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Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3,
4 zákona č. 564/1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve
školství, ve znění pozdějších předpisů.
Řízení školy

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol čj. 11 873/97-60
ze dne 14. 2. 1997
Zřizovací listina MZe ČR čj. 2 900/91-510 ze dne 1. 7. 1991
Dodatek ke zřizovací listině MZe ČR čj. 1 610/96-3160 ze dne
7. 6. 1996 - změna názvu a sídla organizace
Povinná dokumentace školy podle § 38a zákona č. 258/1996
Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 1997/98

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1 Koncepční záměry, plánování výchovně-vzdělávacího procesu
Koncepční záměry jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje jasně stanoveny. Vychází
z analýzy potřeb pracovníků dělnických profesí v okrese Plzeň-sever, zvláště v oblasti
Kralovicka, kde je silná zemědělská základna jak v oblasti zemědělské prvovýroby, tak
zemědělských služeb. Koncepce rozvoje školy je v souladu s optimalizačními záměry
Určeného školského úřadu Plzeň a Školského úřadu Plzeň-sever.
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Plán práce školy na školní rok 1998/99 je podrobně zpracován, je promyšlený, hlavní
úkoly jsou stanoveny ve výchovně vzdělávací, řídící a hospodářské oblasti.
Ze zápisů z pedagogických porad je prokazatelné, že plnění úkolů plánu práce je
sledováno, vyhodnocováno a jsou přijímána věcná opatření.
Učební osnovy jsou vyučujícími rozpracovány do tematických plánů, schválených
ředitelem školy.
Plánování výchovně-vzdělávacího procesu a činnosti školy vychází z koncepce
rozvoje SOU. Svojí komplexností, obsahem a zpracováním je na nadprůměrné úrovni.
2 Odborné a pedagogické řízení
Rozhodnutím MŠMT ČR čj. 11 873/97-60 ze dne 14. 2. 1997 bylo do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení zařazeno Střední odborné učiliště zemědělské
Kralovice, nám. Osvobození 32 jako příspěvková organizace s kapacitou 180 žáků.
Ing. Karel Novák byl jmenován do funkce ředitele školy na základě výsledků
výběrového řízení rozhodnutím ministra zemědělství čj. 20/323/1994-130 ze dne 18. 10.
1994 s účinností od 1. listopadu 1994.
Počty zaměstnanců a jejich odborná a pedagogická způsobilost odpovídají potřebám
zajištění výuky a provozu školy.
2.1 Organizační struktura
SOU se organizačně člení na vnitřní organizační jednotky (úseky):
 úsek teoretické výchovy - řídí jej zástupce ředitele pro teoretické vyučování
(statutární zástupce ředitele školy)-je zodpovědný za práci učitelů teoretické
výuky
 úsek praktické výchovy - řídí jej zástupce ředitele pro praktické vyučování-je
zodpovědný za práci mistrů odborné výchovy. Do jeho kompetence řízení
je začleněn i referent bezpečnosti práce a požární ochrany, údržbář a uklízečky
areálu dílen
 úsek výchovy mimo vyučování - řídí jej vedoucí vychovatel-je zodpovědný za
práci vychovatelů domova mládeže
 úsek technickoekonomický - řídí jej vedoucí úseku s kompetencí zodpovědnosti
nad školní jídelnou (vedoucí školní jídelny a kuchařky), účetní, školníkem a
uklízečkami v areálu školy.
2.2 Personální struktura
Pedagogičtí
pracovníci
Učitelé
Mistři OV
Vychovatelé
Celkem

Pedagogická a odborná způsobilost
Plně způsobilí
Jen odborně
Interní Externí Interní Externí

5
10
2
17

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0
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Jen pedagogicky
Interní Externí

