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Sídlo

Na Vrchu 304o 155 00 Praha 5 - Řeporyje

E-mail

Kej

IČ

25626019

Identifikátor

600001962

Právní forma

Veřej ná obchodní společnost

Zastupujici

Mgr. TerezaToráčová

ZÍizovatel

Milena Kejhová

Místo inspekčníčinnosti

Smíchovská96/3,155 00 Praha 5 - Řeporyje

Termín inspekčníčinnosti

22.1.2020

h a.

Jaroslav@tisc ali.cz

- 24.1.2020

Inspekční činnost byla zahé4ena předložením pověření k inspekčníčinnosti.

(

Předmět inspekčníčinnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzďěláváni poskytovaného zrákladní uměleckou
školou podle $ 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, zžklaďním,
středním, vyššímodborném a jiném vzděIáváni (školský zékon), ve znění pozdějších
předpisů.
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Charakteristika
škola - Školapro radost

Soukromá základní umělecká
v.o.s. (dále ,,škola") poskýuje
vzděláváni v hudebním a vytvarném oboru' Realizuje přípravnéstudium a studium

201912020

I. a II. stupně.

Praha

-

Školasídlív pronajaté budově bývalé základní školy v centru městské části

Řeporyje.

K termínu inspekčníčinnosti se ve škole vzdělávalo 350 žakn. Nejvyššípovolený počet Žáků
je zcelavyužit. od poslední inspekčníčinnosti v roce 2014 se zvýšila naplněnost školy.
V riímci pražského regionu

se jedná se o malou zél<ladni uměleckou školu rodinného typu.
je
Při vzdělávání kladen dttrazzejménana vy.tváření příjemného prostředí, spolupráci všech
aktéru vzdělávání anazapojovánížáků do kulturního života městské části.

Hod nocení pod mínek vzděláv ání
od poslední inspekčníčinnosti prošla škola řadou změn,jež se odrazlly ve velikosti školy
i způsobu organizace vzďělávání. Vzrostl počet Žáků i pedagogických pracovníků' byl
naýšen nejvyššípovolený poěet žákůz 250 na 3 50' rozšířilo se zaměření hudebního oboru
o sólový zpěv' došlo ke změně na pozici ředitele školy' Ředitelka školy (dále
',ředitelka")
působíve funkci třetí školnírok' při řizení efektivně využívávelmi dobrou spolupráci
se
zŤizovatelem, ktery je zároveňjejím statutárním zástupcem. ZŤizovatel se účelněp-oditi nu
chodu školy, zabezpečuje oblast ekonomiky a provozu. Pro perspektivní rozvoj školy
vytvořila ředitelka dlouhodobou koncepci. Na její tvorbě se podíleli pedagogové izŤizovatel,
využita byla také zpětnávazba od ziíkonných zástupců žákůzískanáz dotaznikového šetření
zaměřeného na činnost školy. Hlavní záměry avize se ředitelce daří postupně naplňovat.
Ředitelka uplatňuje demokratický styl Ťizení založený na neformální každodenní
komunikaci s pedagogY, má komplexní přehled o aktuálním dění ve škole. Dílčímiřídicími
úkolybyl pověřen zásfupce pro hudební obor. Nastavená organizace a transparentní pravidla,
na jejichž tvorbě a úpravách se podílejíi pedagogové a zřizovatel' odpovídají podmínkám,
velikosti a typu školy. Poradním orgánem ředitelky je pedagogickárada. Zabryáse zejména
organizačnimi a provozními záležitostmi a projednává zásadní pedagogické dokumenty.
Chybí však projednávání pedagogických záIežitostí' zejména zjištění týkajícíchse pruběhu
a výsledků vzdělávání žáků, napt ohledně práce s nadanými žeky či ohrožen;imi školním
neúspěchem, rovněž není zřejmé' zda jsou k nim přijímána opatření.
Kontrolu úrovně vzděIáváni žákůuskutečňuje ředitelka pruběžně hospitaění činností
a monitoringem školních(třídní' interní koncerty) i veřejných vystoupení, prezentací praci
žákůapostupových zkoušek. V případě potřeby ředitelka vyvozuje konkrétnídoporučeníke
zvýšeníkvality vyuky. Využila také personální opatření. Účinnost opatření ověřuje při
rozhovorech s pedagogy' nebo dalšímvstupem do

ýuky.

