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Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Sídlo

E-mail právnické osoby

IČo
Identifikátor

Právní forma

Zastoupená

Zřiz'ovztel

Místo inspekční činnosti

Termin inspekčni činnosti

Inspekční činnost byla zahájena předloŽením pověření k inspekční činnosti a byla
realizována v základní škole a školní jídelně.

Předmět inspekční činnosti

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou
podle 6 l74 odst. 2 písm. b) zákona č.56112004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odbomém a jiném vzdělávání (školský zákon). ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného
školního vzdělávacího programu; zjišt'ování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího
programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
podle $ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Inspekční činrrost byla vykonána na podnět (dodrŽování rovného přístupu ke vzdělávání
v souvislosti s přijímáním dětí do prvního ročníku) podle $ l74 odst. 5 školského zákona.
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Charakteristika
Základni škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 (dále .'škola,. nebo ..instituce,.)
vykonává činnost základní školy, školní druŽiny, školního klubu a školní jídelny v souladu
se zápisem do rejstřiku škol a školských zaÍizení. Škola se nacltází v.ozvojovém území
okrajovó části Prahy. Jde o dynamicky se rozvíjející instituci, která sídlí v rnoáemírn areáIu
a která proclrází významnou dostavbou refleklující zájenr veřejnosti a potřeby školy.
od poslední inspekční činnosti došlo k výraznérnu vzestupu počtu Žáliů (o 50 %),
k 30' 9. 2014 se zde vzdělávalo 613 Žáků vc 24 třídách (16 třid na prvnim stupni a 8 tříd
na druhém stupni), kapacita školy je naplněna na 89 o/o. Výuka piobíhá pod]e školního
vzdělávacího pÍogramu (dále..ŠVP'') zaměřujícího se na zdravé uteni, poilodu p.or,i"al
a otevřené partnerství.

V poslednich letech se škola zapojila do filantropického projektu soukromé nadace (dále

''projekt"). 
jeŽ se zaměřuje na metody aktivního učení, na podporu učitelů a na individuálni

přístup pedagogů k Žákům' Ve školeje nestandardně organi)ována párová výuka ('výuka
s pomocí druhého učitele). jeŽ je realizována ve všech třídách prvního. druhiho u iróti}'u
ročníku a ve vybraných vyučovacích předmětech na druhém stupni.
Škola;e Íákultní školou Pedagogické Í'akulty Karlovy univerzity.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů
Řízení školy

Ředitel školy (dále ,"ředite1") ve své funkci uplatňuje dlouholeté řídící zkušenosti
a manaŽerské schopnosti. Vytvořil efektivr-rě Í'ungující organizaci založenou
na demokratickém stylu řízení a na účelném vedení lidí, jeŽ se odráŽi v příznivém školním
klimalu. zodporédnosti jednotlirců a pňměřené náročnoiti. Škola nadstandarane nuptÁu.]"
potřeby základního vzdělávání. Řediteli se dafí podporovat učitele, aby dokázali 

"o 
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rozvíjet schopnosti a osobní maximum kaŽdého Žáka a <losahovat co nejlepších u1rsteatt
vzdělávání. ]ndividuální přís,1up k Žákům je zčásti uplatňován realizaLi párové'výuky'
na jejímŽ financování se podílí také zríkonní zástupci. Chod instituce zásadnů ovlivRuje je;i
zapojení do projektu. Spolupráce s pedagogickou konzultantkou, expertní p.u"o.,ni"í
projektu, přináší konzultační a metodickou pomoc nejen řídícím pracovnikům. ale
především učitelůnr a směřuje zejména k ověřování a podpoře metoá aktivního učení.
Společně jsou vyhodnocoviíny. dopady pedagogického půsoúení na zaty 1aůkazy uteni;.
Díky tomu pravidelně dochází k rozsáhlé evaluaci. nu 

'ákludě 
Zjištění j;u přiji.á'u j"rsi

opatření. Kontrolní a hospitační činnost je systematická. Zaměňrje .e nu m"táoy a ror*ypráce sevšemi Žáky (včetně Žáků se speciÍickými vzdělávacíÁi potřebami)' '"pr"i"l'r
motivační funkce hodnoceni, na aplikaci přijatýcň opatření i na podporu p.augágt v"J"ni
školy tak získává optimální zpětnou vazbu.

