bezpe ná zahrada, klidová zóna pro maminky s d tmi a seniory, 42 500,-- K  DDM Alfa, 
Pardubice – Nau ná stezka okolím slepých ramen Labe. Mate ské školy v kraji se zapojily 
do projektu ekologické výchovy MRKVI KA.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 

nadání d tí Mate inka.

F.1.10 Kraj Vyso ina

Kurikulární reforma 
V kraji Vyso ina se 14 MŠ zapojilo do projektu ekologické výchovy Zdravý kraj 

Vyso ina. Mate ské školy v kraji Vyso ina se také zapojily do projekt  v oblasti výchovy 
ke zdraví, konkrétn  do projektu Zdravé zuby ve spolupráci s VZP a SZŠ. Celkem 17 MŠ 
v kraji Vyso ina se zapojilo do celostátní sít  mate ských škol se zájmem 
o ekologickou/environmentální výchovu pod názvem MRKVI KA.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 

nadání d tí Mate inka.

F.1.11 Jihomoravský kraj 

Kurikulární reforma 
Dlouhodobé zám ry ve vzd lávání státu i kraje MŠ v obecné rovin  naplnily. 

Hlavní pozornost v novaly tvorb  a zavád ní ŠVP. P i jeho realizaci usilovaly o uplatn -
ní moderních p ístup  k d tem a vyhodnocovaly si kvalitu své práce. Mate ské školy 
v kraji se zapojily do projektu ekologické výchovy MRKVI KA. V tšina škol v novala
pat i nou pozornost dalšímu vzd lávání pedagog , což se zatím do úrovn  p edškolního
vzd lávání ú inn  nepromítlo. Kvalita vzd lávání se mezi MŠ výrazn  lišila. D tem
se SVP v nují MŠ dlouhodob  odpovídající pé i.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
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Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 
nadání d tí Mate inka.
Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk

Mate ské školy v kraji se zapojily do projektu Výuka angli tiny ve vybraných 
školách m sta Brna. V rámci realizace dvouletého projektu byla ve t ech MŠ v Brn
rozší ena vzd lávací nabídka o nadstandardní aktivity a z poskytnutých dotací byly t ídy
vybaveny didaktickými pom ckami. Tento projekt se ve vybraných MŠ stal podn tem
k zajiš ování optimálních podmínek k cílev domému seznamování p edškolních d tí
s cizím jazykem. 

F.1.12 Olomoucký kraj 

Kurikulární reforma 
V mate ských školách se pozitivn  projevily zm ny související se vzd láváním 

d tí podle ŠVP, které deklarovaly osobnostní model vzd lávání a výchovu ke zdravému 
životnímu stylu. Z eteln jší zm ny byly patrné u škol s alternativními vzd lávacími 
programy. Mate ské školy v kraji se zapojily do sít MRKVI KA.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého

nadání d tí Mate inka.

F.1.13 Moravskoslezský kraj 

Kurikulární reforma 
V Moravskoslezském kraji bylo k srpnu 2008 zapojeno do sít MRKVI KA

94 MŠ. MŠ Beruška v ulici Nad Lipinou realizuje od roku 1995 program Za ít spolu
(více viz výše). V roce 1999 získala MŠ Beruška statut Modelové mate ské školy pro 
tento program.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu rozvoje um leckého 

nadání d tí Mate inka.

Prevence sociáln -patologických jev
MŠ Smilovice v okrese Frýdek-Místek realizovala projekt adaptace nových d tí

v MŠ. 

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Mate ská škola Beruška je vzd lávacím a tréninkovým centrem pro DVPP. Sedm 
u itelek v roce 2003 získalo mezinárodní certifikát Vynikající u itel programu Za ít
spolu.

F.1.14 Zlínský kraj 

Kurikulární reforma 
Mate ské školy v kraji se zapojily do sít  MŠ pro ekologickou výchovu s názvem  

MRKVI KA. Ve spolupráci s m stem Zlín realizovaly MŠ projekty zam ené na 
zlepšování prost edí MŠ (Vybavení a úprava zahrady – ve spolupráci s Nadací d ti,  
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mládež, kultura a sport, Revitalizace zahradních hracích ploch). V oblasti zlepšování 
materiálního zabezpe ení erpali z izovatelé MŠ finan ní prost edky z krajských grant
na údržbu a obnovu budov. 

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Ve Zlínském kraji MŠ realizovaly projekty za ú elem za len ní p edškolák  do 

života školy Pasování na školáky a Školi ka nane isto. Mate ské školy v kraji realizovaly 
také školní projekty zam ené na vzájemné vztahy, komunikaci a chování v d tském
kolektivu (Jsme kamarádi). Mate ské školy v kraji se zapojily do celostátního projektu 
rozvoje um leckého nadání d tí Mate inka.

F.2 Základní vzd lávání

Projekty realizované základními školami více odrážely specifi nost a zam ení
jednotlivých škol. Metodicky podporovaly práci u itel  a napl ování ŠVP. Rozvíjely 
právní a ob anské pov domí žák , smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci vedoucí 
k respektování neustále se zvyšující sociální a kulturní rozmanitosti. Podávání projekt
erpajících prost edky z ESF bránilo n kolik ukazatel : malá zkušenost editel  škol jako 

podavatele, neúm rné finan ní nároky na z izovatele p i krytí projektu, obavy ze spln ní
všech podmínek a z p ípadného zpožd ní plateb z t chto fond  a velká administrativní 
náro nost. ást škol si nechala projekty zpracovat dodavatelsky.

V p ístupu k projekt m byly mezi školami velké rozdíly. N které školy jich 
realizovaly mnoho, více však bylo škol, které se k projekt m ješt  nedostaly. Dob e
organizované projekty p inesly prosp ch žák m i celé škole, n kdy i materiální. 
Umožnily aktivní zapojení žák  i nad rámec výuky. Finan ní podporu získaly školy od 
z izovatel , KÚ a jiných organizací (projekty vyhlašoval nap . EZ). V roce 2007/2008 
se v n kolika p ípadech pro podání projektu p ípadn  grantu spojilo více škol a z izovate-
l . V ojedin lých p ípadech si školy vypracovaly individuální projekty, na základ
kterých dokázaly získat peníze z ESF.  

P ínosem již realizovaných projekt  pro školy bylo v tšinou zlepšení materiáln
technického vybavení, zlepšení kompetencí u itel , vzd lávací nabídky a tím zvýšení 
konkurenceschopnosti. Ne vždy však realizovaný projekt p inesl o ekávaný efekt. Ukazu-
je se, že školy, které již projekt zrealizovaly, získaly zkušenosti a následn  podávaly další 
projekty, získaly výrazný náskok p ed ostatními. P í inou zaostávání ostatních škol byla 
p edevším skute nost, že prost edky poskytované od státu a z izovatele v tšinou sotva 
pokryly provoz a udržovací náklady a neumožnily další výrazn jší rozvoj školy. 

V období od 1. 9. 2004 do 30. 6. 2006 se v ZŠ realizoval systémový projekt Pilot 
Z, spolufinancovaný z ESF. Zú tování projektu prob hlo k 31. 12. 2006. Cílem projektu 
bylo ov it fungování modelu dvoustup ového kurikula v základním vzd lávání.
Do projektu bylo za azeno 14 pilotních ZŠ, kterým projekt umožnil realizovat jejich 
školní vzd lávací programy v plném rozsahu (tj. v etn  navýšení hodinové dotace na ICT 
a cizí jazyky). Zásadní význam m ly výstupy projektu pro všechny ZŠ, kterým získané 
zkušenosti poskytnou metodickou podporu p i výuce podle ŠVP. Dotace byla poskytová-
na v souladu s pravidly projektu. Kraje jako poskytovatelé dotace správn  stanovily 
pravidla pro její erpání a evidování. Všechny školy vystavovaly osv d ení o provedené 
práci a výkazy vynaložených prost edk . Vyú tování ú elov  poskytnutých prost edk
bylo ve všech kontrolovaných pilotních školách provedeno v souladu s ustanovením § 6 
odst. 2 vyhlášky . 551/2004 Sb., ve dvou p ípadech však bylo zjišt no neoprávn né 
erpání finan ních prost edk . P i kontrole nebylo zjišt no porušení právních p edpis
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a pravidel projektu. Finan ní prost edky byly použity oprávn n  v souladu s pravidly 
projektu.

V období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2006 se v základních školách realizoval také 
systémový projekt Úprava vzd lávacích program  7. ro ník  škol sm ující k rozvoji 
klí ových kompetencí žák  (Hodina), spolufinancovaný z prost edk  ESF v rámci 
OP RLZ. Zú tování projektu prob hlo k 31. 12. 2006. Ve ejnosprávní kontrola byla 
v tomto p ípad  rovn ž následnou kontrolou využití finan ních prost edk  p id lených
školám na daný projekt. Uskute nila se ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byly 
finan ní prost edky na projekt Hodina poskytnuty jiným zp sobem. Finan ní kontrola 
probíhala na základ  výkonových ukazatel  stanovených v projektu, které byly zárove
sou ástí tvrtletního výkaznictví. Dotace byla poskytována v souladu s pravidly projektu. 
Kraje jako poskytovatelé dotace správn  stanovily pravidla pro její erpání a evidování. 
Údaje o po tech t íd a žák  zapojených do projektu vykazované školami odpovídaly 
skute nému stavu. Kontrolované školy pravideln  zpracovávaly tvrtletní výkazy 
o erpání ú elov  p id lených finan ních prost edk  a tyto výkazy p edávaly ve stanove-
ných termínech poskytovateli dotace (zpravidla krajským ú ad m). Vykazované údaje 
odpovídaly skute nosti a záznam m v ú etnictví. Vyú tování ú elov  poskytnutých pro-
st edk  bylo ve všech kontrolovaných pilotních školách provedeno v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky . 551/2004 Sb., ve dvou p ípadech však bylo zjišt no
neoprávn né erpání finan ních prost edk . P i kontrole nebylo zjišt no porušení 
právních p edpis  a pravidel projektu. Finan ní prost edky byly použity oprávn n
v souladu s pravidly projektu. 

Základní školy podávaly projekty zam ené na prevenci sociáln -patologických
jev , multikulturní výchovu a výchovu žák  k ob anství, ekologickou výchovu, 
osobnostní rozvoj žák , podporu žák  se SVP a žák  mimo ádn  nadaných, DVPP 
a zkvalitn ní výuky informa ní gramotnosti. Projekty prevence sociáln -patologických
jev  byly zam eny na protidrogovou tematiku, minimalizaci šikany a aktivity podporují-
cí zdravý životní styl, osvojování sociálního chování prost ednictvím smysluplného 
využívání a organizace volného asu, prevenci školní neúsp šnosti a zkvalitn ní poraden-
ských služeb. Tvo ily nedílnou sou ást preventivní strategie školy. P íkladem je projekt 
Zóna bez drog dotovaný spole ností Medivet International s.r.o., distributorem aerosolo-
vých detektor  drog zn. MISTRAL. Tyto detektory dodala firma Medivet International 
s.r.o. za dotovanou cenu k používání do ZŠ. 

V oblasti p ípravy žák  na další profesní uplatn ní se realizoval projekt 
Poradenství-Škola-Povolání, jehož hlavním cílem bylo vytvo ení komplexního systému 
poradenské podpory vzd lávání a kariérového rozhodování žák  ZŠ a pro žáky se SVP. 
MŠMT ve spolupráci s EU financovalo v rámci JPD 3 pro žáky ZŠ zájmové kroužky. 
V oblasti zdraví školy realizovaly projekty Zdravá škola, Mléko do škol, Zdravá výživa 
a Zdravé zuby.

Nejrozší en jším dlouhodobým projektem ob anské výchovy na prvním stupni 
základních škol byl projekt Za ít spolu, jehož cílem byla zm na metod výuky tak, aby 
se výuka více orientovala na pot eby žák . P ínosem tohoto projektu bylo obohacení 
nabídky základního vzd lávání a skute nost, že prvky tohoto zp sobu výuky byly 
p ebírány ostatními ZŠ. Projekty za ú elem multikulturní výchovy a výchovy k ob anství
realizovaly ZŠ ve spolupráci s r znými neziskovými organizacemi regionálního, národní-
ho i mezinárodního významu. Základní školy se zapojily nap . do projektu na podporu 
zavád ní osobnostní a sociální výchovy do ŠVP, vypsaného o.s. Odyssea.

Podporu žák  ze sociáln  znevýhodn ného prost edí si kladl za cíl projekt
Asistent pedagoga, financovaný z prost edk  státního rozpo tu formou ú elové dotace. 
Základní školy využívaly jednak romské asistenty a dále asistenty pro práci se žáky 
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mentáln  a t lesn  postiženými. V tšinou s nimi m ly školy dobré zkušenosti, nebo
asistenti se mohli žák m individuáln  v novat a využít vhodné formy a metody práce 
s ohledem na míru postižení a schopnosti žák . Asistenti se zapojili se i do mimoškolních 
akcí. Základní školy se zapojily i do dalších projekt  na podporu romské komunity, 
financovaných formou ú elových dotací ze státního rozpo tu. Finan ní prost edky byly 
v tšinou využity k nákupu u ebních materiál  a u ebních pom cek pro romské žáky. 
V jednom p ípad  romským žák  z t chto pen z škola p ispívala na ob dy. Využití t chto 
financí bylo diskutabilní, a to i z pohledu ur ení „p íjemc “ dotace – romští žáci se 
v tšinou k této národnosti nehlásí. 

Projekty využily školy také pro podporu ekologické výchovy. Jejich smyslem 
bylo p iblížit žák m roli lov ka jako sou ásti p írody, podporovat v nich správné návyky 
(nap . t íd ní odpad ), seznámit je s problematikou udržitelného rozvoje a využívání 
obnovitelných zdroj  energie. P íkladem je národní projekt M.R.K.E.V., organizovaný 
sdružením st edisek ekologické výchovy Pavu ina. P ínosem projekt  byly také 
pedagogické a didaktické inovace vzd lávání. Zkvalitn ní výuky informa ních technolo-
gií podpo il celostátní projekt SIPVZ, financovaný formou ú elové dotace ze státního 
rozpo tu. Školy si za takto získané peníze po izovaly nebo vylepšovaly po íta ové 
u ebny, zkvalit ovaly po íta ové sít , po izovaly programy a výukové materiály 
a prost edky také využívaly k proškolování pedagogických pracovník  v kurzech PC. 
V ojedin lých p ípadech byly prost edky využívány k úhrad  m sí ních poplatk  za 
internetové p ipojení. Dalším využívaným projektem byl JPD 314 (vzd lávací procesy 
s inovací pedagogické práce v r zných oblastech informatika, jazyková komunikace, 
inovace pedagogické práce, seminá e k výuce konkrétních p edm t ). V oblasti podpory 
výuky se školy zapojily do projekt Historie a sou asnost, Bádáme spole n , Pohádky 
a po íta e a B ezen - m síc knihy.

