
- Po§kYtovrání dostat.Č"".h9 prostoru pro relaxaci a seberealizaci žáů<tt v pruběhu
vzdéláváni ve ŠD prostřednictvím hei a činností podle jejich vlastní volby.

Č":5'i Ško_lní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákonauktádá řediteli školy
ve Jnlit! {o 31. srPna 2017 odstranit_nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a vestejné lhŮtě PÍsemně informovat Českou šk;hi inspekci, jak byly nedostatky
odstraněny a jaká byla přijata opatření.
ZPrávu zaŠlete na adresu Českí Školní inspekce, Jihomoravslý inspektorátrK)íížová
22, 603 00 Brno, PříPadně prostřednictvim datové schránký G1Lais9) nebo na e-podatelnu csi.b@csicr.cz § připojením elektronického podpisu.

seznam dokladůo o které se inspekční zjištění opírají
l, ZŤizovaci listina PřísPěvkové organizace, Základní školy Brno, Novoměstská2t ze

dne23.řijna2009 včetrrě dodatků č. t -72. Jmenoviání na místo ředitele ZáHadni školy Brno
organizace č. j. MMB/277l24l2016 s účinností
14. července2016

J.

4.

5.

Výpis z rejsťíku škol a školských zaŤízeni Druh školy:
102067589 tisk ze dne21. dubna2017
Výpis z rejsťíku škol a školských zařízení Druh školy:
1 1 820061 5 tisk ze dne 21 . ú:bna 2017
výpis z rejstříku škol a školských zaíizenl Druh školy:
103067205 tisk ze dne2í. dubna2017

Novoměstská 2l, pffspěvková
od l. srpna 2016 ze dne

Základni škola IZO:

Štotni drlůina: IZO:

Škohí jídelna: IZo:

6. M3 Yýkaz o základní škole podle staw k 30. 9. 2016 zedne 7. iijna2016
7 , Z 2-01 Yýkaz o Školní družině - školním klubu podle stavu k 3l . 10. 2016 ze dne

7. listopadu 2016
8, Z 17-0l Yýkaz o Činnosti zaŤízeruškolního stravování podle staw k 31. 10. 2016 ze

dne 3. listopadu 2016
9, Úaa3e Pro výkazo Činnosti ke dni 31. 10. 20t6 -seznam stravovaných osob10. Štotni řád - vnitřní předpis Č. t9 zedne 1. zaŤí 20l6věetně příloh č. t9ll a č. 19/2

1 1. Zápisy z jednánípedagogické rady vedené ve školním roce 201612017
12. Rozpis zvonění pro školní rck20l6l20l7
13. Žtíkovské lnížky platné pro školní rck201612017 -vzorek14, Škohi vzdělávacíProgram pro základnívzdélávánis názvem škola pro život platný

od31. srpna2006
15. Dodatek č. l k ŠVP ZV s platností od t . zaŤí 2016
l6. Třídní knihy všech třídZŠ ve školním roce201612017
17. Zápisy z metodického sdružení ve školním roce 201612017
18. Zátpisy předmětových komisí ve školním roce 20l6l20t7
19. Dokumentace žákůse SVP ve školním roce201612017
20- Minimální preventivní pro8ram pro školní rck20l6l20t7
2l, TermínYjednotlivých akcí v návaznostinaminimální preventivní program pro školnírok2Ot6l20l7
22- Záanamy metodika prevence ve školním roce 20t6l20t7


