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Požadavky
České školní inspekce
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Koncepce a rámec školy

Předškolní vzdělávání

1. Vize a strategie rozvoje

  jasně formulovaná, srozumitelná a reálná koncepce a strategie rozvoje MŠ 
(se střednědobým i dlouhodobým horizontem);

  zohlednění trendů ve vzdělávání, společnosti, ke společenské poptávce;

  snadno dostupné rodičům (zákonným zástupcům);

  vedení a pedagogové se s nimi ztotožňují;

  pravidelně aktualizované.

2.  Vzdělávací  program ŠVP

  vychází ze strategie rozvoje školy;

  v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP PV) a všemi právními předpisy 
týkajícími se předškolního vzdělávání;

  přehledný a dostupný pro pedagogy a rodiče (zákonné zástupce).

3.  Pravidla fungování MŠ

  činnost MŠ je organizována dle pravidel v souladu s právním řádem a vizí 
a strategií rozvoje;

  snadno a časově neomezeně přístupná pro pedagogy, rodiče i zřizovatele školy;

  konstruktivní komunikace všech aktérů a jejich zapojení do tvorby a realizace 
pravidel;

  jasně nastavený mechanismus přenosu podnětů a jejich projednávání.
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Nejčastější pochybení a nedostatky

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) není v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

  ŠVP PV není zveřejněn na přístupném místě ve škole, což není v souladu s § 5 
odst. 3 školského zákona.

  Prostory školy jsou nevyhovující a neumožňují vzdělávání podle všech oblastí 
ŠVP PV.

  Špatné personální zabezpečení při vzdělávání a mimoškolních akcích.

  Zařízení herních koutků, popř. společných prostor, chodeb a zahrady neodpovídá 
právním předpisům. 

  Vybavení školních prostor není dostačující.

  Podmínky pro vzdělávání dětí do 3 let nejsou uspokojivé. Připravenost škol 
na jejich vzdělávání je minimální, a to jak po materiální, tak i po metodické 
a personální stránce.
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Rozsah a způsob provádění inspekční činnosti
  inspekce provádí plánované hodnocení a kontrolu ve školách a školských zařízeních 

zapsaných do školského rejstříku dle pravidelného inspekčního cyklu;

  v ostatních případech (např. při inspekční činnosti na podnět) mohou být uvedené 
úkoly naplňovány výběrově dle konkrétních cílů či obsahu podnětu, a to podle 
stanoveného předmětu inspekční činnosti;

  inspekční činnost se provádí zejména formou inspekce na místě nebo 
formou inspekčního elektronického zjišťování (případně elektronických anket) 
prostřednictvím informačních systémů ČŠI.

Výstupy činnosti ČŠI
  výstupem hodnocení ČŠI je inspekční zpráva;

  výstupem státní nebo veřejnosprávní kontroly je protokol;

  výstupem šetření stížnosti je dokument s názvem výsledek šetření stížnosti;

  souhrnným výstupem z tematické inspekční činnosti ve vybraných školách nebo 
školských zařízeních je tematická zpráva;

  souhrnná zjištění o situaci vzdělávání a vzdělávací soustavy, která vycházejí 
z inspekční činnosti za předcházející školní rok, obsahuje výroční zpráva ČŠI. 

Praktické dopady inspekčních zjištění
  zpětná vazba pro samotnou školu nebo školské zařízení – přijetí vnitřních opatření 

vedoucích ke zkvalitňování vzdělávacích služeb;

  informace pro zřizovatele – v odůvodněných případech může zřizovatel na základě 
výstupů inspekční činnosti přijmout opatření vůči škole (např. opatření personální 
či finanční);

  informace pro další subjekty, žáky a jejich zákonné zástupce a další účastníky 
vzdělávání;
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Vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů nadaných 

JUDr. Hana Poláková
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Podpůrná opatření
  ze zákona poskytována každému, kdo je potřebuje k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění či užívání svých práv na rovnoprávném základě 
s ostatními;

  podpůrnými opatřeními (dále jen PO) se rozumějí nezbytné úpravy ve vzdělávání 
a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 
jiným životním podmínkám žáka;

  poskytování PO školou a školským zařízením bez ohledu na jejich druh či zřizovatele 
je bezplatné.

