V pondělí 6. 12. 2021 jsem se jako místostarosta, pod jehož kompetence spadá i Základní škola
a mateřská škola, účastnil závěrečného vyhodnocení školní inspekce, která ve škole probíhala
ve dnech 1.12. – 6.12.2021.
V této době byla ve škole složitá situace – některé třídy byly v karanténě na distanční výuce,
v dalších se vyučovalo hybridní formou, chybělo 11 učitelů. Přesto se škole podařilo zajistit
provoz bez dalších omezení.
Vedoucí inspekční skupiny uvedla při vyhodnocení čtyři nejdůležitější body, které budou
součástí závěrečné zprávy.
Na prvním místě uvedla, že v naší škole panuje pro naše žáky bezpečné a čisté prostředí. Děti
jsou v hodinách velmi aktivní a z jejich reakcí bylo zřejmé, že se ve škole cítí dobře.
Překvapením pro inspektory byla skutečnost, že všechny hospitované hodiny byly vyučujícími
vedeny tak, že děti pracovaly aktivně po celou dobu, což se prý v jiných školách moc nevidí.
Velmi kladně bylo hodnoceno propojení základní a mateřské školy. Několikrát bylo zmíněno,
že by naše škola v tom, v jaké symbióze obě části fungují, měla jít ostatním příkladem. Děti
z mateřské školy z toho velmi profitují a nastupují do první třídy výborně připraveny, se
znalostí prostředí. Cituji: „Jde o učebnicový příklad fungování školy a školky a to jak po stránce
provozní, tak po stránce materiální.“
Inspekce se netajila s faktem, že škola klade na žáky stále stejně vysoké požadavky a
nepodlehla této náročné době. Přestože máme za sebou pro školu zvláštní dobu distanční
výuky, žáci učivo zvládají a nejsou patrné žádné extrémní případy výpadu z výuky. Současně
byla velmi překvapena výsledky našich žáků u přijímacích zkoušek, kdy i žáci devátých ročníků
dosahují o víc než 15 % lepší výsledky než je celostátní průměr.
Dalším bodem, který vedoucí skupiny inspekce uváděla, bylo hodnocení kvality a stability
celého učitelského sboru a materiálního vybavení školy i mateřské školky. Co se týká
materiálního vybavení, je ve škole vidět, že se o vybavení velmi dobře starají a váží si ho. U
učitelského sboru bylo kladně ohodnoceno, že jde o sbor stabilní, který společně táhne za
jeden provaz a snaží se dětem předat to nejlepší nejen z oblasti vzdělávání, ale i z oblasti
sociálních dovedností. Inspekce také ocenila kompaktnost vedení základní a mateřské školy,
zejména neformální osobní autoritu pana ředitele.
Závěrem bych dodal několik svých slov: Jako zástupce naší obce jsem byl rád, že se takového
(ve všech směrech pouze kladného) hodnocení mohu zúčastnit. Rád bych jménem obce
poděkoval všem zaměstnancům školy i školky za práci, kterou dennodenně odvádí.
Poděkování patří panu řediteli A. Tellerovi, který tuto školu již 31 let vede, buduje a určuje její
směr.

Milan Antoš, místostarosta