Velmi asté bylo zapojení škol do mezinárodních projekt  zam ených na 
spolupráci škol, vým nných pobyt  atd. Školy pokra ovaly v realizaci i zapojování se do 
projekt  mezinárodní spolupráce (eTwinning, Leonardo da Vinci, Lanterna Futuri, 
Sokrates). P ínosem byl rozvoj jazykových a sociálních kompetencí, týmové spolupráce, 
mobility, odbornosti a praktických zkušeností. Nár st byl zaznamenán v podávání 
projekt  v rámci FM/EHP Norsko. Národních grantových program  sm ujících
p edevším do oblasti p ípravy lektor , tvorby a ov ování ŠVP (Pilot S) a jiné (nap .
Škola pro udržitelný život) se ú astnily pouze n které z p edních škol. Krajské grantové 
programy sm ují p edevším do oblasti zlepšování kvality podmínek vzd lávacího
a výchovného procesu. Této formy dotací využil nejv tší po et škol. Grantové programy 
obcí (a p ípadné dotace získané od místních firem) byly nej ast ji využívány 
k financování mén  náro ných, krátkodobých a školu profilujících projekt .

F.2.1 Praha 

Kurikulární reforma 
Realizované projekty vycházely z Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje 

vzd lávací soustavy hl. m. Prahy. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze 
realizovalo cca 100 základních škol v celé R projekt spolupráce sít Zdravá ZŠ. Školy 
zapojené v této síti p ipravily vzd lávací program na podporu zdravého vývoje žák
v R. V rámci projekt  se realizovaly školní programy ekologické výchovy. Jejich 
smyslem bylo p iblížit žák m roli lov ka jako sou ásti p írody, podporovat v nich 
správné návyky (nap . t íd ní odpad ), seznámit je s problematikou udržitelného rozvoje 

                                                            
14 Jednotný programový dokument financovaný ze zdroj  MŠMT a EU
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a využívání obnovitelných zdroj  energie. Nejvíce škol se zapojilo do regionálního 
projektu Zdravé m sto Praha 2007 a do celonárodního projektu M.R.K.E.V. organizova-
ného sdružením st edisek ekologické výchovy Pavu ina.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Nejrozší en jším dlouhodobým projektem v ZŠ na prvním stupni je projekt Za ít

spolu. Jeho p ínosem je obohacení nabídky základního vzd lávání a skute nost, že prvky 
tohoto zp sobu výuky jsou p ebírány ostatními ZŠ. Inspekci zaujal projekt ZŠ nám. 
Curieových Praha 1 podporující rozvoj žák  se SVP a mimo ádn  nadaných žák . Zda ile
uplat uje tvorbu individuálních vzd lávacích plán  v úzké spolupráci školy, rodiny 
a poradenských za ízení. Atraktivnost a propracovanost projektu se projevuje zvýšením 
po tu žák  školy. ZŠ a MŠ nám stí Svobody 2, Praha 6, dokon ila projekt financovaný 
ESF, Státním rozpo tem R a rozpo tem hl. m. Prahy Celkové zkvalitn ní výuky na ZŠ 
s d razem na zlepšení situace znevýhodn ných žák  a usnadn ní jejich za azení do 
výukového procesu.

Prevence sociáln -patologických jev
Velká v tšina sledovaných ZŠ se v oblasti prevence sociáln -patologických jev

zapojovala do projekt  zam ených na protidrogovou tematiku, minimalizaci šikany 
a aktivity podporující zdravý životní styl, osvojování sociálního chování prost ednictvím
smysluplného využívání a organizace volného asu, prevenci školní neúsp šnosti 
a zkvalitn ní poradenských služeb. Tvo ily nedílnou sou ást preventivní strategie škol. 
Základní školy realizovaly p edevším následující regionální a národní projekty: Zdravé 
m sto Praha 2007, Zóna bez drog, projekt Klubko (volný as) financovaný m stskou ástí
Praha 1, zájmové kroužky realizované v rámci JPD 3, Za ít spolu, Poradenství-Škola-
Povolání (PŠP) - zdokonalení diagnostického a poradenského systému v oblasti vzd lá-
vání a volby povolání. Projekty multikulturní výchovy a výchovy k ob anství rozvíjely 
právní a ob anské pov domí žák , smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci vedoucí 
k respektování neustále se zvyšující sociální a kulturní rozmanitosti. Školy v této oblasti 
v tšinou spolupracovaly v rámci projekt  s r znými neziskovými organizace-
mi regionálního, národního i mezinárodního významu, nap .: o.s. Odyssea - projekt 
Osobnostní a sociální výchova, o.s. Aisis - sout ž Paragraf 11/55, o.p.s. Partners Czech - 
projekt Právo pro každý den a mezinárodní projekt Deliberation in a Democracy, ADRA 
a lov k v tísni - festival Jeden sv t v Ohradní, Sdružení pro výchovu k ob anství - 
projekt Ke ko en m demokracie.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Základní školy v Praze realizovaly projekty ke zkvalitn ní výuky cizích jazyk .

Dv  ZŠ v Praze se zapojily do projektu Zvýšení jazykových kompetencí žák  a pedagog
a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovník . Tento projekt 
byl spolufinancován ESF, státním rozpo tem R a rozpo tem hl. m. Prahy. Jazyková ZŠ 
Fr. Plamínkové v Praze organizuje v rámci jazykové p ípravy každoro n  týdenní pobyty 
v anglických rodinách zahrnující rovn ž poznávací aktivity v oblasti historie a kultury 
Velké Británie. Je také zapojena do projektu MŠMT Jazyková rozmanitost Evropské unie
zam eného na tvorbu a ov ování u ebních osnov výuky mén  frekventovaných cizích 
jazyk  realizovaného Gymnáziem, St ední odbornou školou a Vyšší odbornou školou 
na Ortenov  nám stí v Praze 7. 
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Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

P ínosem projekt  je zavád ní pedagogických a didaktických inovací 
do vzd lávání. U itelé ZŠ se vzd lávají v rámci projektu INOSKOP (rozvoj sít
pražských škol), ve kterém Pedagogická fakulta UK reagovala na pot eby dalšího 
vzd lávání pedagogických pracovník . Projekt SIPVZ využilo k zajišt ní ICT 55 ZŠ. 
Nesporným p ínosem projektu bylo zkvalitn ní výuky ICT a její využití p i výuce 
ostatních p edm t . Dalším projektem, který ZŠ využily, byl JPD 3, zam ený na 
vzd lávací procesy s inovací pedagogické práce v r zných oblastech (informatika, 
jazyková komunikace, inovace pedagogické práce, seminá e k výuce konkrétních 
p edm t ). Z rozhovor  s editeli vyplynulo, že jejich funk ní studium (Úsp šný editel)
výrazn  p isp lo ke zkvalitn ní ízení škol. 

Zvyšování základních dovedností žák  a u itel  v oblasti informa ní gramotnosti 
Rada m stské ásti Praha 5 p ijala finan ní podporu a realizuje projekt v rámci 

JPD3, Vzd lávací procesy s inovací pedagogické práce, který je financován ESF, státním 
rozpo tem R a rozpo tem hl. m. Prahy. Do projektu se zapojili pedagogové 13 ZŠ 
v Praze 5.

F.2.2 St edo eský kraj 

Kurikulární reforma 
Strategie, cíle a priority jsou ve st edních echách jasné a známé. Jejich lepšímu 

napln ní (a  již v oblasti materiální nebo zejména personální) brání nedostatek financí. 
P esto pat í St edo eský kraj ve srovnání s dalšími ke kraj m, které dávají do školství 
nejv tší objem prost edk . V tom dominují zejména krajské školy. Tomu neodpovídají 
pr m rné po ty žák , které jsou (okolo 85 %) pod celostátním pr m rem.

F.2.3 Plze ský kraj 

Kurikulární reforma 
Všechny sledované ZŠ m ly zpracovaný ŠVP, v tšinou byla struktura v souladu 

s RVP ZV. Obsah ŠVP v ZŠ nebyl sledován. P esto byly školy upozorn ny na p ípadné
nedostatky spíše formálního rázu. V tšina ŠVP vyžadovala úpravy v rozpracování 
kompetencí, za azení pr ezových témat a obsahu u iva. Významné a zásadní zm ny
v inovaci zp sobu výuky podle ŠVP v 1. a 6. ro níku ŠI prakticky nezaznamenala. 
Školy však za ínají ve v tší mí e za azovat projekty (hodinové, denní a celoro ní).
Vnit ní dokumenty nezahrnovaly podporu realizace ŠVP, chyb la propojenost obsahu 
dokument . Úrove  ŠVP byla r zná, bohužel asto ŠVP byl jen spln ním úkolu a nebylo 
patrné jeho využití jako p íležitosti pro zm nu.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
V Plze ském kraji byly v roce 2007/2008 op t využívány dlouhodobé projekty 

p eshrani ní spolupráce s N meckem pro podporu jazykového vzd lávání, vým nu
zkušeností a zlepšení jazykových dovedností žák .
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F.2.4 Karlovarský kraj 

Kurikulární reforma 
V Dlouhodobém zám ru Karlovarského kraje 2006 byly stanoveny hlavní 

strategické sm ry v etn  rozpracování strategických cíl . ŠI se p i inspek ní innosti 
zam ila mj. na stav napl ování vybraných strategických cíl  v souvislosti s inností škol 
a školských za ízení. V roce 2008 byly strategické sm ry v DZ p eformulovány, ovšem 
bez p edchozí analýzy i hodnocení dosaženého stavu ze strany kraje. ZŠ Kynšperk 
získala z fond  ESF p es 2 milióny na vybudování sportovního zázemí školy. 

Prevence sociáln -patologických jev
Speciální vzd lávání je zajišt no formou individuálního p ístupu k žák m

i formou integrace. Základní školy integrují žáky se SVP, v n kterých jsou z izovány
t ídy s výukou podle programu Zvláštní škola a Pomocná škola. P i diagnostikování SVP 
u itelé spolupracují s výchovnými poradci i rodi i žák . Problémy, které v tšinou vyústí 
ve stížnosti rodi  na školu, jsou v t ch školách, kde žáky se SVP neidentifikují a tedy se 
jimi ani nezabývají. Systém prevence vzniku sociáln -patologických jev  je ve v tšin  ZŠ 
ú inný, školy zpracovaly preventivní strategii, v níž je p ednostn  uplat ována nabídka 
zájmové mimoškolní innosti.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
V Karlovarském kraji byly v roce 2007/2008 op t využívány dlouhodobé projekty 

p eshrani ní spolupráce s N meckem pro podporu jazykového vzd lávání, vým nu
zkušeností a zlepšení jazykových dovedností žák .

Zvyšování základních dovedností žák  a u itel  v oblasti informa ní gramotnosti 
Projekt Bádáme spole n  - Ašsko v era a dnes o ima žák  partnerských škol byl 

zam en na zkvalitn ní zázemí pro výuku práce s informa ními technologiemi, v rámci 
n hož si ZŠ v Aši po ídila z prost edk  ESF interaktivní tabuli, software, notebook a jiné 
vybavení.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Ve všech navštívených ZŠ byly vytvo eny podmínky pro DVPP. Nižší ú ast na 
DVPP je ovliv ována obtížnou zastupitelností v menších školách a špatným dopravním 
spojením do místa konání akce. editelé škol i jejich zástupci (až na výjimky) absolvovali 
funk ní studium. Zákon o pedagogických pracovnících umož uje editel m, kte í jsou 
delší dobu ve funkci, aby funk ní studium neabsolvovali. Práv  tito editelé by 
v n kterých p ípadech studovat m li z d vodu neznalosti školského zákona, nep ijetí 
kurikulární reformy apod. 

Integrovaný systém poradenství ve školství 
V n kterých ZŠ funguje velmi dobrá spolupráce s poradenskými za ízeními. Jejich 

pracovníci docházejí do škol, kde pracují se žáky, nabízejí konzultace jejich rodi m. 
V ad  škol fungují asistenti žák i pedagog . Funkce školního psychologa je 
z ekonomických d vod  zatím nedostupná. 
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F.2.5 Ústecký kraj 

Kurikulární reforma 
Všechny navštívené školy stanovily cíle vzd lávání zcela (88 %) nebo z p evážné 

ásti v souladu s národními strategickými prioritami (DZ R) a adekvátn  reagovaly 
rovn ž na DZ vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Ústeckého kraje 2005-2008. 
V ZŠ bylo slabým místem vyhodnocování napl ování t chto cíl . Z navštívených ZŠ 
v Ústeckém kraji se 62 % zapojilo do projektových i grantových aktivit. Jedná se o stou-
pající trend, p evažují národní a mezinárodní aktivity. Uskute n né projekty pozitivn
ovlivnily podmínky výuky zejména v materiální oblasti (ICT, vybavenost odborných 
u eben, spole ných prostor – agenda Zdraví). Dále se díky projekt m poda ilo pozitivn
motivovat u itelský sbor pro tvorbu ŠVP, rozši ování vzd lávací nabídky (celoživotní 
vzd lávání na SŠ apod.) a podporu romské komunity.  

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Velmi asté bylo zapojení škol do mezinárodních projekt  zam ených na 

spolupráci škol, vým nných pobyt  atd. Inspekce zjistila, že úsp šnost v p ijímání projek-
t  se neodvíjí od velikosti, druhu, ani geografického umíst ní školy. Jednozna n  byla 
d sledkem iniciativ pracovník  školy (nej ast ji vedení škol a projektových manažer ). 
Velmi astá byla praxe, kdy se školy p i p edkládání projekt  sdružují, ímž hlavn  menší 
školy zvyšují pravd podobnost úsp chu.