PO spočívají podle ustanovení § 16 odst. 2 školského zákona v:

a)  poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, kterým je 
pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum;

b)  úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských 
služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně 
prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky; 
nejde tedy o omezení rozsahu učiva, naopak jsou zařazeny předměty speciálně 
pedagogické péče, které napomohou zvládnout úplný rozsah vzdělávacího 
programu;

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání;

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 
pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 
Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů;

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 
vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy; jedná se 
o zásadní zásah do práv žáka, proto zde vždy bude zapotřebí doporučení školského 
poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka 
nebo zletilého žáka;

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu;

g) využití asistenta pedagoga;

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, popřípadě dalších, tentokrát 
nepedagogických pracovníků, jako je tlumočník českého znakového jazyka, 
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Postup školy při poskytování PO prvního 
stupně
Prováděcí vyhláška v ustanovení § 10 upravuje postup školy při poskytování opatření 
prvního stupně, kdy před zahájením jejich poskytování zpracuje plán pedagogické 
podpory žáka.

Plán pedagogické podpory žáka by měl obsahovat:

  popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka;

  PO prvního stupně;

  stanovení cílů podpory;

  způsob vyhodnocování naplňování plánu.

Povinnosti školy

  Poskytování PO prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje.

  Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO poskytovaných na základě 
plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění 
stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo 
zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení.

  Do doby zahájení poskytování PO druhého až pátého stupně na základě 
doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola PO prvního stupně 
na základě plánu pedagogické podpory.

  S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, 
všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění 
tohoto plánu. Plán obsahuje podpisy osob, které s ním byly seznámeny.

Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. Jeho vzor je uveden v příloze č. 3 k prováděcí vyhlášce.
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Vaše poznámky



 
 
 
 

  



INSPEKČNÍ ČINNOST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH  

DRUHY INSPEKCE: 

1. tzv. hloubková inspekce (3–5 let) – ředitel/ka MŠ obdrží měsíc před plánovanou 

inspekcí seznam dokumentace k přípravě; 

2. následná inspekce – pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, je dán časový limit 

k jejich odstranění a následná inspekce kontroluje splnění úkolu; 

3. inspekce na základě stížností – nelze specifikovat, tato inspekční činnost je 

individuální; 

4. inspekční finanční kontrola – vedení MŠ obdrží seznam dokumentace k přípravě – 

jedná se o kontrolu nakládání s finančními prostředky přidělenými MŠMT. 

HLOUBKOVÁ INSPEKCE  

Seznam dokumentace: 

 rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách – Příloha č. 1 

 zřizovací listina – jsou různé formy zřizovací listiny – dle zřizovatele. Zřizovací listinu 

vydává zřizovatel, obsahuje vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, statutární 

orgán, vymezení majetku, pravomoci zřizovatele (pokud je deleguje na školu), práva  

a povinnosti statutárního orgánu, vymezení právní subjektivity, vymezení doplňkové 

činnosti (pokud ji škola má); zřizovací listina může být během trvání doplněna o přílohy 

(Příloha č. 2 – úvodní strana); 

 jmenování do funkce ředitelky, potvrzení ve funkci – připravit i veškeré dodatky 

jmenování /prodloužení jmenování/ atd.; 

 školní matrika mateřské školy – školní rok …. (zde ČŠI doplňuje, který rok bude 

kontrolovat); 

 doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok …., o průběhu 

vzdělávání a jeho ukončování 

žádosti o přijetí – ČŠI kontroluje, zda obsahuje všechny náležitosti, případně listy – 

potvrzení lékaře – očkování, zda je označeno, kdy dítě nastoupilo – razítko školy, spisový 

materiál, tzv. košilku ((ve složce o dítěti – nezapomenout na případné potvrzení o OŠD) 

Příloha č. 3 – vzor žádosti      Příloha č. 4 – košilka 

 školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – ten nelze specifikovat, každá 

mateřská škola ho má vypracovaný dle svých možností a zaměření – předložit ČŠI včetně 

všech dodatků k RVP; Pokračování dále 



INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLAN – ŽÁK-CIZINEC 

Jméno a příjmení žáka xxxxx xxxxxx 

Datum narození xx.xx.xxxx 

Bydliště  

xxxxxxx 

Škola Základní škola xxxxxxx 

Ročník 2. ročník Školní rok xxxx/xxxx 

 

ŠPZ, které vydalo 

doporučení pro IVP 

Název a adresa školského poradenského zařízení 

 

Kontaktní pracovník 

ŠPZ 

Jméno poradenského pracovníka, se kterým škola spolupracuje při zajišťování 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka, kontakt 

Školská poradenská, 

zdravotnická a jiná 

zařízení, která se 

podílejí na péči o žáka 

 

Praktický lékař pro děti a dorost xxxxxx 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností xxxxxx (odbor sociálně právní ochrany dětí) 

 

 

 

  

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne: xx.xx.xxxx 

Zdůvodnění: 

 

