Inspekce školy
Průvodce pro rodiče a pečovatele

Proč Ofsted provádí inspekce škol?
Inspekce škol provádíme, abychom poskytovali informace rodičům, na podporu
vylepšování škol a k tomu, abychom jim připomněli jejich zodpovědnost za veřejné
peníze, které dostávají. Inspekce škol jsou vyžadovány za zákona. Poskytujeme
nezávislé hodnocení kvality a standard vzdělávání ve školách a kontrolujeme, zda
žáci dosahují toho, co můžou.

Kdy inspekce probíhají a jak dlouho trvají?
Ve školách, které považujeme za uspokojivé, inspekce provádíme alespoň jednou za
tři roky. Školy, které jsou hodnocené jako dobré či lepší, kontrolujeme alespoň
jednou za pět let. Většina škol o inspekci dostane oznámení den či dva předem.
Inspekce obvykle trvá dva dny.

Kdo inspekce škol provádí?
Inspekce provádějí inspektoři Jejího veličenstva a další inspektoři. Všichni inspektoři
jsou vyškolení a vyhodnocení na základě norem Ofstedu.

Co se děje v průběhu inspekce?
Inspektoři studují vlastní hodnocení školy a analyzují výsledky žáků a jejich postup.
Hovoří s ředitelem školy, členy řídící rady, zaměstnanci a žáky a zvažují názory rodičů
či pečovatelů. Sledují vyučování a to, jak je škola řízena a spravována.

Jak můžu oznámit mé názory?
Jestliže jste zaregistrovaný rodič dítěte ve škole, škola vám zašle dopis s naším
dotazníkem. Vaše názory nám můžete dát vědět vyplněním dotazníku a jeho
vrácením inspekčnímu týmu ve škole. Inspektoři vaše názory použití k dosažení svých
závěrů. Dotazník je důvěrný, jestliže však odpověď vyvolá obavy o bezpečnosti
dítěte, inspektoři mohou informace předat dále.

Můžu s inspektory mluvit?
Šanci mluvit s inspektorem můžete mít během inspekce, například na začátku
školního dne. Organizátoři inspekce rádi předají jakékoli vzkazy inspektorům a
mohou být schopni zorganizovat telefonní pohovor, jestliže s inspektory nemůžete
mluvit osobně. Jejich kontaktní údaje budou v dopise, který vás informuje o inspekci.
Mějte prosím na paměti, že inspektoři se nemohou zabývat se stížnostmi týkajícími se
jednotlivých žáků či urovnávat spory mezi vámi a školou.

Co se děje po inspekci?
Škole dáváme celkové známky od 1 do 4:
 1 (výborná)
 2 (dobrá)
 3 (uspokojivá)
 4 (neuspokojivá)
Vedoucí inspektor oznámí své rozhodnutí řediteli školy a správní radě. Zjištění
inspektorů budou zveřejněna ve zprávě pro školu, rodiče a širší veřejnost. Zprávy o
inspekci obsahují informace o efektivnosti školní práce a obsahují doporučení o tom,
jak se škola může dále zlepšovat. Škola musí podniknout všechny rozumné kroky,
aby zajistila, že dostanete kopii zprávy. Zpráva zahrnuje dopis žákům o tom, co si
inspektoři mysleli o škole a co mohou udělat pro její zlepšení. Zprávy jsou také
zveřejněny na našich webových stránkách: www.ofsted.gov.uk/reports.

Co se stane jestliže Ofsted školu hodnotí jako
neuspokojující?
Jestliže inspektoři zhodnotí školu jako neuspokojující, bude zařazena do jedné z
následujících dvou kategorií.
Zvláštní opatření
Znamená to, že škola žákům neposkytuje přijatelný standard vzdělání a nevykazuje
kapacitu k požadovaným vylepšením. Inspektoři budou školu navštěvovat pravidelně,
aby zkontrolovali její postup, než bude z této kategorie vyjmuta. Inspekci školy znovu
provedeme po dvou letech.
Výzva ke zlepšení
Znamená to, že buď:
 Škola neposkytuje svým žákům přijatelnou úroveň vzdělání, ale má kapacitu,
aby se zlepšila; nebo
 Neselhává, ale vede si výrazně hůře, než by se od ní normálně očekávalo.
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Jestliže vám dáme výzvu ke zlepšení, škola bude mít monitorovací návštěvu
inspektora a bude znovu kontrolována asi po roce.

Co mám dělat, jestliže mám jakékoli pochybnosti o
inspekci?
Ke stížnostem dochází zřídka, ale zabýváme se s nimi velmi vážně. Více se dozvíte na
našich webových stránkách na www.ofsted.gov.uk nebo na telefonním čísle 08456
404045.
Jestliže potřebujete jakékoli informace o naší práci, navštivte naše webové stránky či
zavolejte na naši linku.

Co mám dělat, jestliže mám obavy o škole mého dítěte?
Jestliže máte pochybnosti o škole vašeho dítěte, ze všeho nejdříve byste měli mluvit
přímo s učiteli či ředitelem a, jestliže je to nutné, řídícím orgánem či místní správou.
Jestliže nejste spokojeni s odpovědí, které se vám dostane, Ofsted vám může být
schopný pomoci.
Více můžete zjistit na našich webových stránkách či na naší telefonní lince.
Tento dokument se týká všech spravovaných škol včetně speciálních škol a zvláštních
školních jednotek. Zahrnuje také akademie, městská technické školy, městské školy
pro technologii umění a některé nespravované speciální školy v Anglii. 1
Royal Exchange Buildings
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA
Naše linka: 08456 404045
www.ofsted.gov.uk
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Akademie jsou nezávislé školy financované státem pro žáky všech schopností. Pro akademie platí stejný
program inspekce a příslušných pokynů jako pro ostatní školy druhého stupně.
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