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Česká školní inspekce 
Mgr. Noëlle Kleinová 
Arabská 683 
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160 00    

 
Č. j.: 096/MS/2011          V Praze dne 31. 10. 2011 

 
 
Věc: Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

 
Dobrý den, 

oznamuji Vám výčet opatření, jež jsme přijali k odstranění těchto zjištěných nedostatků: 
 

 ŠVP musí být v souladu s RVP ZV dle § 5 odst. 1 školského zákona. 
V současné době byla zahájena revize ŠVP, která vyústí předložením a schválením druhé 

verze ŠVP platné od 1. 9. 2012. V této verzi budou zjištěné nedostatky odstraněny a ŠVP 

bude již plně v souladu s RVP ZV dle § 5 odst. 1 školského zákona.  
Termín odstranění nedostatku – do 31. 8. 2012 

 Ve vlastním hodnocení u oblastí, kde je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, je nutné uvést 

návrhy příslušných opatření v souladu s § 8 odst. Písm. c) vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Evaluační komise školy v současné době zapracovává do vlastního hodnocení školy návrhy 

příslušných opatření v oblastech, kde je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. 
Termín odstranění nedostatku – do 31. 1. 2012 

 Obsah školního řádu musí odpovídat § 30 školského zákona a § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů. 
Školní řád bude upraven dle zjištěných nedostatků. 
Termín odstranění nedostatku - do 31. 1. 2012 

 Záznamy z pedagogických rad musí obsahovat projednání všech zásadních pedagogických 

dokumentů a opatření týkajících se vzdělávací činnosti školy v souladu s § 164 odst. 2 
školského zákona. 
Záznamy z pedagogických rad budou již od následující pedagogické rady obsahovat 

podrobný popis projednání uvedených náležitostí v souladu s § 164 odst. 2 školského 

zákona. 
Termín odstranění nedostatku – od první následující pedagogické rady, která se bude 

konat 9. 11. 2011 
 Rozhodnutí ředitele v oblasti státní správy musí být podle § 183 odst. 1 a 2 školského 

zákona v souladu se správním řádem. 
V souladu nebyla pouze dvě rozhodnutí o zamítnutí prodloužení povinné školní docházky, 
ve kterých chyběla informace o možnostech odvolání. Všechna rozhodnutí budou 

v budoucnu již plně v souladu se správním řádem. 
Termín odstranění nedostatku – ihned 
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 Škola musí zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v souladu s § 29 odst. 2 školského 

zákona, hřiště školní družiny a jeho vybavení musí odpovídat bezpečnostním a hygienickým 

normám. 
V současné době je ve spolupráci se zřizovatelem zpracovávána studie na rekonstrukci 
celého areálu hřiště školní družiny. Na základě studie bude se zřizovatelem dohodnut časový 
horizont jednotlivých etap rekonstrukce hřiště.  V rámci odstranění akutních bezpečnostních 
nedostatků se budeme řídit konkrétními nedostatky zjištěnými Hygienickou stanicí. Po 

prošetření Hygienickou stanicí budou přijata okamžitá opatření na odstranění zjištěných 

nedostatků. 
Termín odstranění nedostatku – do 14 dnů po obdržení zprávy z Hygienické stanice 

 
 

S pozdravem          
 

       
 
 
Mgr. Martin Střelec 
ředitel ZŠ Dr. Edvarda Beneše 




