Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
Seifertova 13, 678 01 Blansko
Identifikátor školy: 600 013 235
Termín konání inspekce: 25. říjen 2006

Čj:

ČŠI 1305/06-12

Signatura

bl1za501

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Gymnázium, Blansko, Seifertova 13, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem
je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Škola poskytuje střední vzdělání
s maturitou 598 žákům v oboru gymnázium se čtyřletým studijním cyklem a s osmiletým
studijním cyklem.
PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zaměřená na příčiny a četnost úrazů žáků ve školních letech 2004/2005
a 2005/2006 a následně přijatá opatření ve střední škole.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Zjištění příčin a četnosti úrazů žáků školy ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006
V průběhu dvou školních roků 2004/2005 a 2005/2006 došlo ve škole k 68 úrazům. Všechny
byly zaznamenány do knihy úrazů, evidence je přehledná a úplná. U 67 z nich byl proveden
záznam o úrazu a byl nahlášen inspektorátu České školní inspekce. Všechny úrazy byly
způsobeny nešťastnou náhodou, bez úmyslného zavinění.
Ve školním roce 2004/2005 došlo k úrazu 25 žáků, což jsou 4,17 % z celkového počtu žáků
školy. (Jeden další záznam v knize úrazů byl sice proveden, ale ukázalo se, že nešlo o úraz –
bolest v zádech.) Většina z nich (18, tj. 72 % všech úrazů) se odehrála v tělesné výchově
a na sportovních akcích školy (lyžařský kurs, turnaj). Menší část úrazů vznikla v prostorách
školy – na chodbách, schodišti (7, tj. 28 %).
Ve školním roce 2005/2006 došlo k nárůstu počtu úrazů, a to na 42 žáků, což je 7 % z počtu
žáků školy. Příčiny byly tytéž – nejvíce úrazů vzniklo při tělesné výchově a sportovních
akcích školy (34, tj. 81 % všech úrazů) a ponejvíce to byly úrazy ruky, menší část v učebně
a na chodbách školy (8, tj. 19 %).
Větší podíl na úrazovosti měli v obou školních rocích žáci nižšího gymnázia:
Sledovaný údaj

nižší G

vyšší G

celkem

počet žáků
školní
úrazy v TV počet/ %
rok
2004/2005 úrazy v prostorách
počet/ %
celkem počet/ %

247
12 / 4,8
6 / 2,4

352
6 /1,7
1 / 0,3

599
18 / 3,0
7 / 1,2

18 / 7,3

7 / 2,0

25 / 4,2

počet žáků
školní
úrazy v TV počet/ %
rok
2005/2006 úrazy v prostorách
počet/ %
celkem počet/ %

245
20 / 8,2
8 / 3,3

350
14 / 4,0
---

595
34 / 5,7
8 / 1,3

28 / 11,4

14 / 4,0

42 / 7,0
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2. Přijatá preventivní opatření ke snížení úrazovosti ve školním roce 2004/2005
a 2005/2006
V průběhu školního roku 2005/2006 ředitel školy v souvislosti s navýšením počtu úrazů
v tělesné výchově projednal na mimořádné poradě předmětové komise tělesné výchovy
nejčastější typy úrazů a opatření vedoucí k větší bezpečnosti žáků. Opatření obsahovala
pokyn ke zvýšení herní kázně žáků při míčových hrách vzhledem k častým zraněním ruky
u žáků a zlepšení materiálních podmínek tělesné výchovy (lepší osvětlení, vhodnější
uspořádání nářadí v tělocvičně). Další opatření byla přijata ke zpřísnění dozoru na chodbách,
zejména v blízkosti tříd nižšího gymnázia.
V letošním školním roce ve srovnání se stejným obdobím školního roku 2004/2005
a 2005/2006 při srovnatelném počtu úrazů nedošlo ke zranění ruky v tělesné výchově.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.
Kniha úrazů – záznamy o úrazech ve školním roce 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007
2.
Kopie záznamů o úrazu – za školní rok 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007
3.
Výkaz o gymnáziu – střední odborné škole – konzervatoři Škol (MŠMT) V 7-01 podle
stavu k 30. 9. 2004 – ze dne 5. října 2004
4.
Výkaz o gymnáziu – střední odborné škole S 7-01 podle stavu k 30. 9. 2005 – ze dne
14. října 2005
5.
Výkaz o střední škole S 8-01 podle stavu k 30. 9. 2006 – ze dne 25. října 2006
6.
Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních V 36 – 01 za školní
rok 2004/2005 – ze dne 19. září 2005
7.
Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních R 36 – 01 za školní
rok 2005/2006 – ze dne 20. září 2006
8.
Zápis z mimořádné schůze PK TV – ze dne 31. ledna 2006
9.
Zápis z I. pedagogické rady – 3. část – ze dne 1. září 2006

ZÁVĚR
Škola eviduje všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání. Nejvíce úrazů vzniklo
při výuce tělesné výchovy, méně na chodbách a učebnách školy. Ředitel školy přijal
opatření ke snížení počtu úrazů žáků v tělesné výchově a preventivní opatření ke zpřísnění
dozorů na chodbách. Za stejné období tohoto školního roku se ve srovnání s minulým
školním rokem jeví tato opatření jako účinná.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PhDr. Renáta Ševčíková

Renáta Ševčíková.v.r.

Členka týmu

PhDr. Helena Kneselová

Helena Kneselová.v.r.

V Brně dne 30. října 2006.
Razítko

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na
adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu:
Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Datum: ..31. 10. 2006..............

Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

RNDr. Pavel Henek - ředitel

.Pavel Henek v.r.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel
Jihomoravský Krajský úřad
Brno, Žerotínovo nám 3/5
Školská rada

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

Čj. jednacího protokolu ČŠI
------------------------

Text
Připomínky nebyly podány.
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