F.2.6 Jiho eský kraj 

Kurikulární reforma 
Krajské priority se nelišily od republikových. Ve v tšin  navštívených škol se 

da ilo zapojovat sociální partnery do formování a napl ování jejich cíl  rozvoje. Školy 
navázaly a dále rozvíjely spolupráci s partnerskými institucemi, která je cílena na 
zkvalit ování podmínek a pr b hu vzd lávání. Spolupráce se školskými radami z stává
p evážn  formální. Základní školy využily projekty zejména k rozvoji lidských zdroj
a zlepšení materiálních podmínek, nejvíce k modernizaci a oprav  budov, sportoviš
a školních zahrad, ale i vnit ního vybavení, nap . interaktivní tabule. Mnoho škol využilo 
t chto prost edk  k prevenci sociáln -patologických jev  a podpo e ekologické výchovy.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
V ZŠ v Jiho eském kraji se da ilo akceptovat vzd lávání d tí a žák  se SVP ve 

školách b žného typu se zajišt ním pedagogické asistence, podporovat nadané d ti a žáky 
v rámci škol b žného typu ZŠ a zapojit co nejvíce škol do program  v rámci EU. 
Ve v tšin  navštívených škol se da ilo zapojovat sociální partnery do formování 
a napl ování jejich cíl  rozvoje. Školy navázaly a dále rozvíjejí spolupráci s partnerskými 
institucemi, která je cílena na zkvalit ování podmínek a pr b hu vzd lávání. Spolupráce 
se školskými radami z stává p evážn  formální. Prost edky z ESF se poda ilo získat spíše 
velkým m stským školám.  

Prevence sociáln -patologických jev
Mnoho škol využívá t chto prost edk  k prevenci sociáln -patologických jev

a podpo e ekologické výchovy. N které menší ZŠ samostatn  zpracovaly projekty na 
další vzd lávání u itel  a volno asové aktivity. 
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Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Z rozhovor  s editeli vyplynulo, že jejich funk ní studium (Úsp šný editel)
výrazn  p isp lo ke zkvalitn ní ízení škol. N které menší ZŠ samostatn  zpracovávají 
projekty na další vzd lávání u itel  a volno asové aktivity. 

F.2.7 Liberecký kraj 

Kurikulární reforma  
Výuka ve sledovaných ZŠ v Libereckém kraji v 1. a 6. ro níku probíhala podle 

zpracovaných ŠVP ZV. Struktura ŠVP se v tšinou shodovala s RVP, n kde shledala ŠI 
formální nedostatky týkající se hlavn  za len ní pr ezových témat, zmínky 
o mezinárodní spolupráci a popisu hygienického vybavení školy. Dv  malot ídky nezpra-
covaly ŠVP ZV pro všechny ro níky, kv li odvolání editele p ed prázdninami nebo 
v jejich pr b hu. Školy mají stále rezervy ve využití inova ních vyu ovacích metod 
a organiza ních forem práce a v oblasti hodnocení a sebehodnocení žák  p i realizaci 
ŠVP. Projekty ekologické výchovy zahrnovaly aktivity týkající se t íd ní a sb ru druhot-
ného odpadu a pé i o zele  v okolí školy až po zpracování projektu a získání grantu 
z fondu ESF – opera ní program Rozvoj lidských zdroj  týkající se environmentální 
problematiky zam ené na ve ejnou zele  a sportovní plochy v Libereckém kraji. Zdravý 
zp sob života a primární prevence se uplat uje v celém spektru navštívených škol, 
editelé plní povinnost zajistit další vzd lávání metodikovi prevence. P i prevenci byly ve 

v tšin  škol uplat ovány nápadité formy. 

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Inspekce zaznamenala p etrvávající nedostatek aprobovaných u itel  cizích 

jazyk , p edevším u itel  angli tiny. Stále p evažují vyu ovací metody, organiza ní 
formy a výukové innosti, které u í žáky „o jazyce“, mén  již jazyk jako nástroj 
komunikace používat v r zných navozených situacích.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Nar stají rozdíly ve vybavení škol informa ními a komunika ními technologiemi. 
Rozdíly jsou jednak v po tu stanic i u eben, ale i kvalit  hardware a software. Stav je 
výsledkem finan ních možností z izovatel . D ležitou roli sehrávají vlastní iniciativy 
škol. N které školy m ly problémy nap . s hrazením poplatk  za p ipojení k internetu. 

Rovnost p íležitostí ke vzd lávání
Školy vykázaly skute né po ty integrovaných žák  a zpracovaly pro n  individu-

ální vzd lávací plány. Rezervy zjistila inspekce v pravidelném vyhodnocování plán
a asto také v diferencovaném p ístupu k t mto žák m. Ani jedna z navštívených škol 
neidentifikovala a nevykázala výjime n  nadané žáky. Školy však m ly s talentovanými 
žáky zkušenosti (t ídy s rozší enou výukou n kterých p edm t , ú ast v sout žích
a olympiádách, zájmové kroužky, nabídka volitelných p edm t ).

Zvyšování profesionality pedagogických pracovník  v rámci DVPP 
editelé ZŠ zpracovali plány DVPP. U itelé využili nabídky akreditovaných 

center jako p íležitost k osobnímu rozvoji. Zkušenosti p edávali ostatním. Problematické 
bylo vzd lávání u itel  malot ídních škol. Komplikace zp sobily finance, dopravní 
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dostupnost vzd lávacích akcí a zastupitelnost. P ínosem byla dotace z rozvojového pro-
gramu na DVPP pro základní školy s ro níky pouze 1. stupn .

Maximální využití kapacit a efektivní využívání finan ních prost edk  ve ejných 
rozpo t

Optimalizace sít  se dotkla v tšiny st edních odborných škol v Libereckém kraji. 
editelé si st žují na nár st administrativy, efektivita byla zajišt na pouze u škol pod 

jednou st echou. Dv  až t i dislokovaná pracovišt  ji zatím nesplnila. 

F.2.8 Královéhradecký kraj 

Kurikulární reforma 
V posledních t ech školních letech zaznamenala ŠI v kraji postupný nár st 

v po tu podávaných projekt , nebo  školy byly nuceny hledat pro své rozvojové aktivity 
finan ní zdroje mimo b žné prost edky poskytované od státu a z izovatele. Zpravidla se 
do projektové innosti více zapojovaly školy s aktivn jší strategií ízení a školy, které již 
d íve získaly zkušenosti se zpracováváním projekt .

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
V oblasti mezinárodní spolupráce byly nejvíce využívány finan ní dotace 

z prost edk  EU, konkrétn  programy s možností poskytnutí dotace, a to Sokrates
a Leonardo da Vinci. Další finan ní prost edky pro tuto oblast byly získávány 
i z dota ních program  kraje. Projekty byly zam ené na rozvoj mezinárodní spolupráce, 
vým nu zkušeností a zvyšování jazykových a odborných kompetencí žák  i pedagog .
Významn  se rozvíjela i spolupráce mezi p íhrani ními školami. Ur itá stagnace v po tu 
podávaných projekt  v rámci ESF (opera ní programy zam ené na rozvoj lidských 
zdroj ) zaznamenaná v posledních dvou letech, byla z ejm  zp sobena ukon ením pro-
gramovacího období 2004-2006 a nástupem dalšího programovacího období s vyššími 
nároky na zpracování vlastního projektu. Nár st byl zaznamenán v podávání projekt
v rámci FM/EHP Norsko. Národních grantových program  sm ujících p edevším do 
oblasti p ípravy lektor , tvorby a ov ování ŠVP (Pilot S), p ípravy nové formy ukon o-
vání studia ve st edních školách (nap . Kvalita 1) a dalších (nap . Škola pro udržitelný 
život), se ú astnily pouze n které z p edních škol. Krajské grantové programy sm ovaly
p edevším do oblasti zlepšování kvality podmínek vzd lávacího a výchovného procesu. 
Této formy dotací využívá nejv tší po et škol. Grantové programy obcí 
(a p ípadné dotace získané od místních firem) jsou nej ast ji využívány k financování 
mén  náro ných, krátkodobých a školu profilujících projekt .

F.2.9 Pardubický kraj 

Kurikulární reforma 
Ve všech ZŠ je v 1. a 6. ro níku zavád n ŠVP. Jeho zpracování bylo na r zné

úrovni, ve v tšin  škol byl pouze v áste ném souladu s RVP. Protože však cílem 
reformy není pouhé vytvo ení ŠVP, ale efektivn jší vzd lávání - lze konstatovat, že výu-
ka ve v tšin  škol (zvlášt  na 1. stupni) byla na velmi dobré úrovni. Mnoho škol, p estože 
ŠVP vykazoval nedostatky, v novalo modernizaci vzd lávání zna nou pozornost, jeho 
inovace probíhala nejen v 1. a 6. ro nících. Na modernizaci vzd lávání má zna ný vliv 
i ekonomická situace z izovatele. Materiální vybavení škol za íná být velmi rozdílné - 
v obcích s nízkým rozpo tem je patrné zastaralé vybavení a obnova u ebních pom cek je 
minimální. Projekty v ZŠ nejsou v Pardubickém kraji zatím zcela astým jevem. Mezi 
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školami je zna ný rozdíl - existují školy, které díky dotacím z projekt  získaly zna né
nadstandardní materiální vybavení (vybavení h iš , u eben). V n kterých školách jsou 
využívány i projekty vyhlášené krajem i z izovatelem (sportovní sout že, vzájemné 
aktivity mezi okolními školami). Je z ejmé, že mezi školami jsou rozdíly v p ístupu edi-
tel  a u itel  k projekt m. V ad  ZŠ jsou zavád ny nové formy aktivní výuky, jsou roz-
víjeny mezip edm tové vazby a výuka v integrovaných blocích s propojením obsahu u i-
va jednotlivých p edm t . Spíše výjime n  funguje týmová spolupráce u itel .

Do výuky jsou zavád na nová témata - environmentální výchova, osobnostní 
a sociální výchova, rovné p íležitosti a evropské souvislosti. Vlastní hodnocení školy 
(evaluace na úrovni škol) m lo na ad  škol pouze formální charakter, a n kdy bylo 
zpracováno až na vyžádání inspekce. Toto hodnocení spíše výjime n  vycházelo 
z vlastních analýz a m lo význam pro posun další innosti školy. M sto Chrudim se 
zapojilo do Sít  zdravých m st a vyhlásilo n kolik projekt  z oblasti výchovy ke zdraví. 
V Pardubickém kraji získala 32 000,-- K  ZŠ Neko  na projekt Školní p írodní amfiteátr,
42 500,-- K  DDM Alfa, Pardubice - Nau ná stezka okolím slepých ramen Labe, 57 000,-
- K  ZŠ Sopotnice - Pavilon klidu odpo inku a poznání a 61 000,-- K  OU a PŠ 
Chroustovice - Zámecká zastavení u eky. Školy v kraji se zapojily do celostátního 
projektu ekologické výchovy M.R.K.E.V.

Prevence sociáln -patologických jev
Ve všech ZŠ byla rovnost p íležitostí zajiš ována. D raz byl kladen na prevenci 

sociáln -patologických jev  podporou volno asových aktivit (množství zájmových 
kroužk ). Ve v tšin  škol je kladen d raz na vytvá ení p íznivého klimatu ve t íd  i v celé 
škole. Je rozvíjena spolupráce s rodi i a širší ve ejností (ú ast rodi  na d ní ve škole, 
prezentace školy na ve ejnosti).

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Ve v tšin  škol byly vytvá eny podmínky pro integraci žák  do b žného vzd lá-

vání, a to zejména prost ednictvím funk ní spolupráce s poradenskými za ízeními i rodi i
t chto žák . V n kolika školách se rozvíjí sbližování základního a speciálního školství 
(speciální t ídy, vzd lávání žák  v b žných t ídách podle vzd lávacího programu ZVŠ).

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
N které základní školy v kraji získaly z projekt  prost edky na zahrani ní pobyty 

žák  a vyu ujících s cílem zdokonalování se v cizích jazycích. 

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Na v tšin  ZŠ je další vzd lávání pedagog  podporováno. V tšina pedagog  se 
aktivn  staví k dalšímu vzd lávání - asto však také závisí na finan ních možnostech 
školy. N které školy volí možnost pozvání lektora p ímo do školy (zvlášt  školy se 
špatnou dopravní dostupností). Prioritami DVPP byly hlavn  cizí jazyky, ICT, zdravý 
životní styl a nové formy práce. 

F.2.10 Kraj Vyso ina

Kurikulární reforma 
Základní školy v kraji realizovaly p edevším národní projekty zam ené na 

ochranu zdraví (nap . Zdravé zuby). Vlastní projekty ZŠ byly zam ené na realizaci ŠVP 
podle RVP ZV a asto také na rekonstrukci budov škol. V rámci napl ování krajských 
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priorit za aly n které ZŠ nabízet kurzy pro dosp lé. Došlo k úprav  vzd lávacích obor
v souladu s poptávkou a zám ry krajských ú ad . Byla sledována uplatnitelnost absolven-
t  škol na trhu práce. Za ú elem zkvalitn ní vzd lávání a zajišt ní rovného p ístupu ke 
vzd lávání uvolnil krajský ú ad vysokou ástku na zakoupení u ebních a kompenza ních
pom cek, inspekce však jen výjime n  zaznamenala ve školách využití t chto prost edk
k ú elu, na který byly poskytnuty. 

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Byli zajišt ni asistenti pedagog  pro žáky se SVP. Krajský ú ad se zajímal 

o možnosti podpory talentovaných žák  a žák  se sociálním znevýhodn ním (v etn
cizinc ). Základní školy v kraji se zapojily do grantového programu Fondu Vyso iny
v oblasti zájmové a výchovné funkce školy (Volný as, Sport pro všechny). editelé škol 
v kraji se zú astnili studia pro vedoucí pracovníky.  

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Manažerské vzd lávání bylo cíleno zejména na editele velkých škol a škol 
s lenitou strukturou. Pro editele menších škol bylo dostupné v tšinou pouze funk ní
vzd lávání. Chybí ucelený systém evaluace a monitorování vzd lávání v etn  dalšího 
vzd lávání, metodické a konzulta ní pomoci v této oblasti. V rámci zvýšení efektivity 
vzd lávání byla redukována sí  škol, zejména díky slu ování MŠ a ZŠ. 

F.2.11 Jihomoravský kraj 

Kurikulární reforma 
V rámci dlouhodobého zám ru kraje, který kopíruje národní úrove , se ZŠ nejvíce 

da ilo napl ovat p edpoklady pro postupné zavád ní a napl ování cíl  RVP a ŠVP. 
Základní školy v kraji se zapojily p edevším do školních, tj. vlastních, a regionálních 
tj. krajských projekt . Zapojení škol do projekt  bylo vždy pro školu p ínosem. Nejv tší
cílený p ínos pro ZŠ byl v oblasti napl ování klí ových kompetencí. Projekty v tšinou
p inesly školám finan ní zvýhodn ní (platy, ú elové zlepšení materiálního vybavení).  

