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právní foma
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Mgr.Zuzana Koreňová

ZŤtzovaíe|

Mgr. Zazana Koreňová, Petra Žáková, Pavla
Páleníková, BIZ holding s.r.o.

Místa inspekčníčinnosti

Hradec Králové - katastrálníínemíKluky (pozemky
s parcelními čísly44316,418110,418111 a 418lt3)

Termín inspekčníčinnosti

2.

- 4.5.

2018

Inspekční činnost byla zahájerta předložením pověření k inspekčníčinnosti.

Předmět inspekčníčinnosti
Zjišťovánía hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzdélávání poskytovaného školou,
hodnocení naplňování školního vzdéIávaciho programu pro předškolní vzdělávžni a jeho
souladu s právními předpisy a Rámcovým vzděIávacím programem pro předškolní
vzdéláváni (dále RVP PV) vykonávané podle § 174 odst. 2 pism. b) a c) zákona
ó.56112004 Sb., o předškolním,zááadnim, středním, vyššímodborném a jiném vzdélávémí
( škol ský zékon), v e znéni p ozděj š ích předpi sů.
Inspekční činnost podle § 174 odst. 7 školskéhozákona, ve znění pozdějšíchpředpisŮ.

charakteristika
Lesní mateřská škola Na Větvi (dále škola) byla založena k 1. 9. 2OI7. Školavykonává
činnost mateřské školy s provozem od 8.00 do 15.00 hodin. YzdéIávaci proces probíhá
v přírodním prostředí v těsné blízkosti novohradeckých lesů. Vnitřní zázemí školy tvoří dvě
maringotky. K datu inspekčníěinnosti bylo k celodenní dochéace zapsáno 16 détí,devět dětí
se vzdělávalo formou individuálního vzdělávání. Zcelkového počtu 25 ďétí bylo 11 dětí
v posledním roce před zahí4enimpovinné školnídocházky a jedno dítě mladšívěku tří let.
Celodenní stravování je zajištěno v součinnosti s Mateřskou školou Klíček,Hradec Králové.
Výdej oběda probíhá v nedaleké restauraci Na Biřičce, která škole poskýla potřebné zázemÍ"

Hodnocení podmínek vzděláv ání
yzdělávání dětí probíhá podle Škohíhovzdělávaciho programu pro předškolnivzděIávání
s motivačním nžnvem ,,Začítspolu v přírodě" (dále ŠVP),jehož edukaČnízáměr vycháai
z ťtlosofie lesní pedagogiky a vzdéIávacího programu Začítspolu. Uvedený dokument
poďává ucelený aktuální obraz o škole, je dobrým východiskem pro rea|izaci cÍl:ů
předškolního vzdélávání. Pedagogický tým tvoří tři učitelky, včetně ředitelky školy. Jedna
z učitelek nesplňuje podmínky odborné způsobilosti. Reditelka školy během inspekČní
činnosti doložila, že na její místo přijala pracovníka s příslušnou kvalifikacÍ.
YzdéIávíníučitelek směrovalo zqménak prohloubení odbomých dovedností. Zúěastnily se
kurzů a seminářů, které souvisí se zaměřením a potřebami školy. Ředitelka školy klade dtraz
na vlastní profesní rozvoj. Účastní se vzdělávacích akcí zaméŤených na legislativu,
komunikaci, absolvovalavzdé|ávání ředitelů škol a školských zařízeni. Získanévědomosti
pracovníků jsou cíleně uplatňovány při pedagogické práci.
Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon své funkce. Zpracovala Strategický plán
rozvoje školy, ve kterém nastavila reálné kroky směřující k dosaženísvých koncepČních
záměŇ. Dlouhodobé i střednědobé cíle korespondují se zásadami předškolního vzdéIávání.
o zodpovědném přístupu ředitelky školy svědčíi pečlivě vedená dokumentace školy, jeŽ je
plně v souladu s příslušnými právními předpisy. Jedním z nástrojů vedení školyjsou jednání
pedagogickérady,která probíhajív měsíčníchintervalech. Zezáznamivyplývá, že jsou zde
projednáványjak organizačnízáIežitosti,takotázkytýkqicíse výchovnévzdéIávacíčirrnosti
školy. Kontrolní a hospitaění činnost ředitelky školy je cíleně zaměŤena na zkvalitnění
vzdělávání děti.