Persclnální podmínkv

Koncepční práce vedení školy se promítla do utváření personálních podmínek.
Pedagogický sbor je stabilizovaný. tvořivě spolupracující a věkově po.cÁe -tJ1,.Výběru nových učitelů je věnována maximální pozornost. System podpory zaeínajícím
pedagogům je funkční a umoŽňuje jejich rychlé začleněni. Cinnost 

' 
peaagogické

konzultantky doplňují pedagogičtí leadeři (interní mentoři), jeŽ napomáhaji 
'tužtř,'enivýulry a řešení problémů jednotlivých pedagogů. Učitelůrn je dán prostár pro tvůrčí

svobodu. je podporována jejich vnitiní motivace. Pedagogický kotektiv tvoří na prvním
stupni 17 plně kvalifikovaných pedagogů. na druhém stupni 23 učitelů' z nichž si
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6 asistentů pedagoga. 5 párových učitelů

Skola cíleně a velmi vhodně organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
..DVPP"), na jehoŽ realizaci se průběŽně podílí všichni pedagogičtí pracovníci.
KaŽdoročně si všichni učitelé po projednání s vedenínr školy vytváří plán osobního
pedagogického rozvoje. jeŽ vycházi z potřeb škoIy a vlastních vzdě1ávacích priorit kaŽdého
učitele. Plán je příkladně vyhodnocován. V posledníclr dvou letech se škola věnovala
vzdělávání v oblasti hodnocení a plánování vyuky. Probíhají společné semináře a ško]ení
celého pedagogického sboru. Propracovaný systérn DVPP se pozitivně odráŽí v kvalitě
výuky a je příkladem dobré praxe. Nadstandardní finanční ohodnocení práce
pedagogických pracovníků odpovídá míře jejich osobnostního rozvojc a nárokům
kladenj'rn na kvalitu jejich vyiuky.

Muteriúlní a.fi nanční podmínlq,

Materiálně technické podmínky školy umoŽňují Zajištění základního vzdělávání na velmi
dobré úrovni. Zázemí školy je udrŽované, podnětně vyzdobené a daři se ho dáIe zlepšovat
(rekonstrukce školní jídelny. výahy v obou budovách. momentálně přístavba dalších
učeben). Nadstandardní je vybavení moderní inÍbrmační a didaktickou technikou (např.
interaktivní tabule. mobilní počítačová učcbna. elcktronický informační systém). Všichni
učitelé mají ke své práci vhodné pracovni zázemí. Velká rnoderní tčlocvična s přilehlým
sportovním areálem s hřišti a sportovní halou. aula. relaxační čtenářské koutky
na chodbách' pracovní a keramická dílna. cvičná kuchyně a školní knihovna dotváři
nadstandardní materiální podmínky.
Nadstandardní finanční zdroje školy velmi dobře podporují naplňování cílů vzdělávání
daných ŠVP. Škola má výrazrrou finanční podporu díky zapojení do projektu. ale také
od rodičů vrámci příspěvků do fondů školy na různé činnosti, coŽ tvoří přibliŽně l6 %
(z toho rodiče cca 3,6 oÁ) celkových výdajů školy. Managementu školy se pi'esto daří
zajistit další ťrnanční zdroje. Hospodaření organizace bylo ve sledovaném období
vyrovnané se ziskem z doplňkové činnosti. Do budoucna je zde určité riziko v případě
výrazného sníŽení objemu sponzorských darů.

Ředitel na webových stránkách školy Žádá zákonné zástupce o spolupráci a podporu
při vytvoření škslního fondu. Inťclnnace nejsou zcela srozumitelné a někteří zákonní
zástupci by je mohli chápaÍ, že nlají povinnost finančně přispět na potřeby SVých dětí
ve škole a Že škola na ně nedostává prostředky Ze Státního rozpočtu ani od zřizovatele.