Personální podmínky umoŽňují realizovat jak dlouhodobý záměr rozvoje školy, tak aktuálně
platný školnívzděLávaci program' Yzdělávání zajišťuje 12 odborně kvalifikovaných

pedagogických pracovníkůs dlouhodobou praxí. Ředitelka podporuje profesní rozvoj
učitelů,umožnuje jim zapojení do dalšíhovzděláváni, které pliínuje, Sama se účastní
vhodných vzdělávacich akcí. Plán dalšíhovzděláváni vychéai zpotřeb školy a preferencí
jednotlivých pedagogů. Úeelně jsou vyuŽívány i vzájemné hospitace. Většiná učitelůsvou
odbornost rozvíji také aktivní uměleckou činností.
Ředitelka pruběŽně vyhodnocuje stav materiálně-technickéh o zázemi školy a efektivně
zajišťuje jeho obnovu' Prostory a vybavení školy umoŽňují kvalitní realizaci vzdělávání,
výuka se uskuteěňuje v estetickém, podnětném prostředí. Zdroje finančníchprostředků
postačujík plynulému chodu školy a krealizaci školníhovzdělávacího programu.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Ve všech sledovaných vyučovacíchhodinách hudebního i vývarného oboru vykazova1
pruběh vzdělávání velmi dobrou uroveň. Pedagogové při výucó žáktt
*rychazeli ze školního
vzdělávacího programv a ze znalostí individuálnich moŽností a předpokladů
žáků. Všichni
pedagogové při své práci se žáky účelněuplatňují výchovně vzdělávací
strategie školního

vzdělávacího programu' V pruběhu vzdělávání íozvíjelizejména dovednosti
žéků,
potřebnou pozornost věnovali ale také formování jejich osotnosti.
Kolektivní výuka
podporovala rozvoj sociálních kompetencí žáklu, schopnost vzájemně
spolupracovat
a přijímat odpovědnost za společnou práci a její v,ýsledky.
Výuka probíhala v příjemné,
přátelské atmosféře podporujícíučení.Na začátku hodin byli žáci
seznámeni se
vzdělávacím cílem a rozvržením činností.V některých hodinách se starší
žáci rozhodovali
o způsobech naplňoviání cílů,např' měli moŽnost vlastní volby pořadí
cvičeníči skladeb.
Někteří staršížáci byli účelněvedeni k uvědomování si vlastních učebníchpokroků
a nedostatků, k samostatnému hledrínízpůsobu jejich nápravy
a formulování vlastních
nézorůk záležitostem, k1eré se jich týkaly. Pro ustutečňování výýčených cílůpedagogové
ve všech hodinách volili účinnémetody a formy práce.
V hospitovaných hodinách hudebního oboru vyučujícížáky kpráci vhodně motivovali
a poskytovali jim srozumitelné pokyny jak k manipulaci s nastroji
a hygieně při hraní, tak
i ke správné interpretaci cvičení,etud a přednesoých sklade-u pri'řerené jejich
věku
aúrovni. Vpřípadě potřeby poskytli učiteléžáktm vlastní ukézki správného provedení.
Pro udrženípozomosti bylo v hodinách mladších žákůvyužíváio
střídání činností,
zařazována byla i kÍátkárelaxace. Mladšížácibylivedeni zejménake zvládnutí
základůhry
na nástroj, zdttrazňována byla vazbamezi hudební teorií p.otí.urro.,
v rámci hudební nauký
a praxi při hraní. V hodinách zkušenějšíchŽaků byl duraz kladen i na
dynamiku a výrů
hraných skladeb. Žáci se nebáli chybovat' učiteléjiÁ vŽdy poskýli účinnou
dopomoc a také
návod k dalšímuzlepšování v hodině i při domáci pripravě.

V hodinách q;7tvamého oboru pedagogové dobře teoreticky a technicky připravil
i žáky
k práci a efektivně je motivovali. Vyjadřovali přesvědčení, zě zactmaji predpoklad
zadanou
práci zvládnout a ke všem činnostem jim poškytovali ciiivou zpětnou
vazbu, což u žáktt
vzbuzova|o chut' pracovat a podněcovalo jejiclr radost ztvorby. Učitelé
do ináividuálního
tvůrčíhoprocesu žákůnezasahovali' Žáci však mohli svůj postup tvorby
díla s pedagogem
kdykoli konzultovat.
většiny vyučovacíchhodin učiteléprovedli
\Vhodinách
7ávěru
hudebního
9b* pedagogové zďfuaznili
systematické vedení žákůk

vlastní shrnutí a hodnocení hodiny.
zásadní úkoly pro domácí přípralu,
_aló
vlastnímu hodnocení splnění cílůa sebehodnocení
bylo
sledoviíno pouze v menšíčásti hospitovaných hodin. V hodinách kolektivní
výuky byl
v jejich závěru vývořen prostor pro vrstevnické hodnocení
žáků.

