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INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
Identifikátor školy: 600 138 259
Termín konání inspekce: 16. - 19. květen 2006

Čj.:

ČŠI 281/06 – 14

Signatura: bn4cz120

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Příspěvková organizace města sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Má
celkem 46 zaměstnanců, z toho 30 pedagogických pracovníků.
Škola panelového typu je součástí sídlištní zástavby v okrajové části města. Areál tvoří tři
vzájemně propojené pavilony, které v zadní části budov vytváří částečně otevřené atrium. Na
něj navazuje travnaté hřiště. Kromě odpovídajícího počtu kmenových tříd jsou k dispozici
sedm odborných pracoven, dílny, cvičná kuchyň, klubovna, multimediální učebna a dvě
tělocvičny. Školní družina má vlastní prostory i sociální zázemí.
Ve školním roce 2005/2006 je výuka organizována v 19 třídách 1. – 9. ročníku, činnost školní
družiny probíhá ve dvou odděleních. Vzdělávání se řídí učebními dokumenty programu
Základní škola. V sedmi třídách probíhá rozšířená výuka cizích jazyků, v pěti třídách
informatiky a výpočetní techniky. Do Sítě škol podporujících zdraví v ČR škola zařazena
není.
Město Kopřivnice je zařazeno v Síti měst podporujících zdraví v 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
Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví
Podmínky, které vymezuje zřizovací listina školy a dosud platné rozhodnutí o změně zařazení
do sítě škol, jsou dodrženy. Škola splňuje formální podmínky pro zařazení do rejstříku škol
a školských zařízení. Aktuální stav 460 žáků naplňuje kapacitu (624 žáků) na 73,7%. Přepočet
úvazků je 26,3 a na jeden úvazek připadá průměrně 18 žáků.
Vlastní hodnocení podmínek vzdělávání škola provedla v návaznosti na přípravu školního
vzdělávacího programu. Prioritou se staly posilování vzájemné komunikace a spolupráce
učitelů. Na tuto oblast se zaměřuje i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vlastní
výchova ke zdraví není v životě školy zdůrazňována. V omezeném měřítku probíhá v rámci
výukových témat, dílčích projektů s aktivním zapojením žáků a ve sportovních
volnočasových aktivitách. Souhrn podmínek vzdělávání škola uvedla ve výroční zprávě, (bez
analýzy a hodnocení) a v zápisu závěrečné pedagogické rady. Minimální preventivní program
má pouze rámcový charakter. Jednotlivé aktivity jsou deklarovány, realizace není doložena
termínově ani personálně. Metodik prevence je učitel s krátkodobou praxí a tuto činnost
vykonává prvním rokem a s problematikou se teprve seznamuje.
Dokumentace upravující provoz a vnitřní režim školy je zpracována. Výuka probíhá
v běžných vyučovacích jednotkách. Zvonění je zrušeno. Vzhledem k velikosti objektu
a potřeby zklidnění provozu se nejeví toto opatření jako optimální z bezpečnostního
i psychohygienického hlediska. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v průběhu
vyučování i při vzdělávacích činnostech mimo prostory školy směřují konkrétní pokyny.
Základní pravidla života školy vymezuje organizační a školní řád. Stavba rozvrhu hodin na
1. stupni přihlíží k potřebám žáků mladšího školního věku a vhodně střídá naukové
a výchovné předměty. Přestávkový režim respektuje potřeby volného pohybu a poskytuje
žákům možnost pohybových aktivit a relaxace v prostorách školy bez omezení. Přiměřené
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informace o zdravém způsobu života jsou žákům poskytovány v rámci přírodovědy, prvouky
a vlastivědy. Součástí výchovného působení jsou projekty s aktivním zapojením žáků. Zájem
o spolupráci v tomto směru rodiče neprojevují.
S ohledem na naplněnost kapacity školní budova poskytuje dostatek vhodných učeben,
vybavených až na výjimky starým, poškozeným žákovským i ostatním nábytkem. Pracovní
prostředí žáků převážně respektuje zdravotní požadavky. První část rekonstrukce
nevyhovujícího osvětlení tříd bude provedena ještě v tomto kalendářním roce. Učebny 1.
stupně působí příjemným, estetickým dojmem. Pracovní prostředí navozují výsledky
žákovských činností a metodické materiály k aktuálnímu učivu. Obě tělocvičny mají
i příslušné zázemí a vybavení sportovním nářadím a náčiním. Vnitřní prostory školy nepůsobí
příznivým dojmem. Jsou poškozené obklady a zdi chodeb, výzdoba provedená žákovskými
pracemi i informačními materiály k učivu dlouhodobou instalací zevšedněla. Sociální zázemí
učitelů i žáků neodpovídá potřebám. Zastaralé a morálně opotřebované zařízení kabinetů
s pracovními místy učitelů, vybavení kanceláří vedení školy, nevyhovující velikost šaten,
zastaralá hygienická zařízení vyžadují zásadní obnovu. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním
z pilířů podpory zdraví je pohoda věcného prostředí, je tuto oblast nutno hodnotit jako riziko.
Učebnice k výchově ke zdraví pro žáky 1. stupně nejsou. Výuka má částečně oporu
v pomůckách a učebních materiálech. Prevence sociálně patologických jevů nepůsobí
průběžně, spíše jsou řešeny aktuální problémy.
Atmosféra ve třídách, kde proběhly hospitace, byla přívětivá a pracovní. Učitelky uplatňovaly
individuální přístup. Vzájemná komunikace mezi žáky potvrzovala přátelské vztahy,
komunikace učitel-žák byla otevřená s přirozeným respektem k osobnosti učitele.
Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na standardní úrovni s riziky v oblasti
sociálního zázemí a organizace výuky.
Hodnotící stupnice:
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

Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví z hlediska bezpečnosti a zdraví žáků
Ve škole je vytvořena struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků.
Fyzickou kontrolou stavu bezpečnosti a ochrany zdraví i kontrolou dokumentace bylo
prokázáno, že prostředí učeben je s výhradami zdravé. Ochrana žáků před úrazy je zajištěna
dozory pedagogů, informovaností o rizicích, prokazatelným školením o ochraně před úrazy,
označením nebezpečných předmětů i nácvikem mimořádných situací. Technická zařízení jsou
pravidelně kontrolována. Zjištěné závady (neohrožující zdraví nebo život žáků) však nebyly
ve všech případech odstraněny.
Kontakt na lékaře je uveden v Plánu zajištění první pomoci – traumatologickém plánu.
Vzhledem k druhu činnosti a velikosti pracoviště není zajištěn potřebný počet zaměstnanců,
kteří organizují poskytnutí první pomoci. Vybavení lékárniček odpovídá rizikům,
vyskytujícím se ve škole. Exspirační lhůty léčiv a obvazových materiálů jsou zachovány.
V Řádu školy (v bodě VII) a v řádech jednotlivých učeben školy jsou rozpracovány podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Kniha úrazů je vedena. Záznamy o úrazech žáků jsou vypracovávány a zasílány odpovědným
organizacím a institucím ve stanovených termínech. Ve většině případů byla přijata výchovná
opatření, zamezující opakování úrazů. Úrazy byly prostřednictvím pojišťovny odškodněny.
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Problematika bezpečnosti silničního provozu je součástí tematických plánů učiva prvouky
a vlastivědy. Pedagogičtí pracovníci ji zařazují i do náplně mimovyučovacích a mimoškolních
aktivit. Např. žáky zapojili do akcí Děti bezpečně na cestách a Evropský den bez aut.
Pro dopravní výchovu má škola vhodné publikace a pomůcky včetně vyhovujících prostor.
Kromě učeben to jsou atrium, školní hřiště a dopravní hřiště v Příboře. Učitelé dopravní
výchovy se seminářů s dopravní tematikou neúčastnili.
Smlouva o provádění plavecké výuky nebyla k datu kontroly zpracována. Předloženy byly
pouze neaktuální dokumenty s názvem Organizační pokyny pro zabezpečení plavecké výuky
a Smlouva o obstarání věci, uzavřená podle Občanského zákoníku § 733 a násl., které řešily
plaveckou výuku ve školním roce 2001/2002. Školení třídy III. B, před započetím plaveckého
výcviku, bylo provedeno dne 21. 11. 2005. Tři chybějící žáci nebyli dodatečně proškoleni.
Podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována standardní pozornost
Hodnotící stupnice:
Podmínkám bezpečnosti a ochraně
zdraví žáků je věnována malá
pozornost a obsahují rizika