Podmínky k realizaci školního vzděldvacího programu jsou hodnoceny jako
nadstandardní.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům
Yýuka na pnním stupni cileně směřuje k aktivnínru podněcování zájmu Žáků o vzdělávání'
Ve třídách panuje pozitivní a podnětné klima, Žáci mají velmi dobře zvládnuté základni
lrygienické a pracovní návyky. Velký důraz je kladen na respektování společně
dohodnutých pravidel třídy. Velmi vhodně je rozvíjena čtenářská gramotnost Žáků. Způsob
pojetí výuky matematiky profesora Hejného se pozitivně prolíná i do ostatních předmětťl
ve Způsobech hledání strategií a správných řešení. Žáci jsou vedeni k logickému myšlení,
k hledání různých způsobů řešení úkolů. Učitelé jim předkládají pÍoblémové úlohy, vedou
je k obhajování Vlastních názorů. hledání souvislostí a zobecňování poznatků. Vyučující
respektují odlíšné pracovní tempo jednotlivců" vytvářejí jim takové podmínky'

ffiffi
B}''lťA1
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působí
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aby proŽívali radost' úspěch ze školní práce a neztráceli zájem o aktivní učení. Učitelé si
ověřují pochopení zadaných úkolů a na jejich splnění poskytují Žákům dostatek času.
Při výuce byla patrná podpora všenr Žákům. Ve většině hodin bylo zřejmé dynamické
střídání metod, jako např. zapojování Žáků v rámci řízeného rozhovoru či skupinová práce,
jeŽ zkvalitňuje výukový proces a podporuje aklivní přístr"rp Žáků k v1fuce. optimálně byly
rozvíjeny sociální a komunikativní dovednosti, kompetence k učení. k řešení problému
a personální. Ve všech sledovaných hodínách učitelé vyuŽívali názomých pomůcek. Žáci
aktivnč pracovali s interaktivní tabulí. Chyba je chápána jako pozitivní prostředek
pro bádání na společné cestě k hledání a objevování správných postupů a řešení. Cíleně je
podporována tvořivost' individualita. Druhý pedagog (párová v1uka) promyšleně vstupuje
do výchovně vzdělávacího plocesu a účelně zajišt'uje individuální přístup. Uči1elé vhodně
Zapojljí žáky do sebehodnocení své práce' v několika případech i do vzájemného
hodnocení. Vzájemné ztotoŽnění s cíli hodiny a způsoben vedení výuky vytváří
harmonicky v1wáŽený celek pedagogického působení na Žáky.

Na druhén stupni většina sledovaných hodin matemutilcy patřila ke zdařilým. Vyznačovaly
se jasnou Strukturou' odpovídající dynamikou, převaŽovala pozitivní pracovní atmosféra.
Rozdílný byl aktivrií přístup Žáků. Pedagogové vedli výuku věcně správně. směřovali Žáky
k získání konkrétních znalostí. Příkladným způsobem byly střídány činnosti. pouŽity
didaktické postupy, metody a volena názotnost učiva. Učitelé systematicky podporovali
logické myšlení Žáků, poskytovali jim dostatečný prostor pro vyjádření. dotazovárrí
a Samostatnou práci. PřevaŽují tradiční metody. které se vzhledem k probíranému učivu
a naplňování cílů vzdělávání ukazují jako efektivní. Kooperativní čimosti a samostatné
práce Žáků jsou zařazovány uvážlivě sjasně nastavenými pravidly' které většina Žáků
respektuje. odpovídajícírn Způsobem jsou tak u většiny z nich vývářeny správné pracovní
návyky důleŽité např. pro sekundární vzdělávání. Náročnost učiva je volena přiměřeně
věku Žáků ajejich vzdělávacím moŽnostem. Vyučujícím se až na výjimky dařilo většinu
Žáků vhodně motivovat a smysluplně Zapojovat do výuky (příkladně realizováno v 8. a 9.
ročníku). Průměrné byly schopnosti žáků pouŽívat správnou terminologii, samostatně
logicky uvaŽovat, ale především aplikovat znalosti při řešení úloh' Jako problematické se
jeví nerespektování pravidel komunikace někter,ými Žáky, což se negativně projevilo
v efektivitě hodiny a dosažení jejího cíle.