Hodnocení qýsledků vzdělá

v

ání

Celkové a individuální ýsledky vzdělávání žákůprůběžněmonitoruje ředitelka
i všichni
pedagogové. Informace jsou sdíleny' pravidelně
|-3"anarra''y pri oltn)ich neformálních
rozhovorech ředitelky s učiteli. K r,yhodnocováni pónotu žákůve
vzd,ěLáváni ředitelka
efektivně využívápololetní a závětečnou klasifitáci a tzv. postupové
zkoušky. Dalším
z|t7jem"in!rya3i jsou např. výsledky Žiíkův soutěžíchazpětnávazbaod jejich zákorných
zástupců. Záci dlouhodobě vykazují velmi dobré r,ysledky vzdělávání.
vó skotním roce
201812019 převážná většina hodnocených Žáků p.orpělu , ,ryrnu-"r,
áním, žádný žák nebyl
hodnocen stupněm
Ve sledovaném obbobí ukončovali vzděláváni v průběhu
''neprospěl".
2019t2020

školního roku pouze jednotlivci, většinou z důvodu výíŽenosti studiem na jiných školách
nebo jin]frni zájmovými aktivitami. Ředitelka v rámci prováděného vyhodnocovríní
výsledků vzdělávání žáů<ůve sledovaném období ,"rurnu^"nala nedostatky, proto nebyla
potřeba přijímat opatření. Pro hodnocení efektivity realizace školníhovzdělávaciho
programu ředitelka využíváinterní koncerty a prezentace prací Žáků. Pro zkvalitňovrání
vzdělávání škola účelněvyuživá informací od absolventů o jejich úspěšnostiv umělecké
profesionální či amatérské kariéře.Ty získávánapŤ.při neformálních návštěvách absolventů
ve škole, na akcích pro veřejnost.
S ýsledky vzděláváni žákůjsou jejich zékottru zástupci seznamováni
zejména
prostřednictvím informacív žákovské knížce,dále při setkiíní s pedagogem při vyzv
"áárári
dětí, na koncertech a výstavách. o všech aktivitách a činnosti sr.or/;*" iakonnt zástupci
pravidelně informováni prostřednictvím webových striínek st<ótý, nově zavedeného
facebooku, místníhozpravodaje a školních vývěsek. V případě poir"by mohou zékowi
zástupci po domluvě jednat s ředitelkou i pedagogy oso-bně, lelefonem či e-mailem.
Záznamy žákůhudebního oboru obsahují jak pruběŽnou klasifikaci známkami, tak
motivačnímihodnocení samolepkami. K hodnocení žríkůpřistupují učiteléempaticky' při
hospitačníčinnosti bylo zaznamenáno využitíhodnoceni výkónu žáka po částech více
znátmkami.

qt9u účinněpodporuje motivaci žáktl k učenía k dosahování dobých výsledků.
Talentovaným žáktmje poskyována podpora formou individuálního přístupu. Na základě
znalosti jejich moŽností a dovedností pedagogové pro týo žaky připrávují zadání a úkoly
vyššínároěnosti' příleŽitost zapojovat se do soutěžía přehlídek ,ro"t
mezinárodnícir
'e
(např. výÍvamá soutěž
malují pro konto bariéry'', ,,Lidice", národní
soutěž pro
',,Děti
vývarný obor ZUŠ,výstava
svět", soutěže ušIrar pořádané pro hudební obor,
',Pestý
soutěž pěveckých sborů Bratislava cantat atd.). Yýrazných úspěchůa predních umístění
pravidelně dosahují žáci vývarného oboru' pěvecké sbory u
žáci studijního zaměření
''upr.
hra na akordeon. Pedagogové se systematicky věnují přípravě
zájemci o studium na
středních školách s uměleckým nebo pedagogickym zamerením. Ěri pri3i-ucím řizení
dosahují žáci školy vysokou úspěšnost např. na r,ývarně zaměřené střední umělecké školy.
Ve škole se vzdělávají také žáci Se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná
se o jednotlivce. Pedagogové zohledňují jejich potřeby, při práci s těmito žáky
využivají
relevantních částídoporučeníškolskéhoporadenského zaŤizeni zpracovaného pro základni
vzděláváni. Zjištěným pozitivem je aktivní r,yhledávání žákůspotřebou pod'pory. Škola
využivá vlastní postup a formulář, zjištěníprojednává se zákonnými zástupli. Všichni žáci
mohou pravidelně prokázat pokrok ve vzdělávání azískané-kompetence při četných
veřejných prezentacích' Některé škola organizuje ve spolupráci s místníÁipartnery
např. úřadem městské části, místnífamostí a domem s pečovatelskou sluŽb ou. Zapojováni
některých zákonnýchzástupců do realizace akcí a aktivifškoly' např. sborových soustiedění,
přispívá k formování sociálních kompetencí a osobnosti žáklu aiozvíjijejich odpovědnosi
a schopnost spolupracovat. organizovéní qy.tvamé dílny a koncertu
iró místnímateřskou
školu je účelněvyužíváno k propagacivzdělávací nabídky školy.