Podmínkám bezpečnosti a
ochraně zdraví žáků je věnována
standardní pozornost

Podmínkám bezpečnosti a ochraně
zdraví žáků je věnována
nadstandardní péče

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina školy ze dne 2. 1. 1992, včetně dodatků č. 1 – 6,
2. Výpis ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, č. j. 1 – 946/11/95 – 17,
3. Protokol o provedení změny zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení č. j. Sine/2003 – 21 ze dne 16. 4. 2003,
4. Řád školy s platností od 1. 9. 2005,
5. Řády odborných pracoven (přírodopisu, fyziky a chemie, informatiky, výtvarné
výchovy, jazykové a multimediální učebny, cvičné kuchyně, klubovny, dílenský řád,
řád tělesné výchovy), ze dne 1. 9. 2005,
6. Rozvrhy hodin tříd 1. stupně platné v termínu inspekce,
7. Úvazky učitelů platné pro školní rok 2005/2006,
8. Organizační řád s platností od 1. 9. 2005,
9. Přehled DVPP, školní rok 2005/2006,
10. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok
2003/2004 a 2004/2005,
11. Preventivní program sociálně patologických jevů na školní rok 2005/2006,
12. Hodnocení školy – test směřovaný k žákům školy ve šk. roce 2005/2006,
13. Plán práce na školní rok 2005/2006,
14. Plán výchovného poradenství pro školní rok 2005/2006,
15. Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců,
odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ze dne
31. 8. 2004 (zpracovatel tematického plánu – osoba odborně způsobilá v oblasti
požární ochrany, č. osvědčení: Š – 117/97),
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16. Záznam o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně ze dne 25. 8. 2005
(školitel – osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany, č. osvědčení: Š –
117/97),
17. Odpovědi k testovým otázkám z BOZP a PO ze dne 31. 8. 2004,
18. Osvědčení o úspěšném absolvování školení vedoucích zaměstnanců (s osobními čísly:
3112, 87707, 78921, 84516 a 64503) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ze dne
31. 8. 2004,
19. Školení BOZP zaměstnanců Záznam o provedeném školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci pro pedagogické zaměstnance ze dne 31. 8. 2005,
20. Směrnice posuzování a vyhodnocování pracovních rizik ze dne 12. 4. 2005,
21. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ, třída III. B, školní rok 2005/2006 (kontrolovány zápisy
o proškolení žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví – do data inspekce),
22. Třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ, třída VII. A, školní rok 2005/2006 (kontrolovány
zápisy o proškolení žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví – do data inspekce),
23. Časový plán učiva šk. rok 2005/2006:VI.A,B, VII. A,B, VII. A,B, IX. A,B, bez datace
(zaměřeno na ochranu člověka při mimořádných událostech),
24. Cvičný požární poplach k ověření úplnosti a správnosti evakuačního plánu, PPS ze
dne 28. 6. 2004 a ze dne 27. 6. 2005,
25. Příkaz k provedení roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany jak ukládá
§ 136a, odst. 4, zákoníku práce ze dne 25. 4. 2006,
26. Záznam z prověrky stavu BOZP a požární ochrany provedené v Základní škole,
Kopřivnice, Alšova 1123, dne 25. 4. 2006 ze dne 25. 4. 2006,
27. Seznam revizí a školení – data jejich provedení bez datace,
28. Protokol odborná technická kontrola č. 675/6/2006, 676/6/2006, (tělocvičného nářadí
a náčiní) ze dne 12. 5. 2006,
29. Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. EO/643/05 (týkala se tělocvičny
a dílny) ze dne 14. 2. – 19. 2. 2005,
30. Zpráva (č. 67/2002 Gi) o výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500
a ČSN 33 2000-6-61 ze dne 3. 6. 2003,
31. Revizní zpráva el.zařízení dle ČSN 33 1500 ze dne 3. 8. 2004,
32. Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. EO/644/05 (týkala se šaten žáků)
ze dne 14. 2. – 19. 2. 2005,
33. Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. EO/642/05 (týkala se družiny
a počítačové učebny) ze dne 14. 2. – 19. 2. 2005,
34. Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. EO/645/05 (týkala se jedné
z učeben) ze dne 14. 2. – 19. 2. 2005,
35. Zpráva o revizi elektrického zařízení pracovního stroje (budova dílen) EO/646/05,
EO/647/05, EO/648/05, EO/649/05 ze dne 15. 2. 2005,
36. Faktura č. 12/2005 za provedení revize přenosných elektrických spotřebičů,
prodlužovacích šňůr, ručního nářadí v prostorách školy a za opravy prodlužovacích
šňůr ze dne 1. 12. 2005,
37. Doklad o revizi elektrického spotřebiče (nářadí, pohyblivého přívodu)
dle ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600 ze dne 26. 10 (rok revize neuveden),
38. Zpráva o revizi plynového zařízení 16/Mu/04/R dle vyhl. 85/1978 Sb. (provozní)
ze dne 8. 3. 2004,
5

