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Příloha č. 5 
 

Vlastní hodnocení školy za školní rok 2014 – 2015 

 
 Podkladem pro toto vlastní hodnocení školy byla kontrolní a hospitační činnost, 

posouzení stavu naplnění Koncepce rozvoje školy – strategického záměru rozvoje školy na 

období 2014/2015 – 2017/2018 (porovnání koncepce se stávajícím stavem).  

 

Oblast vzdělávání a školní vzdělávací program 

 Úrovni metodické práce pedagogů se věnujeme průběžně na pracovních poradách i 

poradách PK a MS. Používání pedagogických metod a inovativních přístupů je sledováno při 

hospitacích. Ve škole je realizováno projektové vyučování formou projektových dnů (např. 

Indiánský den). Některé projekty jsou celoškolní, některé probíhají v rámci jednotlivých tříd. 

Vyučující jsou vedeni k sebevzdělávání v této oblasti zvláště v době samostudia.  

 Pozitivně je hodnocen individuální přístup k žákům, a to jak k žákům s SVP, tak i 

k žákům nadaným Škola sice nemá žádného žáka s mimořádným nadáním, ale v širokém 

prospěchovém spektru se zaměřujeme na to, aby individuální péče o žáky s SVP nebyla na 

úkor ostatních, což nám umožňuje nízký počet dětí ve třídách. Někteří žáci mají poradenským 

zařízením doporučenu pedagogickou asistenturu. Zatím se nám vždy povedlo asistenty 

pedagoga s řádnou kvalifikací pro žáky zajistit. Problematickým zůstává financování této 

„služby“, krajský úřad nám asistenty ochotně schválí, ovšem peníze na jejich mzdu pravidelně 

uvolňuje až v závěru finančního roku. Situace by se měla zlepšit poté, co vstoupí v platnost 

novela školského zákona, kde je řešeno inkluzivní vzdělávání a především jeho financování. 

 Na zlepšení situace pracujeme v oblasti motivace žáků k účasti v soutěžích a 

olympiádách. Zadávání školních kol (Čj, D, Z, Př) je problematické, témata jsou často odlišná 

od časového rozvržení učiva v našem vzdělávacím programu. Někteří žáci mají potíže 

porozumět zadání, a proto není jejich řešení správné. Ve sportovních soutěžích doplácíme na 

malý počet žáků, přesto naši žáci dosahují dobrých výsledků. Například v celookresní 

atletické soutěži Pohár rozhlasu dosahujeme lepších umístnění než některé velké městské 

školy. Velkých úspěchů dosahujeme v hudební oblasti – sbor Vinohrádek opět získal stříbrné 

pásmo v krajské soutěži dětských pěveckých sborů. Dívčí kapela Fidorky byla zařazena mezi 

pět dětských hudebních těles, které vystupovaly před účastníky celostátní konference 

„Hudební výchova pro III. tisíciletí“. Tu pořádala jubilující Společnost pro hudební výchovu 

ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně pod záštitou ministerstva zahraničí. 

 Školní vzdělávací program je průběžně upravován podle platného RVP ZV. To, zda 

odpovídá potřebám školy, je pravidelně hodnoceno na poradách PK, MS i pracovních 

poradách. Problematická je nabídka volitelných předmětů. Vzhledem k nemožnosti dělit třídy 

(jazyky) zaměřujeme možnost uplatnění tzv. disponibilních hodin na posílení stěžejních 

předmětů (matematika, český jazyk). Nabídka němčiny jako druhého cizího jazyka se nám 

vzhledem k poloze našeho regionu jeví jako logická a potřebná. Nesetkali jsme se 

s negativním ohlasem ani s požadavky na zavedení jiného jazyka. Do školního vzdělávacího 

programu jsme začlenili nová témata a ta jsme konkretizovali v podrobných výstupech 

v jednotlivých ročnících.  

 

Oblast řízení školy 

 V oblasti dalšího vzdělávání učitelů v  předchozím období došlo k rozšíření 

kvalifikace tak, aby byly kvalifikovaně prováděny všechny specializované školní činnosti 

(metodik prevence, výchovné poradenství), výchovná poradkyně završila studium a postupně 
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se zapracovává. V oblasti DVPP využíváme aktuálních nabídek vzdělávacích institucí, 

především NIDV, učitelé se účastní i akreditovaných kurzu na celorepublikové úrovni. 