Prevence sociáln -patologických jev
Díky projekt m se zlepšily partnerské vztahy s rodi i, institucemi a ostatní ve ej-

ností. Celostátní a mezinárodní projekty m ly dobré výsledky v oblasti podpory a rozvoje 
tená ské gramotnosti, environmentálního vzd lávání, prevence sociáln -patologických

jev  a výuky cizích jazyk  (PISA, PIRLS). N které projekty se v základním vzd lávání
u jednotlivých škol staly tradicí, jsou stále více zkvalit ovány a zdokonalovány. 

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Velmi dob e se da ilo podporovat a rozvíjet výuku cizích jazyk  (projekt MM 

Brna Výuka AJ na vybraných školách v m st  Brn ), dále zajiš ovat rovné p íležitosti 
v základním vzd lávání se zam ením na žáky se SVP. 

F.2.12 Olomoucký kraj 

Kurikulární reforma 
Strategické priority kraje byly v souladu s celonárodními cíly v duchu kurikulární 

reformy, specificky kraj formuloval cíl zvyšování profesionality a spole enského posta-
vení pedagogických pracovník , rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství 
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a zajiš ování rovnosti p íležitostí ke vzd lávání. Zvýšil se po et pedagogických 
pracovník  ZŠ s odpovídající odbornou kvalifikací. Hlavní realizované oblasti DVPP 
v kraji byly jazykové vzd lávání (anglický jazyk), tvorba ŠVP, studium školského 
managementu, dopl ování požadovaných kvalifika ních p edpoklad  institucionální 
formou (studium VŠ) a nové pojetí maturitní zkoušky. Pro monitorování úrovn
vzd lávání byly pravideln  využívány standardizované testy. 

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Byla realizována systematická podpora vzd lávání žák  se SVP v základních 

školách. V jedné ZŠ byla z ízena t ída s alternativní pedagogikou. 

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Nabídka volitelných a nepovinných p edm t  ZŠ sm ovala k rozvíjení jazyko-

vých a informa ních kompetencí.

Zvyšování základních dovedností žák  a u itel  v oblasti informa ní gramotnosti 
Materiální zázemí ZŠ podporovalo rozvoj informa ní gramotnosti u itel  i žák .

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

N které ZŠ v malých obcích se staly multifunk ními (vzd lávacími, kulturními 
a informa ními) st edisky života v obci. 

Integrovaný systém poradenství ve školství 
Zejména v ZŠ se rozvíjel integrovaný systém poradenství zam ený na profesní 

orientaci žák  a rovný p ístup ke vzd lávání.

F.2.13 Moravskoslezský kraj 

Kurikulární reforma 
Poda ilo se naplnit formulované dlouhodobé zám ry kraje. V kraji byly vytvo eny

podp rné mechanismy k tvorb  ŠVP. Pokra uje podpora odborného vzd lávání, spolu-
práce se zam stnavateli a ekologická výchova. Oblast vymezená cílem 2 Dlouhodobého 
zám ru vzd lávání kraje vykazuje pokrok, a  již se jedná o oblast ICT nebo komunikaci 
v cizím jazyce. P ínosná byla projektová podpora implementace kurikulární reformy 
do školské praxe a DVPP. 

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Projektová innost ZŠ v kraji byla zna ná. P ínosem projekt  bylo vzájemné 

rozvíjení kontakt  s partnery, a tím i rozvoj vybraných klí ových kompetencí žák  ( ešení 
problém , komunikativní, sociální a ob anské kompetence). Finan ní prost edky získané 
prost ednictvím národních a systémových projekt  MŠMT, projekt  a program  kraje 
nebo evropských projekt , p isp ly zpravidla ke zlepšení materiálního vybavení 
a k financování zajímavých akcí a sout ží, jak kulturních, tak i sportovních a také 
k osobnostnímu rozvoji žák .

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

K rozvoji ICT ve školách p isp l projekt SIPVZ. Zda získané prost edky budou 
dosta ující a školám se poda í udržet nastavený standard, ukáže následující období. 
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F.2.14 Zlínský kraj 

Kurikulární reforma 
 Ve Zlínském kraji vynikly ZŠ v zapojení do ekologických program . Organizova-
ly nap . projektové dny zam ené na sb r a t íd ní odpadu, PET láhve, besedy na téma 
využití uzáv r  PET lahví. Školy, které jsou lenem sít  asociovaných škol UNESCO, 
se zam ily na projekty výchovy žák  k ochran  životního prost edí, k udržení a záchran
kulturního d dictví a výchov  žák  k dodržování lidských práv (nap . Adopce na dálku,
M žeme být spolu, Bezpe ná škola, Eurozmanitost, Meteoprojekt, Ekologie v našem srd-
ci). Další projekty ve Zlínském kraji byly uskute ovány díky ESF a státnímu rozpo tu

R (Škola pro život). Regionálních projekt  se školy ú astnily na základ  již realizova-
ných nebo probíhajících projekt  školních (viz výše), které s nimi tematicky i názvem 
korespondovaly. V krajských kolech nebo na krajské úrovni to byly projekty Prom na
regionu, Klí  od bran Krom íže, P íroda na dlani, Za p írodou do p írody, Zdravé 
m sto Uherské Hradišt , Moje m sto Zlín, Zdravé m sto Vsetín, výtvarná sout ž Mládí
kraje, krajské kolo p írodov dn  ekologické sout že Zelená stezka, Jaro regionu, Den 
Zem . P írodov dné vzd lávání na školní i regionální úrovni podporovaly školy sdružené 
v Asociaci mladých debrujá  (Mladí debrujá i, Kroužek debrujá , Debrujá i).

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Základní školy ve Zlínském kraji realizovaly projekty rozvíjející tvo ivost žák ,

nap . výtvarné sout že jednotlivc  i kolektiv Zelená stezka, Zlatý list, Moje m sto, Moje
vesnice. Další školní projekty navazovaly tematicky na Sv tový den vody, Den Zem , Den 
zví at, Den lidských práv. Byly realizovány v t ídních kolektivech i školami jako celkem, 
prezentací škol ve ejnosti na výstavkách, návšt vou ZOO (Máme svoje zví e). V tšina
škol organizovala r zné „dílny“ k tradi ním ro ním událostem, kde žáci i kolektivy pre-
zentovali svou zru nost, literární i hudební nadání (váno ní dílny, váno ní jarmark, veli-
kono ní dílny, velikono ní jarmark). K pochopení historických souvislostí sloužily akce 
Holocaust, Holocaust a sou asnost – Terezín.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Pom rn  velké množství u itel  se zú astnilo jazykového vzd lávání v rámci 

projektu Brána jazyk  a v tšina zú astn ných jej hodnotila jako velmi p ínosný.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Školy ve Zlínském kraji organizovaly pro žáky i pedagogy výchovn  vzd lávací
a poznávací zájezdy k poznávání evropského regionu a vým nné akce, nap . projekty 
Kamarádi p es hranice a Jaro v Evrop . Projekt Úsp šný editel se projevil ve zvyšujícím 
se právním pov domí, ídících a organiza ních schopnostech vedení škol, a to zvlášt
v p ípadech nových vedoucích. 

F.3 St ední vzd lávání
Ve srovnání se základními se st edním školám lépe da ilo využívat prost edky

z ESF. ást škol si nechala projekty zpracovat dodavatelsky. Projekty realizované v SŠ 
s využitím krajských a evropských finan ních prost edk  p ispívaly zejména k motivaci 
žák  pro prohloubení odborných znalostí a dovedností. D ležitým p ínosem projekt  bylo 
to, že vedly žáky k samostatnosti, nutily je komunikovat v cizím jazyce, dob e ovládnout 
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práci s ICT a srozumiteln  prezentovat výsledky. Nemalý význam m ly i z hlediska 
spole enského, nebo  podporovaly rozvoj mnoha dovedností žák  a vyu ujících. Celkem 
cca 80 SŠ využilo projektu SIPVZ k vybavení škol technologiemi ICT.  

St ední školy rovn ž t žily z projektu Poradenství-Škola-Povolání (PŠP), jehož 
cílem bylo zdokonalení diagnostického a poradenského systému v oblasti vzd lávání
a volby povolání. P edevším gymnázia se ú astnila projekt  multikulturní výchovy 
a výchovy k ob anství ve spolupráci s r znými neziskovými organizacemi. Ve spolupráci 
s ob anským sdružením Aisis realizovaly SŠ projekt na minimalizaci šikany (MiŠ).
Spole nost o.p.s. Partners Czech p ipravila pro studenty projekt Právo pro každý den
a mezinárodní projekt Deliberation in a Democracy, ve kterém si žáci zvyšovali znalosti 
o aktuálních spole enských problémech a diskutovali se zahrani ními studenty o problé-
mech ve své zemi. St ední školy využily také projektu Ke ko en m demokracie, který byl 
založen na vzájemné diskuzi student  SŠ a VOŠ a zašti ovalo ho Sdružení pro výchovu 
k ob anství. Student m SŠ je ur en také n mecko- esko-polský projekt Bílá místa,
ve kterém se 4-5 lenné týmy student  ve v ku 15-20 let budou zabývat mapováním 
období nacismu v r zných regionech. St ední školy se rovn ž zapojily do projekt  na 
podporu romské komunity, dotovaných formou ú elových dotací ze státního rozpo tu.
Dalším využívaným projektem byl JPD 3 vzd lávací procesy s inovací pedagogické 
práce v r zných oblastech (informatika, jazyková komunikace, inovace pedagogické 
práce, seminá e k výuce konkrétních p edm t ).

V oblasti DVPP využívaly SŠ nap . projekt pedagogické fakulty UK, funk ní 
studium Úsp šný editel, které výrazn  p isp lo ke zkvalitn ní ízení škol. K podpo e
dalšího vzd lávání se SŠ zapojily do opera ního programu Rozvoj lidských zdroj .
Finance pro zlepšení podmínek vzd lávacího a výchovného procesu získávaly SŠ 
z krajských a obecních grantových program . Této formy dotací relativn  menšího 
objemu a krátkodobého charakteru využilo nejvíce škol. V tší SŠ využívaly národních 
grantových program  sm ujících p edevším do oblasti p ípravy lektor , tvorby 
a ov ování ŠVP (Pilot S), p ípravy nové formy ukon ování studia ve st edních školách 
(nap . Kvalita 1) a jiné (nap . Škola pro udržitelný život). St ední školy spolupracovaly 
v mezinárodních projektech dotovaných z r zných zdroj  (eTwinning, Leonardo da Vinci,
Lanterna Futuri, Sokrates, projekt partnerství Comenius). V oblasti st edního vzd lávání
školy nej ast ji navazovaly mezinárodní spolupráci za ú elem vým nných a studijních 
pobyt  žák  v zahrani í. Dlouhodobým p ínosem byly pro žáky projekty, jejichž 
obsahem byly odborné stáže žák  v r zných zemích nejen EU i s dopln ním nap .
multikulturních rozhovor , regionální identity a evropské sounáležitosti. 

F.3.1 Praha 

Kurikulární reforma 
St ední školy v Praze se zapojily do projekt  prevence sociáln  patologických 

jev  a také do projekt  ekologické výchovy, nap íklad do projektu Ekogramotnost pro 
udržitelný rozvoj v Praze. Cílem projektu je rozpracovat postupy a zajistit p edpoklady
efektivního environmentálního vzd lávání v pilotních školách tak, aby získané zkušenosti 
mohly být dále využívány v zájmu p ípravy mladé generace pro uplat ování principu 
udržitelného rozvoje v život  i v ekonomických aktivitách. 

Prevence sociáln -patologických jev
V tšina sledovaných SŠ se v oblasti prevence sociáln -patologických jev

zapojovala do projekt  zam ených na protidrogovou tematiku, minimalizaci šikany 
a aktivity podporující zdravý životní styl, osvojování sociálního chování prost ednictvím
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smysluplného využívání a organizace volného asu, prevenci školní neúsp šnosti 
a zkvalitn ní poradenských služeb. Tyto projekty tvo ily nedílnou sou ást preventivní 
strategie školy. St ední školy realizovaly projekty k prevenci sociáln -patologických jev .
P edevším gymnázia se zapojovala do projektu WHO Zdravé m sto Praha a p idružené-
ho projektu Jak za ít. Dále se jednalo p edevším o regionální a národní projekty: Zdravé 
m sto Praha 2007, Zóna bez drog, zájmové kroužky realizované v rámci JPD 3, Pora-
denství-Škola-Povolání (zdokonalení diagnostického a poradenského systému v oblasti 
vzd lávání a volby povolání). V oblasti multikulturní výchovy a výchovy k ob anství
školy v tšinou spolupracovaly v rámci projekt  s r znými neziskovými organizace-
mi regionálního, národního i mezinárodního významu, nap .: o.s. Odyssea – projekt 
Osobnostní a sociální výchova, o.s. Aisis sout ž Paragraf 11/55, o.p.s. Partners Czech – 
projekt Právo pro každý den a mezinárodní projekt Deliberation in a Democracy, ADRA 
a lov k v tísni – festival Jeden sv t v Ohradní, Sdružení pro výchovu k ob anství – 
projekt Ke ko en m demokracie.

St ední školy realizovaly školní programy ekologické výchovy. Jejich smyslem 
bylo p iblížit žák m roli lov ka jako sou ásti p írody, podporovat v nich správné návyky 
(nap . t íd ní odpad ), seznámit je s problematikou udržitelného rozvoje a využívání 
obnovitelných zdroj  energie. P edevším gymnázia se zapojila do celonárodního projektu 
M.R.K.E.V., organizovaného sdružením st edisek ekologické výchovy Pavu ina. VOŠ 
a SPŠ elektrotechnická Fr. K ižíka využívá solární energie na oh ev vody a vytáp ní
z úsp šn  realizovaného mezinárodního projektu ENERSOL.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
U itelé Gymnázia pro zrakov  postižené a SOŠ pro zrakov  postižené v Praze 5 

zpracovali grantový projekt Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci 
na podporu integrace zrakov  postižených žák  v oblasti st edního školství. Jeho velký 
p ínos je v podpo e úsp šnosti integrace zrakov  postižených v b žných SŠ. Ojedin lý
projekt realizuje SPŠ Na T ebešín  p i podpo e programu pro žáky se specifickými 
poruchami u ení v rámci JPD 3 Moderní technologie ve výuce. P ínosem projektu je zp í-
stupn ní st edoškolského vzd lání p edevším dyslektik m s technickými vlohami. Dv
církevní SŠ v Praze se zapojily do rozvojového projektu Asistent pedagoga. V rámci 
projektu financovaly školy ve spolupráci s MŠMT asistenty pro d ti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením.  