únor 2006

39. Zpráva o revizi plynového zařízení 14/Mu/05/R dle vyhl. 85/1978 Sb. (provozní)
ze dne 14. 2. 2005,
40. Zpráva o revizi plynového zařízení 44/Mu/06/R dle vyhl. 85/1978 Sb. (provozní)
ze dne 23., 24. a 26. 2. 2006,
41. Doklad o provedené provozní kontrole požárního vodovodu a hydrantů ze dne
4. 4. 2005,
42. Doklad o provedené kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů ze dne 4. 4. 2005,
43. Protokol o kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a § 88 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čj: HDD/NJ-76/231. 2. /06-021) ze dne 16. 2.
2006,
44. Protokol o kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a § 88 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čj: HDD/NJ-77/231.3./06-008) ze dne 16. 2.
2006,
45. Stanovisko OSM k výsledkům kontroly KHS (zn.: 43/2006/OSM#&12523/2006/Vaš)
ze dne 24. 2. 2006,
46. Vyjádření a způsob odstranění závad z provedené kontroly ze dne 16. 2. 2006
(čj: HDD/NJ – 76/231.2/06-021) ze dne 27. 2. 2006,
47. Požadavky na zařazení akce do rozpočtu města a investic ze dne 14. 10. 2004
(požadavky na rekonstrukci plotu, vymalování, zapojení teplé vody, opravu fasády
na všech pavilonech školy),
48. Plán zajištění první pomoci – traumatologický plán ze dne 15. 8. 2005,
49. Seznam léčiv, obvazového materiálu a zdravotnických pomůcek pro vybavení skříněk
první pomoci (lékárniček) bez datace,
50. Osvědčení o absolvování odborného školení pro výkon funkce osoby oprávněné
poskytnout kvalifikovanou první pomoc (pro zaměstnance s osobním číslem 15508) ze
dne 23. 3. 2004,
51. Osvědčení číslo 452/96 (o účasti v kurzu Pohyb-zdraví-život v rozsahu 20 hodin;
pro zaměstnance s osobním číslem 15508) ze dne 30. 11. 1996,
52. Osvědčení číslo 134/98 (o účasti na kurzu TĚLOKOPŘIVNICE – CYKLO,
pro zaměstnance s osobním číslem 28142) ze dne 6. 9. 1998,
53. Záznam o úrazu (dítěte, žáka studenta) č. 40/05/06 ze dne 8. 2. 2006, č. 44/05/06
ze dne 27. 2. 2006, č. 53/05/06 ze dne 22. 3. 2006, č. 58/05/06 ze dne 19. 3. 2006,
č. 59/05/06 ze dne 30. 3. 2006, č. 66/05/06 ze dne 19. 4. 2006, č. 68/05/06 ze dne
28. 4. 2006,
54. Kniha úrazů (zavedena dne 5. 9. 2004, kontrolovány zápisy za školní rok 2005/2006
do data kontroly),
55. Oznámení škodné události nastalé dne 16. 1. 2006 k pojištění odpovědnosti za škodu
ze dne 6. 4. 2006,
56. Oznámení škodné události nastalé dne 18. 1. 2006 k pojištění odpovědnosti za škodu
ze dne 6. 4. 2006,
57. Oznámení škodné události nastalé dne 19. 1. 2006 k pojištění odpovědnosti za škodu
ze dne 6. 4. 2006,
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58. Rekapitulace likvidace pojistné události – Informace o výplatě (číslo pojistné události
1230622) ze dne 17. 3. 2006,
59. Rekapitulace likvidace pojistné události – Informace o výplatě (číslo pojistné události
1296144) ze dne 19. 4. 2006,
60. Rekapitulace likvidace pojistné události – Informace o výplatě (číslo pojistné události
1304820) ze dne 22. 4. 2006,
61. Přehled mimoškolních aktivit – šk. rok 2004/2005, 2005/2006,
62. Mimoškolní aktivity – šk. rok 2005/2006,
63. Tematické plány učiva platné pro školní rok 2005/2006: prvouka 1. – 3. ročník,
přírodověda 4. a 5. ročník, občanská výchova 6. – 9 ročník, rodinná výchova 6. – 9.
ročník, chemie VII. A, VIII. B, IX. A,
64. Organizační pokyny pro zabezpečení plavecké výuky ze dne 1. 9. 2001,
65. Smlouva o obstarání věci, uzavřená podle občanského zákoníka § 733 a násl. ze dne
6. 9. 2001.

ZÁVĚR
Škola využívá k podpoře výchovy ke zdraví možnosti vzdělávacího programu. Širší
informovanost žáků zajišťuje realizací dílčích projektů.
Rizika:
 materiální vybavení a celkový stav sociálního zázemí nezajišťuje příznivé podmínky
pro výchovu ke zdraví, a to jak směrem k žákům, tak i pedagogickým pracovníkům,
 organizace výuky a přestávek nepodporuje v plné míře psychohygienu práce
a bezpečnost žáků.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Věra Dufková

........................................

Člen týmu

Mgr. Šárka Baarová

........................................

Mgr. Irena Frýdlová

........................................

Mgr. Šárka Hanušová

........................................

V Kopřivnici dne 22. května 2006
Razítko
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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: Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín.
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 ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Datum: 1. červen 2006
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Milan Chaloupka, ředitel školy

.............................................
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Zřizovatel Město Kopřivnice MěÚ ul.
Záhumení, 1152/4
Školská rada Mgr. Vladislava
Havranová, ZŠ Alšova Kopřivnice

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2006-06-05

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
ČŠI 280/06-14

2006-06-05

ČŠI 280/06-14

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
Připomínky nebyly podány.
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