Sledované hodiny přírtldovědného charakteru by|y pronryšlené. objevovaly se v nich
prvky čtenářské gÍamotnosti. Pro větší názomost probíraného učiva učitelé pouŽívali
interaktivní tabule. V hodinách byly vyuŽity mezipředmětové vztahy k propojení
probíraného učiva s učivem předcházejících hodin a se Znalostmi z praktického Života.
Výuka byla pro Žáky atraktivní, coŽ se projevilo na celkové pozomosti tříd a aktivitě Žáků.
Žákům se dařilo formulovat otáZky badatelského charakteru a vyslovovat hypotézy, které
následně ověřovali z dostupných zdroj ů informací. Komunikace mezi Žáky a pedagogy
probíhala spontánně, žáci se nebáli Zeptat nebo si říci o pomoc S obtíŽným úko]em.

Yýuka j azykol,ého yzdělúvúní se vyznačovala pečlivou přípravou. Výuka byla dynamická,
untocněna motivací Žáků a množstvím podpůmého materiálu. Vyučujíci měli jasně
stanovený cíl' jehož naplňování průběŽně sledovali a který se podařilo beze zbytku naplnit.
Učitelé cíleně rozvíjeli čtenářskou gramotnost. vedli Žáky ke kritickému myšlení
a argumentaci. Žáci resili problémové úlohy samostatně nebo v kooperaci. Ve všeclr
hodinách se pedagogům dařilo uplatňovat metody aktivního učení. Ze zhlédnutých hodinje
patmé" Že Žáci jsou těmto Íbrmám a metodám výuky zvyklí. Vyuka anglického jazyka
pomocí párového učitele byla Živá. účinná, párová učitelka mimo jiné velmi dobře
poskytovala Žákům índividuální podporu. Někteří vyučující a žáci nedbali na jazykovou
kulturu a volili nespisovné vyrazy.
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Průběh vzrlěldvtiní na prvním stupni a na druhém stupni v oblasti jary)kového v7tlělóváníje na nadstandardní úrovni. Průběh vzttěttivtiní na druhém' siupni v matematice
u v přírodověclných přeíImětech je na požadované úrovni.

Hodnocení wýsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům
Výsledlq, vzdělóvání

Individuální i skupinové výsledky Žáků jsou pravidelně vyhodnocovány na jednáních
pedagogické rady. Dobře zavedený systénr' ve kterénr vedle běŽných způsobů ávěřování
osvojené míry znalostí Žáků význanrnou roli zastává sebehodnocení. poskytuje vedeni
školy dostatečnou zpětnou vazbu o úrovni výsledků vzdělávání. V pruběhu vzáěliváni žáci
dosahují velmi dobrých výsledků, např. v druhém pololetí škólního roku 20l3/20l4
prospělo 72 o/o Žáků školy s vyznamenáním. Zejména úspěšní jsou na prvním stupni. míra
Žáků prospívajících s vyznamenánírn se pohybuje od 80 do ioo x. štotni neúspěšnosti
Žáků se daří předcházet zejména díky motivačně nastavenérnu lrodnocení v]isledků
vzděláváni, v případě jejího výskytu je eIiminována operativním individuálním přistupem
a konzultacemi. Adaptace Žáků l. ročníků na školní prostr.edí je bezpróblémova.
Z vykazovaného prospěchu je zřejmé. Že bezproblémový je rovněŽ precnod Žáiů z prvního
na druhý stupeň. Způsob" kterým se škola zapojuje do růiných lorem extemího hoánocenia využivání možnosti srovnání se sjinýni základními školami, je nadstandardní.
Předmětem zá1mu testování jsou zejména výsledky u'áciarrání v českém
jazyce, matematice a cizích jazycích. Příkladným způsobem je sledována tzv. přidaná
hodnota jiŽ během Žákova vzdělávání (.např. oborovi prúce ziktl|. analyzování výsledků
vzdělávání evaluačním týnent na prvním a druhém stupni umožňující včas odhalit
a Zareagovat na příčiny propadu v prospěchu Žáků při přechodu na druhý stupeň' Žáci
dosahují velmi dobrých výsledků v celoplošném tesiování (např. testování zatri s. a s.
ročníků), v mezinárodním testování, v různých vědomostních soutěŽích a olympiá<1ách
celorepublikovóho rozsahu aj. Yýznamná je rovněž úspěšnost žáků ve spotovnictl
soutěŽích. Dobrým výs1edkem. který svě<lčí o systematickém výclrovném působení
pedagogů' je poměmě nízká mira zameškaných vyučovacích hodin. K udělování
výchovných opatření vyučující přistupují uváŽlivě, převažují pochvaly nad kázeňskými
opatřeními.