2019t2020

Závěry
Vývoj školy

od minulé inspekčníčinnosti došlo k navýšenínejvyššíhopovoleného počtu žáků,rozšířil

se počet studijních zaměŤení hudebního oboru, počet žák:ůipedagogů. Došlo ke změně ve
funkci ředitele školy. K informování zákonných zástupctl iawt}y1 ztízen účetškoly na

sociální síti.

Silné stránky

Velmi dobrá úroveň průběhu a výsledků vzděláváni žáků.
Systematická příprava zájemců o studium na středních školách

pedagogickým zaměřením.

s

uměleckým nebo

Školaposkytuje podporu žáktm se speciáln ími vzdělávacími potřebami' má zavedený
vlastní systém pro jejich identifikaci.
Slabé stránky a/nebo příležitostike zlepšení

Chybí prokazatelné projednávání pedagogických záležitostí v pedagogické radě, včetně
prijatých opatření.
Doporučení pro zlepšeníčinnosti školy

ZaměÍit se vrámci pedagogické rady na projednáváni pedagogických záležitostí,ke

zj

ištěním prokazatelně přij ímat opatření.

Y závěru vyučovacíchhodin systematicky vést žáky k vlastnímu hodnocení splnění cílů
a sebehodnocení.

Pro účelyzvýšenídotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků
hodnocení poŽadovaných dle $ 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 3061199Ó sb., o poskyování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařizením, ve znění^ pozdějších
předpisů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seznam dokladůo o které se inspekčnízjištěníopírají
Jmenování ředitelky školy ze dne 31 . 8. 2017
Školnířád platný od l.9.' 2019
Skolní vzdělávací program platný k termínu konání inspekčníčinnosti
Záznamy zjednání pedagogické rady za školníroky 2018l2OIg a 2O1gl2O2O
k termínu konání inspekčníčinnosti
Třídní knihy pro individuální, skupinovou a kolektivní výuku vedené ve školnímroce
201912020 k termínu koniíníinspekčníčinnosti
Evidence žákůvedená ve školnímroce 201912020 k termínu konání inspekční
činnosti, včetně údajůo žácíchse speciálními vzdělávacími potřebami
Personální dokumentace pedagogických pracovníků veáená Ve školním roce
201912020 k termínu konání inspekčníčinnosti
Plán dalšíhovzdělávání pedagogických pracovníkůpťatný ve školnímroce 20l 9l2O20
k termínu konání inspekčníčinnosti
Záznamy z hospitačníčinnosti za školníroky 20l8l201g a 2O1gl2O20 k termínu
konání inspekčníčinnosti

2019t2020

10.
11.

12.

Rozvrhy vyučovacích hodin podle žákůa vyučovacíchpředmětů pro školní
rok

2019/2020 k termínu inspekce
Kniha urazů vedená k termínu inspekce
Účetní závěrka za rok 2OI9

Poučení
Podle $ 174 odst. 11 školskéhozákona můžeředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekčnízprávy českéškolníinspekci, a to do 14 dnů po jejím
převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu, č.rle školníinspekce, rrazsty
inspektorát,
Aratrská 683' 160 6ó Praha 6o případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9),
nebo na e-podatelnu csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu,
a to k rukám
ředitele inspektorátu.
Inspekčnízprávu .l:tlč"Ťs pŤipomínkami a stanoviskem českéškolní
inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školníinspekce zÍwovateli 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 místně příslušnéminspektorát" Č..r.J xr.oi.rí
i.rspekc".
Zároveřlje inspekčnízprávazveřejněna na webovýů sfuánká.r' Č"'r.JsLoini
inspekce
a v informačnímsystému InspIS PORTÁL.
Složeníinspekčníhotymu a datum vyhotovení inspekčn í zprálry

Čcdd škold bspďšeé

:

Pfažslď inspektorát
.nbsld 683, 160 66 PÍaba 6

Mgr. Martin Krupa, školníinspektor, vedoucí
inspekčníhotýmu

Mgr. Tomáš Šimek,školníinspektor
,4,,
r*!y'

Bc. Hana Vejdovská' kontrolní pracovnice

á+.

