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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zřizovatelem právnické osoby Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška je
občanské sdružení Podorlické sdružení zaměstnavatelů sídlící na adrese Val 62,
518 01 Dobruška. Právnická osoba vykonává činnost střední školy a domova mládeže. Střední
škola má povolenou kapacitu 225 žáků, domov mládeže 25 lůžek. Vzdělávání je žákům
poskytováno v komplexu pronajímaných budov na adrese Pulická 695, 518 01 Dobruška,
školské služby (ubytování žáků) nebyly dosud poskytovány. Škola je zřízena jako školská
právnická osoba.
Ke dni 30. 9. 2006 bylo zapsáno ve dvou třídách v denní formě vzdělávání celkem 56 žáků
a ve dvou třídách v dálkové formě vzdělávání celkem 64 žáků. Výuka probíhala v oborech
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení, 23-45-L/001 Mechanik seřizovač a 64-41-L/524
Podnikání.
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, v základní škole.
Cíle inspekční činnosti
1. Zjištění formálních podmínek vzdělávání
2. Hodnocení řízení a práce ředitele školy

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Zjištění formálních podmínek vzdělávání
Oprávněnost vzniku Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra, Dobruška byla
doložena platnou zřizovací listinou. Škola dále předložila rozhodnutí MŠMT o zápisu školské
právnické osoby do rejstříku školských právnických osob, rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a výpis z rejstříku škol a školských zařízení. Údaje uvedené v těchto
dokumentech byly v souladu se skutečností.
Povinně zapisované údaje jsou v rejstříku škol a školských zařízení zaznamenány v souladu
se skutečností.
Porovnáním údajů uvedených v zahajovacích výkazech na školní rok 2006/2007 s údaji
vedenými v rejstříku škol a školských zařízení bylo zjištěno, že kapacita školy byla dodržena.
Jednotky výkonu (počet žáků ve SŠ) byly vykázány v příslušném výkonovém výkazu
v souladu se skutečností.
Ve školském rejstříku byla provedena oprava zápisu sídla školské právnické osoby s názvem
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Lhůta pro předložení žádosti
o zápis změny byla dodržena.
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2. Hodnocení řízení a práce ředitele školy
Ředitel školy realizuje koncepci, kterou prezentoval při konkurzním řízení. Do funkce byl
jmenován 10. července 2006. Koncepce školy a strategie řízení jsou ovlivněny jeho
dlouholetými řídícími a pedagogickými zkušenostmi z oblasti přípravy středoškolsky
vzdělaných strojírenských odborníků. Tato skutečnost velmi pozitivně ovlivňuje jak pestrost
vzdělávací nabídky, tak i použité prostředky pro zabezpečení průběhu vlastního vzdělávání
žáků. Prvotním koncepčním záměrem vzdělávacího programu je paralyzovat pokles zájmu
většiny středních odborných učilišť o přípravu kvalifikovaných dělnických strojírenských
profesí. Ve spolupráci s významnými strojírenskými podniky regionu vytvořila škola
podmínky, které jsou zárukou životaschopnosti řady maturitních a učebních strojírenských
oborů. Za krátkou dobu své existence škola prokázala, že její koncepce je funkční a prospěšná
jak pro podniky v ČR, tak i v rámci EU. Zejména tato skutečnost dokladuje, že celý
management školy má ujasněnou představu o jejím dalším rozvoji. Vytyčená strategie
koresponduje s Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy ČR a respektuje i dlouhodobý
záměr kraje.
Ředitel školy věnuje mimořádnou pozornost všem stupňům celkového plánování rozvoje
školy. Dlouhodobý záměr rozvoje je koncipován v dokumentu Projekt dalšího využití střední
školy v Dobrušce. Jeho intence, která vstoupila v platnost 15. června 2005, je základním
mezníkem, z něhož vychází obsah vzdělávacího programu, formy spolupráce se školami
obdobného zaměření, s partnery, kteří smluvně zabezpečují praktické vyučování, a spolupráce
s vysokými školami. Nadstandardní péče je v popisovaném dokumentu věnována rozvoji
a využití informačních technologií. Zabezpečení přípravy žáků v oblasti využívání ICT pro
praxi je po stránce materiální i vzdělávacím obsahem příkladné.
Struktura a podmínky pro realizaci koncepčních záměrů školy jsou přehledně a účelně
popsány v organizačním řádu školy. Jeho členění, které je platné od 4. září 2006,
koresponduje se záměrem dlouhodobé koncepce školy. Je syntézou vzdělávacího záměru
zřizovatele i školy. Účinně propojuje aktivity potřebné k rozvoji lidských zdrojů (celoživotní
vzdělávání, činnost vzdělávacího střediska, vazby na MŠMT, vzdělávací centrum ministerstva
informatiky, hospodářskou komoru atd.) se soustavným vytvářením podmínek pro
zabezpečení kvalitní teoretické výuky a přípravy pro praxi. Organizační řád rovněž jasně
specifikuje podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to jak v oblasti
odborné, tak i v oborech speciální pedagogiky, psychologie a komunikačních dovedností.
Vedení školy všechny formy dalšího vzdělávání pedagogů finančně podporuje a vytváří pro
ně potřebný časový prostor.
Druhým významným dokumentem, který definuje podmínky, práva a povinnosti žáků školy,
je školní řád. Tento dokument vstoupil v platnost 4. září 2006. S jeho obsahem byli
průkazným způsobem seznámeni všichni žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků.
Obsahově odpovídá platným ustanovením školského zákona.
Z poznatků ČŠI, které získala studiem kontrolované dokumentace školy, z rozhovorů
s ředitelem i pedagogy a ověřením materiálních podmínek školy vyplývá, že ředitel splňuje
předpoklady pro výkon své funkce jak po stránce odborné, tak i etické.
Ve školním roce 2006/2007 ve škole působí osm pedagogických pracovníků s požadovaným
vzděláním. Maturitní zkoušku vykonalo ve dvou skupinách (obor Mechanik seřizovač a obor
Mechanik strojů a zařízení) celkem 28 žáků.
Ředitel zabezpečuje vlastní provoz nejen z finančních prostředků přidělených ze státního
rozpočtu a z prostředků zřizovatele, ale i prostřednictvím grantů, projektů, sponzorů apod.
Zabezpečení popisované oblasti řízení školy je příkladné.
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Hodnotící stupnice
příklad dobré praxe