Vedení školy dbá o zlepšování materiálních podmínek školy. Vjejím zázemije dětem

k dispozici dostatečnémnožstvídidaktických pomůcek (např. lupy, mikroskop, dalekohled),
knih a encyklopedií, v}tvarného materiálu a pracovního nářadí. Vybavení školy umožňuje
cilený rozvoj předmatematické, předčtenářské i přírodovědné gramotnosti dětÍ, rozvojjemné
motoriky ruky. Jedna zmaringotek je využívána převážnéjako odpočinková zóna. Je v ní
umístěnakompostovacitoaletapro děti, barel s pitnouvodou s výpustí namýírukou, mýdlo
a dalšíhygienické potřeby. Venkovní prostory školy plně vyhovují potřebám dětí, umožňují
realizaci skupinových i individuálních činností.Jsou zde rozmístěna rtuná centra aktivit pro
íizenéi spontánní činnosti dětí (ateliér, hudebna, dilna, prostor pro divadlo, hru spískem
i vodou, pěstitelské centrum). Prostorové a materiální vybavení školyposkýuje dětem velmi
dobré předpoklady pro zvyšování ýzické zdatnosti a rozvojjejich pohybových schopností
a dovedností.
Podpoře zdravého qýruoje dětí se škola věnuje i v rámci stravování. Pravidelně jim zajišt'uje
kvalitní stravu s dostatkem ovoce a zelentny. Dopolední přesnídávku a odpolední svačinu
jim podává ve venkovních prostorách školy. Výdej obědů je zajištěn v nedalekém

|-

stravovacím zařizení, kam děti každodenné dochéaeji. Podmínky pro stravování však nebyly
optimální, neboť hygienické zázemirestaurace nebylo v době inspekčníčinnosti uzpůsobeno
dětem předškolního věku. Ředitelka školy neprodleně přijala opatření, kdy v součinnosti
s provozovatelem zaŤizení zajistila samostatnou toaletu a hygienické potřeby. Učitelky
v rámci celoročního pobytu venku děti důsledně seznamuj í se zásadarrti bezpečnéhochování
a ochrany zdravi v přírodě.

K

nejvýznamnějším partnerům školy patři zákonní zástapct dětí, kteří se aktivní formou
podílejí na jejím chodu. Učitelky rodiěům v případě potřebyposkýují poradenskou pomoc,
společně organizqí rtzné akce (např. čtyrikfát ročně pořádané oslavy slunovratu
a rovnodennosti), O pruběhu a výsledcích vzdéIávžníjsou pravidelně informováni, jejich
vzájemná komunikace s učitelkami je založena na osobním kontaktu. Vývořená forma
spolupráce vede k pozitivnímu prohlubovánívztahimezi všemi účastníkyvzděIáváni. Škola
dále cíleně rozvtli kontakty s místnímii regionálními organlzacemi a institucemi
zabývajícími se ekologií, kulturou, sportem, školstvím,bezpečností, apod.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Během sledované vYuky se do vzděláváníúčinně promítaly záměry, které si škola stanovila
ve svém ŠVP. Propoj"ní korr."pce lesní pedagogiky a vzdéIáva.íh-o p.og.u*o Zaóit spolu
se příznivě odráželo v systematickém plánovíni vzděIávací nabídky, práci se všemi
vzďéIáv acími oblastmi, očekávanými výstupy i klíčovýmikompetencemi.

