Česká republika
Česká školní inspekce
Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Střední odborné učiliště zemědělské, Bor
Plzeňská 231, 348 02 Bor
Identifikátor školy: 600 009 963
Termín konání tematické inspekce: 10. prosince 2002

Čj.:

047 52/02-2075

Signatura: td7hw502

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Střední odborné učiliště zemědělské, Bor je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Zřizovatelem je Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň.
Ke dni inspekce je zapsáno 222 žáků v 9 třídách.
Kategorie školy v rámci projektu PIII – C.
PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
 materiálně-technického zabezpečení výpočetní technikou s ohledem na počítače dodané
v rámci projektu PIII-Infrastruktura, který je součástí realizace státní informační politiky
ve vzdělávání
 využití výpočetní techniky při výuce, mimo vyučování a při řízení školy
MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ
ZABEZPEČENÍ
VÝPOČETNÍ
S OHLEDEM NA POČÍTAČE DODANÉ V RÁMCI PROJEKTU PIII





TECHNIKOU

Celkový počet počítačů je 26.
4 počítače slouží pro kancelář a účtárnu, 15 počítačů je v odborné učebně, 7 počítačů
bylo dodáno v rámci projektu PIII a je umístěno v další odborné počítačové učebně.
součástí dodávky PIII je 1 server II HP a tiskárna HP Laser Jet 22 00d
K internetu je připojeno 7 počítačů dodaných v rámci PIII.

VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI VÝUCE, MIMO VYUČOVÁNÍ A PŘI
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Koncepce využití výpočetní techniky ve škole
Samostatná koncepce není stanovena, probíhá v rámci výuky.
Využití výpočetní techniky v práci školy
Využívání výpočetní techniky ve výuce probíhá v předmětech:
Základy automatizace
Práce s počítačem
Technika administrativy
 V den kontroly 10. 12. 2002 v souladu s rozvrhem hodin proběhla výuka v počítačové
učebně v rozsahu 2 vyučovacích hodin (v počítačové učebně vybavené 15 počítači mimo PIII)
 Týdenní výuka:
a) v lichých týdnech probíhá výuka v rozsahu 12 hodin
b) v sudých týdnech probíhá výuka v rozsahu 14 hodin
 Mimo vyučování je zabezpečena možnost práce s počítači pro žáky 1 den v týdnu (pod
dohledem vyučujících)
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň ze dne 30.listopadu
2001 pod čj. 4/785/01

2. Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 26.2.2002 pod čj. 13 833/2002/21 o zařazení do sítě škol
3. Předávací protokol fyzických zařízení a akceptační protokol lokálních služeb ICT pro
příslušná SKP ze dne 13.6.2002
4. Protokol o instalaci síťového zařízení uživatele ze dne 13.6.2002
5. Přehled předaných SKP a dalších fyzických zařízení ze dne 13.6.2002
6. Protokol o absolvování úvodního testu ze dne 15.10.2002 (určený správce)
ZÁVĚR
Využití výpočetní techniky je (vzhledem k charakteru školy) částečné.
Učitelé i žáci mají přístup k výpočetní technice.
Nedostatky:
 Zásadním nedostatkem je skutečnost, že určený správce sítě nebyl do dne inspekce
proškolený tak, aby mohl zabezpečit výuku u nově instalované výpočetní techniky
v rámci programu PIII. Do doby konání inspekce byli žáci školy u počítačů (PIII)
pouze 1x v rámci seznámení s novou technikou
 pro výuku odborných předmětů bude využití nové učebny minimální
 omezený počet dodaných počítačů nezabezpečuje kvalitní výuku – na jednom
stanovišti by bylo (vzhledem k počtu žáků v 1 třídě) 4-6 žáků
Klady:
 přístup k informacím
 zpřístupnění INTERNETU
 instalace, provoz a servis zdarma
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Jan Havránek

Jan Havránek v. r.

Další zaměstnanci ČŠI
Irena Hézlová
V Tachově dne 13. prosince 2002
Přílohy: Záznamový arch tematické inspekce – P III - Infrastruktura

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 16.12. 2002
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Podpis

Miroslav Drchota, ředitel školy

Drchota v. r.

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů, 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.

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Příslušný orgán státní správy:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Škroupova 18, 301 36 Plzeň
Zřizovatel: Plzeňský kraj,
Škroupova 18, 301 36 Plzeň

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

3.1.2003

047 53/02-2075

3.1.2003

047 54/02-2075

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-

-

Připomínky nebyly podány

Příloha
Záznamový arch tematické inspekce – P III-Infrastruktura

Škola:Střední odborné učiliště zemědělské, Bor,
Plzeňská 231
Počet žáků: 222
Počet přepočtených pedagogických pracovníků: 22,5
Kategorie školy: C

Identifikátor: 600 009 963
Počet tříd: 9
Počet počítačových učeben: 2

Stavy zjištěné na základě zahajovacích výkazů.

Počítače ve škole
Z toho umístěné: v učebně PC
v klasických učebnách
v odborných učebnách
v kabinetech
v kanceláři
v ředitelně
jinde
Ostatní hardware:
tiskárny
scanner
server
Počítače připojené na Internet:

Počet získaný v rámci projektu PIII
7

Jiné zdroje

15
2
2
1

1

1
7

1

Jiný poskytovatel připojení k Internetu než GD:
Rychlost připojení:vyhovující

Ne
GD:vyhovující

Jiný: 0

Koncepce využívání výpočetní techniky ve škole: Ne
Forma –pouze v rámci výuky …
Využití počítačů dodaných z projektu PIII v den inspekce v době od 7:00-18:00
1. Předměty zaměřené na výuku
2.Jiné předměty
3.Jiné aktivity
4.Celkem
výpočetní techniky a informatiky
0
0
0
0

Využití počítačové učebny v den inspekce v době od 7:00-18:00
1.Předměty zaměřené na výuku
2.Jiné předměty
3.Jiné aktivity
výpočetní techniky a informatiky
0
2
0

4.Celkem
2

Využití počítačové učebny v týdenním rozvrhu
1.Předměty zaměřené na výuku
2.Jiné předměty
výpočetní techniky a informatiky
14 sudý týden
12 lichý týden

3.Jiné aktivity

4.Celkem
cca 13

Využití počítačů dodaných z projektu PIII v době mimo vyučování v týdnu
Aktivita
nevyužívá se

Název, upřesnění
nevyužívá se

Počet hodin týdně
0

Využití počítačů z jiných zdrojů v době mimo vyučování v týdnu
Aktivita
doučování, příprava
na výuku

Název, upřesnění
v uvedených předmětech

Počet hodin týdně
cca 2

Využití veškeré výpočetní techniky v řízení školy a poskytování informací
oblast
míra využití
poznámky
maximálně
částečně
nevyužívá
1. administrativa a organizace maximálně
2. vnitřní informační systém
částečně
3. vnější informační systém
částečně
bankovní.
(partneři školy a další
styk
právnické osoby)
4. vnější informační systém nevyužívá
žáci, zákon. zástupci, další
fyzické osoby
5. DVPP
nevyužívá
6. ostatní
částečně
doučování