standardní stav

rizikový stav

vynikající, příkladné

funkční, běžný stav

podprůměrný stav,
vyžaduje změnu

DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.

2.
3.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zřizovací listina vydaná Podorlickým sdružením zaměstnavatelů pro školskou právnickou
osobu s názvem Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, čj. 004/PoSZ2005, ze dne 31. srpna 2005
Zakladatelská smlouva Podorlického sdružení zaměstnavatelů ze dne 11. června 2005
Podpisová listina Zakládací smlouvy Podorlického sdružení zaměstnavatelů, v Dobrušce
11. června 2005
Identifikace ekonomického subjektu, výpis z registru ekonomických subjektů ze dne
13. 7. 2005
Rozhodnutí MŠMT, čj. 36 478/05-21, o zápisu školské právnické osoby Střední škola –
Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška do rejstříku školských právnických osob ke dni
22. 4. 2006, ze dne 22. března 2006
Rozhodnutí MŠMT, čj. 35 767/05-21, o zápisu právnické osoby s názvem Střední škola –
Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška do rejstříku škol a školských zařízení, ze dne
28. 2. 2006, s účinností od 1. 9. 2006
Rozhodnutí MŠMT, čj. 15 416/06-21, o opravě zápisu sídla školské právnické osoby
s názvem Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška v rejstříku školských
právnických osob, ze dne 12. 6. 2006, s účinností od 12. 6. 2006
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, čj. 4960/SM/2007-7, ve věci
zápisu změny v údajích právnické osoby s názvem Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum, Dobruška, vedených v rejstříku škol a školských zařízení, ze dne 22. 5. 2007,
s účinností od 1. 9. 2007
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 15. 6. 2007
Jmenování do funkce ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola –
Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, ze dne 10. 7. 2006, čj. PoSZ-06/1001,
s účinností od 1. 9. 2006
Výkaz o střední škole S 8-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 11. 10. 2006
Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 11. 10. 2006
Třídní výkazy všech tříd (záznamy pro školní rok 2006/2007)
Koncepce školy do roku 2006 ze dne 30. července 2001
Projekt dalšího využití střední školy v Dobrušce ze dne 15. června 2005
Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2006/2007
Organizační řád školy platný od 4. září 2006
Školní řád platný od 4. září 2006
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ZÁVĚR
Formální podmínky vzdělávání jsou v souladu s příslušnými ustanoveními školského
zákona.
Kvalitní materiální vybavení školy výpočetní technikou, koncepčnost vedení školy, aktivita
a zájem učitelů o další vzdělávání vytvářejí dobré předpoklady pro celkový rozvoj školy.
Začlenění a především funkční využívání výpočetní techniky v průběhu výchovněvzdělávacího procesu je prestižní záležitostí jak pedagogů, tak i partnerů školy, u nichž
probíhá odborná praxe žáků. Za poměrně krátkou dobu svého působení škola prokázala,
že je funkčním článkem vzdělávacího systému středního odborného školství.
Celkově je Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška hodnocena jako
příklad dobré praxe.
razítko

V Hradci Králové dne 27. června 2007
Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Vedoucí týmu

Ing. Miloslav Jirsa

Člen týmu

PhDr. Richard Šafařík

Podpis
Miloslav Jirsa v. r.
Richard Šafařík 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 čtrnácti
dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové.
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.
V Dobrušce dne 29. 6. 2007
razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Vladimír Voborník

Vladimír Voborník 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
13. 7. 2007
13. 7. 2007

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
ČŠI-721/07-09
ČŠI-721/07-09

Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. podacího deníku ČŠI
---
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Text
Připomínky nebyly podány.