styl vlučujících
jednotlivých dětí.
Spontánní činnosti si děti volily podle svého zájml, vylživaly zejména nabídku přírodního
prostředí školyuspořádanou do stálých center aktivit. Prostřednictvím těchto činnostíse děti
seznamovaly s vlastnostmi Ňzných materiálů arozvíjely zručnost při manipulaci s nimi,
nabývaly znalosti a dovednosti potřebné k péčio rostliny q. Získávaly zkušenosti v oblasti
vzájemných vztahi, kooperativních a komunikačníchdovedností. Provánání spontánních
aktivit s nabídkou vzdělávacich činnostípřispívalo k integrité vzdéIávacíhoprocesu
a rovnoměrnému směřování ke všem klíčovýmkompetencím.
YzďéIávací proces probíhal v příjemné atmosféře, pedagogický
se vyznačoval podporou, vstřícností a respektem k přáním a odlišnostem

YzdéIávaci nabídka, cíleně připravená v centrech aktivit, navazovala na dříve ziskané
znalosti a dovednosti dětí, byla námětově i logicky provéaaná. Učitelky zcela respektovaly
svobodnou volbu déti a ponechávaly jim dostatek času pro dokončeníči opakování
individuálně zvolených činností.Uplatňovaly efektivní metody postavenó na činnostním
učení,samostatnosti a vnitřní motivaci dětí. Využívalypestrý výběr vhodně zvolených
didaktických pomůcek. Podporovaly rozvoj předmatematických a grafomotorických
dovedností dětí, ponechávaly jim prostor pro řešeníproblémových situací a následné vlastní
vyvozovžní závéŇ. Základni předčtenářské dovednosti si dětí rozšřovaly při práci
s knihami a písmeny. Učitelky nenásilnou formou posilovaly dětskou zvídavost a radost
z objevování. Podporovaly sluchovéizrakovévnimání, vedlyje k samostatnému mluvnímu
projevu. Během vzdéIávínípravidelně zaíazovaly téžfuontáIní formy práce (ranní kruh,
hodnoticí kruh), které směřovaly kzískávání a procvičenínových poznatků, posílení
sociálních vazeb mezi dětmi, vyjádření j ejichní.zoru, sebehodnocení aj. Délka těchto aktivit
nebyla vždy přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Činnosti se nedařilo vzhledem
k jejich věkovému složení arozdíInédélce soustředění zcela efektivně využít.
Pobyt dětí ve škole a jejím blizkém ivzdáIenějším okolí nenásilnou formou napomáhal
k přirozenému pozorování přírodních procesů, získávání informací o světě rostlin
i živočichů.Učitelky podporovaly děti v ochraně přírody, rozvíjely u nich záklaďní návyky

při nakládaní s odpady, vedlyje k jejich třídění, kompostovž,nríčišetření s vodou. Celodenní
pobý v přírodě dětem skýtal téždostatek příležitostík rozvoji pohybových dovedností. Děti
měly řadu možnostík přirozené chůzi či běhu v nerovném terénu, při každodenníchdelších
vycházkáchposilovaly svou filzickou zdatnost. Ta je dále cíleně podporována zaíazovánim
specifických sportovních činností,jako je plaváni, bruslení čilryžováni.Při všech aktivitách
během dne učitelky důsledně vedly děti k dodržováni společně vývořených pravidel
chování.

Přechody mezi činnostmi probíhaly zpravidla zcela nenásilně. Vyučujícízohledňovaly
individuální pořeby déti téžv době odpoledního odpoěinku. Plpulost dopoledního
vzdélávacího bloku i odpoledních aktivit byla přiznivě ovlivněna pruběžně podávanou
přesnídávkou a svačinou. Děti si samy volily místo i způsob konzumace stravy
ve venkovních prostorách školy. Méně důsledně však byly učitelkami vedeny kzískávání
kulturních a společenských návyků a dovedností při stolování.

