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PHÚ České školní inspekce 2016/2017

1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Česká školní inspekce (dále také „ČŠI“) ve školách a školských zařízeních zapsaných
do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické
vyučování nebo odborná praxe, v rámci inspekční činnosti:
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol
a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle
příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích
programů,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků
státního rozpočtu.
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1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní
inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č.
561/2004 Sb. (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Základním kritériem hodnocení je
zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a
dosahování cílů vzdělávání ze strany
škol a školských zařízení.
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2. Specifické úkoly (1/3)
1.

Společné vzdělávání (zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání,
úprava školních vzdělávacích programů, nastavení, realizace a účinnost
podpůrných opatření k naplnění vzdělávacích potřeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání podle individuálních
vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, činnost
školských poradenských zařízení při diagnostice vzdělávacích potřeb
žáků a doporučení podpůrných opatření pro jejich úspěšné vzdělávání
apod.).

2.

Vzdělávání dětí a žáků v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy (včetně zjišťování úrovně komunikace a spolupráce se
zákonnými zástupci nezletilých dětí a hodnocení podmínek pro
umístění nezletilých dětí, nad nimiž byla doposud ústavní nebo
ochranná výchova vykonávána v internátních školách z důvodu jejich
zdravotního postižení).
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2. Specifické úkoly (2/3)
3.

Efektivita primárně preventivních aktivit škol s cílem minimalizace rizik
spojených s výskytem rizikového chování (ochrana dětí, žáků a studentů
před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí, využívání
výchovných opatření, využívání individuálních výchovných plánů, kvalita
komunikace mezi školou, rodiči a veřejností, participace dětí, žáků
a studentů na fungování a rozvoji školy apod.).

4.

Vzdělávání dětí a žáků umístěných v domovech pro osoby se
zdravotním postižením.

5.

Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením.

6.

Vzdělávání ve školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které
opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části
maturitní zkoušky.
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2. Specifické úkoly (3/3)
7.

Organizace a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech
středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou.

8.

Organizace a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

9.

Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti.

10. Vzdělávání studentů ve vyšších odborných školách.
11. Zkoušky z českého jazyka pro cizince realizované jazykovými školami.

12. Kvalita školního stravování včetně zajištění dietního stravování.
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3. Další úkoly České školní inspekce (1/3)
1.

Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními
k odstranění zjištěných nedostatků.

2.

Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým
obsahem spadají do působnosti České školní inspekce.

3.

Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle
zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Vedení evidence školních úrazů.

5.

Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení.

6.

Součinnost školních inspektorů při komisionálních zkouškách.
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