Někteří pedagogové jsou zařazeni ve studiu pro doplnění kvalifikačních předpokladů, 

zástupkyně ŘŠ dokončila bakalářské studium školského managementu. Ředitel školy 

absolvoval kurz „Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a 

základních škol“ v rozsahu 40 hodin (5 setkání). Kurz pořádal Národní ústav pro vzdělávání 

(NÚV) v Praze. Ředitel školy se stal spolupracovníkem ústavu v oblasti inkluzívního 

(společného) vzdělávání. 

 Činnost školy je řízena plánovitě podle vypracovaného ročního plánu, jsou zpracovány 

vnitřní směrnice a pokyny ředitele školy, jejich dodržování je vyžadováno a kontrolováno. 

Podle vypracovaného systému se řídí i odměňování zaměstnanců (např. Kritéria pro udělování 

nenárokových složek platu). 

 

 

Oblast materiálního a finančního zabezpečení 

 Na základě vyhodnocení vyučujících (věnován prostor na klasifikačních poradách)  je 

vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami vyhovující, dochází k průběžnému 

obměňování a doplňování. Rezervy vidí vyučující v počtu a vybavení odborných učeben 

(fyzika, chemie, dílny), na to se však nedostávají finanční prostředky (budeme řešit dotačně). 

Stávající stav se naštěstí neodráží negativně na kvalitě výuky. Znovuobnovení školní zahrady, 

která skýtá možnosti pro výuku řady předmětů, je zatím ve fázi plánů a bude projednáváno 

s rodiči žáků (otázka motivace pro práci na zahradě) i se zřizovatelem (otázka terénních 

úprav, vybavení nářadím, osivo, sazenice atd.) 

 Vybavení ICT – současný stav je uspokojivý, v rámci dotačního programu EU peníze 

do škol byla kompletně obměněna počítačová pracovna, počet stanic v síti byl zvýšen 

přidáním dvou počítačů. Na internet se lze připojit ve všech třídách a učebnách (i v 

kabinetech a kancelářích). Zvažovali jsme i účast v projektu „Tablety do škol“, máme pro 

podobnou akci veškeré technické podmínky, nemohli jsme však splnit podmínku financování 

celého projektu ze školního rozpočtu. Vložené prostředky by nám byly po celkovém 

vyúčtování vráceny, ale náš rozpočet  tak velké vydání neumožňuje. I nadále budeme 

vyhledávat projekty a granty vhodné pro naši školu a aktivně se do nich zapojovat, o případně 

požadované spoluúčasti budeme samozřejmě se zřizovatelem jednat. 

 

Oblast vztahů vnějších (partnerství) a vnitřních (klima školy) 

 Klima školy: Ve škole sice nepracuje žákovská samospráva, snažíme se žáky 

zapojovat do různých aktivit tak, aby pocítili odpovědnost za úspěšnou realizaci akce už při 

její přípravě, vlastním nasazením při jejím průběhu a zažili úspěch po jejím skončení. Při 

hodnocení akce pak aby dovedli vyhodnotit svou roli, svůj podíl a úsilí. Za všechny akce chci 

zmínit Peklo ve škole (5.12.), zápis do 1. třídy, Akademii, Školní ples, Dětskou olympiádu, 

Žalhostický Hrozen – všechny tyto i jiné akce proběhly úspěšně s velkým přispěním žáků i 

těch z mladších ročníků. V tomto trendu, který lze vystihnout slovy „s dětmi pro děti“, 

budeme samozřejmě pokračovat. 

 Poměrně dobrá je situace v oblasti předcházení rizik, k čemuž přispívá rodinná 

atmosféra školy, v níž dobře fungují preventivní opatření. Řešíme zejména každé nevhodné 

vzájemné chování žáků, které by mohlo směřovat k šikaně, a vhodnými metodami jeho 

nežádoucímu rozvoji bráníme. V případě potřeby spolupracujeme s Pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP) v Litoměřicích, Speciálním pedagogickým centrem (SPC) a 

OSPODem Litoměřice. Škola má vypracovaný Minimální preventivní program (MPP). 
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 Prostřednictvím systému poučení žáků i rychlou reakcí na aktuální situaci (mimořádná 

poučení) se snažíme předcházet školním úrazům. I tak nízký počet úrazů chceme do budoucna 

touto cestou ještě snížit. 