Hodnocení ýsledků vzděláváni
Školahodnotí úspěšnost a efektivitu vzdéIáváni v souladu se ŠVP.Kromě skupinového
hodnocení na úrovni třídy učitelky cíleně sledují a ql,hodnocují individuální rozvoj každého
dítěte. Podrobné záznamy o jejich pokrocích doplňují portfoliem, ve kterém je zaŤazena
diagnostická kresba lidské postavy. Součástí je i složka výtvarných prací dětí a pracovní listy
vypovídajícío dosaženéúrovni znalosti či dovedností v dané oblasti vzdéIávíní.Získané
poznatky učitelky prog1amově uplatňují při vhodném osobním přístupu k dětem a při
přípravě individuali zov ané vzdéIáv ací nabídky.

Cílená aktivízace dětí měla pozitivní dopad na úroveň výsledků vzdéIáváni. Děti přiměřeně
svému věku i individuálním možnostem sdělovaly své zážitky, zkušenosti, spontánně
vyjadřovaly svá přání. Neostýchaly se vyjádřit vlastní názor,byly schopny uvažovatlogicky.
Z vyjadřování starších dětí byla patrná bohatá slovní zásoba. Sv,ými reakcemi prokazovaly
elementámí poznatky o světě a přírodě, velmi dobře se orientovaly v časově prostorových
vztazích, úspěšně pracovaly se znaky či symboly. Při činnostech byly většinou samostatné,
vychéneIy z přeďchozích zkušeností,iniciativně hledaly rťuné možnosti řešení. Učitelkám
i ostatním dětem kladly zqimavé a přemýšlivé dotazy. Z jejich projevŮ byla patmá
schopnost soustředit se na delšídobu, udržet si pozornost. Na vysoké úrovni byly sociální
dovednosti dětí, k čemužnapomáhaly přirozené stimuly věkově smíšenéskupiny. Po celý
den se k sobě chovaly přátelsky, dokázaly se vzájemně domluvit na společnémpostupu při
činnostech, pomáhaly si napříčvěkovým skupinám. V pruběhu dne se děti bezpeČně
pohybovaly v prostředí školy. S ohledem na svoje možnosti zvládaly zík|adnípohybové
dovednosti, obratnost při překonáváni přírodních překážek. Na odpovídajíci úrovni byly
i manipulačníschopnosti dětí.

Dosahované výsledky vzďéIávání škola prezentuje na sých webových stránkách
a nástěnném panelu před maringotkami. Vlastní zázemí školy zdobí výkresy
a fotodokumentace z realízov aných akcí.

Závéry
Silné stránky

-

Systematické plánování a vyhodnocování vzděIávací nabídky, která smysluplně
propojuje záměry lesní pedagogiky a progíamu Začitspolu.

I

-

Přirozená podpora přírodovědné gramotnosti dětí a jejich ekologického smýšlení.

-

Programově nastavená spolupráce se zékonnýmizástupci détía dalšímipartnery vedoucí
ke zkvalitňování činnosti školy.

Vysoká úroveň sociální gramotnosti dětí se zaměřením na cílenou podporu jejich
vlastního rozhodování, sebepojetí a sebevědomí j ednotlivců.

Slabé stránky a/nebo příležitostike zlepšení

-

Frontálněíízenéaktivity nejsou vžďy přizpttsobeny individuálním potřebám jednotlivých
dětí.

-

Nižšídtraznarozvoj společenských a kulturních návyků i dovedností dětí při stravování.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy

-

V maximálně možnémíře podporovat základni společenské a kulturní návyky

-

přizpůsobit délku frontálně řizených aktivit aktuálním potřebám jednotliv"ých dětí.

i

samostatnost dětí v rámci školního stravování.

Pro účelyzvýšenídotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků
hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona ě, 30611999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znénípozdějších
předpisů.

Seznam dokladů, o které se inspekčnízjištění opírají

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

.

8.
9.