Bezpečné prostředí a ochrana zdraví

Škola má dobře nastavený systém bezpečnosti a ochrany zdravi, žáci většinou nastavená
pravidla respektují. Vybavení školní jídelny stoly a Židlemi jedné velikosti je nevhoclne
pro mladší Žáky' neodpovídá jejich tělesným dispozicím' Ke ziepšení stravovacích návyků
žákrl přispívá zapojení do projektů Mléko do škol a ovoce do škol. Ve škole je k ai.|o'i.l
buÍět obsahující také produkty zr1ravé výživy.
Poradenské systémy

Celý týn poradenského centra (školní psycholog. speciální pedagog. výchovný poradcc.
školní metodik plevence a sociální pedagog) vytváří velmi .iú*1' poaptÁý 

'''iJ"'pro prevenci školní neúspěšnosti a pro práci s mimořáclně nadanýili zaiy. 
'ntltivni

podpora žáktl začiná jiŽ před zahájením základního vzdělávání. Díky spolupráci
s mateřskou školou se provádí screeningová šetření' která odhalí speciální u)dcláuuci
potřeby některých dětí, jimž je následně nabízena možnost účastnit se podpůrných proj ektů
určených pro usnadnění nástupu do 1 . třídy. V 1. a 2. třídě je cíleně realizována p.",r"ňiuní
podpora Žáků s rizikem rreúspěšnosti při vzděláválrí (škola odhadqje. ze se ií daří odstranit
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až 60 "Á problémů). V případě přetlvávajících obtíŽí nastupují další interverrční postupy.
Tato opatření zásadně snižují školní neúspěšnost. Pozitivní je zajišt'ování metodické
podpory a poradenství pro učitele v oblasti výukových a výchovných problémů žáků.
Skola vhodně vyuŽívá k nastavení optimálního řešení výchovných problémů Žáků
individuální výchovné plány a jednání s rodiči. Škole se daří ve spolupráci se zákonnýnri
zástupci Žákťr přijímat opatření. která většinou vedou k odstranění problému.
Nadstandardní je také péče věnovaná Žákům mirnořádně nadaným, pro něŽ jsou
zpracovány individuální vzdělávací plány. Poskyovaná péče se odráŽí ve výsledcích
v soutěŽích i v následném studiu na osmiletých gymnáziích. Pro profesní orientaci Žáků je
velkým přínosem předmět volba povolání. Prevence sociálně patologických jevů vychází
z dobře znrapované problematiky těchto jevů na škole a je zaměřena na aktuální problémy
Žáků. Poradenské centrum provádí pravidelná Sociometrická šetření ve všech třídách. čímz
se daří zach1'tit problémy jiŽ v jejich počátcích. Z.jištění sociomctrických šetření se zatínr
nevyuŽívají pro další práci s třídním kolektivem.