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

P ínosem projekt  je zavád ní pedagogických a didaktických inovací do vzd lá-
vání. St ední školy se zapojily do projektu SIPVZ k zajišt ní ICT. Nesporným p ínosem 
bylo zkvalitn ní výuky informa ních technologií a jejich využití p i výuce ostatních 
p edm t . Dalším využívaným projektem je využití JPD 3 pro vzd lávací procesy 
s inovací pedagogické práce v r zných oblastech (informatika, jazyková komunikace, 
inovace pedagogické práce, seminá e k výuce konkrétních p edm t ).

F.3.2 St edo eský kraj 

Kurikulární reforma 
Strategie, cíle a priority v oblasti st edního vzd lávání jsou ve St edo eském

kraji jasn  definované. Jejich lepšímu napln ní (a  již v oblasti materiální nebo zejména 
personální) brání nedostatek financí. St ední školy ve St edo eském kraji, které jsou 
zapojeny v maximální mí e do r zných projekt  a forem spolupráce, jsou nap . Obchodní 
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akademie Vlašim, Gymnázium Kutná Hora, SPŠ elektrotechnická Kutná Hora. Tyto 
školy mj. díky osobnosti svých editel  pat í k nejlepším v kraji a netrpí ani v dob
klesajícího po tu žák  jejich nedostatkem; jsou úsp šné na mezinárodním poli, vysílají 
žáky a vyu ující na zahrani ní pobyty a stáže atp. 

F.3.3 Plze ský kraj 

Kurikulární reforma 
V pr b hu inspek ní a kontrolní innosti nebylo zjišt no, že by koncepce škol 

a realizace vzd lávacího procesu byly v rozporu s národními a krajskými strategickými 
prioritami. Cíle jsou však stanoveny velmi obecn . O svých zejména ekonomických 
zám rech a pot ebách informují školy své partnery, o koncepcích vzd lávání partnery 
informují spíše výjime n . St ední školy v tšinou za azují inovativní prvky s r znou
mírou efektivity. Inova ním zm nám, dle názoru vyu ujících, také asto brání vysoké 
po ty žák  ve t ídách (zejména v gymnáziích). asto bylo zjišt no nedodržování 
u ebních plán . St ední školy v kraji se zapojily do celostátního projektu ekologické 
výchovy M.R.K.E.V.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Úrove  pln ní podpory cizích jazyk , informa ních a komunika ních technologií 

je asto ovliv ována personálními a materiáln  technickými podmínkami vzd lávání. Pro 
výuku cizích jazyk  stále není dostatek kvalitních vyu ujících, kte í vystudovali p íslušný 
jazyk. Škola tak asto musí nabízet jazyky podle vyu ujících a ne podle poptávky. St ední 
školy v Plze ském kraji realizovaly projekty p eshrani ní spolupráce s N meckem pro 
podporu jazykového vzd lávání. Zapojily se nap . do projektu vým n student eských
a n meckých SŠ pod názvem TANDEM financovaného z fond  ESF.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Inspek ní inností bylo p ekvapiv  zjišt no, že zájem o vzd lávání projevují 
a ve výrazn  v tší mí e se vzd lávají u itelé menších škol mimo Plze  ( asto velmi vzdá-
lených). Poznatky ze školení se zde také více p enášely na ostatní pedagogické pracov- 
níky a výrazn ji se odrážely ve zp sobu vedení výuky. Nejvýrazn jší rozdíly se projevily 
v rozvoji ICT.  

F.3.4 Karlovarský kraj 

Kurikulární reforma 
V dlouhodobých zám rech Karlovarského kraje 2006 byly stanoveny hlavní 

strategické sm ry v etn  rozpracování strategických cíl . ŠI se p i inspek ní innosti 
zam ila mj. na stav napl ování vybraných strategických cíl  v souvislosti s inností škol 
a školských za ízení. St ední školy v kraji se zapojily do celostátního projektu ekologické 
výchovy M.R.K.E.V.

Prevence sociáln -patologických jev
Dotace poskytované z izovatelem na protidrogovou politiku získaly 3 SŠ, jedna 

škola získala dotaci na projekt romské komunity. 
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Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Speciální vzd lávání je zajišt no formou individuálního p ístupu k žák m

i formou integrace. P i diagnostikování SVP u itelé spolupracují s výchovnými poradci 
i rodi i žák . Problémy, které v tšinou vyústí ve stížnosti rodi  na školu, jsou v t ch
školách, kde žáky se SVP neidentifikují a tedy se jimi ani nezabývají.  

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
St ední školy v Karlovarském kraji realizovaly projekty p eshrani ní spolupráce 

se sousední zemí pro podporu jazykového vzd lávání.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Pedagogi tí pracovníci ve SŠ nejsou v pot ebném rozsahu seznamováni 
s pot ebami kurikulární reformy. V souvislosti s p ipravovanou zm nou maturitní 
zkouš- ky absolvovali u itelé maturitních p edm t  ( JL, CJ) v minulých letech další 
vzd lávání k reform  maturitní zkoušky. Minimální pozornost však byla v nována
vzd lávání v oblasti zavád ní RVP do praxe (zpracování ŠVP a jeho realizace). 

F.3.5 Ústecký kraj 

Kurikulární reforma 
Z navštívených SŠ v Ústeckém kraji se 77 % zapojilo do projektových 

i grantových aktivit. Lze konstatovat, že se jedná o stoupající trend, p evažovaly národní 
a mezinárodní aktivity. Dále se díky projekt m poda ilo pozitivn  motivovat u itelský
sbor pro tvorbu ŠVP, rozši ování vzd lávací nabídky (celoživotní vzd lávání v SŠ apod.), 
podporu romské komunity. St edním školám v Ústeckém kraji se díky schopnostem z i-
zovatel  da ilo plnit dlouhodobé zám ry stanovené krajskými orgány, p ekážkou však 
bylo, že ást pedagogického sboru se neztotožnila se zm nami. St ední školy v kraji se 
zapojily do celostátního projektu ekologické výchovy M.R.K.E.V.

Oblast d tí, žák  a student  nadaných a vzd lávání d tí se SVP 
Velmi asté je zapojení škol do mezinárodních projekt  zam ených na spolupráci 

škol, vým nných pobyt  atd. Kvalitativní posun zaznamenala pé e o žáky se SVP.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Uskute n né projekty pozitivn  ovlivnily podmínky výuky ve SŠ, zejména 
materiální (ICT, vybavenost odborných u eben, spole ných prostor – agenda Zdraví).

F.3.6 Jiho eský kraj 

Kurikulární reforma 
Krajské priority se neliší od republikových. Snižování po tu SŠ a vyu ovaných

obor  je dlouhodobým cílem, zatím nelze posoudit jeho pln ní. V tšina SŠ v Jiho eském 
kraji byla úsp šná ve využití pen z z evropských projekt . Vedení t chto škol se vyzna-
ovalo iniciativním manažerským p ístupem. Vybralo z pedagogického sboru odborníka, 

nechalo ho proškolit v dané problematice a vytvo ilo mu podmínky a prostor pro uplat- 
n ní s výhledem do budoucnosti školy. Školám se da í napl ovat dlouhodobé krajské 
priority. St ední školy napl ovaly dlouhodobé zám ry na základ  RVP, ŠVP a požadavk
p ipravované reformy maturitní zkoušky a z probíhající reformy záv re ných zkoušek. 
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Zejména v n kterých nov  zpracovaných ŠVP se objevila regionální specifika. St ední
školy v kraji se zapojily do celostátního projektu ekologické výchovy M.R.K.E.V.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Projekty byly efektivn  využity za ú elem širšího využívání ICT ve SŠ. Pro SŠ 
byly krom  z izovatele d ležité kontakty vyplývající z jejich odborného zam ení - 
s odbornými institucemi, profesními organizacemi a svazy, firmami a zam stnavateli
z oboru. Umožnily školám organizovat odborné exkurze, zajiš ovat pracovišt  pro odbor-
nou praxi, získávat odborníky z praxe pro zpracovávání oponentských posudk  na záv -
re né práce žák , pro p ednášky, výuku odborných p edm t  a jejich ú ast na maturitách. 

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
P ínosné bylo partnerství se zahrani ními školami, zejména spolupráce na projek-

tech (jazykových, ekologických), organizování vým nných pobyt  žák  a zahrani ní
praxe. Projekty realizované v SŠ s využitím krajských a evropských finan ních prost ed-
k  p isp ly zejména k motivaci žák  pro prohloubení odborných znalostí a dovedností.

F.3.7 Liberecký kraj 

Kurikulární reforma  
Struktura ŠVP v gymnáziích byla vždy v souladu s RVP. Jedna SOŠ zpracovala 

ŠVP pro dva studijní obory (hotelnictví a turismus, obchodní akademie) a pilotn  jej 
ov ovala v rámci projektu Pilot S. Zdravý zp sob života a primární prevence se uplat u-
je v celém spektru navštívených škol. editelé plní povinnost zajistit další vzd lávání
metodikovi prevence. P i prevenci v tšina škol uplat uje nápadité formy. Environmentál-
ní vzd lávání zahrnovalo aktivity týkající se t íd ní a sb ru druhotného odpadu a pé i o 
zele  v okolí školy až po zpracování projektu a získání grantu z fondu ESF - opera ní
program Rozvoj lidských zdroj  týkající se environmentální problematiky zam ené na 
ve ejnou zele  a sportovní plochy v Libereckém kraji. St ední školy v kraji se zapojily 
do celostátního projektu ekologické výchovy M.R.K.E.V.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Nedostatek aprobovaných u itel  cizích jazyk  p etrvává, anglický jazyk je stále 

více poptáván. Stále p evažují vyu ovací metody, organiza ní formy a výukové innosti, 
které u í žáky „o jazyce“, mén  již jazyk jako nástroj komunikace používat v r zných 
navozených situacích.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Nar stají rozdíly ve vybavení škol ICT technologiemi. Rozdíly jsou jednak 
v po tu stanic i u eben, ale i kvalit  hardware i software. Tento stav je výsledkem 
finan ních možností z izovatel . D ležitou roli sehrávají vlastní iniciativy škol. N které
školy m ly problémy nap . s hrazením poplatk  za p ipojení k internetu. Finan ní zdroje 
hledaly školy jinak, nap . zapojením se do projekt  ESF i do sít  místních center dalšího 
vzd lávání (p evážn  SOŠ a gymnázia) prost ednictvím Centra vzd lanosti Libereckého 
kraje (CVLK). editelé zpracovali plány DVPP. U itelé využívají nabídky 
akreditovaných center jako p íležitost k osobnímu rozvoji. 
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F.3.8 Královéhradecký kraj 

Kurikulární reforma  
V posledních t ech školních letech byl zaznamenán postupný nár st v po tu podá-

vaných projekt , nebo  školy byly nuceny hledat pro své rozvojové aktivity finan ní 
zdroje mimo b žné prost edky poskytované od státu a z izovatele. Zpravidla se do 
projektové innosti více zapojovaly školy s aktivn jší strategií ízení a školy, které již 
d íve získaly zkušenosti se zpracováváním projekt . Národních grantových program
sm ujících p edevším do oblasti p ípravy lektor , tvorby a ov ování ŠVP (Pilot S), 
p ípravy nové formy ukon ování studia ve SŠ (nap . Kvalita 1) a jiné (nap . Škola pro 
udržitelný život) se ú astnily pouze n které z p edních škol. Krajské grantové programy 
sm ují p edevším do oblasti zlepšování kvality podmínek vzd lávacího a výchovného 
procesu. Této formy dotací využívá nejv tší po et škol. Grantové programy obcí 
(a p ípadné dotace získané od místních firem) jsou nej ast ji využívány k financování 
mén  náro ných, krátkodobých a školu profilujících projekt .

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
St ední školy v Královéhradeckém kraji realizovaly projekty p eshrani ní spolu- 

práce se sousední zemí – Polskem - pro podporu jazykového vzd lávání. V oblasti mezi-
národní spolupráce byly nejvíce využívány programy s možností poskytnutí dotace, a to 
Sokrates a Leonardo da Vinci. Další finan ní prost edky pro tuto oblast byly získávány 
i z dota ních program  kraje. Projekty byly zam ené na rozvoj mezinárodní spolupráce, 
vým nu zkušeností a zvyšování jazykových a odborných kompetencí žák  i pedagog .

F.3.9 Pardubický kraj 

Kurikulární reforma  
Koncep ní zám ry rozvoje SŠ byly ve všech p ípadech zpracovány písemnou 

formou a odpovídaly strategickým dokument m, týkajících se rozvoje vzd lávání v R
a v Pardubickém kraji. Ve sledovaném souboru škol se pro p íští školní rok nep edpo-
kládají zm ny v jejich vzd lávací nabídce, nebo  vyu ované obory vzd lání odpovídají 
trhu práce. Z p edložených koncep ních materiál  vyplynulo, že ve školách je krom
odborné složky vzd lávání kladen d raz na zkvalitn ní p ípravy žák  v oblasti cizích 
jazyk  a informa ních technologií. Vedení školy informovalo z izovatele a školskou radu 
o svých strategických zám rech. Cíle stanovené v koncepci rozvoje škol byly v praxi 
v tšinou napl ovány. St ední školy v kraji se zapojily do celostátního projektu ekologické 
výchovy M.R.K.E.V. Dv  SŠ se zapojily do vzd lávacího programu na podporu zdravého 
vývoje žák  v R garantovaného Státním zdravotním ústavem. 

Osobnostní rozvoj d tí a žák , žák  se SVP a mimo ádn  nadaných žák
Projekty i mimoškolní aktivity rozvíjely zejména talent a nadání žák . Biskupské 

gymnázium Skute  se zapojilo do významného projektu pro vzd lávání žák  se SVP. 
Jedná se o projekt Spole ného regionálního opera ního systému Sociální integra-
ce obyvatel v regionech Pardubického kraje s názvem Handicapovaní žáci na 
gymnáziu – poskytování nových vzd lávacích služeb pro žáky se zdravotním postižením 
a znevýhodn ním v systému st edoškolského vzd lávání.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
V oblasti st edního vzd lávání v Pardubickém kraji byly mezinárodní projekty 

realizovány spíše ojedin le, ast ji byla školami navazována mezinárodní spolupráce. 
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P íkladem dobré praxe bylo zajiš ování nadstandardních podmínek pro realizaci 
praktické výuky s možností rozvíjení znalostí cizího jazyka na smluvn  zajišt ných
pracovištích v zahrani í pro žáky Hotelové školy Bohemia s.r.o. v Chrudimi. Všechna 
navštívená gymnázia a 4 odborné školy pokra ují ve vým nných a studijních pobytech 
žák  v zahrani í, 2 odborné školy (SOŠ a SOU Pardubice - Polabiny, Pod bradská 94 
a Soukromá st ední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o. v Litomyšli) nemají zatím 
navázanou zahrani ní spolupráci (navštívený vzorek). P íkladem dobré praxe je zajiš o-
vání nadstandardních podmínek pro realizaci praktické výuky s možností rozvíjení 
znalostí cizího jazyka na smluvn  zajišt ných pracovištích v zahrani í pro žáky Hotelové 
školy Bohemia s.r.o. v Chrudimi.  