Zřizovatelská smlouva školsképrávnické osoby ze ďne I2. 12. 2016, r,ydaná
s účinnostíod 12. 12.2016
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje, čj. KUKHK - 4I283lSMl20I6-5,
ozaŤazení do rejstříku škol a školských zaŤízeni súčinnostíod 1. 9. 2018, ze dne
I0.2.2017
Rozhodnutí MŠMT,čj. MSMT - 7235712017-3, o zápisu do rejstříku školských
právnických osob ke dni I. 9. 2017, ze dne 3I. 3. 2017
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 23. 4. 2018
Jmenovací dekret na funkci ředitelky školy vydaný s účinnostíoď I. zžňí20l], ze dne
13" prosince2016
Doklady o dosaženém vzdélání zaměstnanců školy působícíchve škole v době
inspekce a osvěděení o absolvoÝání vzdé|ávacích akcí vedené ve školnímroce
2017l20l8
Škohívzdélávaci program pro předško|ní vzděIávání ,,Začit spolu v přírodě" platný
ve školním roce 2017 l20I8
Škohířád mateřské školy platný pro školnírok2017l20I8
Organizačnííádze dne 23. 8. 2011

10.
11.
1,2.

13.
14.
15.
16,

17.

Strategický plán rozvoje Lesní mateřské školy Na Větvi pro období 201'1-202Q

Rozvrh přímé pedagogické činnosti - školnírck20l7l20I8
Plán dalšíhovzdělávání pedagogických pracovníků- školnírok201] 120\8
Záznarny z jeďnání pedagogické rady - školnírok20l7l20I8

Hodnoticí dokumentace školy - školnírck2017l20I8
Škohi matrika - školnírok20l7l20I8
Hodnocení individuálních výsledků vzdělávaní (diagnostické zéanatny a portfolia
dětí) - školnírok 201712018
Přehled docházky děti za školnírok 201 7l20l8 do data kontroly

18,

19.

20,

21,

Třídníkniha vedená ve školním rcce201712078
Doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování- školnírok
2017l20I8
Dokumentace kzajištěníbezpečnosti děti - školnírok2017l20l8 (včetně knihy
llrazů vedené ve školním roce 201 7l20l8)
Dokumentace k hodnocení materiálních a ťrnančníchpodmínek školy - školní
rok2011l20I8

Poučení
174 odst. 11 školskéhozákona můžeředitelka školy podat připomínky
k obsaúu inspekčnízprávy Českéškolníinspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínký zašlete na adresu Česká školníinspekce, Královéhradecký
inspektorát, Wonkova lt42, 500 02 Hradec Králové, případně prostřednictvím
datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.h@csicr.cz s připojením
elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.
Inspekčnízprávu společně s připomínkami a stanoviskem Českéškolníinspekce
k jejich obsahu zasí|á Česká školníinspekce zřwovate|i. InspekČnízpráva vČetně
připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zaíízeni,
ji.ÚZ ," týki, a v místně přírtušr,é*inspektorátu Českéškolníinspekce. Zároveň je

Podle

§

zprávazveřejněna na webových stránkách Českéškolníinspekce a v informačním systému
InsPIS PORTAL'
česi<á štroiníinspďrce

irciti.cvéhradecký inspektorát - prat:ovtlu,

Složeníinspekčníhotýmu a datum lyhotovení inspekčnízprálry

*,řr"ffiá'#r",u

Ing. Lenka Koutníková, školníinspektorka

Mgr. Ivana Bečková, školníinspektorka
Mgr. Radomíra Bartošová, školníinspektorka

ftlfu*l
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/

Bc, Stanislava Krěková, kontrolní pracovnice
Bc. Ilona Oškrobaná, kontrolní pracovnice

li*7.",
E4r;""*r

V Hradci Králové 30.5,2018

Datum a podpis ředitelky školy potvrzujícíprojednání ar převzetí inspekčnízprávy
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Mgt. Zuzana Koreňová, ředitelka školy

V Hradci Králové ť, 6 Wť
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