Y Pruze

z

2a

\Jt!

'

La

Datum a podpis ředitelky škoty potvrzující projednání a převzetí inspekčn
í zprálry

' .

Mgr. Tereza Toráčová,
ředitelka školy
í-)

Y Praze
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česká školníinspekce
Pražský inspektorát
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Kontrola dodržováníprávních předpisů podle s 174 odst. 2 písm. d) zákona ě. 56112004 sb.,
o předškolním, zékladním,středním, vyššímodborném a jiném vzďěláváni (školský zákon),
ve zněni pozdějšíchpředpisů, a zákona č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějšíchpředpisů.

i:(/)<ro.
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Název

Soukromá zák]adníumělecká škola - Školapro radost
v.o.s.

Sídlo

Na Vrchu 304, 155 00 Praha 5 _ Řeporyje

E-mail

Kej ha.Jaroslav@tis

IČ

25626019

Identifikátor

600001962

Právní forma

Veřejná obchodní společnost

Zasbryýicí

Mgr. Tereza Toráčová

Ztizovatel

Milena Kejhová

Místo

Smíchovská96/3,155 00 Praha 5 _ Reporyje

Termín inspekčníčinnosti

22.1.2020 - 24.1.2020
Štot''í rok20|912020 k termínu konání kontroly
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Kontrolované období
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Inspekčníěinnost byla zahájena předložením pověření k inspekčníčinnosti.
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Předmět kontrdly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školskéhozákona a souvisejících právních

předpisů, vykonávaná podle $ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů.

201912020

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonánav základni umělecké škole (dále ,,škola..).

1. Kontrola dodržováníustanovení $ 30
a obsahu školního řádu)

odst.

l

až 3 školskéhozákona (kontrola vydání

Ředitelka školy vydala školnířád, který upravuje všechny náleŽitosti stanovené příslušným
ustanovením právního předpisu. Prokazatelným způsobem sním byli seznrímeni žáci
a všichni zaměstnanci školy. o jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci
nezletllých žák:ů.

Nebylo zjištěno porušenívýše uvedeného právního předpisu.
Pro účelyzvýšení dotací podle $ 5 odst. 3 písm. b) zríkona č.30611999 Sb., o poskýování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zatízením,ve znění pozdějších
-

předpisů' nebylo Českou školníinspekcí zjištěno závažnéporušeníprávních předpisů.

Poslední kontrolní úkon
Poslední kontrolní úkon byl proveden 24. 1. 2O2O vrácením příslušných originálů podkladů
zapůjčenýchke kontrole.

l.

Seznam dokladůo o které se inspekčnízjištění opírají
Škohiřád platný k termínu konání kontroly (dokument v tištěnéverzi podepsaný

všemi pedagogickými pracovníky)
2.

Výběr třídních knih pro individuální' skupinovou a kolektivní výuku vedených
ve školním roce 201912020ktermínu kontroly
Webové stránky školy k termínu konání kontroly (informováni zákonných zástupců
žákůo vydání a obsahu školního řádu)

201912020

Poučení
Podle $ 13 kontrolního řádu můžeředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručeníprotokolu
o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu česká školníinspekceo Pražský
inspektorát' Arabská ó83, 1ó0 66 Praha ó, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9),nebo na e-podatelnu csi.a@csicr.czs připojením elektronického podpisu, a to
k rukám ředitele inspektorátu.
Složeníinspekčníhotymu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

čwlÉškotníinspekce

Pnažslý inspektorát
Arabská 683, 160 66 Praba 6
Mgr. Martin Krupa, školníinspektor, vedoucí
inspekěního týmu
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Mgr. Tomáš Šimek,školníinspektor
Bc. Hana Vejdovská, kontrolní pracovnice

Y

Praze
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Datum a podpis ředitelky školy potvrzujícíprojednání a převzetí protokolu o kontrole

t.;77flb-fn,

Mgr. TerezaToráěová,
ředitelka školy
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