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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola Židlochovice, okres Brno venkov je úplná škola. Není v síti Zdravých škol. 
Má 26 tříd s počtem 671 žáků, z toho 14 žáků s vývojovými poruchami učení. 
Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2. Učitelé 
začínají pracovat na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu.
Město Židlochovice  není v národní síti zdravých měst ČR.

PŘEDMĚT  INSPEKCE

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zaměřená na 1. stupeň základních škol

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ

1.  Zjištění a zhodnocení podmínek školy k realizaci výchovy ke zdraví
Zřizovací listina školy byla vystavena 2. října 2002. Je v souladu s Rozhodnutím č.j. 
12 301/03-21 ze dne 15. května 2003, kterým se mění zařazení školy do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení  s účinností od 1. ledna 2003.  Žádost školy o zápis 
do školského rejstříku byla kompetentním orgánům podána v souladu se školským zákonem.
Kapacita školy určená zřizovací listinou činí 845 žáků. Je naplněna na 80 %. Ve škole pracuje 
40 pedagogických pracovníků. To je 38,2 pracovníků v přepočteném stavu. Pouze 25 hodin je 
rozděleno mezi nimi v nadúvazku (5 hodin na 1. stupni a 20 hodin na 2. stupni ZŠ). Formální 
podmínky zařazení školy do rejstříku škol jsou plněny.
Vlastní hodnocení podmínek, zaměřených specificky na výchovu ke zdraví na 1. stupni ZŠ,
ředitelka školy nezpracovala. Výchovy ke zdraví se dotýká ve Výroční zprávě za školní rok  
2004/2005, ve které analyzuje jednak personální podmínky, pozitivně hodnotí stabilitu 
pedagogického sboru na 1. stupni, otevřenou komunikaci a zájem učitelek o práci na tvorbě 
vlastního školního vzdělávacího programu. Výchovu ke zdraví spojuje především se školní 
tělesnou výchovou a mimoškolními sportovními aktivitami a okresní soutěží Mladý 
zdravotník. Ve sportovní tělesné výchově škola dosahovala a stále dosahuje velmi dobrých 
výsledků. Dokladem jsou úspěchy v soutěžích Asociace školních sportovních klubů. Výchovu 
ke zdraví a zdravému životnímu stylu škola vhodně zapracovává do Minimálního 
preventivního programu. V hodnocení je uveden přehled úspěšných akcí efektivně spojených 
s prevencí sociálně patologických jevů, výchovou ke zdraví, environmentální výchovou a 
ekologickým projektem. V této oblasti škola velmi dobře spolupracuje s mnoha dalšími 
institucemi, např. Policií České republiky v Židlochovicích, Zdravotním ústavem v Brně nebo 
Institutem pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Výchovu ke zdraví a 
péči o školní úspěšnost a zdravý vývoj žáků škola kvalitně zapracovala do již realizovaného 
projektu Školní poradenské pracoviště.
Školní řád je zpracován v souladu se zákonem, je podrobný a jsou v něm uvedena práva a 
povinnosti žáků. Obsahuje ustanovení a zásady k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků. 
Organizace vzdělávání na 1. stupni ZŠ je dána několika vnitřními předpisy, které určují 
pravidla života školy a umožňují plynule realizovat základní vzdělávání. Rozvrh vyučovacích 
