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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 je příspěvkovou
organizací, jejímž zřizovatelem je s účinností od 1. dubna 2001 Královéhradecký kraj.
V době inspekce se ve škole vzdělávalo 567 žáků. Pedagogický sbor byl tvořen 40 interními
a 5 externími pracovníky. Stávající ředitelka školy je ve funkci od srpna 2001.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Způsob a kvalita zpracování rámcových plánů DVPP
Do roku 2001 byly vedením školy zpracovávány standardní rámcové plány DVPP, kdy na
základě požadavků pedagogických pracovníků byly stanoveny priority, které vycházely jak ze
společenských potřeb, tak potřeb školy. Plány byly průběžně aktualizovány v návaznosti na
nabídku vzdělávacích aktivit. Zvolené vzdělávací aktivity směřovaly do všech sledovaných
oblastí vzdělávání. Při jejich výběru byla upřednostňována oblast odborné části vzdělávání.
Struktura zpracování plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok
2001/2002 plně respektuje strukturu zpracování navrženou v pokynu ministra školství
č.j. 11 336/2001-25. Tento plán je velmi kvalitně zpracován a je přílohou ročního plánu
činnosti školy. Plán DVPP úzce navazuje na záměry školy v oblasti lidských zdrojů, které jsou
jasně stanoveny plánem rozvoje školy v letech 2001 – 2004. Plán DVPP byl projednán na
pedagogické radě dne 28. 8. 2001.
Hodnocení plnění plánů DVPP
Z přehledů vedených o realizovaném DVPP je zřejmá výrazná účelovost zvolených
vzdělávacích aktivit vzhledem k potřebám školy i systémovost dalšího vzdělávání. Vzdělávací
programy a akce DVPP byly vybírány jak z nabídky pedagogického centra, tak i nabídky
příslušných odborných svazů a asociací. Více jak polovina vzdělávacích aktivit směřovala
k rozšiřování a prohlubování vzdělání v oblasti odborných předmětů. Z důvodu chybějících
informací o akreditaci některých zvolených vzdělávacích programů a z důvodu nedostatečné
nabídky akreditovaných vzdělávacích programů na úseku odborného vzdělávání byly do DVPP
zařazeny i programy bez akreditace MŠMT. V průběhu posledních třech let byla do DVPP
zapojena většina pedagogických pracovníků (z toho více jak 1/3 opakovaně).
Součástí výročních zpráv školy jsou aktuální údaje o kvalifikovanosti pedagogických
pracovníků. Hodnocení plnění plánů DVPP není ve výročních zprávách za školní rok
1998/1999 a 1999/2000 uváděno. Z hodnocení DVPP za rok 2001 vyplývá, že stanovené
záměry v oblasti DVPP byly splněny a poznatky získané v rámci DVPP byly efektivně využity
v práci školy. Míra DVPP a jeho využití v práci školy je z hlediska stimulace pedagogických
pracovníků dostatečně účinně zohledněna v rámci kritérií pro stanovení výše osobního
ohodnocení pracovníků.
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HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DVPP
Hodnocení efektivnosti čerpání účelových prostředků přidělených ze státního rozpočtu
na DVPP
Rok 1999 a 2000
Rok

sloupec a)
1999
2000

Čerpání finančních Počet pedagogických Průměrná částka
prostředků na DVPP pracovníků
čerpaná na
pedagoga
(údaje v celých Kč)
(údaje v celých Kč)
sloupec b)
sloupec c)
sloupec d)
5.487
41,7
132
6.545
41,8
157

Rok 2001
Čerpání finančních
prostředků na DVPP
(v celých Kč)
celkem
z toho:
účelově
přidělených
sloupec e) sloupec f)
57.900
28.282

Čerpání kryto z

(v celých Kč)
účelově
ostatních
přidělených zdrojů
prostředků
sloupec g)
sloupec h)
28.282
29.618

Počet
Průměrná částka
pedagočerpaná na 1 pedagoga
gických
pracovníků
(v celých Kč)
celkem
z účelově
přidělených
prostředků
sloupec i)
sloupec j) sloupec k)
40,4
1.433
700

