
23. ŠPP - zéwtamy ve školním rcce2016/20t7
24, Výchovné Poradenství ve školním roce 201612017 (zápisyze schůzek špp, qýchovné

komise, přij ímací řízeni)
25, Plán Práce kariérového a qýchovného poradce ve školním rcce 20t6l20t726, Individuální vzdělávací Pl'á",{ ,y,^p!yv pedagogické podpory a související

dokumentace ve školním roce 20t6l2ól7 - rior"ř
27. Podací deník ŠPP ve školním roce 2016/2017
28, Štotni matrika vedená v elekhoni cké verziSAS ve školním roce 201612017 _vzorek
29. V}roční zprávao činnosti školy za školní rok2)t5/2Ol6
30. Vnitřní řád školní družiny platný od 1. zaŤí2016
31, Výchovně vzďělávací progrírm, Škohi družina - ZŠ Bmo, Novoměsts ká 2l bez dataptamostl

32- Zápisru lístky do školní družiny pro školní rok2016/2017
33, PřehledY qýchovně vzdělávacípráce všech oddělení školní družiny ve školním roce20l612017
34, Žákovské seŠitY, pracovní seŠity, 

lďý_:kv a další písemnosti žáků (kontrolní práce,
PÍsernné práce, testy apod.) vedené veškóhím ,o"á zorcl2017 _,n"o."k

35. Hospitační zéunamy za školní rck20l6l20l7
36, KoncePce rozvoje Škoty zpracovanápro účely konkurzu na funkci ředitele školy bez

data platnosti
37, DokladY o nejvYŠŠÍm dosženém vzdělání pedagogických pracovníků a DVpp veškolním roce20l6l20t7
38. Plán kontrolní a hospitační činnosti2016/20t7
39, DalŠÍ vzdělávánípedagogických pracovníků - plán na školní rok2Ot6l20t740. Webové stránky školy www.zsnovomestska.cz
4l- DokumentacekBoZ žáků školy ve školním roce 2016/2017
42, ÚČetní dokumentace Školy k hodnocení ekonomických podmínek (Výkaz zisku

a ďrátY, Příloha ÚČetní závěrky, Čerpání dotace ze SR a 
" 

ús^c k3l . t2.) za kalendářní
rok 2016

Poučení
Podle § 174 odst. 11 Školského zákonamůže ředitel školy podat připomíntry k obsahuinsPekČní zPrávY České Školní inspekci, u to ao il;;ů p" jejím převzetí. případné
PřiPomínkY zaŠlete na adresu Česká;r<lrni inspekce, Jihomoravský inspek torát,KiííiLová 22, 603 00 Brno, a to k rukám ředitelt<[in'sp"r.to"eto.
InsPekČní zPrávu 

'P9r"j"Ť ;gjiryoyinkami a stanoviskem české školní inspekcekjejich obsahu zasÍ]á Českí Btoioi inspekce zřaovateli a školské radě. Inspekční
QránayČďně připomínek je veřejn á a jeilož"ou po aot,, 10 let ve škole nebo školskémzlíizenÍ,jichž se týká,av místně příslňšném inspett*,nilě;il š["i"i"-.p"r..".