Partnerstyí

Vedení školy navazuj.e a rozvijí padnerské vztahy s dalšími subjekty a velmi účelně je
využívá při realizaci ŠVP' Prioritně je rozvíjena strategická spolupráce v rámci projekiu
avrámci sítě dalších škol podílejících se na jeho pilotáŽi. Velmi přínosná je intenzivní
spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, díky níŽ je rnoŽné aplikovat
poznatk) škol1 získané účasti i projektu. Škola spolupracuje i s dalŠími insritucemi
na místní a národní úrovni. Pro podporu výchovně vzdělávacího procesu probíhá úzká
kooperace s občanskjnn sdruŽením Patron, které pomáhá spolufinancovat párovou vj'uku.
Spolupráce se zákonnými zástupci se soustřed'uje nejen na poskyování inťormací
o průběhu a výsledcích vzdělávání Žáků. ale rodiče nadstandardně pornáhají škole
finančními prostředky a další podporou. Pafinerský přístupje volen i k Žákůnr.

VýsIedk1 vzděltivdní jsou na nadstandardní úrovni.

Další zjištění
V důsledku značného zájmu zákonných zástupců o vzdělávání jejich dětí nastává již
několik školních roků převis poptávky nad kapacitními moŽnostmi školy. Situací se
zabýya\a také školská rada. Po dohodě se zřizovatelem přikročila instituce od školního
roku 20l3l20l4 k rozšíření kritérií pro přijetí ke vzdělávání do prvního ročníku o trvalý
pobyt zákorrných zástupců dítěte v městské části (spádová škola) při respektování r'ýjimek
(např. socíální situace rodiny nebo přihlašované dítě pedagoga školy). Ve školním roce
201412015 se zvýšil počet otevřených tříd prvního ročníku na 4' ZpředloŽené
dokumentace je zřejmé. Že se obsah podnětu nepotvrdil, při přijímáni dětí ke vzdělávání
b1 la dodrŽena stanovená kritéria.
Párová v1firka je realizována také za finančního přispění rodičů. Realizaci Íinančního
Zajištění zastřešuje rodičovský spolek Patron' škola zajišťuje pedagogy a jejich metodické
vedení. Inťormace o realizaci v1forky s pomocí druhého učitele díky podpoře rodičťl
a projektu jsou zákonným zástupcůnr budoucích Žáků prvního ročníku sděleny při zápisu
do prwního ročníku (zríkonným zástupcůn Žáků budoucích druhých a třetích ročníků
v průběhu daného školního roku). Spolek Patron oslovuje zákonné zástupce
prostřednictvím ankety ohledně Zjištění jejich zájmu o párovou výuku v ročníku jejich dětí
a ochoty párovou výuku finančně podpořit. (V případě zákorurých Zástupců Žáků
budoucích prvních ročníkťl jsou tito oslovováni až po ukončení zápisu.) Finanční dar je
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nepovinný a rodiče ho nemusí poskytnout. aniŽ b1'' to jim nebo jejich dětem mohlo být
jakkoli na újmu.
Nabídka jídel školního stravování není vyror'naná z nutričního hlediska v oblasti lrrštěnin.
k odstranění nedostatku škola dostala lhťltu.

Závěry

a) Siltté strdnky:

. oblasÍ řízení škol!

. stabilizovaný a vlsoce n otivovanj pedagogický sbor

o příkladnó koncepční 0 slstemoíickú práce na dalším profesním ruzvoji
a vzděldní pedagogických pracovníků

. týntovti spoluprdce pedagogů

. nuteriáIní a ekonomické podmínk1:' které vytvářejí \,nikající předpoklacly
pro reati1aci ŠVP

. vysoký nadstandard posk),tollaného vztlělání

. průběIt vztlěltivání potlpořený ve třídách prvního až třetího ročníku
a ve vybraných předmětech na druhém stuptti tzv. párovou výukou

