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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Speciální školy Kolín měly ke dni konání inspekce celkem 148 žáků soustředěných
v 17 třídách. Znamená to, že podle metodiky tematické inspekce je škola zařazena do
kategorie C. V rámci sledovaného projektu obdržela od MŠMT 6 kusů počítačů pro žáky, l
počítač pro učitele a jednu laserovou tiskárnu. Ve škole pracuje 29 pedagogických pracovníků
(podle přepočtu na pracovní úvazky). Škola hospodaří jako příspěvková organizace. Jejím
zřizovatelem je Středočeský kraj. Součástí školy jsou pomocná škola, zvláštní škola, speciální
poradenské centrum, školní družina a školní klub, základní škola při nemocnici a mateřská
škola při nemocnici.
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

Počítačová pracovna byla vybudována v červnu 2002 v rámci projektu „Internet do škol“. Je
vybavena běžným školním nábytkem. Jsou zde umístěny pouze výše uvedené počítače
propojené v síti. Všechny počítače jsou také připojeny na internet, ale jen učitel může na svém
počítači se zjištěnými informacemi dále pracovat. Ředitelka pověřila jednoho pedagogického
pracovníka koordinaci prací souvisejících s výpočetní technikou a druhého pracovníka správou
počítačové pracovny. Ten také úspěšně absolvoval odborná školení a získal certifikát „ICT
K správce základního provozu IKI“.
Dalších 8 počítačů získaných z jiných zdrojů je ve škole instalováno v odborných pracovnách
speciálního poradenského centra, ve sborovně a v kancelářích ředitelky a zástupkyně.
V běžných třídách počítače nejsou. Kromě programového vybavení z ústřední dodávky má
škola k dispozici další počítačové programy zaměřené na vlastní výuku, na rozvoj smyslových
a řečových dovedností žáků, na speciální ambulantní nácviky a na individuální výuku
v domácím prostředí.
VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI VÝUCE, MIMO VYUČOVÁNÍ A PŘI
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Koncepce využití výpočetní techniky ve škole
Před zahájením provozu v nové počítačové pracovně dne 2. září 2002 vypracovala ředitelka
školy koncepci rozvoje práce na počítačích. V současné době jsou tyto záměry plně
realizovány. Byl proveden nábor žáků do zájmových kroužků, vypracován rozvrh a vnitřní řád
počítačové učebny.
Do práce v počítačové učebně se postupně zapojuje celý pedagogický sbor. Jedenáct pedagogů
absolvovalo kurz v rámci I. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání a získalo
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certifikát o úspěšném složení testu Z. Všichni pracovníci školy mají možnost dále se
zdokonalovat v práci na počítači pod vedením koordinátora projektu.
Koordinátor projektu se podílel, společně s vedoucím metodického sdružení práce na PC, na
vypracování metodiky využívání počítačů. Její účelnost bude na základě postupně získávaných
zkušeností prověřována a aktualizována.
Využití výpočetní techniky v práci školy
Během prvních necelých tří měsíců činnosti počítačové učebny zde bylo odučeno přes 80
vyučovacích hodin převážně českého jazyka, matematiky a přírodovědy za účasti přibližně 600
žáků. Výhledově se počítá s využitím výukovým programů ve fyzice.
Dne 16. září 2002 byla zahájena činnost zájmového kroužku práce na počítači. Kroužek
navštěvuje týdně 70 žáků rozdělených podle ročníků do devíti skupin.
V rámci vyhlašovaných dotačních projektů MŠMT škola vypracovala projekt „Mladý novinář“,
který sleduje zvýšení počítačové gramotnosti romské mládeže, zlepšení užívání českého jazyka
v praktické práci a dlouhodobě využití volného času žáků. Hlavními prostředky projektu jsou
vzdělávací kurzy práce na počítači, digitální fotografie, slohová stylistika a na ně navazující
praktická část vydávání časopisu. Projekt řeší integraci romské mládeže do společnosti,
podporuje vzdělávání cílové skupiny a preventivně a výchovně působí na snížení sociálně
patologických jevů.
Kromě vlastní výuky používají vyučující počítače také k přípravě na vyučování a ke svému
dalšímu vzdělávání.
Běžné je rovněž využívání počítačů v administrativě a organizaci školy (např. vyřizování
korespondence, zpracování výroční zprávy, přehledů, tabulek, práce s e-mailovou poštou).
Počítače jsou rovněž součástí vnitřního a vnějšího informačního systému (vlastní webové
stránky na internetu, příprava informačních materiálů pro rodiče).
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Středočeského kraje dne 18. září 2001 pod
čj. OŠMS/2998/2001.
2. Doplněk zřizovací listiny vydaný Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 23.
dubna 2002 pod čj. OŠMS/5072/2002.
3. Koncepce rozvoje práce na PC ve školním roce 2002/2003 vypracovaná ředitelkou
školy ke dni 2. září 2002.
4. Pověření ICT K správce základního provozu IKI vystavené ředitelkou školy ke dni 2.
září 2002.
5. Pověření koordinací prací souvisejících s výpočetní technikou ve Speciálních školách
Kolín vystavené ředitelkou školy ke dni 2. září 2002.
6. Rozbor vytíženosti počítačové pracovny - interní materiál ředitelky školy.
7. Rozvrh hodin v počítačové pracovně.
8. Přehled výukových počítačových programů používaných školou.
9. Dokumentace výběrového dotačního řízení MŠMT na projekty v programu integrace
romské komunity v roce 2003.
10. Záznamový list tematické inspekce P III - Infrastruktura.
11. Dotazník pro ředitele škol.
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ZÁVĚR
Výpočetní technika je ve škole využívána v maximální míře. Učitelé i žáci mají k výpočetní
technice přístup.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Jaroslav Richter

J. Richter v.r.

Další zaměstnanci ČŠI
Zdenka Šrámková

V Nymburce dne 9. prosince 2002

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 10. prosince 2002

Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Podpis

Mgr. Irena Pánková

I. Pánková 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.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Příslušný orgán státní správy
Zřizovatel
Rada školy

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
30. prosince 2002
není zřízena

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
036 184/2002 - 5185

Připomínky ředitelky školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.
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