Žák potřebuje poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání v souvislosti se sociokulturním prostředím, ze kterého 

pochází.  Má obtíže s osvojováním učiva ve většině předmětů, zejména v matematice a českém jazyce. Má vysoký 

počet hodin omluvené absence, doplnění učiva a průběžná příprava na školu se v domácím prostředí nedaří.  Žák má 

oproti svým vrstevníkům snížený rozsah slovní zásoby, někdy má obtíže porozumět méně častým výrazům či slovním 

spojením. Intelektové schopnosti se pohybují pod spodní hranicí průměru. Žák má pomalé pracovní tempo, často má 

problém dokončovat zadané činnosti. Často již v dopoledních hodinách vykazuje známky únavy. Nemá zajištěny 

potřebné pomůcky.   V kolektivu je spolužáky spíše izolován, nedaří se mu navazovat funkční vztahy se spolužáky ani 

ostatními žáky školy. Žák je v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

  

Priority vzdělávání 

a dalšího rozvoje žáka 

(cíle IVP): 

- Ve spolupráci s rodinou a orgánem sociálně-právní ochrany dětí zlepšit 
docházku do školy.  

- Zautomatizovat učivo prvního ročníku a fixovat podstatné učivo druhého 
ročníku.  

- Zvýšit rozsah slovní zásoby (aktivní i pasivní slovník). 
- Zautomatizovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku bez opory 

o prsty. 
- Zvýšit plynulost čtení dvouslabičných a tříslabičných slov s otevřenými 

slabikami, snížit chybovost při čtení složitějších slov (zejm. se souhláskovými 
shluky).  

- Pokračování dále 

 



METODICKÉ DOPORUČENÍ  MŠMT  

K BEZPEČNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH  – 

MINIMÁLNÍ STANDARD BEZPEČNOSTI  

 

Minimální standard bezpečnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 

(dále jen „škola“) zahrnuje opatření prostorová, organizačně-technická, personální a opatření 

v oblasti zpracované dokumentace. Jeho význam je metodický, ne normativní. Mimo tato opatření, 

která směřují především k zajištění fyzické bezpečnosti dětí, žáků a studentů (dále jen „žáků“), má 

škola na zřeteli rovněž psychické bezpečí žáků, a proto opatření k zajištění fyzické bezpečnosti ve 

škole nesmí snížit psychické bezpečí a komfort žáků. 

PROBLEMATIKU ZAJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍHO STANDARDU BEZPEČNOSTI JE TŘEBA VNÍMAT 

V TĚCHTO  ROVINÁCH:  

1. Prevencí předcházet mimořádným událostem (technická opatření, poučení zaměstnanců a 

žáků, nácvik řešení mimořádných událostí dle specifických podmínek škol, přehled o cizích 

osobách v objektu, spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému,…). 

2. Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, která nastala a snažit se o omezení 

škod na životech a zdraví zaměstnanců i žáků.  

3. Vyhodnotit mimořádnou událost a přijmout opatření, aby se nemohla opakovat ze stejných 

příčin i v budoucnu). 

PROSTOROVÁ A ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ  

 Škola určí a využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol, atp.) zpravidla 

pouze jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován 

(monitorován); ostatní možné vstupy do budov jsou zabezpečeny (nesmí však bránit bezpečnému 

úniku osob v případě požáru) a užívají se případně jako vstupy pro zaměstnance nebo pro cizí 

osoby, které se účastní dalšího vzdělávání v jiných prostorách školy (např. odborný výcvik, kurzy, 

školení, atp.), přičemž i v tomto případě má škola zajištěnu kontrolu vstupu. Školy pavilonové 

dispozice přijímají tato opatření přiměřeně podle svých podmínek. 

Pokračování dále 
  



Formulář: Plán pedagogické podpory (ukázka) 
 

Škola  

Ročník/třída  

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  

Vyhodnocení účinnosti pedagogické 
podpory za dané období (např. 6 
měsíců) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení  

Datum odeslání žáka do PPP, SPC, SVP  

 

Charakteristika žáka a jeho obtíží 
(silné, slabé stránky, popis obtíží žáka, pedagogická, případně speciálně- pedagogická diagnostika s cílem 
stanovení úprav ve vzdělávání žáka, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

 

 

 

 
 
 
 

Podpůrná opatření ve škole  
(specifikace úprav metod práce se žákem, úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 
 
 
 
 
 

Hodnocení žáka  
(vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, kde děláme úpravy, co úpravami sledujeme, kritéria) 

 
 
 
 
 
 
Pokračování dále 


	CFS_ukazka.pdf
	Ukázky materiálù na USB disku.pdf