. účinná pot]pora rozvoje osobností žtiků

. systenatické sledovriní procesu učení žrika

. společné vyltodnocování dopadů pedagogického působení na žúky (důkazy
učení)

. činnost školního poradenského centra

C partn erství školy porlporující zkval itň ovtíttí vulěIávdn í
C klima škol!

b) Návrhy na zlepšení stavu školy:

. srozumitelně informovat zákonné iástupce o tom, že Jinanční dary jsou
dobrovolné a jejich neposkytnutí nebude žrjkům na újnu

. připroý rtnanění sÍrategii pro nadcházející ukončení projektu a výraznější
s n ížen í objemu fin a n čn ích p rostřed kťt

. zjištění socionetrickjch šetření využít pro další prdci třídního učitele s třítlou

. dbát na rlodržovdní spisovné češtiny

c) Zhodnocení vývoje školy ve slerlovaných oblastech od dato poslední inspekční
činnosti:

o Škota si otl posletlní inspekce udriuje vysoký stnruIarul poskytovaného
" vztlělúvrjní.
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Seznam dokladů a ostatních materiálů' o které se inspekční zjištění opírál' Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kunratice. Praha 4.Předškolní 420, ze dne 25. 1 l. 20i3
2. Rozhodnutí vŠv.r.- č. j. MSMT-46 Og2l2}l2-í'' ve věci návrhu na zániszměny vúdajích vedených v rejstříku škol a škJskiti'l",r'.- 

" oi*-#Josoby s názvem Základní škola Kunratice. prana 4. Předškoiní 420. ze dne16. 11.2012, s účinností od 1. 9.20l3
3' Jmenování do funkce ředitele Základní školy, Praha .{, Předškolní 420. ze dnc4. 1.2007, s účinností od1.2.2OO7
. yďŤ'irL l3-0l o r'editelství škol poclle stavu k 30. 9' 2Ol4,30. 9. 2013,

5. Výkazy M 3 o základní škole podle stavu k 30.9.20l4,30. g ' 2013 ' 30. 9. 2012
6. Yýkazy o zahájen]^ 

1^ov_inné 
školní clocházky v zák]aclní škole S 53-01podle stavu k 28. 2. 20t2, 28. 2. 2013 a ZS. Z. ZOt'q

7' Yýkazy Zl7-O1 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k31. l0.2014, 31. 10. 2013, 31. 10. 20.t2

8. Inovace projektu Pedagogickeho rozvoje Ško11 pro školní roky 20l2-20l3.2013-2014, Jak dál v projektu ..Pomáhárne stoia1n t úspěchu'.' ,.p"" 20ú_".-'
9. organizační řád Základni školy Kunratice, s účinností od l. 4. 2009
10. Školní řád ZŠ Kunratice, školní rok2014l20I5
1l.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Žáků v sou]adu se Školnímvzdělávacím programem pro základní vzdělávání ,xux.,. školní rok 20l4/2Ol5
12. Škohi vzdělávací program pro základní vzděláváni 

'.KUK.'' platnost od l. 9.2007. včetně daIších aktua]izicí
l3. Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 20l l 12012 aŽ 2013l2ll4
14. Rozvrh vyučovacích hoclin. školní rok 2O14l2Ol5 vedený k datu inspekce
15' Záznamy z jednání pedagogické ra<ly' školní roky 2Ol3/2O14, 2O14/2015 k datuinspekce

16' Zápisy z iednání metoclických sdruŽení' školní roky 2Ol3/2Ol4, 2014/2015k datu inspekce; zápisy zjeánání 
'arr:rri gro.otlosli' školní rok 2O11l2O15

l 7. Školní matrika vedená k datu inspekce
l 8 ' Tijdní knihy ve školních letech 2Ol3/2O14, 2Ol4l2o15 vedené k datu inspekce
l9. Portfolio hospitačních záznanů-školní rok 2014l2O15
20. Por1folio PláI-rů osohního pedagogického rozvoje na školní rok 2ll4l2015
2l . Personální dokumentace pedagogíckých pracovníků vedená k datu inspekce
22' Směrnice ředitele ško]}. k.d.ur:íi:- vzdělávání pedagogických pracovnikův ZŠ Kunraticc s účinnostr od l. 9. ]0l4
23. Zápísy z jednáni školské rarly. škoiní rok 2Ol4/2O1 5
24' Seznam žáků. kteří nezaplatili škotní./bnt|ke cJni 9' 3. 2015
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25 ' Zápis z ústního jednání s ředitelen Základní Školy Kur-rratice. Praha 4.
Předškolní 420. ze dne 1 1. 3. 2015