0
0
0
0

0
0
0
0

Bez způsobilosti
Interní Externí

1
0
0
1

0
0
0
0

2.3 Péče o další vzdělávání a odborný růst učitelů a mistrů odborné výchovy
Vzdělávání pedagogických pracovníků je převážně zajišťováno Vzdělávacím
střediskem Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR v Praze.
K odbornému růstu přispívá účast pedagogických pracovníků i žáků na
odborných výstavách, soutěžích a akcích souvisejících s náplní jednotlivých oborů
školy.
Ředitel školy podporuje zájem pracovníků o další vzdělávání a v rámci možností
umožňuje účast na vzdělávacích akcích.
Organizační struktura, odborné a pedagogické řízení je funkční, vykazuje
výraznou převahu pozitiv.
3 Kontrolní systém, kontrola a hodnocení
Kontrolní systém je zpracovaný a sleduje všechny oblasti provozu školy.
Organizačním řádem SOU je stanovena povinnost kontrolní činnosti pro jednotlivé
pracovníky školy v rámci jejich působnosti.
Zápisy z hospitací a ostatních kontrol jsou vedeny. Neobsahují závěry a opatření.
Výsledky kontrol nejsou analyzovány.
Kriteria hodnocení pracovníku jsou stanovena, všichni zaměstnanci školy s nimi byli
prokazatelně seznámeni.
Kontrolní systém má spíše nadprůměrnou úroveň.
4 Informační systém - vnitřní a vnější
Vnitřní informační systém je zajišťován pravidelnými provozními poradami, poradami
jednotlivých úseků, pedagogickými poradami a zveřejňováním informací na nástěnkách
školy, dílen a domova mládeže. Základní informace o vzdělávacích cílech, organizaci
školního roku a školy jsou obsaženy v Plánu práce 1998/99. Informační systém je
doplňován operativními pokyny příslušných pracovníků v souladu s kompetencemi
uvedenými v Organizačním řádu a Vnitřním řádu školy.
Vnější informační systém tvoří čtvrtletní schůzky s rodiči žáků, informující
o prospěchu a chování žáků, o činnosti školy, plánovaných akcích atd.. Velmi významné
jsou aktivity organizované v rámci náboru nových žáků (dny otevřených dveří, návštěvy
základních škol, zprávy v oblastním tisku, náborové letáčky a pod.). K propagaci školy
přispívá i účast žáků na mimoškolních soutěžích. V odůvodněných případech jsou rodiče
informováni dopisem nebo jsou vyzváni k návštěvě školy.
Informační systém je propracovaný, velmi dobře fungující, nadprůměrný.
5 Vedení povinné dokumentace
Povinná dokumentace školy stanovená § 38a zákona č. 258/1996 Sb. je vedena
zodpovědně, v plném rozsahu a na předepsaných tiskopisech. Vysokou kvalitu vedené
agendy snížily drobné administrativní nedostatky zjištěné v katalogových listech.
Povinná dokumentace školy je vedena na nadprůměrné úrovni.
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6 Plnění učebních plánů, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů
Ve všech učebních oborech je vyučováno dle řádně schválených učebních plánů a
osnov.
Učební obor 45-74-2 Opravář zemědělských strojů:
Vzdělávání se realizuje dle učebního plánu, který vydalo Ministerstvo hospodářství
ČR dne 6. srpna 1993 čj. 71 4054/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje prvním
ročníkem.
Úpravy učebního plánu pro školní rok 1998/99 nebyly provedeny.
Učební obor 24-66-2/09 Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla:
Druhý ročník oboru je vyučován podle učebního plánu, který vydalo MŠMT ČR dne
31. května 1991 pod čj. 16 994/91-21 s platností od 1. září 1991.
První ročník oboru je vyučován podle učebního plánu MŠMT ČSR ze dne 26. ledna
1988 pod čj. 23 532/87-220 s platností od 1. září 1988 počínaje prvním ročníkem a později
MŠMT ČR ze dne 17. dubna 1990 čj. 15 271/90-21 a 31. května 1991 čj. 17 981/91-21
s platností od 1. září 1991.
Důvodem změny učebního plánu je finanční náročnost výuky. Platný učební plán pro
současný první ročník má nižší hodinovou dotaci odborného výcviku a je tedy v provozních
nákladech výhodnější.
V učebních plánech nebyly pro školní rok 1998/99 provedeny úpravy.
Učební obor 64-75-2 Technickoadministrativní pracovník,
technickoadministrativní pracovnice:
Vzdělávání probíhá dle učebního plánu MŠMT ČR ze dne 27. května 1991
čj. 17 717/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem.
V učebním plánu nebyly pro školní rok 1998/99 provedeny úpravy.
Změny hodinových dotací v učebních osnovách pro školní rok 1998/99 ve všech
učebních oborech byly odsouhlaseny ředitelem školy v povoleném rozsahu.
Vyučující mají zpracovány časové tematické plány schválené ředitelem školy.
Schválené učební plány jsou ve výchovně-vzdělávacím procesu plněny.
7 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu
vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
Rozpočet školy přidělený zřizovatelem umožňuje realizovat vzdělávací program
školy. Nadaci ani sponzory dotující aktivity škola nemá.
Nákup učebních pomůcek je promyšlený a plánovaný.
Využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu je efektivní.
8 Výroční zpráva
Výroční zpráva za školní rok 1997/98 obsahuje všechny náležitosti v souladu s § 17
písmeno e) zákona č. 139/1995 Sb. Zveřejněné údaje odpovídají skutečnosti.
Zpracování výroční zprávy má nadprůměrnou úroveň.
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ZÁVĚRY
Řízení školy je v souladu s koncepčními záměry rozvoje učňovského školství, které vychází
z tradice školy a požadavků Kralovického regionu. Systém řízení je funkční, s cílem naplnění
výchovně-vzdělávacího programu SOU.
Celkově lze hodnotit řízení školy jako nadprůměrné.
Razítko

Podpis inspektora:

Ing. Jan Aschenbrenner v.r.

V Plzni dne 23. prosince 1998
Přílohy: nejsou

Inspekční zprávu jsem převzal dne 4. ledna 1999
razítko

Podpis ředitele školy

Ing. Karel Novák v.r.

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:

Datum předání/
odeslání zprávy
11. 1. 1999
11. 1. 1999

Připomínky ředitele školy
Datum
Čj. ČŠI
11. 1. 1999

Text
bez připomínek
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
045 5/99-5001
045 7/99-5001

