ČESKÁ

ŠKOLNÍ

INSPEKCE

Č. j.: 135-198/98-011096
Signatura: nm5vs201

Inspektorát č. 13
Okresní pracoviště Šumperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / školské zařízení: Integrovaná střední škola technická, Odborné učiliště a Učiliště,
Mohelnice, 1. máje č. 2, 789 85 Mohelnice
600 171 396

IZO:

Ředitel školy / zařízení: Ing. Jiří Černý
MŠMT ČR

Zřizovatel:

Příslušný školský úřad: ŠÚ Šumperk
Termín inspekce:

26. 10. 1998

Inspektoři:

RNDr. Dušan Deml, Mgr. Pavel Okleštěk

Předmět inspekce:

Následná inspekce po tematické inspekci čj. T-13-05/9798-889

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, učební plány, rozvrh hodin,
Označení dokladů
třídní knihy, zahajovací výkaz, rozhovor s ředitelem a zástupcem
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá: ředitele školy.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Odstranění nedostatků uvedených v inspekční zprávě čj. T-13-05/9798-889
1. Nesrovnalosti realizovaných učebních oborů s Rozhodnutím o zařazení do sítě škol
Realizované studijní a učební obory ve školním roce 1998/1999 jsou v souladu
s Rozhodnutím o zařazení do sítě škol čj. 24 584/98-21 ze dne 25. 9. 1998.
2. Překročení počtu týdenních vyučovacích hodin u oboru 26-75-4/00 Elektrotechnika
Překročení bylo způsobeno organizací vyučování v prvním pololetí školního roku
1997/1998. Celkový roční počet vyučovacích hodin byl vyrovnán v průběhu 2. pololetí
v souvislosti s jeho novou organizací.
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ZÁVĚRY

Nedostatky uvedené v inspekční zprávě čj. T-13-05/9798-889 byly odstraněny.

V Šumperku dne 27. 10. 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

vedoucí týmu ............................................................
člen týmu

............................................................

Přílohy: ---

Inspekční zprávu jsem převzal dne .....................................................................................
razítko

Podpis ředitele školy ................................................

Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů, může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu
inspekční zprávy jsou její součástí.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel:
Školský úřad:
Rada školy:

Datum předání /
odeslání zprávy

-
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Podpis příjemce nebo č.j.
jednacího protokolu ČŠI

