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opatření k eliminaci nedostatků dle

1. Kontrolní zjištění b) - nesoulad ŠVP ZV a RVP ZV. Změny, platné k 1. 9. 2013 byly
zapracovány do ŠVP, celý ŠVP byl nově graficky i obsahově upraven, byly doplněny
chybějící výstupy, ŠVP bude zkontrolován prostřednictvím informačního systému
iEPIS ŠVP
2. Kontrolní zjištění b) - nefunkčnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolní systém
byl doplněn o ukazatele, vyjadřující ideální stav kontrolované oblasti a stav skutečný,
včetně opatření, která přiblíží předmětnou oblast ke stavu požadovanému. Kontrolní
systém k jednotlivým oblastem je přístupný zaměstnancům organizace, optimální stav
jednotlivých oblastí je motivačním prvkem a jasným cílem. Kontroly jednotlivých
oblastí a informace o výsledcích a přijatých opatřeních jsou součástí pravidelných
provozních porad. Jasnými pravidly, obsaženými v kontrolním systému došlo k
pozitivní změně v klimatu pedagogického sboru.
3. Slabé stránky c)- byl vytvořen plán hospitací a nastavena forma hospitace a
pohospitačního pohovoru s tím, že vždy je prioritně sledována určitá oblast - listopad
je zaměřen na vlastní prezentaci výsledků práce žáků a vzájemné hodnoéení podle
relevantních kritérií. Hospitační činnost v MŠ je orientována na plnění ŠVP a správné
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využití výstupů. Vnitřní hodnotící systém v MŠ je postupně zaváděn, především
hodnocení individuálního rozvoje dětí.
4. Návrhy na zlepšení stavu d) •

změna koncepce kontrolní a hospitační činnosti byla učiněna

•

kontrola efektivity přijatých opatření - zpětná vazba na provozních poradách

•

zkvalitnění materiálního zajištění MŠ pro děti v posledním roce před zahájením
PŠD - jsou zakoupeny didaktické hry, náčiní pro tělesnou výchovu,
odpovídající velikost židlí

•

úprava prostorových podmínek pro zájmové vzdělávání - ŠD má k dispozici
další prostory v multimediální učebně

•

podpora individualizace a prožitkového učení v předškolním vzdělávání - byl
zahájen projekt "Hledáme talenty", každá třída má vytvořen koutek pro
individuální činnost dítěte
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