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Orientační inspekce následná v SPŠ textilní a SOU Velké Poříčí se uskutečnila v návaznosti na
komplexní inspekci, která probíhala ve výše uvedené škole ve dnech 20. - 24. října 1997. Cílem
orientační inspekce byla kontrola plnění závěrů a doporučení inspekce k další činnosti školy
uvedených v inspekční zprávě čj. K-09-03/9798-228/97 a v protokolu o kontrole
čj. p
228/97. Kromě toho byla provedena prohlídka školy a domova mládeže.
V době inspekce měla škola 9 tříd učebních oborů a 5 tříd studijních oborů. Všechny
vyučované obory (celkem 8) jsou povoleny a uvedeny v rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení
školy do sítě škol. Ve škole je zaměstnáno 21 pedagogických pracovníků, 13 mistrů odborného
výcviku, 5 vychovatelek a 5 technicko - administrativních pracovníků.
Vyjádření inspekce ke skutečnostem uvedeným v protokolu o kontrole:
 v rozvrhu vyučování je zařazena pouze 15-ti minutová přestávka
- v platném rozvrhu hodin je po 3. vyučovací hodině zařazena dvacetiminutová přestávka.
 porušení §1 odst. 5, 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/91 Sb., o středních školách
- škola používá platné úřední kulaté razítko odpovídající výše uvedeným legislativním
požadavkům. Název a adresa školy odpovídají názvu a adrese, které jsou uvedeny
v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Vyobrazení státního znaku je shodné s přílohou 2
zákona ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky ze dne 17. 2. 1992.
Z bodů uvedených v doporučení inspekce k další činnosti školy bylo kontrolováno:
 sledování časového souladu výuky s tematickým plánem při hospitační činnosti, psaní
hospitačních záznamů
- z předložených hospitačních záznamů ředitele školy vyplývá, že v rámci hospitační
činnosti je sledováno plnění tematických plánů vyučujících. Vedení školy má vytvořen plán
kontrol a hospitací, který je součásti obsáhlejšího Plánu výchovně vzdělávací činnosti.
 vybavení učebny administrativy vhodným nábytkem a učebními pomůckami
- učebna je vybavena novým nábytkem (psací stoly, otočné sedačky) a novými elektrickými
psacími stroji.
 prokazatelné projednávání výroční zprávy při pedagogické radě školy
- v zápisech z pedagogických porad je jeden bod programu věnován projednávání obsahu
výroční zprávy.
 zakoupení slovníků pro výuku cizích jazyků a učebnic pro výuku českého jazyka a literatury
- v prosinci 1997 byly zakoupeny učebnice českého jazyka,
- začátkem roku 2000 byly zakoupeny slovníky pro výuku anglického a německého jazyka,
- v průběhu 1999 roku škola zakoupila pro žáky učebnice některých všeobecně
vzdělávacích i odborných předmětů.
 dělení výuky tělesné výchovy
- v rozvrhu hodin je výuka tělesné výchovy dělená na samostatné vyučovací jednotky.
Výjimku tvoří pouze 2 třídy, v nichž vyučují učitelé s celkově velmi nízkým počtem
vyučovacích hodin.
 vedení třídních výkazů a dokumentace o ukončování studia
- namátkově provedenou kontrolou třídních výkazů, katalogových listů a protokolů
o maturitních a závěrečných zkouškách nebyly shledány žádné nedostatky, které by
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souvisely s nesprávně prováděnou opravou známek,
 dokončení šaten u učeben pro výuku učebního oboru prodavač, prodavačka
- šatny byly dokončeny.
Při prohlídce školy a domova mládeže bylo zjištěno, že v době od poslední inspekce se zvýšila
úroveň materiálně technického zabezpečení výuky a kvalita výukových a ubytovacích prostor.
Byly vybudovány a zrenovovány:
- jazyková učebna,
- třída pro odbornou výuku nauky o textilu,
- odborná učebna strojnictví pro textilní výrobu,
- dvě odborné učebny pro výuku aranžování,
- dvě odborné učebny pro výuku prodavačů.
Dále lze konstatovat, že škola je od r. 1998 připojena na síť Internetu. Kromě toho byla
rekonstruována značná část sociálních zařízení v budově školy a v domově mládeže.
V současné době se dokončuje generální oprava pokojů a některých dalších prostor v domově
mládeže. Kapacita domova mládeže z hlediska ubytovaných žáků není překročena.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
 zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky ze dne 17. 12. 1992,
 vyhláška MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách,
 rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení ze dne 11. 2. 2000, čj. 12 832/2000-21,
 výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 1998/99 a výroční zpráva o hospodaření
v roce 1999,
 plán výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 1999/2000,
 třídní výkazy a katalogové listy,
 protokoly o maturitních a závěrečných zkouškách ve školním roce 1998/99,
 zápisy z pedagogických porad za poslední tři roky,
 aktuální platný rozvrh hodin,
 hospitační zápisy ředitele školy.
ZÁVĚR
Kontrolou plnění závěrů a doporučení komplexní inspekce bylo zjištěno, že nedostatky
uvedené v protokolu byly včas odstraněny. Doporučení k další činnosti školy jsou vedením
školy respektována, byla učiněna opatření k jejich realizaci.
Vedení školy soustavně usiluje o zkvalitnění podmínek výchovně vzdělávacího procesu jak
v oblasti prostorového tak i materiálního zabezpečení. Průběžně je doplňována didaktická
technika, učební pomůcky, odborné časopisy a literatura. Priority pro nákup pomůcek jsou
pečlivě zvažovány a plánovány vedením školy ve spolupráci s jednotlivými vedoucími
pracovníky školy. Využívány jsou finanční prostředky získané v rámci hospodářské činnosti .
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Při inspekci nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.
Doporučení:
 dle možnosti rozdělit zbývající dvouhodinové bloky ve výuce tělesné výchovy,
 zápisy z pohospitačních pohovorů opatřovat podpisem hospitovaného učitele.
V době od poslední, komplexní inspekce došlo k výraznému zlepšení prostorových
i materiálně technických podmínek výuky. Zvýšila se rovněž úroveň ubytování v domově
mládeže.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu

Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Eduard Suchanek

Mgr. Eduard Suchanek v. r.

V Náchodě dne 9. března 2000

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 11. března 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

Ing. Jaroslav Čížek

Čížek v. r.

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
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Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Ještě vyhovující
Nevyhovující
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.
Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
27. 3. 2000
27. 3. 2000

Školský úřad
Zřizovatel

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
Předáno osobně
093 117/2000-3018

Připomínky ředitele školy
Datum
--------

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
---------Připomínky nepodány
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