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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 je příspěvkovou organizací. Vykonává 
činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Jejím zřizovatelem je Městská část 
Praha - Lipence, K Obci 47, 155 31  Praha - Lipence.
Škola realizuje vzdělávací programy Základní škola (na 1. stupni) a Obecná škola (na 
2. stupni). K datu 30. 9. 2006 vykázala v 9 třídách 187 žáků. Kapacita je tím naplněna na 
53 %. Při přepočteném úvazku učitelů (13,1) připadá na jednoho vyučujícího 14 žáků.

PŘEDMĚT INSPEKCE

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v základní škole k termínu inspekce.

Cíle inspekční činnosti:
1. Zjištění a hodnocení informací o vzdělávání žáků v podpoře výchovy ke zdraví 

(Agenda 21).
2. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení 

školského zákona.

INSPEKČNÍ  ZJIŠTĚNÍ

1. Vzdělávání žáků v podpoře výchovy ke zdraví (Agenda 21).

Vedení školy
Výchova ke zdraví je plánována a soustavně realizována. Koncepce pro šk. rok 2006/2007 
zdůrazňuje např. rozvoj demokratického občana, příznivého klimatu školy, vytváření 
podmínek pro komunikaci a vztahu k celoživotnímu učení.
Výchova ke zdraví je vhodně začleněna do vzdělávání. Je realizována v jednotlivých 
vyučovacích předmětech, zejména v přírodovědě, ve vlastivědě, v rodinné výchově, tělesné 
výchově, přírodopisu a chemii. Do vyučování jsou zařazovány akce a projekty podporující 
zdravý životní styl. V loňském školním roce žáci pracovali podle projektu Zdravé děti, 
v letošním jsou zapojeni do projektů Zdravé zuby a Naučné stezky. Již třetí rok se všechny 
třídy účastní preventivního programu primární protidrogové prevence Ano životu, drogám ne!, 
který je financován z grantu Magistrátu hlavního města Prahy. Kladné hodnocení tohoto 
programu je obsaženo ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2005/2006.
Výuka tělesné výchovy je v rozvrhu tříd zařazena jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny. Za 
příznivého počasí učitelé tělesné výchovy na 2. stupni zařazují do výuky i jízdu na kole. Škola 
podporuje všestranné pohybové aktivity žáků nabídkou zájmového kroužku moderního tance,
organizací plaveckého a lyžařského výcviku i zapojováním žáků do sportovních soutěží, 
např. přespolní běh, stolní tenis, malá kopaná.
Škola vypracovala v říjnu 2006 SWOT analýzu stavu školy (z pohledu pedagogů), která 
zahrnuje i problematiku výchovy ke zdraví.
Vedení školy v oblasti výchovy ke zdraví je standardní.
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Podmínky vzdělávání
V pedagogickém sboru základní školy pracovalo k termínu inspekce 14 pedagogických 
pracovníků – stejně jako v loňském školním roce. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (dále DVPP) se 3 z nich účastnili v tomto školním roce seminářů zaměřených na 
výchovu k podpoře zdraví a zdravého životního stylu, konkrétně v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. V minulém školním roce obdobné DVPP absolvovaly 2 učitelky.
Základní škola je situována v okrajové části hlavního města Prahy. Počátek její historie spadá 
do roku 1868, poslední rekonstrukce byla realizována v roce 2002.
U školy je menší hřiště, které však ne zcela odpovídá požadovaným nárokům na zajištění 
výuky tělesné výchovy. Možnost pohybových aktivit žáků je dále limitována chybějící 
tělocvičnou. Tento stav by měla výrazně zlepšit nová školní tělocvična s předpokládaným
termínem zahájení výstavby na podzim tohoto roku. Vedení školy zajišťuje za organizačně 
náročných podmínek výuku tělesné výchovy v tělocvičnách základní školy sousední městské 
části Zbraslav. Velkým kladem je možnost využívat relaxační zóny na terase a chodbě školy, 
a to zejména žáky 1. stupně.
Škola má 9 kmenových tříd a 3 odborné pracovny (fyzika a chemie, jazyková učebna, 
počítačová pracovna). Počet odborných pracoven je však nedostačující. Školní nábytek je 
postupně obměňován. Novým, výškově stavitelným nábytkem je k termínu inspekce
vybaveno 7 kmenových tříd.
Škola dodržuje optimální stravovací a pitný režim, zajišťuje pro žáky tzv. Školní mléko. Ti 
mají k dispozici volně přístupnou nádobu s čajem ve školní jídelně. Mohou též průběžně 
konzumovat i vlastní donesené nápoje.
Problematika ochrany člověka za mimořádných událostí je rozpracována do jednotlivých 
předmětů. Kontrolní a hospitační činnost vedení školy zahrnuje také kontrolu dozorů, 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v učebnách i zapracování oblasti výchovy ke 
zdraví a zdravému životnímu stylu do tematických plánů.
V případě potřeby je k dispozici lékárnička v přízemí a ve sborovně. Kniha úrazů je vedena
v souladu s příslušným právním předpisem. Za školní rok 2004/2005 jsou v ní zapsány
celkem 34 úrazy, za školní rok 2005/2006 je zapsáno celkem 25 úrazů. Od počátku letošního 
školního roku kniha úrazů obsahuje záznamy o 13 úrazech.
Podmínky vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví jsou celkově standardní, dílčím rizikem je 
ne zcela vyhovující školní hřiště a zatím chybějící tělocvična.

Partnerství
Rodiče průběžně hodnotí jídelníček v rámci třídních schůzek. Školská rada projednala 
např. realizaci úpravy části areálu školy pro relaxační aktivity žáků a pořízení nového 
školního nábytku do jedné z učeben. Podporuje výstavbu školní tělocvičny. Zřizovatel v této 
věci již učinil první kroky.
Partnerství v oblasti výchovy ke zdraví je standardní.