hodin je správě z hlediska psychohygieny a náročnosti sestaven. Na základě analýzy záznamů 
v třídních knihách bylo zjištěno, že tematika výchovy ke zdraví je v rámci realizovaného 
vzdělávacího programu do vzdělávání průběžně zařazována. Informační systém je funkční, 
standardní způsoby jsou efektivně doplněny moderní komunikační technologií. Škola má 
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svoje www-stránky, využití e-mailové pošty je dostupné jednak žákům, jednak rodičům. 
Spolupráce s rodiči probíhá na neformální i formální úrovni. Školská rada je ustavena a škola 
s ní udržuje partnerský vztah. Zákonem stanovené povinnosti školy vůči školské radě jsou 
společně projednávané.
Výuka žáků 1. stupně ZŠ probíhá v šesti třídách a dvou školních budovách. Všichni žáci mají
vlastní funkčně vybavené kmenové učebny. Nábytek je přiměřený velikosti žáků. Na ukládání 
učebních pomůcek slouží vyhovující počet skříní. Učební prostředí je čisté, velmi estetické a 
motivující pro vzdělávací činnosti. Většina učeben umožňuje svým materiálním vybavením 
zařazovat netradiční metody a formy práce, pohyb i relaxaci žáků. Oděvy si žáci ukládají do 
šaten. Stávající sociální zařízení je funkční. Ve starší školní budově není zavedena voda do 
tříd. Zaměstnanci školy mají k dispozici sborovnu. Učební pomůcky, včetně didaktické a 
výpočetní techniky, mají své místo ve třídách nebo kabinetech. Odborná učebna hudební 
výchovy, cizích jazyků i tělocvična, s výjimkou jazykové učebny, jsou vhodně zařízeny 
s ohledem na potřeby žáků, specifika vyučovaných předmětů i efektivní výuku. Žáci 
uskutečňují pohybové aktivity v malé tělocvičně. Příležitostně využívají obě tělocvičny 2. 
stupně, městské i školní hřiště upravené v zimním období jako kluziště. V současné době se 
připravuje rekonstrukce školního dvora. Stylově působí keramická dílna s vlastní pecí 
využívaná navíc veřejností. Stravování žáků zajišťuje soukromá firma ve školní jídelně. Ke 
zdravému vývoji žáků přispívá efektivní pitný režim. Prostředky první pomoci mají své 
vyčleněné místo. V obou budovách jsou stanoveny prostory pro krátkodobý pobyt žáků 
v případě úrazu nebo nevolnosti.
Škola nemá speciální učebnice ke sledované tematice výchovy ke zdraví a nemá vlastní 
portfolio. Učitelé však běžně pracují s kopírovanými materiály a doplňkovou literaturou. 
Učební pomůcky jsou dostupné. Materiálně-technické podmínky výchovy ke zdraví jsou na 
standardní úrovni.
Z hospitovaných hodin i celkové atmosféry školy vyplynulo, že žáci respektují dohodnutá 
pravidla chování. Podílejí se na tvorbě učebního prostředí prezentací výsledků vlastních 
činností. Ke vzdělávání měli pozitivní vztah. Sociální klima bylo velmi otevřené. Většina 
žáků pohotově  reagovala na podněty učitelů a otevřeně komunikovala. Aktivnější jednotlivci 
se zapojovali do diskuse, kladli dotazy a vyjadřovali vlastní názory. Individuální rozvoj žáků 
ve sledovaných hodinách probíhal méně systematicky a efektivně.  Vzájemné vztahy mezi 
žáky a dospělými měly partnerskou úroveň. Často využívané podmínky pro relaxaci a pohyb 
vedly k dobré psychohygieně žáků.

Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na standardní úrovni.
Hodnotící stupnice k bodu 1:

stupeň: -1 stupeň: 0 stupeň: +1
Podmínky školy k realizaci 
výchovy ke zdraví obsahují 
rizika 

Podmínky školy k realizaci 
výchovy ke zdraví jsou na 
standardní úrovni

Podmínky školy k realizaci výchovy 
ke zdraví jsou na úrovni příkladů 
dobré praxe

2. Zjištění a zhodnocení personálního řízení a personálních podmínek školy pro oblast 
výchovy ke zdraví 
Na 1. stupni ZŠ je  v šesti třídách vzděláváno 139 žáků. Přepočet úvazků činí 6,1. Na jeden 
úvazek připadá 22 žáků.
Při řízení školy ředitelka vytváří podmínky pro rozvoj iniciativy pracovníků a umožňuje 
realizaci vhodných podnětů. Škola má vypracovanou dlouhodobou koncepci, která je 
rozpracovávána postupně do plánu práce jednotlivých školních roků. Jeden z dlouhodobých 
záměrů, prevence sociálně patologických jevů, byl prostřednictvím projektu VIP-Kariéra 
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naplněn. Školní poradenské pracoviště významnou měrou podporuje realizaci výchovy ke 
zdraví. Speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence a dyslektický asistent 
poskytují služby a osvětu  žákům, pedagogům a rodičům. 
Komunikaci a předávání informací pedagogickým pracovníkům 1. stupně zajišťuje pověřená 
vedoucí učitelka. Využívá osobní kontakt s učitelkami nebo pravidelné schůzky úsekového 
metodického sdružení. Problematikou výchovy ke zdraví se škola zabývá  komplexně, 
podílejí se na ní aktivně všechny učitelky.
Školská rada byla ustanovena k 21. září 2005. V současné době zahájila spolupráci na 
koncepci vzdělávání.
Pracovní místa 1. stupně ZŠ, uvedená v organizačním řádu, jsou obsazena sedmi učitelkami a 
třemi nepedagogickými pracovníky. Personální obsazení pracovních míst je stabilní, vytváří 
standardní podmínky k plnění cílů výchovy ke zdraví. Průměrný věk pedagogických 
pracovnic je 44 let. Podmínky odborné kvalifikace splňuje 86 % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 1. stupně ZŠ. Ředitelka má pro přijímání pracovníků stanovena 
kritéria. Hlavním z nich je splnění kvalifikačních předpokladů a pedagogická praxe. 
Začínající učitelku uvádí do praxe na standardní úrovni pověřený pracovník. Ředitelka
splňuje pro výkon funkce kvalifikační předpoklady. V rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků se pravidelně účastnila školení pro vedoucí pracovníky. Kariérní 
řád není zatím vypracovaný. Pedagogičtí pracovníci, kteří získali další kvalifikační 
předpoklady, jsou koordinátor tvorby školního vzdělávacího programu, správce školní 
počítačové sítě, výchovný poradce, metodik prevence a dyslektický asistent.
Ve sledovaném období školních let 2004-2005 a 2005-2006 se většina učitelek 1. stupně ZŠ
zúčastnila dalšího vzdělávání k prohloubení odborné kvalifikace. Vzdělávací akce byly 
převážně  zaměřeny na oblast výchovy ke zdraví.
Personální řízení a personální podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na 
standardní úrovni.
Hodnotící stupnice k bodu 2:

stupeň: -1 stupeň: 0 stupeň: +1
Personální řízení a personální  
podmínky školy k realizaci 
výchovy ke zdraví obsahují  
rizika 

Personální řízení a personální  
podmínky školy k realizaci 
výchovy ke zdraví jsou na 
standardní úrovni

Personální řízení a personální  
podmínky školy k realizaci výchovy  
ke zdraví jsou na úrovni příkladů 
dobré praxe

VÝČET  DOKLADŮ,  O  KTERÉ  SE  INSPEKČNÍ  ZJIŠTĚNÍ  OPÍRÁ

1. Zřizovací listina Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov ze dne 2. října 2002
2. Dodatek ke zřizovací listině č. 1/2005 ze dne 10. března 2005
3. Rozhodnutí č.j. 12 301/03-21 ze dne 15. května 2003, kterým se mění zařazení školy 

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení  s účinností od 1. ledna 2003
4. Žádost školy o změnu zápisu do školského rejstříku s účinnosti od 1. dubna 2006 ze 

dne 1. ledna 2005
5. Výkaz o základní škole S-3-01 podle stavu k 30. září 2005
6. Výkaz o ředitelství R 13-01 podle stavu k 30. září 2005
7. Materiál ke schválení Radou města Židlochovice: dodatek ke ZL ze dne 2. prosince 