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Ve sledovaném souboru SŠ získala dv  gymnázia v rámci ak ního programu 
v oblasti celoživotního u ení další finan ní prost edky na projekt partnerství Comenius,
který pokra uje do roku 2009. V rámci DVPP (inspektovaný vzorek) si dopl uje
odbornou kvalifikaci pot ebnou pro u itele SŠ 10 u itel  gymnázií (6 %) a 14 u itel
z ostatních typ  SŠ (7 %). 

F.3.10 Kraj Vyso ina

Kurikulární reforma 
St ední školy v kraji mají s projekty dlouhodob jší zkušenosti. Projekty SŠ v kraji 

byly zam eny zejména na zkvalit ování materiálních podmínek (nap . vybavení 
odborných u eben) a zkvalitn ní výuky cizích jazyk  (pro žáky i u itele).

Prevence sociáln -patologických jev
Projekty SŠ v kraji Vyso ina sm ovaly do oblasti prevence sociáln -

patologických jev . P íkladem je projekt Comenius.

F.3.11 Jihomoravský kraj 

Kurikulární reforma 
St ední školy ve svých koncepcích a strategiích napl ovaly krajské i celostátní 

zám ry ve vzd lávání. ada projekt  je finan ním p ínosem do rozpo tu škol.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Projekty realizované st edními školami v kraji p isp ly p edevším k rozvoji 

klí ových kompetencí a zlepšení jazykových znalostí žák .

F.3.12 Olomoucký kraj 

Kurikulární reforma 
Tvorba ŠVP, dopl ování požadovaných kvalifika ních p edpoklad  institucio- 

nální formou (studium VŠ) a nové pojetí maturitní zkoušky pat ily k hlavním oblastem 
využívání finan ní podpory pro SŠ v kraji. Zvyšoval se po et p ípad  systematické 
spolupráce st edních škol s jinými subjekty za ú elem propojení teorie s praxí. Pro 
monitorování kvality vzd lávání byly využívány standardizované testy. 
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Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

Materiální zázemí st edních škol umožnilo rozvoj informa ní gramotnosti u itel
a žák . Hlavní oblasti DVPP pro pedagogy SŠ v kraji byly jazykové vzd lávání (anglický 
jazyk) a studium školského managementu.  

F.3.13 Moravskoslezský kraj 

Kurikulární reforma 
St ední školy v kraji pokra ují v systémovém projektu ESF ízeném MŠMT 

Kvalita I. Ve spolupráci se zástupci polské národnostní menšiny eská školní inspekce 
dohodla v intencích MŠMT postup škol p i vedení dokumentace v jiném než eském
jazyce. Oblast polského národnostního školství pat í k prioritám MSK, již tradi n
zmi ovaným v dlouhodobých zám rech vzd lávání kraje. Ke zvyšování kvality 
vzd lávání SŠ využil kraj hodnocení kvality vzd lávání. V zám ru kraje pro období let 
2008 až 2010 se p edpokládá další spolupráce kraje s vysokými školami za ú elem
inovace studijních program  u itelských obor , které budou reflektovat pot eby školní 
praxe (nap . zájem o bakalá ské studijní programy p i vzd lávání pedagog  mate ských
škol). Vzhledem k obsahu tohoto cíle a zám r m kraje v oblasti vytvá ení krajského 
systému poradenství, by byla vhodná provázanost obou cíl .

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
St ední školy i jejich z izovatelé v kraji vyvíjeli zna né úsilí ke spln ní požadavk

Národního plánu výuky cizích jazyk  a požadavky, které p icházejí do školství s novou 
maturitní zkouškou z cizího jazyka (orientace u itel  na DVPP v cizích jazycích, podpora 
a zlepšování materiálních podmínek, individuální p ístup k žák m, nové výukové meto- 
dy, posun v odborné kvalifikaci pedagog  a projektová innost). Oblast zaznamenala 
oproti p edchozím let m pokrok a je podporována jak celonárodním jazykovým progra-
mem, tak i mezinárodními, krajskými i individuálními projekty škol.  

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

N které školy v rámci projektu spolufinancovaném z ESF vytvo ily ve školách 
komunitní centra pro ve ejnost vybavená prost edky ICT, ale zájem ve ejnosti nesplnil 
o ekávání. Po ízené prost edky nemohou být využity pro b žnou výuku. Na základ  zjiš-
t ní ŠI v letošním školním roce by bylo pot eba do plánu DVPP SŠ za adit zejména 
vzd lávání k nové podob  maturitní zkoušky, v této oblasti školy vykazují zna né
rezervy.

F.3.14 Zlínský kraj 

Kurikulární reforma 
Projekt Kvalita I, který se týká jednotného zadání záv re ných zkoušek, p inesl 

školám možnost vzájemných ov ení, porovnání znalostí a dovedností žák . St ední školy 
ve Zlínském kraji se zapojily do celostátního projektu ekologické výchovy M.R.K.E.V.

Zkvalitn ní a rozší ení výuky cizích jazyk
Dlouhodobým p ínosem jsou pro žáky projekty, jejichž obsahem jsou odborné 

stáže žák  v r zných zemích nejen EU i s dopln ním nap . multikulturních rozhovor ,
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regionální identity, evropské sounáležitosti. P íkladem je projekt vým n mládeže 
TANDEM gymnázia v Uherském Hradišti.

Další vzd lávání pedagogických pracovník  a zkvalitn ní výuky informa ní
gramotnosti

St ední školy ve Zlínském kraji p íkladn  využily projekt  v rámci celoživotního 
u ení a dalšího vzd lávání, které v tomto kraji zpracovalo více než 50 % SŠ. Tyto 
projekty umožnily student m SŠ další vzd lávání v oborech jejich innosti (nap .
projekty METUD, ROZAM, ITUM). Na základ  strategie finan ního vzd lávání v R byl 
zpracován ojedin lý projekt Finance a my (Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší 
odborná škola ekonomická Zlín), který má za úkol rozvíjet schopnosti ú astník  kurzu 
v oblasti finan ního ízení a bankovnictví a podporovat další možnosti vzd lávání
v oblasti finan ní gramotnosti. St ední školy ve Zlínském kraji využívaly možnosti 
projekt  v oblasti odborného vzd lávání, nap . Programování víceosých CNC stroj ,
Programování moderních jedno ipových mikropo íta  ve vyšších programových 
jazycích, Aplikace programovatelných logických polí a AVR mikrokontroler  v automati-
za ní technice. Zlínský kraj ve spolupráci s dalšími partnery také organizoval v letech 
2007 a 2008 Celostátní konferenci „Škola ve firm  - firma ve škole“, jejímž tématem byla 
problematika nedostatku kvalifikované pracovní síly v oblasti emesel, požadavky trhu 
práce a hledání zp sob ešení.
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P ílohy

P íloha 1:Kritéria hodnocení škol a školských za ízení ve 
 školním roce 2007/2008 

Vstupy
- Vedení školy nebo školského za ízení 

o Školní vzd lávací program/obsah vzd lávání
o Strategie a plánování 
o editel školy a ízení pedagogického procesu 
o Dopad vlastního hodnocení školy a vnit ního kontrolního systému 

- P edpoklady školy pro napln ní ŠVP/obsahu vzd lávání
o Personální podmínky 
o Bezpe né prost edí pro vzd lávání
o P ijímání ke vzd lávání

- Partnerství15

o P ínos partnerství pro rozhodování vedení školy 

Vzd lávací procesy 
- Pr b h vzd lávání (Proces napl ování cíl  ŠVP/obsahu vzd lávání)

o Vnit ní prost edí školy 
o Podmínky výuky a jejich využití 
o Hodnocení d tí, žák  a student
o Ú elnost a ú innost podpory d tí, žák  a student  se speciálními vzd láva-

cími pot ebami/nadaných 

Výstupy
- Úsp šnost d tí, žák  a student  ve vzd lávacím programu 

                                                            
15 Partnerství – zahrnuje nejen partnery školy dle ŠZ, ale i další subjekty nap . neformální rodi ovské organizace, „part-
nerské školy“, sponzory atd.
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P íloha 2: Zp sob hodnocení škol eskou školní inspekcí 
ve školním roce 2007/2008 

Charakteristika systému hodnocení 
eská školní inspekce využívá pro hodnocení institucí za azených ve školském 

rejst íku multikriteriální hodnocení. Základním nástrojem je soubor kritérií hodnocení 
podmínek, pr b hu a výsledk  vzd lávání a školských služeb. Jeho struktura vychází 
z požadavk  školské legislativy a umož uje sledování inovací a modernizací ve školách 
podle priorit dlouhodobých zám r  vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy na národní 
i krajské úrovni. Je propojen s Evropským rámcem celoživotního u ení a umož uje ve 
vybraných parametrech srovnání kvality v jednotlivých ástech eské vzd lávací 
soustavy.

Vývoj souboru kritérií jako modelu institucionálního hodnocení škol a školských 
za ízení je v sou asných legislativních podmínkách sm rován k propojení vn jšího 
a vlastního hodnocení školy v základním schématu „vstupy - procesy - výstupy“. Kritéria 
za azená do tohoto schématu jsou pro hodnocení škol rozpracovávána v hlavních ukazate-
lích s ohledem na stupn  vzd lávání nebo druhy škol. Zm ny inspek ního systému budou 
ukon eny i vývojem základní sady nástroj  pro zjiš ování a vyhodnocování úrovn
napln ní stanovených kritérií. V sou asnosti jsou hodnotící nástroje ŠI rozvíjeny také 
jako systém zp tné kontroly postupn  zavád né kurikulární reformy. Sb r dat a jejich 
zpracování podporuje nový informa ní systém ŠI.

Základní metody zjiš ování a hodnocení podmínek, pr b hu a výsledk  vzd lávání
Poznatky z inspek ní innosti a konkrétní datové údaje vypovídající o sledova-

ných jevech (ukazatelích) získávají inspekto i za pomoci následujících zdroj  informací 
a metod zjiš ování:

- rozbory dokumentace škol 
- srovnávací (komparativní) analýza, zejména k expertnímu posouzení souladu 

školního vzd lávacího programu a rámcového vzd lávacího programu 
- prohlídky prostor a materiálního vybavení škol  
- p ímé pozorování teoretického i praktického vyu ování, p íp. pr b hu odborné 

praxe (p edm tové a inspek ní hospitace) 
- p ímé pozorování sout ží a jiných akcí na podporu výuky 
- rozbory žákovských prací 
- rozhovory s editeli škol, u iteli a s dalšími pedagogickými pracovníky 
- p ípadné kontakty se z izovateli škol 

V tematicky zam ených inspekcích navíc využívají: 
- rozhovory s poradními orgány editel  škol 
- rozhovory s žáky-cizinci
- dotazníkové šet ení mezi žáky, u iteli a editeli škol
- dotazníkové šet ení mezi rodi i, p íp. s dalšími partnery 

Pro kontrolní akce jsou zpracovány kontrolní standardy a postupy jejich ov ování
s ohledem na p echodná ustanovení školského zákona.

Analyticky zhodnocené informace jsou základem inspek ních výstup  zpracová-
ných podle školského zákona na úrovni školy v inspek ních zprávách a v protokolech, na 
celostátní úrovni v tematických zprávách. Souhrnné poznatky jsou len ny podle stup
vzd lávání a podle tematických zam ení dalších úkol  inspekce stanovených školským 
zákonem. 
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V analytické innosti jsou krom  evropských dokument  využívány zpracovávané 
analytické studie strategických materiál  a ve ejných výstup  škol podle školského záko-
na. P íkladem jsou Dlouhodobé zám ry rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy eské 
republiky se zam ením na priority rozvoje a ukazatele pokroku. Inspekce vychází 
i z vý- ro ních zpráv kraj  a z priorit Dlouhodobých zám r  rozvoje vzd lávání a vzd lá-
vací soustavy kraj . Dále jsou využívány zdroje informací partnerských organizací – 
Ústavu pro informace ve vzd lávání, Výzkumného ústavu pedagogického, Národního 
ústavu odborného školství a dalších ústav , institucí a asociací p sobících ve vzd lávacím 
systému. 

Zásady m ení a hodnocení
Souhrnné hodnocení vychází z hodnocení jednotlivých logicky provázaných 

ukazatel  a kritérií (p ípadn  subkritérií). Vrcholem hodnotící „pyramidy“ je hlavní 
oblast hodnocení (kvalitativní hodnocení), nižší úrovn  tvo í kritéria a subkritéria (kvali-
tativní hodnocení s použitím t ístup ové škály, s p idanou variantou N), širokou základnu 
jednotlivé ukazatele (kvantitativní parametry – po et, podíl; kvalitativní hodnocení 
s použi- tím dichotomické nebo jiné, zpravidla t ístup ové škály).

