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Naše čj.: Eru 15/2023     

Vaše čj.: ČŠIE-2044/22-E 

       Česká školní inspekce 

       Pardubický inspektorát 

       Sukova třída 1556 

            530 03 Pardubice 

 

dne: 8. 03. 2023 

 

 

Věc: Vyjádření k inspekční zprávě (č.j. ČŠIE-2044/22-E, doručené 10. 2. 2023), 

včetně uvedení přijatých opatření 

 

Inspekční zpráva byla ředitelkou školy pečlivě prostudována a zároveň byli se 

zprávou podrobně seznámeni všichni zaměstnanci ZŠ Erudio. Z následných 

diskuzí vzešly návrhy, jak dále pracovat s doporučeními uvedenými ve zprávě 

a jak nastavit potřebné kroky v procesu vzdělávání, tak, aby došlo k eliminaci 

slabých stránek školy. 

Z hodnocení podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání vyplývá, že koncepce 

ZŠ Erudio je klasifikována jako efektivně fungující, plánovitá, účinná a zasazená 

do harmonického prostředí mezi žáky, učiteli i rodiči. 

Závěr inspekční zprávy shrnuje i oblasti, v podobě uvedení Slabých stránek 

a/nebo příležitostí ke zlepšení a Doporučení pro zlepšení činnosti školy, které si 

z pohledu ČŠI žádají zvýšenou pozornost ze strany vedení i jednotlivých 

pedagogických pracovníků: 

Rozdílná úroveň vedení žáků ke vzájemnému hodnocení, věnovat více času 

závěrům hodin se zpětnou vazbou 

Přijatá opatření:  

Aby bylo žákům umožněno zažívat zpětnou vzájemnou hodnotící vazbu, bylo 

stanoveno, že každý pedagog si v závěru výukového bloku vymezí potřebný 

časový prostor na řízené zdravé vzájemné hodnocení žáků. 

 

 



 

 

 

Tato skutečnost je také zanesena do školní dokumentace, konkrétně do 

Směrnice – Pravidla pro hodnocení žáků v ZŠ Erudio. Dodržování tohoto 

pravidla a jeho účinnost bude sledováno a vyhodnocováno vedením v rámci 

hospitační činnosti. 

Pedagogové byli také vyzváni k tvorbě a dodržování vhodného time 

managementu výukových bloků, aby byl vzdělávací proces účinný ve všech 

směrech rozvoje kompetencí žáků. 

 

Diferencovat učivo, převládající předávání informací učitelem, rozšiřování a 

uplatňování dovedností pedagogů 

Přijatá opatření: 

Pedagogové budou dále vedeni k prohlubování svých kompetencí 

v pedagogické diagnostice, aby byli schopni účinně vyhodnocovat 

individuální vzdělávací schopnosti a potřeby jednotlivých žáků a následně 

poskytnout diferenciovaný přístup v každé vyučovací hodině. 

Pro zajištění vhodně cílené diferenciace budou zahrnuty do Plánu DVPP 

zejména semináře zaměřené na práci se vzdělávacími odlišnostmi dětí 

mladšího školního věku. 

V souvislosti s těmito kroky se všichni vyučující zaměří na vytváření vhodných 

diferenciovaných podmínek pro rozvoj kritického myšlení žáků. Větší prostor 

bude vytvořen pro práci žáků s informačními zdroji a důraz bude kladen na 

rozvoj jejich kompetencí v oblasti samostatného vyhledávání a práce s 

informacemi. 

Budou také osloveny základní školy v regionu, které svou vizí a charakterem 

souzní s koncepcí ZŠ Erudio. Navázání spolupráce bude cílit na vzájemné 

předávání poznatků a zkušeností mezi pedagogy. 

 

Vhodné využití digitálních technologií ve výuce 

Přijatá opatření: 

Používání mobilních telefonů je ve škole zakázáno, a to i ve výuce, protože pro 

zajištění získávání a rozvoje digitálních kompetencí dětí mladšího školního věku 

je ZŠ Erudio vybavena dostatečným množstvím notebooků a tabletů. Míra 

jejich využívání je plně v souladu s požadavky RVP. 

Pro podporu názornosti výuky, případnou nutnost vizualizace učiva a aktivizace 

žáků škola zvažuje od příštího školního roku nákup a instalaci data projektorů 

ve třech třídách.  

 

 



 

 

 

Školní družina 

Přijatá opatření: 

Bude zrevidován a aktualizován dokument Vnitřní řád školní družiny se 

zaměřením na tyto oblasti: 

• Vnitřní řád ŠD bude zcela samostatným dokumentem odděleným od 

Školního řádu ZŠ Erudio 

• bude přesněji specifikována náplň vzdělávání ve ŠD s ohledem na 

věkové kategorie žáků 

• bude přesně definován způsob evidence odpoledního pobytu žáků ve 

družině a školních kroužcích a vytvořen harmonogram příchodů a 

odchodů (přechodů) mezi ŠD a kroužky 

• důraz bude kladen na používání správné terminologie dokumentu 

Bude provedena revize ŠVP školní družiny, do tohoto dokumentu budou 

zapracovány zásady a formy hodnocení žáků. V ŠVP ŠD a následně 

v týdenních plánech ŠD se také promítne vypracování výše zmíněného 

zpracování rámcového režimu dne činnosti školní družiny a zájmových kroužků. 

S očekávaným nárůstem počtu žáků v ZŠ Erudio škola zvažuje rozšíření školní 

družiny o jedno oddělení a nábor další vychovatelky. Tento krok není nijak 

omezen prostorovým i materiálním vybavením školy a měl by zajistit potřebu 

odlišnosti obsahu vzdělávání věkových kategorií dětí. 

 

 

 

Inspekční zpráva i vyjádření ředitelky školy k ní bylo projednáno se zřizovatelem 

školy. Zřizovatel se zněním vyjádření i s uvedenými přijatými opatřeními souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Táňa Pavlišová    

ředitelka ZŠ Erudio Orlicko 
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