 V oblasti klimatu školy pracujeme také na vytváření příjemného prostředí. V našich 

silách je pracovat na výzdobě školy a udržování pořádku, zatím se nám nedaří zajistit některé 

žádoucí opravy – výměna oken a podlahy v tělocvičně (opakovaný požadavek hygienické 

stanice) byla a nadále bude předmětem jednání se zřizovatelem. Nedokončená zůstala oprava 

školního plotu. Našim žákům dopřáváme i možnost ozdravných pobytů. Po dohodě s rodiči 

vyhledáváme objekty v zajímavých lokalitách s přihlédnutím k ceně pobytu. Dotační nabídka 

Ústeckého kraje (Pažit) je vázána na konkrétní rekreační objekty (v majetku kraje) a zatím 

jsme ji nevyužili.  Uvážíme ji výhledově v roce 2016. Žáci z II. stupně mají možnost 

absolvovat lyžařský výcvik. V posledních letech však zájem klesá především z finančních 

důvodů. 

 

Partnerství: 

 V oblasti informování rodičů o průběhu a výsledcích vzdělávání průběžně 

vyhodnocujeme situaci, zda používané formy jsou vhodné a dostačující (žákovská knížka, 

rodičovské schůzky, konzultační hodiny). Obnovili jsme školní web, pracujeme na jeho 

aktualizacích a jeho efektivním využití. Výsledek zatím neodpovídá našim představám, pokud 

nebudeme moci tento důležitý prostředek komunikace a prezentace školy udržovat na 

potřebné úrovni vlastními silami, budeme zvažovat využití služeb specialistů.  V případě 

potřeby jsme připraveni zavést elektronickou žákovskou knížku, prozatím však dosavadní 

metody vyhovují. K neformálním kontaktům, které zlepšují komunikaci, využíváme akce 

určené i veřejnosti. Za všechny chci zmínit tradiční Jarmarky, Akademii, Školní ples, 

koncerty pěveckého sboru Vinohrádek a vystoupení dívčí kapely Fidorky. V duchu koncepce 

se budeme snažit rodiče ještě více vtáhnout do dění ve škole (Den otevřených dveří, návštěva 

výuky apod.)).  

 Jako dobrou hodnotí vyučující spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími 

institucemi stejně jako z hlediska ředitele školy je dobrá spolupráce se zřizovatelem a 

ostatními obecními úřady spádového obvodu. Tuto spolupráci chceme i nadále rozvíjet 

zejména podílením se na kulturním dění v obcích. 

            Významným partnerem školy je Mikroregion Porta Bohemica sdružující převážně 

obce, ze kterých k nám docházejí žáci. Je nasnadě, že se naše děti účastní akcí Mikroregionem 

pořádaných, při slavnostním aktu otevření naučné turistické cesty nechyběl Vinohrádek. 

V letošním školním roce naše škola spolupořádala velkou vodáckou akci „Vodou Portou“ – 

děti z celého Mikroregionu se v kánoích splavily ze Žalhostic až na Střekov. S přespáním ve 

stanech v Libochovanech se tato akce stala pro děti i dospělé velkým zážitkem. 

            V průběhu školního roku jsme uzavřeli partnerskou dohodu s Univerzitou Jana 

Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. Spolupráce spočívá v umožňování 

studentských souvislých praxi i jednorázových metodických návštěv a náslechů. Navazujeme 

tak na dlouholetou tradici, kdy studenti UJEP v naší škole vykonávali praxi každý rok. 

Podobnou spolupráci jsme navázali před léty i se Střední pedagogickou školou J. H. 

Pestalozziho v Litoměřicích – každoročně u nás praktikují ve školní družině a v mateřské 

škole. 

 O zlepšení se budeme snažit v oblasti informování veřejnosti o činnosti naší školy 

prostřednictvím místního Zpravodaje, regionálního tisku, zvážíme i možnost spolupráce 

s regionální televizí. 

   Mgr. Vladimír Fiedler 

V Žalhosticích, 18. 12. 2015                                              ředitel školy 