Průběh vzdělávání
Vyučovací hodina tělesné výchovy ve III. třídě proběhla na školním hřišti. Cílem byly nácvik 
různých druhů přihrávek házením a hra vybíjené podle pravidel. Učitelka účelně organizovala
pohybové aktivity. Žáci cvičili se zájmem. Někteří obtížně zvládali přihrávat na delší 
vzdálenost.
Příprava vyučující na hodinu rodinné výchovy v VIII. třídě byla promyšlená. Vzdělávací cíl 
vhodným způsobem navazoval na předcházející učivo. Ve sledované výuce učitelka využívala 



- 4 -

přímé zkušenosti žáků, podporovala jejich verbální komunikaci i spolupráci. Výklad 
doplňovala aktuálními informacemi z oblasti zdravého životního stylu prostřednictvím 
časopisů. Její přístup k žákům byl citlivý.
Průběh vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví je standardní.

2. Formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona.
Zřízení školy na dobu neurčitou je doloženo zřizovací listinou ze dne 16. 10. 2000.
Při kontrole předložené dokumentace související se zařazením základní školy do rejstříku škol 
a školských zařízení nebyly zjištěny nedostatky.
Nejvyšší povolené počty žáků základní školy, žáků školní družiny a stravovaných byly 
dodrženy.
Posuzováním povinně zapisovaných údajů nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnotící stupnice 

příklad dobré praxe standardní stav rizikový stav

vynikající, příkladné funkční, běžný stav
podprůměrný stav,
vyžaduje změnu

DOKLADY,  O  KTERÉ  SE  INSPEKČNÍ  ZJIŠTĚNÍ  OPÍRÁ

1. Zřizovací listina pro Základní školu, Praha - Lipence, Černošická 168 ze dne 16. 10. 2000 
vydaná na základě usnesení Místního zastupitelstva městské části Praha - Lipence ze dne 
29. 5. 2000 pod č. 1.c), ke dni 1. 1. 2001

2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 12. 9. 2005
3. Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení ze dne 6. 10. 2004 s účinností od 1. 10. 2004
4. Jmenování do funkce ředitele základní školy, Černošická 12/168, Praha 5 - Lipence ze 

dne 11. 10. 1999 s účinností od 15. října 1999
5. Potvrzení ve funkci ředitele – ředitelky ze dne 23. 1. 2003 č. j. 125/1-03
6. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 11. 10. 2006
7. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 11. 10. 2006
8. Výkaz o školní družině – školním klubu Z 2-01 podle stavu k 31. 10. 2006 ze dne 6. 11. 

2006
9. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2006 ze dne 

6. 11. 2006
10. Třídní knihy a třídní výkazy všech tříd 1. – 9. ročníku ve školním roce 2006/2007 

k termínu inspekce
11. Přehledy výchovně vzdělávací práce I. a II. oddělení školní družiny ve školním roce 

2006/2007 k termínu inspekce
12. Rekapitulace stravovaných osob a poplatků za měsíc říjen (r. 2006)
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13. Vzdělávací programy: Základní škola čj. 16 847/96-2, Obecná škola čj. 12035/97-20
14. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006
15. Provozní řády specializovaných pracovišť: učebna fyziky a chemie, počítačová pracovna, 

školní dílna, školní družina, školní jídelna
16. Rozvrh vyučovacích hodin ve školním roce 2006/2007 platný k termínu inspekce
17. Záznamy z pedagogických rad ve školním roce 2006/2007 k termínu inspekce
18. Kniha úrazů vedená k termínu inspekce
19. Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních V 36-01 za školní 

rok 2004/2005
20. Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních R 36-01 za školní 

rok 2005/2006
21. Personální dokumentace pedagogických pracovníků k termínu inspekce – doklady 

o DVPP
22. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2005/2006 a na školní 

rok 2006/2007
23. Minimální preventivní program na školní rok 2006/2007
24. Koncepce pro šk. rok 2006/2007
25. SWOT analýza stavu školy (z pohledu pedagogů)

ZÁVĚR

Výchova ke zdraví je samozřejmou součástí vzdělávání. K tomu škola má funkční 
personální i materiální podmínky kromě zázemí pro výuku tělesné výchovy. Účinně
spolupracuje s rodiči, školskou radou a zřizovatelem. Účelně vedená výuka rozvíjela
činnostní učení a upevňovala spolupráci žáků.
Škola splňuje formální podmínky zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
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Praha 20. června 2007
razítko

Složení inspekčního týmu

Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis

Vedoucí týmu Mgr. Václav Raboch Mgr. Václav Raboch v. r.

Člen týmu Mgr. Jaromír Novák Novák v. r.

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka
školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po 
jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, 
Arabská 683, 160 66  Praha 6. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem 
ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně 
připomínek je veřejná.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s obsahem inspekční zprávy a že jsem 
převzala její originál.

Praha 25. 6. 2007
razítko

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Zdeňka Masnerová
Mgr. Zdeňka Masnerová v. r.

ředitelka školy
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Další adresáti inspekční zprávy

Adresát Datum předání/odeslání 
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. 
podacího deníku  ČŠI

Zřizovatel:
Městská část Praha - Lipence,
K Obci 47,
155 31  Praha - Lipence

11. července 2007 ČŠI 461/07-01

Školská rada při Základní škole,
Praha - Lipence, Černošická 168,
Černošická 168,
155 31  Praha - Lipence

11. července 2007 ČŠI 461/07-01

Připomínky ředitelky školy

Datum Čj. podacího deníku ČŠI Text
-- -- Připomínky nebyly podány.