Tabulka P 1:  Základní škála a parametry 
Úrovn  a prvky systému hodnocení M ení, hodnocení Popis

Hlavní oblasti hodnocení
- vyjad ují napln ní § 174, odst. 2 

školského zákona
kvalitativní hodnocení 

souhrnné záv ry 
a hodnocení daných 
hlavních oblastí

1 2 3 NKritéria
- zahrnují rozsáhlé ásti hlavních ob-

lastí hodnocení 
- opírají se o ustanovení právních 

p edpis
- jsou up es ována na základ  záv r

strategických dokument  rozvoje 
vzd lávání

Subkritéria
- vyjad ují obsah díl ích ástí (oblastí) 

daného kritéria, nemusí být vždy de-
finována

  –              +*

- k hodnocení kri-
térií a subkritérií 
je vždy použita 
t ístup ová šká-
la

- varianta N – ne-
lze zjistit, neby-
lo zjiš ováno

po et skute n  zjišt ná
íselná hodnota

podíl

ást z p edem  
definovaného celku 
(v procentech, p ímý 
nebo dodate ný
výpo et)

ano – ne 

posouzení, zda se 
sledované jevy,
innosti, skute nosti

vyskytují nebo  
nevyskytují

1 2 3 N

Ukazatele 
- vyjad ují obsah sledovaných jev ,

skute ností, faktickou hodnotu 
v rámci daného subkritéria (kritéria) 

- mají kvalitativní i kvantitativní cha-
rakter

- definování má teoreticko-praktický 
základ

- ukazatele jsou provázány, umož ují
poznávat souvislosti sledovaných je-
v

- výb r z hlediska rozsahu i charakteru 
ukazatel  je up es ován na základ
analýzy jejich vypovídací hodnoty 
zpravidla po ukon ení sledovaného 
období, výjime n  v jeho pr b hu

  –              +*

k hodnocení ukaza-
tele se použije škála

* Znaménka – a + ozna ují orientaci škály  
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Obecná kvalitativní charakteristika t ístup ové hodnotící škály 
Cílem použití této škály je na základ  souhrnného zhodnocení díl ích ástí (ukaza-

tel ) daného kritéria stanovit, zda školský subjekt dosahuje v daném kritériu hodnocení 
b žného regionálního i národního standardu (2) pro stejný druh školy a školského 
za ízení, zda je jeho innost nadstandardní (3) nebo zda standardu nedosahuje (1) a zjišt -
ný stav je rizikový, p ípadn  stav nelze zjistit, anebo nebyl zjiš ován (N). Obecn ŠI
definuje jednotlivé stupn  následovn :
1 V hodnoceném kritériu jednozna n  p evažuje negativní stav, p i probíhajících 

innostech dochází k porušování právních p edpis , školního vzd lávacího
programu (schválených u ebních dokument ), plánování a ízení kvality 
a trvalého rozvoje dané oblasti nejsou ú inné nebo je nelze prokázat, vyskytují se 
závažné nedostatky. 

2 V hodnoceném kritériu p evažuje spíše b žný (pr m rný, standardní) funk ní
stav, innosti probíhají v souladu s právními p edpisy, školním vzd lávacím pro-
gramem (schválenými u ebními dokumenty), k jejich porušení dochází výjime n .
V plánování a ízení kvality a trvalého rozvoje dané oblasti se ast ji vyskytují 
nedostatky, n které jsou odstra ovány s obtížemi. 

3 V hodnoceném kritériu jednozna n  p evažuje výborný stav, innosti probíhají 
v souladu s právními p edpisy, školním vzd lávacím programem (schválenými 
u ebními dokumenty), kvalita a trvalý rozvoj dané oblasti jsou plánovány a ízeny 
v duchu koncep ních zám r  školského subjektu, díl í nedostatky se vyskytují jen 
ojedin le a da í se je odstra ovat.

N Varianta pro p ípad, kdy z r zných d vod  nebylo možné ve škole stav daného 
jevu zjistit, anebo nebyl v souladu se zadáním p i inspek ní innosti zjiš ován.

Tabulka P 2: Terminologie pro jednotlivé stupn  hodnocení hlavních oblasti 
a celkové hodnocení školy 

Odpovídá stupni  1 Odpovídá stupni 2 Odpovídá stupni 3 Odpovídá variant  N
P evažuje
podpr m rný,
nep íznivý stav,  
rizika jsou až
nep ípustná, kritická

P evažuje
pr m rný 
(standardní) stav,
škola, oblast hodnocení 
je funk ní,
rizika jsou p ípustná, 
okrajová

Jednozna n
p evažuje
nadpr m rný  
(nadstandardní) stav, 
rizika jsou nevý-
znamná, zanedbatel-
ná

Podpr m rný stav Pr m rný, funk ní,
(standardní) stav 

Nadpr m rný
(nadstandardní)
stav

Daná oblast  
nebyla v souladu se 
zadáním hodnocena, 
p ípadn  nemohla být 
hodnocena z jiných 
d vod
(tato varianta se ne-
použije pro celkové 
hodnocení školy)



129 www.cs icr.cz  | Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Výroční  zpráva České školn í  inspekce za školn í  rok 2007/2008

P íloha 3: P edm ty stížností a jejich oprávn nost

Tabulka P 3: P edm ty stížností a jejich oprávn nost
MŠ ZŠ SŠ VOŠ Školská

za ízení 
Celkem 

2007/2008 Sledované ukazatele 
C D C D C D C D C D C D

Po et stížností 30 x 248 x 105 x 1 x 12 x 395 x
Po et bod  stížností 61 31 552 157 244 48 4 - 24 4 885 240
Bezpe nost d tí
a žák 9 5 33 13 4 - - - 1 - 47 18

Diskriminace bez 
jakéhokoli d vodu 3 1 16 3 4 1 - - - - 23 5

Hodnocení a klasifi-
kace - - 36 14 50 8 1 - - - 86 22

Komisionální zkouška - - 8 4 23 6 - - - - 31 10
Komunikace se  
zákonnými zástupci 8 5 101 36 19 6 - - 1 1 132 48

Materiální podmínky 
výuky 1 1 9 - 2 1 - - 1 - 13 2

Ne ešení stížnosti - - 21 2 10 1 - - - - 31 3
Ne ešení šikany - - 32 4 4 - - - - - 36 4
Personální zabezpe-
ení výuky 7 4 33 11 10 1 - - 1 - 51 16

Pln ní vzd lávacích
program 3 2 8 4 10 3 - - 2 - 23 9

Provoz školy 8 4 23 6 10 1 - - 2 - 43 11
P ijetí opat ení
k odstran ní  
nedostatk

- - 3 1 3 - - - - - 6 1

Rozhodnutí o nep ijetí
na školu 1 - - - - - - - - - 1 0

Systém vedení a hod-
nocení zam stnanc 3 2 5 1 5 2 - - 5 - 18 5

Školní ád - - 4 2 9 2 - - - - 13 4
Školní stravování 3 2 1 1 - - - - 7 1 11 4
T lesné trestání žáka - - 11 2 2 - - - - - 13 2
Ukon ování studia - - 1 - 5 - - - - - 6 -
Úplata za vzd lávání
a školské služby 1 - 2 - - - - - - - 3 -

Úrove  a pr b h
vzd lávání 2 1 30 8 10 - 1 - - - 43 9

Výchovná opat ení
a klasifikace chování 3 2 51 17 15 5 1 - - - 70 24

Využívání finan ních
prost edk  SR - - 2 - - - - - - - 2

Vzd lávání žák
se SVP - - 30 14 1 - - - - - 31 14

Jiné 9 2 81 14 47 11 1 - 4 2 142 29
Legenda:

C = celkový po et podn t  (stížností) 
D = podn t byl vyhodnocen jako d vodný
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P íloha 4: Dodržování právních p edpis , které se vztahují 
k poskytování vzd lávání a školských služeb 

Tabulka P 4: Kontrola ustanovení § 28 školského zákona 
Kontrolované ustanovení Po et

porušení
odst. 1 písm. a) - rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku je v souladu  
se skute ností 5

odst. 1 písm. a) - v p ípad  zm ny údaj  byla podána žádost o zm nu zápisu
do rejst íku v as a obsahov  správn 8

odst. 1 písm. b) - evidence d tí, žák , student  – školní matrika je vedena v soula-
du se skute ností 10

odst. 2 a 3 - školní matrika obsahuje povinné údaje o dít ti, žákovi nebo studentovi 18
odst. 4 - škola neprodlen  po rozhodné události provádí záznamy nebo zm ny  
v údajích 8

odst. 1 písm. c) - doklady o p ijímání d tí, žák , student  jsou správn  vedeny 2
odst. 1 písm. c) - doklady o pr b hu vzd lávání jsou správn  vedeny 6
odst. 1 písm. c) - doklady o ukon ení vzd lávání jsou správn  vedeny  5
odst. 1 písm. d) - editel p edložil školní vzd lávací programy nebo jiné u ební
dokumenty 13

odst. 1 písm. e) - editel p edložil „Zprávu o vlastním hodnocení školy“ 32
odst. 1 písm. e) - editel p edložil „Výro ní zprávu o innosti školy“ 7
odst. 1 písm. f) - t ídní knihy jsou pr kazným podkladem o poskytovaném vzd lání 
a jeho pr b hu 3

odst. 1 písm. g) - škola (školské za ízení) má zpracovaný školní ád (vnit ní ád) 3
odst. 1 písm. h) - škola vede záznamy z pedagogických rad 9
odst. 1 písm. i) - škola vede knihu úraz , záznamy o úrazech d tí 3

Tabulka P 5: Kontrola ustanovení § 30 školského zákona a s ním souvisejících 
ustanovení

Kontrolované ustanovení Po et
porušení

§ 30 odst. 1 - byl vydán školní ád (vnit ní ád) 4
§ 168 odst. 1 písm. b) - školní ád (vnit ní ád) byl schválen školskou radou 28
§ 30 odst. 1 písm. a) - školní ád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností 
d tí, žák , student  a jejich zákonných zástupc 26

§ 30 odst. 1 písm. b) - školní ád upravuje provoz a vnit ní režim školy 8
§ 30 odst. 1 písm. c) - školní ád upravuje podmínky pro zajišt ní bezpe nosti
a ochrany zdraví d tí, žák  a student 20

§ 30 odst. 1 písm. d) - školní ád upravuje podmínky zacházení s majetkem školy  
ze strany d tí, žák  a student 20

§ 30 odst. 2 - školní ád obsahuje pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání žák
a student 30

§ 30 odst. odst. 3 - školní ád je zve ejn n na p ístupném míst 15
§ 30 odst. 3 - se školním ádem byli prokazateln  seznámeni žáci a studenti školy 10
§ 30 odst. 3 - se školním ádem byli prokazateln  seznámeni zam stnanci 14
§ 30 odst. 3 - se školním ádem byli seznámeni zákonní zástupci nezletilých d tí
a žák 18
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Tabulka P 6: Kontrola dalších ustanovení školského zákona 
Kontrolované ustanovení Po et

porušení
editel školy rozhoduje v souladu se ŠZ o: 

- p e azení žáka nebo studenta do vyššího ro níku (§ 17 odst. 3) 
- povolení individuálního vzd lávacího plánu (§ 18) 
- p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání (§ 34) 
- ukon ení p edškolního vzd lávání (§ 35) 
- odkladu povinné školní docházky (§ 37) 
- p evedení žáka do odpovídajícího ro níku základní školy (§ 39 odst. 2) 
- p ijetí žáka k základnímu vzd lávání (§ 46) 
- p estupu žáka (§ 49 odst. 1) 
- p evedení žáka do jiného vzd lávacího programu (§ 49 odst. 2) 
- povolení pokra ování v základním vzd lávání (§ 55 odst. 2) 
- p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (§ 59 a následující) 
- p ijetí ke vzd lávání ve vyšší odborné škole (§ 93 a následující) 
- p ijetí ke vzd lávání v konzervato i (§ 88) 
- p estupu (§ 66 a § 97) 
- zm n  oboru vzd lání (§ 66 a § 97) 
- p erušení vzd lávání (§ 66 a § 97) 
- opakování ro níku po spln ní povinné školní docházky (§ 52 odst. 6, § 66 

odst. 7, § 97 odst. 8) 
- snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzd lávání a školských slu-

žeb (§ 123 odst. 4) 
- podmín ném vylou ení a vylou ení žáka nebo studenta ze školy nebo škol-

ského za ízení § 31 odst. 2 a 4) 
- uznání dosaženého vzd lání (§ 70 a § 100) 
- povolení a zrušení individuálního vzd lávání žáka (§ 41) 

7
19
10
17
13

6
8

10
13
11

5
11
12

6
6

10
6

18

9

5
4

Škola nebo školské za ízení poskytuje vzd lávání nebo školské služby v souladu  
se školským zákonem. 5

Škola nebo školské za ízení poskytuje vzd lávání nebo školské služby v souladu  
se zápisem do rejst íku škol a školských za ízení. 2

Škola nebo školské za ízení poskytuje vzd lávání nebo školské služby v souladu  
se vzd lávacími programy uvedenými v § 3. 5

editel školy nebo školského za ízení zajiš uje vzd lávání a školské služby kvali-
fikovanými pedagogickými pracovníky v souladu s § 3, 4 a 32 zákona . 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j-
ších p edpis .

21

editel školy nebo školského za ízení vytvá í podmínky pro další vzd lávání
pedagogických pracovník  (§ 24 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících). 4

editel školy nebo školského za ízení vytvá í podmínky pro práci školské rady, 
pokud se podle školského zákona z izuje. 4

editel školy nebo školského za ízení zajiš uje, aby osoby uvedené v § 21 škol-
ského zákona byly v as informovány o pr b hu a výsledcích vzd lávání dít te,
žáka nebo studenta. 

3

editel školy nebo školského za ízení zajiš uje spolupráci p i uskute ování
programu zjiš ování výsledk  vzd lávání vyhlášených ministerstvem. 9

editel školy nebo školského za ízení vytvá í dostate né podmínky pro zajišt ní
dohledu nad d tmi a nezletilými žáky ve škole a školském za ízení. 3

editel školy z izuje pedagogickou radu jako sv j poradní orgán. 9
editel školy projednává v pedagogické rad  všechny zásadní dokumenty a opat-

ení týkající se vzd lávací innosti školy. 19
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Pokra ování Tabulky P 6 
Kontrolované ustanovení Po et

porušení
editel školy nebo školského za ízení z ízeného státem, krajem nebo obcí stanovu-

je organizaci a podmínky provozu školy a školského za ízení. 1

editel školy nebo školského za ízení z ízeného státem, krajem nebo obcí odpoví-
dá za použití finan ních prost edk  státního rozpo tu p id lených podle § 160 až 
163 školského zákona. 