2005
8. Třídní knihy tříd 1. stupně ZŠ ve školním roce 2005/2006
9. Učební plán ve školním roce 2005/2006
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10. Rozvrh vyučovacích hodin ve školním roce 2005/2006
11. Úvazky učitelů ve školním roce 2005/2006
12. Zápisy z pedagogických rad ve školním roce 2005/2006
13. Inspekční zpráva č.j. 122 474/2002-1139 ze dne18. června 2002
14. Klasifikační řád (příloha ke školnímu řádu) ve školním roce 2005/2006 ze dne 31. 

srpna 2005
15. Školní řád ve školním roce 2005/2006 ze dne 31. 8. 2005
16. Kniha úrazů, která byla vzata do evidence dne 17. června 2005
17. Tematické plány učiva na prvním stupni ZŠ platné ve školním roce 2005/2006
18. Výroční zpráva o činnosti školy (součástí je hodnocení minimálního preventivního 

programu) za školní rok 2004/2005  ze dne 8. září 2005
19. Kariéra VIP - smlouva o spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického 

poradenství České republiky ze dne 10. října 2005
20. Koncepce školního poradenského pracoviště na ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 ze dne 

7. března 2005
21. Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory v rámci programu 

Slunce do škol ze dne 12. června 2003
22. Program rozvoje škol a školských zařízení v roce 2006 – žádost o finanční podporu 

k pokrytí projektu Dotek přírody ze dne  9. prosince 2005
23. Závěrečná hodnotící zpráva o nadaci Duhová energie v roce 2005 ze dne 11. ledna 

2006
24. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Židlochovice – leden, únor 2006 (1. – 9. 

ročník) 
25. Plán práce na školní rok 2005/2006 ze dne 19. září 2005
26. ICT plán školy ve školním roce 2005/2006
27. Zpravodaj školy č. 2 2005/2006
28. Řešení areálu využití volného času u ZŠ Tyršova v Židlochovicích – leden 2005
29. Zápis z ustavujícího zasedání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 

konaného dne 21. září 2005 
30. Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice školní rok 2005/06
31. Doklady o nejvyšším získaném vzdělání u všech pedagogických pracovníků Základní 

školy Židlochovice
32. Certifikát koordinátora školního vzdělávacího programu číslo 05-03-22-51/1/6
33. Certifikát Správce školní počítačové učebny řízené MS Windows serverem 2003 č.j. 

22 425/2004-25-202

ZÁVĚR

Škola podporuje výchovu ke zdraví pouze v návaznosti na realizovaný vzdělávací program. 
Tematika výchovy ke zdraví je běžně na 1. stupni ZŠ zařazována do vzdělávání. Škola však 
výchovu ke zdraví dosud nezařadila mezi svoje priority, a to v návaznosti na specifické 
kurikulární dokumenty. Kvalita výchovy ke zdraví je pozitivně ovlivňována vcelku dobrými 
materiálními a personálními podmínkami, environmentální a ekologickou výchovou a kvalitní 
činnosti Školního poradenského pracoviště.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis

Vedoucí týmu PaedDr. Petr Zábranský Petr Zábranský, v.r.

Člen týmu Mgr. Ludmila Šimáčková Ludmila Šimáčková, v.r.

Člen týmu Mgr. Zdeňka Vladíková Zdeňka Vladíková, v.r.

V Brně  dne 6. března 2006
Razítko

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat 
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na 
adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu: PaedDr. Petr Zábranský, Česká školní 
inspekce, Koupelní 19, 695 01 Hodonín.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI 
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. 

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Datum: 7. března 2006
Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu 

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Bohuslava Guldová Bohuslava Guldová. v.r.
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Další adresáti inspekční zprávy

Adresát Datum předání/odeslání 
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. 
jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel : MěÚ Židlochovice 2006-04-19 ČŠI 1032/06-12
Školská rada: Ing. Ivo Janeba , 
Malinovského  66, 667 01 
Židlochovice

2006-04-19 ČŠI 1032/06-12

Připomínky ředitelky školy

Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.




