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Nazev 

Sidlo 

E-mail

IC

Identifikator

Pravni forma

Zastupujici

Zrizovatel

Misto inspekcni cinnosti

Termin inspekcni cinnosti 

Cj. CSIE-763/19-E 

Zakladni skola Moravska Tfebova, Cs. armady 179, 
okres Svitavy 

Cs. armady 179/17, Mesto, 571 01 Moravska Tfebova 

podatelna@zskrizovatka.cz 

63609053 

600100669 

pfispevkova organizace 

Mgr. Zdenka Safafikova 

mesto Moravska Tfebova 

Cs. armady 179/17, Mesto, 571 01 Moravska Tfebova 
Josefska 405/12, Pfedmesti, 571 01 Moravska Trebova 

28. az 30. 5. 2019

Inspekcni cinnost byla zahajena pfedlozenim povefeni k inspekcni cinnosti. 

Predmet inspekcni cinnosti 
Pfedmetem inspekcni cinnosti vykonane podle § 174 odst. 2 pism. b) a c) zakona 
c. 561/2004 Sb., o pfedskolnim, zakladnim, stfednim, vyssim odbomem a jinem vzdelavani
(skolsky zakon), ve zneni pozdejsich pfedpisu, bylo zjist'ovani a hodnoceni podminek,
prubehu a vysledku vzdelavani, vcetne hodnoceni napliiovani skolnich vzdelavacich
programu a jejich souladu s pravnimi pfedpisy.

















Poučení 

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky 
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. 
Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pardubický 
inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, případně prostřednictvím datové 
schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.e@csicr.cz s připojením elektronického 
podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce 
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském 
zařizení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce.
Zároveň je inspekční zpráva zveřejněna na webových stránkách České školní inspekce
a v informačním systému InsplS PORTÁL.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy 

Mgr. Bc. Iva Morávková, školní inspektorka, vedoucí
inspekčního týmu 

Mgr. Jana Dvořáková, školní inspektorka

PaedDr. Miroslav Hula, odborník pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mgr. Ivana Kupčíková, odborník na tlumočení
do českého znakového jazyka 

Mgr. Jaroslav Loučka, školní inspektor

Bc. Eva Nováková, kontrolní pracovnice

Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák, odborník pro žáky
s poruchami sluchu 

Mgr. Bc. Jaroslava Zemánková, školní inspektorka

Datum· a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 

Mgr.ťZdenka Šafaříková, ředitelka školy
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