Česká školní inspekce
Zlínský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
čj. ČŠI-425-02/09-15
Název školy

Základní škola Pitín, okres Uherské Hradiště

Adresa:
Identifikátor:
IČ:
Místo inspekce:
Termín inspekce:

Pitín 17, 687 71 Bojkovice
600 124 282
75 022 168
Pitín 17, 687 71 Bojkovice
14. září 2009

Předmět inspekční činnosti
Hodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho souladu
s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle
§174 odst. 2 písm. c) školského zákona na základě zjištění v Inspekční zprávě
čj. ČŠI-173-03/09-15.

Inspekční zjištění
Vzhledem k nedostatkům zjištěným při poslední inspekční činnosti (Inspekční zpráva čj. ČŠI173-03/09-15 ze dne 29. dubna 2009) inspektoři České školní inspekce opětovně posoudili
soulad Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Pitín, okres
Uherské Hradiště s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) školy byl ředitelkou školy a
ostatními pedagogickými pracovnicemi v kritizovaných oblastech přepracován, upraven a
vydán s novou platností od 1. září 2009, jak bylo v inspekční zprávě požadováno. Inspekce
zjistila, že nedostatky v ŠVP ZV byly v nově platném dokumentu odstraněny.
Nově vydaný ŠVP ZV Základní školy Pitín, okres Uherské Hradiště je, podle kritérií České
školní inspekce, v plném souladu se zásadami a principy RVP ZV.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:

1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pitín, okres
Uherské Hradiště platný od 1. září 2009.

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel
školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci
do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí
88, P. O. BOX 225, 760 01 Zlín.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení,
jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.

Složení inspekčního týmu:

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Ivo Suchý

Ivo Suchý v. r.

Mgr. Petr Švrček

Petr Švrček v. r.

Zlín, 15. září 2009
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Podpis ředitele školy/školského zařízení stvrzující projednání a převzetí inspekční
zprávy

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jana Peřinová

Jana Peřinová v. r.

Pitín, 25. září 2009

Připomínky ředitelky školy
Datum

Text
Připomínky nebyly podány.
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