V roce 1999 a v roce 2000 nebyly škole přiděleny finanční prostředky účelově vázané na
rozvojový program DVPP. Škola čerpala finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců
z prostředků na ostatní neinvestiční výdaje. V těchto letech jsou do nákladů na DVPP zahrnuty
i náklady na kurzy s odbornou problematikou pro stavebnictví, které nejsou uvedeny
v seznamech vzdělávacích zařízení akreditovaných MŠMT pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
V roce 2001 byly škole úpravou rozpočtu dne 1. listopadu 2001 z úrovně MŠMT ČR
poskytnuty prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši Kč 28.900,--.
Z toho v plném souladu s ustanoveními pokynu MŠMT čj. 11 336/2001-25 vyčerpala škola
z přímých nákladů na DVPP Kč 28.282,--. Kontrolou výdajových pokladních dokladů a faktur
bylo zjištěno, že v rozporu s výše uvedeným pokynem MŠMT byly čerpány prostředky na
neakreditované akce ve výši Kč 618,--. Jednalo se např. o kurz Státní maturity z dějepisu
a zeměpisu pořádaný Pedagogickým centrem Hradec Králové, seminář Aktuálně o školství
pořádaný vzdělávacím centrem při VOPŠ Praha (přednášející byli pracovníci MŠMT ČR)
a kurz Geodetické plány pořádaný Výzkumným ústavem geodetickým ve Zdibech.
O nákladech na vzdělávání zaměstnanců škola v roce 2001 účtovala na účtech 518/14 - školení
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zaměstnanců, 501/12 – knihy pro vzdělávání učitelů a 512/10 – cestovné na vzdělávací akce.
Pro rok 2002 je účtový rozvrh rozčleněn na vzdělávání nepedagogických pracovníků, další
vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatní vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pro účely tématické inspekce byly v letech 1999 - 2001 vyčísleny pouze náklady na vzdělávání
pedagogických pracovníků, které jsou nižší než náklady na vzdělávání zaměstnanců celkem.
V osobních spisech zaměstnanců školy jsou evidovány také kurzy, kterých se pedagogičtí
pracovníci zúčastnili, byly jim poskytnuty studijní úlevy (uvolňování ze zaměstnání aj.), ale
náklady na jejich absolvování si hradili sami.
Z údajů uvedených v tabulkách je patrné, že průměrná částka vynakládaná na jednoho
pedagoga je v roce 2001 podstatně vyšší než v letech 1999 a 2000. Tato skutečnost je
jednoznačně ovlivněna tím, že v roce 2001 byly škole přiděleny prostředky vyčleněné na
DVPP. Zájem o vyčerpání přidělených prostředků škola prokázala. Nabídka akreditovaných
akcí odborně zaměřených na stavebnictví ze strany vzdělávacích organizací je však ředitelkou
školy hodnocena jako nedostatečná.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ





















Zřizovací listina čj. 580/5-HK/2001 vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
s účinností od 1. dubna 2001
Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení čj. 26 569/2001-21 (26. 10. 2001)
Rámcové plány DVPP pro rok 1999 a 2000 (nedatováno)
Účast na školeních a seminářích v roce 1999 a 2000 (nedatováno)
Pedagogicko-organizační informace – školní rok 1999-2000 a 2000-2001
Plán činnosti pro rok 2001 – 2004 (6. srpna 2001)
Plán činnosti a pedagogicko-organizační informace pro školní rok 2001-2002 (28. 8. 2002)
Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy na školní rok 2001-2002
(28. srpna 2001)
Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2001 ve vztahu k plánu personálního rozvoje
pedagogických pracovníků školy (24. 1. 2002)
Výroční zprávy – za školní roky 1998-1999, 1999-2000 a 2000-2001
Vnitřní platový předpis (1. 2. 2000)
Zápisy z pedagogických rad konaných ve školním roce 2001/2002
Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 1999 (19. 1. 2000)
Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2000 (15. 1. 2001)
Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2001 (10. 1. 2002)
Poukaz na účel platby přímé výdaje – DVPP Kč 28.900,-- ze dne 1. listopadu 2001
vystavený Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001 ze dne 24. 1. 2002
Účtový rozvrh na rok 2001
Účtový rozvrh na rok 2002
Výdajové pokladní doklady č. 107, 137, 238, 261, 406, 409, 427, 454, 533 z roku 2001
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Přijaté faktury – daňové doklady s interními č. 33, 49, 227, 239, 263, 287 z roku 2001
Hlavní účetní kniha za 13. období roku 2001

ZÁVĚR
DVPP je účelně a systematicky plánováno v souladu se stanovenými záměry školy v oblasti
lidských zdrojů, které se daří postupně naplňovat.
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 využila v letech
1999 - 2001 prostředky státního rozpočtu na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve
vztahu k realizaci rámcového plánu DVPP efektivně.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Jiří Jetel

Jiří Jetel v. r.

Dana Luňáková

Luňáková v. r.

Další zaměstnanec ČŠI:
Člen týmu
V Jičíně dne 22. února 2002

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 27. 2. 2002
Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Mgr. Nataša Ungermannová

Ungermannová v. r.
podpis

Předmětem inspekce bylo zhodnocení dílčí činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
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Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Průměrný
Pouze vyhovující
Nevyhovující

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

Plní, je v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2002-03-15
„

Příslušný orgán státní správy
Zřizovatel

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
092 79-1/02-5072
„

Připomínky ředitelky školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
---

Připomínky nebyly podány
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