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Čj.
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ČŠI-500/07-06
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ZÁKLADNÍ ÚDAJEPrávnická osoba Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
(dále škola) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. ledna 1999. Vykonává činnost
střední školy a je oprávněna vyučovat v následujících oborech vzdělání:










64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb, studium denní
64-41-L/524 Podnikání, studium denní
64-42-M/036 Managament obchodu, studium denní
64-42-M/040 Managament cestovního ruchu, studium denní
65-51-H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství, studium denní
66-41-L/008 Obchodník, studium denní
66-41-L/501 Provoz obchodu, studium dálkové
66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží, studium denní
69-51-H/001 Kadeřník, studium denní

Ve školním roce 2006/2007 vyučuje tučně zvýrazněné obory vzdělání. K 30. 9. 2006 měla
210 žáků denního studia a 458 žáků v ostatních formách studia. Škola dále pořádá
rekvalifikační a jiné odborné kurzy.
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, ve střední škole.
Cíl inspekční činnosti:


Na základě podnětu ověřit formální podmínky a průběh vzdělávání cizinců německých státních příslušníků, jmenovaných v potvrzeních o studiu (doklad č. 8 a 9)
vydaných školou a v dokladu č. 10.

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
Škola předložila dokumentaci dokladující průběh vzdělávání žáků ve schválených oborech
vzdělání ve školních rocích 2005/2006 a 2006/2007 (viz doklady č. 5, 6, 7). Cizinci
jmenovaní v dokladech č. 8, 9 a 10 nejsou a nebyli žáky školy v denní ani jiné formě studia.
Cizinci jmenovaní v dokladech č. 8 - 10 byli zařazeni do kurzu „Základy prodeje a tvorby
distribučních sítí“ (6 osob) v rozsahu 500 vyučovacích hodin a kurzu anglického jazyka (3
osoby) v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Odborné kurzy pořádá škola v rámci svých obecně
prospěšných služeb a dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel
školy předložil dokumentaci těchto kurzů (viz doklady č. 12 - 14), ze které vyplývá, že
v těchto kurzech studovali i cizinci uvedení v dokladech č. 8 - 10.
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DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
čj. 25812/2005-21 ze dne 5. 9. 2005
2. Rozhodnutí o zápisu změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení čj.
14558/2006 ze dne 5. 6. 2006
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 29. 5. 2007
4. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O,
vložka 35 ze dne 23. 5. 2007
5. Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2005 ze dne 11. 10. 2005
6. Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 20. 10. 2006
7. Třídní výkazy a katalogy všech tříd denního a dálkového studia školních let
2005/2006 a 2006/2007
8. Potvrzení o studiu ze dne 7. 6. 2006 vydané ředitelem školy
9. Potvrzení o studiu - přípravě na budoucí povolání ze dne 9. 1. 2006 vydané ředitelem
školy
10. Žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje o stanovisko k potvrzení o studiu ze dne
31. 5. 2007
11. Vyjádření k aktivitě školy - vzdělávání dospělých
12. Učební smlouvy s účastníky vzdělávání
13. Učební plány vzdělávacích programů odborných kurzů
14. Třídní kniha kurzu anglického jazyka uzavřená dne 25. 4. 2006

ZÁVĚR
Cizinci s německou státní příslušností uvedení v dokladech č. 8 - 10 nebyli a nejsou žáky
školy.
Dle předložené dokumentace (doklady č. 12 - 14) studovali cizinci jmenovaní
v dokladech č. 8 - 10 vzdělávací programy realizované školou v rámci odborných kurzů.
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V Roudnici nad Labem 5. června 2007
razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Radek Dlouhý

R. Dlouhý v.r.

Mgr. Miroslav Hyška

M. Hyška v.r.

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., 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, tj. 400 01 Ústí nad Labem, W. Churchilla 6.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá
ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem
převzal její originál.

Roudnice nad Labem 5. června 2007
razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Richard Červený

R. Červený v.r.
ředitel nebo jiná osoba oprávněná
jednat za školu
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Zřizovatel
Školská rada

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2007-06-22
2007-06-22

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
ČŠI-500/07-06
ČŠI-500/07-06

Připomínky ředitele školy
Datum
xxxx

Čj. podacího deníku ČŠI
xxxx
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Text
Připomínky nebyly podány.