26. Materiály z webovýclr S1ránek škol}, (Rodiče. bez Vás to nezvládnenrc!.
inÍtlrmace občanského sdružcní Patron k organizaci Íjnanční podpory párové
výuky)

27. Pedagogický rozvoj a rozvoj kr'a|it1_' vzdělávání v ZŠ Kunratice. ze dne 28. l.
2014 (přehledy. výsledky testování Žáktl od Školního roku 2010/2011)

28. Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní sprál,y _ výběr. školní
roky 2012/20l3. 20ll3l20|4. (rozhodnutí o přijetí k základnínru vzdělávání
do prvního ročníku. rozhodnutí o odkladu povinrré ško|ní docházky. rozhodnulí
o přijetí k záklaclnínu vzdělávání do pn'ního ročníku - po odvolání zákonného
zástupce)

29. Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správ}' ve školním roce
20|4l2ol5 (rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do pr.,'rrího ročníku.
rozhodnutí o odkladu povinné Školní docházky)

30. Rozhodnutí r'e správnínl řízení o nepi'ijetí k základnímu vzdělání pro školní rok
20t5t2016

3 l . Kniha úrazů vedená od 1 . 9. 20l 4

32. Individuální VZdělávací plány" individuální
2014/ 15 vedené k datu inspekce

výchovné plány pro školní rok

33. Mirrirnální preventivní program pro školní rok 2014l2O15

34. Rozpočtová opatřer-rí pro rok.v 20|2. až 2014

35. Finanční vypoŤádání dotací posky1nutých ze SR v letech 20l2 aŽ 2014

36. Yýkazy zisku a ztráty za roky 20lr2 až2014

37. Výpisy zápisú z účetnictví škol,v za rok.v 2012 až.2014

38. Rozbor_v_ nákladťr a výnosů za roky 2012 až2014

39. Sn-rlouva o poskytnutí daru mezi ZŠ Kunratice. P 4. Přectškolní 420
a Pomáháme školám k úspěchu o.p.S.. Ze dne 4. l2.2014

40. Smlouva o spolupláci mezi PATRoN o. S. a ZŠ Kunratice při Zajištění Výběru
pi'íspěvku spolku PA'fRoN o. s., s účinností od 1.9.20l4

Poučení
Podle $ l74 odst. l0 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahrr
inspekčni zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejim převzeti. Případné
připominky zašletc na adresu Česká školní inspekce, Arabská 683, 160 ó6 Praha 6,
připadně prostřednictvim datové schrárrk-v (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.a@csicr.cz) s připojenim elektronického podpisu/vý'še uvedenou adresu, a to
k rukám ředitele inspektorátu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školni inspekce zřizovateli a školské radě. lnspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu l0 lct ve škole nebo
školském zařízení, jichž se !Ýká' a v Pražském inspcktorátu české školní inspekce.
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datum rryhotoveni inspekční zprávy

Mgr. Marie Pšenicová, školní inspektorka
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Mgr. Luboš Bauer. školní inspektor

Mgr. Jiří Mikoláš. školní inspektor

PaedDr. Jaroslava Rybová. školní inspektorka

Mgr. Jiří Wagner, školní inspektor

ing. Ivana Čemá, kontrolní pracovnice

Y Praze 7. 4.2015

Datum a podpis ředitele školy potvrzujíci projednání a převzetí inspekční zprávy

Ing. Bc. Vít Beran' ředitel školy
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