0

editel školy nebo školského za ízení z ízeného státem, krajem nebo obcí  
p edkládá rozbor hospoda ení. 0

Tabulka P 7: Kontrola ustanovení § 166 
Kontrolované ustanovení Po et

porušení
editel školy nebo školského za ízení spl uje p edpoklady pro výkon funkce  

editele stanovené v § 5 a 32 odst. a) zákona o pedagogických pracovnících. 5

editel školy nebo školského za ízení z izovaného ministerstvem, krajem, obcí 
nebo svazkem obcí byl jmenován do funkce na základ  konkursního ízení
vyhlášeného z izovatelem (§ 166 odst. 2) 

8
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Tabulka P 8: Kontrola ustanovení § 166 a s ním souvisejících ustanovení 
Kontrolované ustanovení Po et

porušení
editel školy nebo školského za ízení, jejímž z izovatelem není stát, kraj,  

obec nebo svazek obcí z ídil školskou radu. 3

editel školy nebo školského za ízení, jejímž z izovatelem není stát, kraj,  
obec nebo svazek obcí vydal volební ád školské rady. 2

editel školy nebo jím pov ený zástupce se na vyzvání p edsedy ú astnil jednání 
školské rady. 1

editel školy nebo školského za ízení vytvá í v souladu s § 166 a 167 podmínky 
pro práci školské rady, pokud se podle školského zákona z izuje. 4

editel školy nebo školského za ízení zajistil volby do školské rady a to do 1 roku 
od nabytí ú innosti školského zákona (§ 185 odst. 10). 3

editel školy nebo školského za ízení jmenoval zbývající leny školské rady 
v p ípad , že zákonní zástupci žák  nebo nezletilí žáci a studenti nezvolili  
stanovený po et len  školské rady ani na základ  opakované výzvy. 

18

editel školy umož uje školské rad  p ístup k informacím o škole, zejména 
k dokumentaci školy. 9

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  k vyjád ení návrhy 
školních vzd lávacích program . 14

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  ke schválení výro ní
zprávu o innosti školy. 6

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  ke schválení školní 
ád. 15

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  ke schválení  
stipendijní ád (ve st edních a vyšších odborných školách). 12

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  ke schválení pravidla 
pro hodnocení žák  v základních a st edních školách. 22

editel školy nebo školského za ízení umožnil školské rad  podílet se  
na zpracovávání koncep ních zám r  rozvoje školy. 5

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  takové informace, 
které jí umož ují projednávat návrh rozpo tu právnické osoby na další rok. 4

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  takové informace, 
které jí umož ují vyjád it se k rozboru hospoda ení, v etn  návrh  opat ení
ke zlepšení hospoda ení.

4

editel školy nebo školského za ízení p edložil školské rad  takové informace, 
které jí umož ují projednávat inspek ní zprávy. 2
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P íloha 5: Seznam a anotace tematických zpráv za školní 
rok 2007/2008 

Rovnost p íležitostí pro vzd lávání cizinc  v eské republice 
V tematickém šet ení v souladu se zadáním MŠMT, které vycházelo z usnesení 

vlády eské republiky ze dne 8. února 2006 . 126 ke Koncepci integrace cizinc  v roce 
2005, byly zjiš ovány a hodnoceny podmínky, pr b h a výsledky vzd lávání
žák -cizinc  v eských školách. Zárove  byly získávány poznatky o zajiš ování rovnosti 
p íležitostí a ú innosti specifické podpory jejich vzd lávání. Zjišt né údaje jsou uchová-
vány k periodickému porovnávání dosaženého stavu a k analýze trend  v této oblasti 
vzd lávání. Tematické šet ení probíhalo v mate ských, základních a st edních školách ve 
všech krajích eské republiky. 

tená ská gramotnost jako základ kvalitního vzd lávání
Tematické šet ení využilo v inspek ní praxi postupy pro zjiš ování a hodnocení 

podmínek, pr b hu a výsledk  vzd lávání významných pro rozvoj tená ských dovednos-
tí jako základu kvalitního vzd lávání na všech stupních vzd lávací soustavy. Toto šet ení 
prob hlo v souladu se zám rem kurikulární reformy v eské republice a ve vazb  na 
Evropský soubor ukazatel  pro celoživotní u ení. Východiskem pro p ípravu tematické 
inspekce byly nejd ležit jší záv ry z mezinárodního výzkumu PISA zve ejn né v období 
2000-2007. Tematická inspekce prob hla v mate ských školách, p evážn  ve 3. a 7. 
ro nících ZŠ a ve 2. ro nících SŠ ze všech kraj eské republiky.

Další vzd lávání u itel
V tematicky zam eném šet ení ŠI zjiš ovala dodržování právních p edpis ,

které se týkají dalšího vzd lávání pedagogických pracovník , hodnotila zejména 
využívání sou asných možností a získávala poznatky o spokojenosti pedagogických 
pracovník  s nabídkou vzd lávacích akcí. Cílem bylo zjistit i p ípadné p ekážky bránící 
u itel m v jejich dalším vzd lávání. Tematické šet ení probíhalo v mate ských,
základních a st edních školách ve všech krajích eské republiky. 

Užití ICT ve školách v uplynulých dvou letech 
V dlouhodob jší tematicky zam ené inspek ní innosti jsou zjiš ovány

a hodnoceny podmínky pro využívání ICT ve školách a jejich dopad na výuku a u ení,
rozsah a ú innost podpory rozvoje informa ní gramotnosti a zp sob  jejího získávání. 
Zjišt né údaje jsou uchovávány k periodickému porovnávání dosaženého stavu 
a k analýze trend  využití ICT ve školském vzd lávání ve všech typech škol a ve všech 
krajích eské republiky. 

Matematická gramotnost nejen pro matematiku 
V souladu se zám rem kurikulární reformy v eské republice, ve vazb  na 

Evropský soubor ukazatel  pro celoživotní u ení a podle Plánu hlavních úkol ŠI 
inspekce ov ovala v tematickém šet ení úrove  podpory a rozvoje matematické 
gramotnosti žák  v základním a st edním vzd lávání, úrove  podmínek tohoto vzd lávání
a ú innost používaných metod p i utvá ení a podpo e rozvoje jejich matematických 
dovedností v pr b hu výuky matematiky a ostatních p edm t . V p edškolním 
vzd lávání zjiš ovala úrove  podpory d tí v p echodu od konkrétn -názorného myšlení 
k myšlení slovn -logickému a v osvojování elementárních poznatk  o znakových 
systémech a jejich funkci.  
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Výuka cizích jazyk  ve školách v letech 2005-2008 
V tematickém šet ení ŠI soust edila poznatky získané sledováním a hodnocením 

výuky cizích jazyk  ve školních letech 2005-2008 v mate ských, základních a st edních
školách, které umož ují posuzovat rozvoj jazykového vzd lávání ve školách v posledních 
t ech letech. Tematické šet ení se zam ilo na to, jak školy napl ují cíle kutikulární 
reformy v oblasti zkvalitn ní a modernizace výuky cizích jazyk . Základní zjišt ní se 
týkají podmínek výuky cizích jazyk  a opat ení, která školy realizují na podporu výuky 
cizích jazyk . V inspek ních hospitacích se ŠI zam ila mimo jiné na sledování vývoje 
kvalifikovanosti vyu ujících cizích jazyk , na rozvoj týmové spolupráce pedagog , na 
rozši ování výuky cizích jazyk  a vytvá ení nabídky motiva ních aktivit a p íležitostí pro 
uplatn ní cizojazy ných znalostí žák  mimo výuku. 

P echod na školní vzd lávací programy v p edškolním a základním vzd lávání
ŠI monitorovala od školního roku 2005/2006 innost škol sm ující k zajišt ní 

postupu podle RVP. Po vyhodnocení získaných poznatk  a vlastní metodické a praktické 
p íprav  na inspek ní innost zam enou na tuto problematiku zahájila ve školním roce 
2007/2008 inspekci povinného p echodu na školní vzd lávací programy v p edškolním 
a základním vzd lávání. V souladu s Plánem hlavních úkol ŠI na školní rok 2007/2008 
byla sou asn  zahájena inspek ní innost zam ená na zjiš ování a hodnocení souladu 
ŠVP s RVP pro PV a ZV, a to formou ov ování navrženého souboru kritérií a p iprave- 
ného hodnotícího schématu. 

Umí školy pracovat s nadanými žáky? 
Hlavním cílem tematického šet ení bylo zpracování poznatk  z tohoto tematické-

ho okruhu a podání první souhrnné informace eské školní inspekce o identifikaci nada-
ných žák  ve školách, o vytvá ení podmínek k uspokojování vzd lávacích pot eb t chto 
žák , a také o zp sobech práce sm ujících k dalšímu rozvoji jejich nadání. Dalším cílem 
bylo objasnit teoreticko-metodologický p ístup k ešení základních otázek daného tématu, 
praktická východiska obsahového zam ení navrhovaných podn t  a navrhnout opat ení 
ke zlepšení sou asného neuspokojivého stavu. 

Úrazy ve školách a školských za ízeních za uplynulé dva roky 
Toto téma je sledováno v inspek ní innosti komplexn  se zvláštním z etelem na 

zajišt ní bezpe ného prost edí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Na 2. stupni ZŠ a ve SŽ se inspek-
ce zam uje na preventivní programy proti šikan  a zneužívání návykových látek. ŠI 
uplat uje p i inspek ní innosti nov  vytvo ený systém inspekce zajišt ní bezpe nosti 
a ochrany zdraví d tí, žák  a student  ve školách a školských za ízeních. Pojetí a obsah 
kontrolních postup  vycházejí p edevším z p íslušných ustanovení školského zákona 
a z t ch ástí RVP pro p edškolní, základní a st ední vzd lávání, které rozpracovávají cíle 
a úkoly opera ního programu Zdraví 21, zam ené na danou oblast. P i analýze reálného 
stavu zajiš ování bezpe nosti ve školách a školských za ízeních vychází inspekce 
z porovnávání absolutních a relativních etností výskytu úraz  a jako objektivizující 
parametr zavádí index úrazovosti. Tento vypo ítaný údaj vyjad uje pom r po tu úraz ,
k nimž ve sledovaném období došlo, a po tu d tí, žák  a student  zapsaných v daném 
období ke školní docházce. 

Analýza podn t  a stížností ešených ŠI za uplynulé t i roky 
S ú inností od 1. ledna 2005 je školským zákonem stanovena kompetence ŠI

provád t inspek ní innost na základ  podn t , stížností a petic, spadají-li svým obsahem 
do její p sobnosti, a v oblasti stížností prošet ovat v rámci inspek ní innosti jednotlivá 
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tvrzení, p i emž výsledek šet ení se p edává z izovateli k dalšímu ízení. Stížnosti na 
zam stnance škol, jejichž p edm tem bývá zejména odborná a pedagogická úrove  vzd -
lávání a poskytovaných školských služeb, postupuje ŠI k prošet ení a vy ízení editel m
škol. Sou asn  s postoupením stížnosti je p íslušný editel požádán, aby kopii vy ízení 
stížnosti zaslal ŠI. Po jejím obdržení ŠI dále zvažuje, zdali nejsou shledány d vody
k na ízení a provedení inspek ní innosti. Stížnosti, které svým obsahem pat í do p sob-
nosti z izovatele, postoupí ŠI k vy ízení z izovatel m škol. Také v tomto p ípad  žádá 

ŠI o zaslání kopie vy ízení stížnosti pro informaci. Stížnosti, k jejichž prošet ení není 
eské školní inspekce v cn  p íslušná, postupuje p íslušnému orgánu a sou asn

o tom uv domí st žovatele.
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P íloha 6: Aktivity ŠI v systému Evropských škol 

Inspektorky Evropských škol spolupracují se zástupci vzd lávacích a inspek ních
systém  všech lenských stát  Evropské unie. V rámci této spolupráce je d ležitá
p edevším vým na informací a zkušeností, možnost navazování kontakt  a rozvoj mana-
žerských dovedností. Získané zkušenosti jsou následn  využívány p i tvorb  inspek ních
postup  a metodik eské školní inspekce a pro další mezinárodní spolupráci (projekty). 

Hlavní sou asné priority Evropských škol: 
- reforma systému Evropských škol – otvírání systému, autonomie škol 
- diferenciace/individualizace vzd lávání
- integrace žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami 
- integrace žák  bez vlastní jazykové sekce 
- zajišt ní návaznosti vzd lávání v p edškolním, primárním a sekundárním cyklu 

Evropských škol 
- harmonizace podmínek a pr b hu vzd lávání v rámci jazykových sekcí i mezi 

sekcemi 
- reforma p edškolního vzd lávání
- problematika jazykového vzd lávání
- problematika vzd lávání v oblasti ICT 
- problematika výuky náboženství a nekonfesní etiky 
- zajišt ní v rohodnosti Evropské maturity 
- zkvalit ování systému evaluace, týmové inspekce 

Nejd ležit jší aktivity ŠI v primárním cyklu EŠ ve školním roce 2007/2008: 
- 9 inspek ních návšt v v Evropských školách – týmové inspekce p edm tu hudeb-

ní výchova, inspek ní innost v eských sekcích v EŠ Brusel III a Lucemburk II, 
inspek ní innost vzd lávání v p edm tu eský jazyk a literatura v EŠ Mnichov 
a EŠ Frankfurt (celkem 75 hospitací) 

- ú ast na 11 jednáních rad inspektor  a pedagogických výbor
- ú ast na 6 sch zích pracovních skupin – problematika návaznosti vzd lávání

v jednotlivých cyklech EŠ, týmová inspekce p edm tu hudební výchova, týmová 
inspekce p edm tu objevování našeho sv ta, p edškolní vzd lávání (tvorba 
metodik) 

- podíl na organizaci a ú ast na sympoziu pro p edškolní vzd lávání
- 2x ú ast ve výb rových komisích na pozice u itel  a vedoucích pracovník  EŠ 
- tvorba kurikula pro p edškolní vzd lávání
- tvorba u ebních osnov p edm tu eský jazyk a literatura pro p edškolní a primární 

cyklus EŠ 
- pr b žné projednávání dokument  Nejvyšší rady Evropských škol (ve spolupráci 

s MŠMT) 

Nejd ležit jší aktivity ŠI v sekundárním cyklu ve školním roce 2007/2008: 
- 6 inspek ních návšt v v Evropských školách – inspek ní innost eského jazyka 

v EŠ Brusel III a Mnichov, místop edsednictví v komisi – Evropské maturity v EŠ 
Alicante (celkem 72 hospitací) 

- ú ast na 10 jednáních rad inspektor  a pedagogických výbor
- ú ast na 6 sch zích pracovních skupin (koordináto i pro vzd lávání žák  bez 

jazykové sekce, maturity, výb r maturitních otázek z eského jazyka a literatury, 
diferenciace ve vzd lávání) 
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- 4x ú ast ve výb rových komisích na pozice u itel  a vedoucích pracovník  EŠ 
- organizování vzd lávání u itel  EŠ 
- tvorba u ebních osnov p edm tu eský jazyk a literatura pro sekundární cyklus EŠ 
- pr b žné projednávání dokument  Nejvyšší rady Evropských škol (ve spolupráci 

s MŠMT) 
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